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Forord. Jens Mammen

FORORD
I november 1994 fik Niels Engelsted fra Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, ideen til - sammen med mig - at starte et "elektronisk kollokvium" med navnet Selskabet for Teoretisk Psykologi (STP). Kollokviet skulle
være bygget op omkring en mailing-liste med deltagelse af kolleger fra de psykologiske institutter i Danmark og andre interesserede, efter invitation fra initiativtagerne. Som navnet antydede, skulle listen være et forum for diskussion af
emner og problemer inden for teoretisk psykologi, hvilket i vores forståelse var
teoretisk almen psykologi. Vi havde også allerede det første emne parat, nemlig
Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier, som jeg
skulle fremstille i en række breve (der kom til at hedde "Studiebreve"), som de
øvrige deltagere så skulle kommentere og stille spørgsmål til, som jeg så igen
skulle forsøge at besvare.
Den konkrete anledning til initiativet var, at jeg kort forinden over for Niels
havde berettet om en videreudvikling af den matematik, som jeg havde benyttet
mig af i kapitel 5 "En infinit logik" i min bog Den menneskelige sans til beskrivelse af et "strukturelt træk ved selve den praktisk-sanselige virksomhed, der
forbinder menneske og omverden" (Mammen, 1983, bagsideteksten).
Den 8. december 1994 startede så STP med et introduktionsbrev fra Niels Engelsted til de på det tidspunkt 22 deltagere. Siden er flere kommet til (se bilag
bag i bogen "Liste pr. 01.05.98 over STP-medlemmer"). Introduktionsbrevet
opregnede en række "spilleregler" for deltagelse i STP, bl.a. at alle breve blev
skrevet som rent uformateret 7-bit DOS-tekst, altså uden de danske bogstaver æ,
ø og å og alle andre tegn med ASCII-værdi over 127. Brevene skulle adresseres
til forskellige "sektioner", f.eks. en "Bulletin-sektion" for diverse fri diskussion
og en "Studie-sektion" reserveret til et bestemt emne, i første omgang det allerede omtalte. Selv om deltagerkredsen var lukket, blev det i reglerne præciseret,
at bidrag var offentlige i den forstand, at "Studiesektionens input er til rimelig
fri afbenyttelse mod behørig henvisning".
Nærværende bog er min redigerede udgave af den korrespondance, som i perioden fra den 12. december 1994 til den 12. maj 1998, blev ført i "Studie-sektionen". Kun et enkelt brev er medtaget fra "Bulletin-sektionen", nemlig Benny
Karpatschofs brev fra den 9. januar 1995.
Brevene er stort set bragt i kronologisk rækkefølge. Dette er gjort for at bevare
den dialogiske form, men svarer også til fremstillingens systematik, der kun i
enkelte tilfælde har medført et brud på kronologien, som det også fremgår af
indholdsfortegnelsen.
viii

Min redigering af brevene har hovedsagelig bestået i at konvertere dem fra 7-bit
DOS-tekst til almindeligt tekst-format, at genskabe diverse omskrevne matematiske symboler, at lave kursiverede fremhævninger (oprindeligt angivet med
versaler) og andre layoutmæssige forbedringer og at rette oplagte skrivefejl,
også i andre forfatteres bidrag. Rettelser, som senere er blevet rundsendt, har jeg
indarbejdet. Derudover har jeg udeladt en række bemærkninger, der enten var af
mere privat karakter, vedrørte selve mediet eller omhandlede en "julekonkurrence", som jeg vil skåne læserne for. Alle udeladelser er markeret med [...].
Enkelte steder har jeg indsat forklarende bemærkninger eller henvisninger eller
har - i mine egne bidrag - foretaget omformuleringer. De er overalt indsat i
skarpe parenteser [].
På grund af teksternes særlige oprindelse kan det ikke undgås, at de i deres form
afviger fra sædvanlige videnskabelige tekster, f.eks. ved anvendelse af direkte
tiltale og benyttelse af fornavne. De medlemmer af STP, der omtales eller tiltales, kan dog i alle tilfælde identificeres af læseren ved hjælp af ovennævnte bilagte medlemsliste. Der forekommer også en række personlige kommentarer,
som jeg har valgt at lade stå, fordi de er med til at bevare lidt af kollokviets
stemning. En omskrivning til en traditionel tekst ville i alle tilfælde være en
uoverkommelig opgave. Læseren vil også bemærke, at der ikke er litteraturhenvisninger i samme omfang som i sædvanlige videnskabelige tekster. Det gælder
især den anvendte matematiske litteratur, som i stedet omtales mere summarisk
i afsnit Ic "Litteratur".
Når jeg overhovedet har valgt at udgive denne korrespondance fra STP, hænger
det sammen med, at den trods ovenstående forbehold forekommer mig at
rumme en systematisk og sammenhængende fremstilling og diskussion af nogle
ideer, som jeg finder vigtige, og som jeg gerne vil have kommunikeret til en
større kreds. Der er også en del af STP's andre medlemmer, som har udtrykt et
lignende ønske.
I december 1996 lavede STP-medlem Ole Elstrup Rasmussen en smukt redigeret tekst-udgave af hele korrespondancen i "Studie-sektionen" indtil da, som
blev distribueret blandt medlemmerne og til enkelte andre. Det var med til at
give mig lyst til senere at redigere og udgive den samlede korrespondance. Jeg
takker Ole for initiativet og den store indsats!
Siden maj 1996 har der under (kæle)navnene "Bennys hjælpeklasse" og "MAD"
(Mammens Algebraiske Demonstrationer) været etableret en studiekreds på
Psykologisk Laboratorium i København, som har diskuteret studiebrevene og
den øvrige korrespondance. Den centrale person har her været Benny Karpatschof, der både er psykolog og matematiker. En stor tak til Benny og hjælpeklassen for at holde mig til ilden!
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Forord. Jens Mammen
Jeg skylder også professor Ib Madsen og docent Jørgen Hoffmann-Jørgensen,
Matematisk Institut, Aarhus Universitet stor tak. Ib Madsen for mangeårig interesse og hjælp og Jørgen Hoffmann-Jørgensen for sit bidrag til løsning af et
matematisk problem, uden hvilket studiebrevene havde savnet en helt central
pointe og i øvrigt slet ikke var kommet i gang (se bilag med Hoffmann-Jørgensens notat). Også tak til Jørgen Hoffmann-Jørgensen for inspirerende og lærerige samtaler om matematik!
Tak til Anne Bjerg for at have læst kladderne til studiebrevene igennem, have
diskuteret dem med mig og være kommet med mange forslag til forbedringer,
både med hensyn til indhold og formuleringer.
Tak til alle deltagerne i STP for gennem deres interesse og tålmodighed at have
hjulpet mig, så studiebrevene faktisk har været noget af det mest lystbetonede
arbejde, jeg har lavet, når bortses fra frustrationerne over hele tiden at blive afbrudt af andre opgaver. Det kom til at tage meget længere tid end planlagt.
Mange af deltagerne i STP har mere uformelt og mundtligt diskuteret studiebrevene med mig. Men først og fremmest skylder jeg de medlemmer tak, som har
vovet sig frem på listen med spørgsmål og kommentarer. Tak til Niels Engelsted, Preben Bertelsen, Tia Hansen, Benny Karpatschof, Erik Schultz, Jens
Kvorning og Jan Riis Flor for, at de har givet mig tilladelse til at trykke deres
redigerede indlæg. Specielt tak til Jørgen Hoffmann-Jørgensen for, at jeg som
bilag måtte gengive hans notat fra september 2000.
Jeg skylder også ingeniør Lejf Rasmussen, Institut for Psykologi, Københavns
Universitet, tak for at have været en meget hjælpsom teknisk administrator af
STP's mailing-liste. Desuden en meget varm tak til sekretær Lone Hansen,
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, for med gode ideer og stor omhu at
have lavet hele tekstbehandlingsarbejdet og layouten til denne udgivelse.
Sidst og frem for alle takker jeg Niels Engelsted for at have taget initiativet til
STP, for mange helt uundværlige diskussioner og for hans omfattende og perspektivrige kommentarer "Efter studiebrevene".
Niels Engelsted og jeg har sammen et forskningsprojekt med overskriften Psykens topologi, hvortil denne udgivelse er et bidrag. Projektet indgår i vore institutters forskningsprogrammer og i Emotion, hukommelse og erkendelse. Et
rammeprojekt om kognition og bevidsthed, også kaldet ROCOCO (Research On
COgnition and COnsciousness), støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd.
Jeg takker i den forbindelse Institut for Psykologi, Københavns Universitet, for
at have huset mig juni og juli 2000, mens jeg færdigredigerede dette arbejde
med hjælp fra Niels Engelsted.
Som sagt ovenfor er fremstillingen bygget systematisk op og kan derfor læses i
den trykte rækkefølge. Alligevel kan Studiebrev 1, 18 (fra afsnit 5), 19 og 22

x

(fra afsnit 13) eventuelt tjene til en hurtig introduktion. Men allerbedst vil det
måske være at starte med at læse Niels Engelsteds lettere tilgængelige "Efter
Studiebrevene" inden den systematiske læsning fra en ende af.
Siden korrespondancens afslutning i maj 1998 er der naturligvis sket en videreudvikling af visse dele af de behandlede emner. I dag ville jeg især have formuleret mit afsluttende indlæg "The full MONTI" noget anderledes. Men jeg
har valgt at lade det stå, som det var. Det skyldes bl.a., at det i sin oprindelige
form er blevet kommenteret i et senere indlæg af et af STP's medlemmer, Simo
Køppe (1998). Jeg har svaret på Køppes indlæg i Mammen (1999), hvor jeg
samtidig svarer på indlæg fra Preben Bertelsen (1998) og Niels Engelsted
(1998).
Hvis læseren af dette også skulle få lyst til at blande sig, modtager jeg gerne et
email på adressen jens@psy.au.dk

xi

Studiebrev 1. Jens Mammen, 12.12.94

I

Indledning

Ia Om Studiebrevene
I de følgende studiebreve […] vil jeg prøve at fremstille den matematik, som
ligger til grund for kap. 5: "En infinit logik" og "Appendix" i min bog Den
menneskelige sans (1983), samt "Addendum" i anden udgave af bogen (1989)
[og ”Tilføjelse til Addendum” i tredjeudgaven (1996)]. Da jeg en del gange
kommer til at henvise til denne bog, vil jeg for nemheds skyld blot omtale den
som DMS. I nogle tilfælde vil jeg hermed kun henvise til de ovennævnte dele af
bogen.
Jeg vil ikke forudsætte, at I har læst DMS. Men for dem, der ikke har læst den,
eller ikke kender lidt til begreberne "sansekategorier" og "udvalgskategorier",
vil der sandsynligvis gå lang tid, før forbindelsen mellem matematikken og
psykologien vil fremtræde.
I DMS kap. 5 forsøger jeg skridt for skridt at bygge en struktur op, fokuseret på
lige netop sanse- og udvalgskategorier, som jeg nu definerer dem. I princippet
kan kapitlet læses af en matematisk forudsætningsløs, men til gengæld meget
tålmodig læser. På den måde er teksten selvindeholdt og alment tilgængelig, i
princippet.
Til dette formål anvender jeg så, ofte ret implicit, en del etableret matematisk
logik og topologi. Implicit, for ikke at bebyrde den ikke matematisk orienterede
læser med for meget matematik. Et eksempel er, at jeg ikke har nævnt, at selve
termen "udvalgskategori" hentyder til en forbindelse til udvalgsaxiomet (Axiom
of Choice), som bliver forklaret i de senere breve.
Omkostningen ved denne fremgangsmåde er, at den ikke-matematiske læser (i
bedste fald) får dannet et "ad hoc" billede af sanse- og udvalgskategorier, men
samtidig har svært ved at danne sig et billede af den matematik, som bruges.
Derved er læseren til en vis grad forhindret i at "tænke med" og dermed også
forhindret i at korrigere, supplere eller videreudvikle teorien.
En anden omkostning er, at læseren på trods af eventuelt at have anvendt en del
tid på at kæmpe sig igennem fremstillingen, alligevel ikke har lært særligt meget matematik heraf, som ville kunne bruges i andre sammenhænge. Nogle vil
derfor – måske med en vis ret – mene, at det ikke lønner sig at pløje kapitel 5
igennem. Som Henrik Poulsen sagde i sin tid: "Jeg venter, til det kommer på
film".
I disse studiebreve har jeg så valgt den diametralt modsatte fremstillingsmåde.
Her udvikler jeg (i skitseform, men dog så vidt muligt sammenhængende) den
generelle matematiske teori, som ligger bag DMS, for først til sidst at nå frem
til selve den psykologiske teori, som jeg ikke vil give en selvstændig fremstilling af her.
1
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Det drejer sig om en udvikling i matematikken med en forhistorie tilbage til den
græske oldtid. Men hvor de væsentligste resultater, som vi får brug for her, er
udviklet i vores århundrede i forbindelse med en afklaring af matematikkens
grundlag, som kulminerede omkring 1940 og fandt sin foreløbige afslutning i
1960'erne, selv om mange spørgsmål stadig står åbne.
Det er en anden slags matematik end den, som man kender fra skolen, bortset
måske fra noget mængdealgebra, som vist er indført, siden jeg gik ud af gymnasiet i 1960. Skolematematikken kan være nyttig at huske, bl.a. fordi den kan
levere konkrete eksempler til den mere almene matematik, som jeg vil behandle
her. Men ellers får vi ikke megen brug for den.
Med den matematik, jeg kendte, da jeg skrev DMS, var der et spørgsmål, som
stod åbent i 1983-udgaven, og som blev besvaret under særlige forudsætninger i
et "Addendum" i 1989-udgaven. Nu er det imidlertid blevet besvaret mere alment [Se ”Tilføjelse til Addendum” i 1996-udgaven]. Det sidste skyldes en århusiansk matematiker, Jørgen Hoffmann-Jørgensen, som har arbejdet med problemer inden for teorier for sandsynligheder, information og beslutninger, som
er beslægtede med mine problemer.
Det viser sig, at spørgsmålet rækker langt dybere ned i matematikkens (og logikkens) moderne grundlag, end jeg havde troet, og samtidig tilfredsstiller den
oprindelige ambition med min matematiske fremstilling på en måde, som jeg
end ikke havde turdet håbe. Men det viser sig også, at hvor den matematik, som
jeg havde anvendt i DMS, vil være kendt af de fleste professionelle matematikere, er dette ikke tilfældet med den matematik, som er nødvendig for at besvare de sidstnævnte spørgsmål.
Det er selvfølgelig mægtig interessant og spændende og formentlig et tegn på,
at vi her har fat i noget, der er nyt, og som langt fra er trivielt. På den anden side
er det også et problem. Dels kan jeg selv kun med nød og næppe og en hel del
ny matematik-læsning forstå det, og endda kun delvis. Dels rejser det et kommunikationsproblem, ikke kun i forhold til mine psykologiske kolleger, men
altså også i forhold til mange matematikere.
Det lyder jo skræmmende, når man f.eks. som Niels erklærer at skulle starte på
7. klasses niveau i matematik. Men det er nu kun tilsyneladende et problem. For
det første har man i denne sammenhæng stort set ikke brug for den matematik,
som man har lært siden 7. klasse. For det andet har jeg fundet ud af, at hvis man
springer en række beviser og tekniske detaljer over, så lader det hele sig forklare ret enkelt i et forholdsvis dagligdags sprog. Netop fordi vi i høj grad har
med grundlagsproblemer at gøre, er selve de overordnede spørgsmål og svar
ikke så svære at formulere. Det bliver først vanskeligt, endda meget vanskeligt,
hvis man forlanger at kunne følge alle slutnings- og beviskæder skridt for skridt.
Så det dropper vi.
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Kort sagt: Alle burde kunne følge med, hvis man blot er lidt tålmodig og har lidt
sans for logik. Hvis man aldrig har forstået, hvad en logaritme er, gør det ikke
spor. En del af de emner, jeg vil komme ind på, er der dog allerede en del af jer,
som kender til. F.eks. ved jeg, at Benny, Arne og Jan Riis Flor (og måske andre?) er velbevandrede inden for matematisk logik og mængdelære. Det vil jeg
se bort fra i fremstillingen. Men selvfølgelig håber jeg, at de, som ved noget om
disse ting i forvejen, også vil bruge det til kommentarer, kritik, etc.
I det hele taget siger det sig selv, at jeg vil være meget taknemmelig for alle
slags kommentarer og spørgsmål […].
Jeg har lavet en foreløbig liste over de emner, som jeg vil komme ind på i mine
studiebreve. Men jeg har ikke overblik over, hvor mange breve der er nødvendige for at komme igennem det hele, eller hvor lange de skal være hver for sig.
Jeg er heller ikke sikker på rækkefølgen af emnerne, da jeg hele tiden bliver
opmærksom på nye sammenhænge mellem emnerne, efterhånden som jeg skriver om dem.
Alligevel giver jeg jer listen nedenfor, selv om den mest tjener som huskeseddel
for mig selv. Meget af det vil sikkert være volapyk for en del af jer. Det skal I
ikke tage jer af. Jeg vil selvfølgelig forklare det efterhånden.
Ib Foreløbig emneliste (NB! IKKE DISPOSITION)
Om formel logik og mængdealgebra
Om axiomatiske systemer. Historien om parallelaksiomet. Fra realisme til formalisme. "Hilberts program", Gödel's opdagelser. Formalismens sammenbrud.
Om matematiske objekter og modeller. Modelteori.
Matematiske objekter defineret ved konstruktion (f.eks. de rationelle tal) eller
som billeder (f.eks. euklidisk geometri).
Mængdelære. Diskussionerne om, hvad en mængde er. "Kagen og kniven". Paradokserne fra århundredets begyndelse og deres løsning i den moderne mængdelære. Mængder, afbildninger og relationer. Matematiske objekter som organiserede mængder.
Eksempler på matematiske objekter: Endelige mængder og uendelige mængder.
Uendelighedsbegrebets udvikling. Forskellige kardinaliteter. Hvad er tællelighed? Cantor's theorem. De reelle tal. Kontinuumshypotesen og den generaliserede kontinuumshypotese.
Hvad er matematikkens genstand? Hvad handler den om? Strukturer i uendelige
mangfoldigheder? Er matematikkens genstandsområde virkeligt, billeder, modeller, analytiske sandheder? Konstruktivisme, "platonisme".
Zermelo-Fraenkel's predicate calculus. Löwenheim-Skolem's theorem.
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Standardtopologien på de reelle tal.
Generel topologi. Topologiske rum. Hausdorff-rum. Perfekte rum. Delmængders indre, ydre, afslutning, rande. Sammenhæng. Kompakthed. Baser. Idealisationer.
Sanse- og udvalgskategorier. De 11 aksiomer i kap. 5. Begrebet om asymmetrisk afgørbarhed. Korrespondens og globalitet (arvelighed). Matematisk generalisation, jfr. Witt-Hansen om Bohr og Einstein og matematikkens historie.
Zermelo's udvalgsaxiom (Axiom of Choice) og dets historie. Forholdet mellem
eksistens og konstruktivitet. Kan indirekte eksistensbeviser accepteres? Konstruktivister og moderne matematik. Den maksimale perfekte topologi som ikke
konstruktivt afgørbar. Om rummet af afgørbare kategorier som ikke-absolut,
dvs. ikke L-absolut. Zorn's Lemma. Axiom of Determinateness.
Evt. om sanse- og udvalgskategorier over tid og den kompakt-åbne topologi for
kontinuerte funktionsrum.
Evt. om Turing og computabilitet.
Ic Litteratur
Jeg vil nedenfor give en litteraturliste [Se Litteraturlisten sidst i dette skrift].
Ikke med henblik på, at man nødvendigvis skal læse noget af det. Jeg vil ikke
forudsætte det i min gennemgang. Dog er det en god ide at læse Joan Mogensens artikel, hvis man ikke allerede har gjort det, især hvis man ikke har læst (i)
kap. 5 i DMS. Den giver en god fornemmelse af forbindelsen mellem psykologien og den matematik, som jeg vil fremstille her.
Hvis man vil have en forholdsvis letlæst (?) introduktion til matematisk logik,
kan jeg anbefale Crossley's bog.
For topologiens vedkommende kan Patterson's bog bruges, selv om den orienterer sig mere mod geometrien (og såkaldte metriske rum) end mod mængdelære,
logik og matematikkens grundlag. Det sidste er derimod karakteristisk for disciplinen "generel topologi", hvor Kuratowski (1961) er den mest elementære, jeg
er stødt på. Den kan dog næppe læses uden en del matematiske forudsætninger.
En fremragende, men temmelig avanceret, bog om matematikkens moderne
grundlag er G.H. Moore (1982).
Lübcke's (redigerede) bøger har jeg taget med, fordi mange vil have dem i forvejen, og fordi de har en række korte omtaler af begreber og personer i logikkens historie.
Endelig min yndlingsbog, som ganske vist også handler om meget andet end
matematik, men som er let læst: Penrose (1989).
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Resten har jeg mest anført for min egen skyld, fordi jeg får brug for dem efterhånden.
[…]
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II Om mængder og mængdealgebra
IIa Hvad er en mængde?
Det er altid svært at starte. I matematik gælder det som med alt andet, at der
ikke er nogen absolut begyndelse, ingen faste primitive, ubetvivlelige, utvetydige grundbegreber, der kan begyndes med. Vi må i stedet starte med at hoppe ind
et sted, der umiddelbart forekommer enkelt og overskueligt. Men det, vi begynder med, er ikke mere fundamentalt, end at samtlige anvendte begreber kan anfægtes, kræver yderligere definitioner og diskussion etc., som jeg ikke kan
springe helt over, selv om jeg siden vil vende tilbage til dem for at behandle
dem mere selvstændigt.
Hvad matematik i det hele taget handler om, en genstandsbestemmelse af matematikken, kan vi heller ikke begynde med. Den har selv forudsætninger, som
vi først successivt må opbygge.
Jeg har valgt at starte med en foreløbig indkredsning af det matematiske begreb
en mængde (engelsk: set). En mængde er en samling af objekter eller genstande,
som kan bestå af stort set hvad som helst. Det kan være æbler og pærer, tal,
figurer, bogstaver, etc. De enkelte objekter i en mængde kaldes i matematikken
for mængdens elementer (engelsk: elements). Der kan være endeligt eller
uendeligt mange elementer i en mængde. Hvad der menes med "uendeligt
mange" vender jeg tilbage til i et senere studiebrev. Det er nemlig ikke helt
uproblematisk.
I en endelig mængde (engelsk: finite set) er der et endeligt antal elementer, dvs.
at de kan ordnes i en række og tælles, og at deres antal kan angives med et såkaldt naturligt tal (engelsk: natural number), f.eks. 1, 7 eller 2513. Til de naturlige tal regnes de hele positive tal og 0 (nul). Som et særtilfælde af en endelig
mængde regnes nemlig med en mængde med nul elementer, den såkaldte tomme
mængde (engelsk: the empty set), der sædvanligvis betegnes med bogstavet Ø
(det næstsidste bogstav i det danske alfabet, som på denne måde er kommet til
international ære og værdighed, selv om grunden vist blot er, at det ligner et
nul).
Elementerne i en mængde skal være indbyrdes forskellige, og det skal være éntydigt givet, hvilke elementer der er med i mængden, og hvilke ikke.
Allerede her er vi ude i et morads af definitoriske problemer, som jeg kort skal
omtale. (I parentes bemærket kan den slags problemer være en af grundene til,
at mange både kloge og tænksomme mennesker har svært ved at lære matematik, f.eks. i skolen. Tilegnelse af matematik kræver en ejendommelig blanding
af spidsfindigt pedanteri og stor tolerance, grænsende til naivitet, over for ubestemthed, foreløbighed og manglende konkrethed).
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Hvad betyder f.eks. "indbyrdes forskellige"? Og omvendt, hvad betyder identitet, altså ikke-forskellighed, for elementer? Er der tale om numerisk identitet
eller kvalitativ identitet? Foreløbig må vi lade spørgsmålet ligge, idet vi dog må
bemærke, at elementer ikke behøver at være konkrete og stoflige og ikke behøver at have numerisk identitet. Det vil f.eks. være tilfældet for matematikkens
sædvanlige "ideelle" objekter, tal, figurer, etc.
Hvad menes dernæst med, at det skal være éntydigt givet, hvilke elementer der
er "med" og "ikke med" i en mængde? Hvis elementer er noget, som er med i en
mængde, så må det forhold, at vi også kalder noget, som ikke er med i en given
mængde, for et element, jo betyde, at der altid må være mængder "uden for"
enhver mængde. Men betyder det, at alt, hvad der ikke er med i en given
mængde, selv er en mængde? Nej, det gør det ikke, som vi skal vende tilbage
til. Allerede her ser vi, noget metaforisk udtrykt, at der ikke er symmetri mellem
en mængdes "inderside" og "yderside".
Hvad menes med, at elementernes medlemskab af en mængde skal være "éntydigt givet" eller med andre ord veldefineret? Da elementerne ikke behøver at
være konkrete og stoflige, kan vi ikke i almindelighed henvise til, at de er fysisk/rumligt samlet i lommen eller i en pose, eller at de er afgrænset ved deres
tidslige eksistens. Hvis mængden er endelig, kan vi dog godt forestille os, at vi
f.eks. ved en påpegende definition opregner elementerne ét for ét. Men den går
ikke, hvis antallet af elementer er uendeligt. Der må i stedet formentlig henvises
til et eller andet kriterium eller en procedure, der for et givet (eller "forelagt",
hvad vi så mener med det, når det ikke er konkret) element kan afgøre, om det
er med i en given mængde. Men hvilke krav skal så stilles til sådanne kriterier
eller procedurer?
Vi støder her på et problem, som er fælles for definitionen af endelige og uendelige mængder, selv om det har mest radikale konsekvenser for de uendelige,
som vi siden skal se. Problemet kan endda formuleres, selv om elementerne er
konkrete, stoflige. Kan jeg f.eks. have en mængde æbler og dernæst danne en ny
mængde ved at tage to tilfældige fra? Ja, hvis jeg virkelig gør det helt konkret
ved at flytte dem, så kan jeg henvise til min faktiske handling og lade den definere den nye mængde. Men hvad nu, hvis jeg nøjes med at sige, at jeg gør det
eller vil gøre det, uden at fortælle, hvilke to æbler jeg tog eller vil tage. Er det så
også en veldefineret mængde? Måske fortæller jeg, at jeg tager de to rødeste
eller de to øverste i bunken. I så tilfælde er de to æbler udvalgt efter en regel
eller forskrift. Men kan jeg definere en mængde bestående af to af æblerne uden
at kunne henvise til en konkret praktisk handling eller til en regel eller forskrift,
der fortæller præcist hvilke to æbler? Kan en sådan mængde overhovedet siges
at eksistere? Hvordan kan den have et fast og med sig selv identisk indhold, når
det ikke er beskrevet? Dette spørgsmål i en lidt mere almen formulering, som
jeg vender tilbage til, gav anledning til den måske største strid i nyere matema7
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tik. I 1904 hævdede den tyske matematiker Ernst Zermelo (1871-1953), at
spørgsmålet ikke kunne afgøres ved bevis, dvs. ved afledning ud fra allerede
accepterede matematiske grundpåstande, såkaldte axiomer. Det måtte afgøres
med et nyt selvstændigt axiom, som Zermelo kaldte das Auswahlaxiom (dansk:
udvalgsaxiomet; engelsk: Axiom of Choice). Dette axiom, som vi skal vende tilbage til flere gange, hævder, at der faktisk eksisterer mængder, som ikke kan
defineres ved kriterier eller regeldefinerede procedurer, hvad der siden er blevet
kaldt ikke-konstruktive mængder. (Min term "udvalgskategori" har mere end et
sprogligt slægtskab med Zermelos axiom. Men herom senere).
Først i 1963 lykkedes det den amerikanske matematiker Paul Cohen [1934-] at
vise, at Zermelo havde ret, bl.a. takket være den østrigske matematiker og logiker Kurt Gödels (1906-1976) delvise løsning af problemet i 1938. Der var virkelig tale om et nyt axiom, som man altså kunne føje til dem, man havde i forvejen, hvis man i øvrigt mente, at det var fornuftigt. I århundredets begyndelse
mente mange matematikere, at udvalgsaxiomet var ufornuftigt eller direkte irrationelt, og søgte i stedet at udforme en såkaldt konstruktivistisk matematik. I
dag har det modsatte synspunkt, altså accepten af udvalgsaxiomet, vundet så
stor tilslutning, at dette synspunkt som regel blot kaldes moderne matematik.
Som jeg har formuleret problemet ovenfor, lyder det så grundlæggende og "filosofisk", at det er svært at forestille sig, hvordan det overhovedet kan diskuteres
med matematiske midler. At dette alligevel er muligt, skyldes, at det på grund af
matematikkens opbygning kædes sammen med andre spørgsmål, som lettere
kan diskuteres. Et eksempel på det, er spørgsmålet om, hvorvidt en vilkårlig
uendelig mængde, selv om dens elementer ikke kan ordnes i en række, dog kan
ordnes så meget, at man metaforisk sagt kan "finde rundt i den" i tilstrækkelig
grad til at udpege mindst ét element ud fra ordningen, lidt svarende til, at man
kunne tage det rødeste eller det øverste æble i kurven, hvis der vel at mærke er
ét, der er rødest eller øverst. Denne påstand om alle mængders potentielle "velordnethed", i ovennævnte meget svage betydning, er faktisk ækvivalent med
udvalgsaksiomet. Der vendes som sagt tilbage til disse problemer og deres mere
teknisk præcise formulering.
Men der er flere problematiske momenter i definitionen af mængder (der er
stort set ikke andet). Hvad kan overhovedet være element i en mængde? Vi har
været lidt inde på spørgsmålet om elementers identitet. Lad os nu se lidt på deres art. Det helt afgørende spørgsmål er her, om et element selv må være en
mængde, som altså igen har sine elementer, ikke at forveksle med elementerne i
den første mængde. Hvis mængdebegrebet overhovedet skal være brugbart i
matematikken, må dette tillades. Denne liberale holdning førte imidlertid, som
bl.a. den engelske matematiker og filosof Bertrand Russell (1872-1970) viste i
århundredets begyndelse, til ubehagelige paradokser. Hvis man f.eks. tillod en
mængde at være element i sig selv eller, endnu vildere, tillod sådan noget som
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"mængden af alle mængder" eller det vildeste vilde: "mængden af alle mængder, der ikke er element i sig selv", endte man i selvmodsigelser (paradokser) og
oplagt vrøvl.
Disse påvisninger har medført indførelse af visse begrænsninger på, hvad der
kan være element i en mængde. En af dem (Axiom of Foundation eller Axiom of
Regularity) siger f.eks., at man gerne må have en hel "kæde" af mængder, hvor
hver af mængderne som en kinesisk æske er element i den forrige. Men enhver
sådan kæde skal være endelig. Denne begrænsning udelukker f.eks., at en
mængde er element i sig selv, fordi "kæden" i det tilfælde ville være en cirkel
eller løkke, der "kørte rundt" i al uendelighed.
Der findes andre forsøg på at fastlægge fornuftige rammer for mængdebegrebet,
så at paradokserne undgås. Den grundlæggende logik i dem er, at elementerne i
en mængde skal være fastlagt, før mængden selv defineres. I denne definition
må mængden gerne defineres som indeholdende en bestemt del af de først definerede elementer, en del, der kan være resultatet af anvendelsen af et kriterium,
en konstruktiv regelbaseret procedure eller et udvalg inden for de allerede givne
elementer. Denne måde at definere mængder på er det såkaldte Comprehension
Schema (som måske kan oversættes som noget med, at omfang går forud for
indhold). Med en metaforisk omskrivning er rationalet i disse forsøg, at man
først definerer kagen, derefter kniven, og til sidst kagestykkerne. Men da kagen
selv kan anskues som skåret ud af en større kage, ses det, at løsningen ikke er
helt tilfredsstillende, selv om paradokserne faktisk forhindres. Der er ikke i
matematikken en første substans, et stof, som man kan begynde at skære i. Kniven kan ikke definere kagen. Den rene form kan ikke selv finde sit stof, så at
sige. Det må vi mennesker levere den. Vi skal siden se, at dette forhold faktisk
reflekteres i en ufuldstændighed i formelle matematiske systemer, som i 1931
blev påvist af den førnævnte Kurt Gödel. Men herom senere.
Det må understreges, at de ovennævnte moderne måder at definere mængder på,
faktisk får de forskellige traditionelle paradokser til at opløses. Det gælder f.eks.
Russell's paradokser med bogen, der skal opregne alle bøger, der ikke omtaler
sig selv (skal den så tage sig selv med?), med regimentsbarberen, der skal barbere alle, der ikke barberer sig selv (skal han så barbere sig selv?), etc. etc. Prøv
selv! (Personligt deler jeg den moderne matematiks holdning, at der ikke findes
uløselige paradokser. Her er jeg i modsætning til f.eks. D.R. Hofstadter [1979],
T. Nørretranders [1985] m.fl., der for mig at se "ontologiserer" paradokserne i
stedet for at se dem som udtryk for manglende begrebspræcision).
Endnu et væsentligt træk ved det matematiske mængdebegreb må nævnes her,
nemlig det, som er formuleret i det såkaldte Axiom of Extensionality, som siger,
at en mængdes identitet alene er defineret ved dens elementer, eller dens omfang (ekstension). Om mængden er defineret ved det ene eller andet kriterium
eller den ene eller anden regelbaserede procedure eller det ene eller andet ud9
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valg inden for det ene eller andet (større) omfang af elementer, er ligegyldigt.
Mængden af ulige tal mellem 10 og 14 og mængden af primtal mellem 7 og 17
er den samme mængde, fordi den i begge tilfælde består af elementerne 11 og
13. Det er også ligegyldigt, om elementerne optræder i den ene eller anden rækkefølge, hvis de altså overhovedet kan opstilles i en rækkefølge, hvilket ikke er
muligt for alle uendelige mængder. Mængder kan ordnes og organiseres på forskellig vis, men det er uden indflydelse på deres identitet som mængde. De to
ordnede par (11,13) og (13,11) er forskellige, fordi elementerne har forskellig
rækkefølge. Men der er kun tale om én mængde, nemlig den, der består af de to
elementer 11 og 13.
Jeg ønskede at starte med noget simpelt, men kom til at begynde med noget af
det vanskeligste i denne "ouverture", og set i matematikkens to-tretusindårige
perspektiv også noget af det seneste. I vort århundrede har matematikken været
præget af et intenst arbejde med fagets grundlagsproblemer, som i dag har nået
en vis afklaring. Men måske kan matematikken igen komme i en krise, som da
Zermelo og Russell m.fl. ved århundredets begyndelse stak en kæp i hjulet på
den tids matematik. Kriser er ikke forbeholdt psykologien. Forskellen til matematikken er nok, at det inden for matematikken er respektabelt at arbejde med
grundlagsproblemer inden for fagets egne rammer, hvor det i psykologien ofte
bliver anset for utidig filosoferen. Men lad os nu ikke begræde psykologiens
børnesygdomme! Vi er her jo for at kurere dem.

10

Niels Engelsted, 14.12.94
Spørgsmål om Zermelos axiom
Kære Jens, Tillykke med dine første studiebreve. De er både klare og smukke! Desværre er
selv det klareste og smukkeste ikke helt let for den tunge, jeg har derfor et par spørgsmål.
Helt præcist hvad er det, som Zermelo hævder ikke kan afgøres ved bevis? Er det eksistensen
af mængder, der ikke kan henvises til gennem en regel eller en forskrift? Hvad vil det sige, at
noget afgøres ved bevis? Betyder det, at det deduceres fra allerede eksisterende axiomer?
Hvis dette er tilfældet, giver det mening, at Zermelo må indføre det som et axiom, at der
eksisterer mængder, der ikke er defineret ved regler. (In casu: Udvalgsaxiomet). Men hvad
vil det så sige, at Cohen (via Gödel) viser, at Zermelo havde ret? Ret i hvad? Ret i, at man
ikke kan bevise eksistensen af regelløse mængder? Eller ret i at indføre Udvalgsaxiomet? I
sidste tilfælde, hvad begrunder indførelsen af et axiom? Næste spørgsmål: I Studiebrev 2
skriver du, at "den grundlæggende logik (...) er, at elementerne i en mængde skal være
fastlagt, før mængden selv defineres." Dette glider i løbet af et par linier over i det såkaldte
Comprehension Schema, som du oversætter "som noget med, at omfang går forud for
indhold." Det synes mig her, at det er det modsatte, i hvert fald hvis man opfatter omfang =
mængde og indhold = element. Hvad missede jeg her?
Niels.
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Svar til Niels Engelsted
Kære Niels!
Tak for kommentarerne til de to første studiebreve og for spørgsmålene til Studiebrev 2. Det er ikke dig, der er tungnem, men mig, der begge de nævnte steder
har udtrykt mig upræcist. Så derfor er jeg meget glad for spørgsmålene, der giver mig anledning til at uddybe og præcisere.
Lad mig tage det sidste af dine spørgsmål først, da det er enklest. Da jeg brugte
udtrykkene "omfang" og "indhold" i den sætning, som du citerer, tænkte jeg på
de to udtryk som danske oversættelser af (eller ækvivalenter til), hvad der er
blevet kaldt begrebers ekstension (omfang) og intension (indhold), hvor det første så at sige er det stof (de eksemplarer), som falder ind under begrebet, og det
sidste lidt løst sagt er den form (de egenskaber, procedurer, udvalg), som definerer, hvilke af et antal mulige eksemplarer der falder ind under begrebet.
I det metaforiske sprog, jeg brugte, er kagen altså det først givne (omfang, ekstension), hvori kniven (indhold, intension) skærer, og dernæst resulterer i kagestykket (nyt omfang, ekstension). Den samlede proces er altså kage → kniv →
kage - med kagen som det første og det sidste, eller med andre ord: ekstension
(omfang) → intension (indhold) → ekstension (omfang).
Paradokserne består alle metaforisk sagt i, at der sker en sammenblanding eller
implicit identifikation af den første og den anden kage, eller at den anden kage
tilbagegribende omdefinerer den første. Det er lige netop dette, som "The Comprehension Schema" forhindrer i den moderne forståelse af mængder.
Men ved at bruge en jargon ("omfang" og "indhold") fra begrebslæren hoppede
jeg jo langt frem i den senere anvendelse af mængdebegrebets anvendelse til
forståelse af kategorier og begreber og glemte til en vis grad, at vi jo netop talte
matematik.
Det er lidt af en balancegang at skrive disse matematik-breve, hvor sigtet jo i
sidste ende er, at det skal anvendes til logik, begrebslære, psykologi, m.m. Det
er fristende i eksempler og sprogbrug at antyde de senere anvendelser, især da
det måske kan give nogle associationer, som gør det mere anskueligt. Men det
kan også være vildledende og distraherende i forhold til fremstillingen af den
"rene" matematik, især hvis den psykologiske anvendelse kan diskuteres.
For nu at forbryde mig mod, hvad jeg netop har sagt, kan jeg som eksempel
nævne, at jeg da ikke selv kan lade være med at tænkte videre frem på kategoriers "ekstension" som ekstraheret ved en "intension" af en større "ekstension",
jfr. det begreb om "realabstraktion", som jeg har brugt andet steds [Mammen,
1989]. En mængde er i denne sammenhæng at ligne med en figur (ekstension)
fremdraget ved et kriterium, en regelbaseret procedure eller et udvalg (intension) af en grund (ekstension).
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Jeg kan heller ikke, når jeg i omtalen af "The Comprehension Schema" taler
om, at kagen og kniven er givet før kagestykket, lade være med at tænke på
dette som et udtryk for en logisk proces i virkelig tid, og at paradokserne er et
udtryk for en sammenblanding af en statisk og en processuel beskrivelse. Men i
matematikken er der ikke noget, der hedder tid, kun noget, der hedder rækkefølge, ligesom der ikke er noget, der hedder stof og numerisk identitet, kun
identitet som sådan.
Men for ikke at blande diskussionerne sammen har jeg pålagt mig selv at vente
med sådanne jævnføringer og lignelser til senere. Nu drejer det sig om matematikken.
Lad mig dernæst besvare Niels' første spørgsmål angående udvalgsaxiomet.
Oprindeligt havde jeg tænkt mig først at komme ind på udvalgsaxiomet i et senere studiebrev. Men jeg opdagede, at jeg ikke kunne undgå at nævne det, når
jeg skulle forklare, hvad man i dag mener med, at en mængde skal være veldefineret. Jeg vil dog ikke på dette sted gå dybere ind i axiomets tekniske formulering. Som Niels skriver, hævder udvalgsaxiomet, at en mængde kan eksistere
som veldefineret uden at være defineret "konstruktivt", dvs. ved et kriterium
eller en regel.
Udvalgsaxiomet rummer altså en påstand. En matematisk påstand kan have forskellig status i forhold til et allerede givet sæt grundpåstande eller axiomer. Jeg
vil nedenfor skelne mellem tre slags status. Det sæt af axiomer, som udgør baggrunden for påstandens status, er i dette tilfælde et axiomsæt, som Zermelo selv
havde været med til at opstille for mængdelæren (engelsk: Set Theory). Hvad
der egentlig forstås ved et axiom, et axiomsæt og et såkaldt axiomatisk system,
vender jeg tilbage til i et senere studiebrev. Her kommer de tre slags status, som
en matematisk påstand kan have i relation til et givet axiomsæt, idet jeg ser bort
fra påstande, som selv er et af axiomerne, og påstande, som viser sig at være
meningsløse:
1. Påstanden kan være i logisk modstrid med, dvs. være uforenelig med axiomsættet, eller med andre ord inkonsistent med axiomsættet. Hvis dette er tilfældet, kan det i princippet bevises ved deduktion, dvs. at der ved anvendelse
af axiomsættet og den givne påstand kan afledes en selvmodsigelse eller
kontradiktion.
2. Påstanden kan afledes af axiomerne, hvilket er det samme som at sige, at
påstandens negation er inkonsistent med axiomerne som beskrevet i 1. Af
samme grund kan dette bevises ved deduktion. I dette tilfælde kaldes påstanden et theorem.
3. Hverken påstanden eller dens negation er inkonsistent med de hidtidige axiomer, hvilket er det samme som, at både påstanden og dens negation er konsistente med de hidtidige axiomer. Dette kan ikke bevises ved deduktion.
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Den eneste bevismåde er et "kreativt" bevis, som konstruerer eksempler, såkaldte modeller. (Der skal både være et eksempel, hvorpå alle axiomerne og
påstanden "passer", og et eksempel, hvorpå alle axiomerne og påstandens
negation "passer". Jeg har brugt metoden i DMS Appendix, hvor man altså
vil kunne se den gennemført i praksis. Jeg vender tilbage til denne bevismetode i forbindelse med, hvad der i dag kaldes modelteori). En sådan påstand
er, ligesom dens negation, et potentielt nyt axiom, som kan føjes til de hidtidige, hvis man ellers kan bestemme sig for en af mulighederne, hvilket der
ikke findes faste metoder til. (En af Kurt Gödels berømte opdagelser fra
1930-31 var, at der for ethvert axiomsystem af en vis kompleksitet altid findes sådanne påstande. Et axiomsystem er altså aldrig "færdigt", eller med
Gödels ord aldrig komplet. Det vender jeg også tilbage til).
Da Zermelo fremsatte sin påstand, kaldte han det udvalgsaxiomet, fordi han
mente, at det var et potentielt axiom, altså havde en status, som beskrevet i
punkt 3. Derudover syntes han, at man skulle bestemme sig for det som axiom
(frem for dets negation), fordi det var fornuftigt ved at have nogle konsekvenser, som han og andre matematikere nødigt ville undvære. Men Zermelo kunne
ikke bevise, at påstanden hørte hjemme under punkt 3. Det kræver nemlig, at
man faktisk gennemfører det modelbevis, som er krævet i punkt 3, og det kunne
Zermelo ikke. Han kunne heller ikke gennemføre beviserne krævet for at placere påstanden under punkt 1 eller 2.
Så en tid lang diskuterede man "axiomet" (som man altså endnu ikke viste, var
et axiom) ud fra, hvad man mente om dets konsekvenser for matematikken. Var
det nyttigt eller skadeligt, eller hvad? Som sagt mente et stigende antal førende
matematikere, at det var nyttigt eller ligefrem uundværligt.
Parallelt hermed prøvede man at finde ud af påstandens status. Nu hvor man
havde forelsket sig i den, eller ligefrem indgået ægteskab, ville det jo være ret
katastrofalt, hvis den viste sig at falde under punkt 1, altså var inkonsistent med
de hidtidige axiomer. I 1938 lykkedes det så Kurt Gödel med et halvt modelbevis at vise, at axiomet var konsistent med de hidtidige axiomer, dvs. at det ikke
faldt under punkt 1, men enten var et theorem (punkt 2) eller et potentielt axiom
(punkt 3).
I 1963 lykkedes det så Paul Cohen at gennemføre modelbevisets anden halvdel,
der beviste, at udvalgsaxiomets negation også var konsistent med de hidtidige
axiomer, og at det derfor virkelig var et potentielt axiom (punkt 3).
Nu (10 år efter sin død) fik Zermelo altså ikke bare medhold i, at hans påstand
var fornuftig, men i, at den faktisk var et nyt axiom, altså en ny grundpåstand i
matematikken.
Kære Niels: Jeg håber, at dette besvarer dine spørgsmål. Men du glemte at ønske en plade.
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STP-hilsen Jens
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Kommentar
Kære Jens, tak for studiebrevene, jeg synes de er glimrende. Jeg vil foreslå, at
det lidt stærkere blev fremhævet, at mængder i matematisk forstand er abstrakte
størrelser, dvs. ikke rum-tidslige. Den mængde, der er bestemt ved at have mig
og kun mig som element (hvis vi antager, at jeg er tilstrækkelig veldefineret til
at kunne være element) er ikke blevet til og forgår ikke, findes ikke i Danmark
eller andre steder. I beskrivelsen af konsistens m.v. (dit svar til Niels) synes jeg,
at forskellen mellem syntaktisk og semantisk følge skulle betones noget stærkere. Men jeg kan godt se, at det smager af at "ville have det hele på en gang".
Jeg synes, du gør det flot. [...]
Hilsen Jan
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Diskussion om matematisk konstruktivisme m.m.
Kære Studiebrevsmodtagere!
Som I kan se af nedenstående, har jeg [...] modtaget nogle spørgsmål fra Tia [..].
Jeg har uddraget spørgsmålene af Tias brev nedenfor og forsøgt at besvare dem
hver for sig. [...].
[Tia:] For det første: Du modstiller "moderne matematik" med "konstruktivistisk matematik". Er det rigtigt forstået, at konstruktivistisk matematik er: forsøg på at lave et system, hvor alle mængder kan eksplicit defineres ved hjælp af
regler eller kriterier? Hvis nej, hvad så?
[Jens:] Det må jeg vist svare ja til.
[Tia:] Hvis ja, er påstanden så, at der ikke findes andre mængder end dem, der
kan - og hvad menes med det? At der ikke eksisterer noget i verden, som...? (vel
næppe). At det ikke er meningsfuldt at inddrage dem i et matematisk system (en
beskrivemåde af verden)?
[Jens:] Det må være det sidste, som de (konstruktivisterne) mener generelt. Men
nogle radikalister blandt dem mener nok også det første. Se nedenfor.
[Tia:] At et matematisk system ikke er en beskrivemåde af verden? Eller?
[Jens:] Jeg vil tro, at konstruktivister er delt på dette spørgsmål. Men hvis de
mener, at matematikken beskriver verden, må de altså også mene, at verden er
meget "regelmæssig". Det kan jeg have visse AI-folk mistænkt for at mene.
[Tia:] Og for resten: Findes der ikke længere tilhængere af en konstruktivistisk
matematik (f.eks. "klassisk AI"-folk?).
[Jens:] Jo, jeg vil netop tro, at der blandt AI-folk trives en konstruktivistisk
holdning til matematik. Da computere som formelt system kan beskrives ved et
endeligt antal tilstande med faste overgange, vil jeg endda tro, at mange af dem
hører til den særligt radikale konstruktivisme, som kaldes finitisme. Altså en
holdning, der ikke regner med eksistensen af uendelige mængder. Imidlertid vil
jeg også tro, at en konstruktivistisk holdning er meget sjælden i dag blandt
egentlige matematikere, fordi den udelukker en stor del af de teoretiske redskaber, som er nødvendige i den moderne matematik. Det er en meget lille del af
den faktiske matematik i dag, som er tilgængelig for udelukkende konstruktivistiske metoder. Konstruktivismen er ikke blot en metodemæssig begrænsning,
men også en indskrænkning af selve det matematiske "genstandsfelt". I dag studerer man "konstruktive mængder" som et specielt tilfælde inden for "moderne
matematik". Det modsatte er ikke muligt, hvilket afgør sagen for alle matematikere, der vil være med, hvor det foregår. (Matematikere er pudsigt nok og i
strid med almindelige fordomme ikke så metodisk konservative eller reduktio17
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nistiske som psykologer). Jeg tror, at de eneste rigtige konstruktivister, der er
tilbage, er AI-folk og nogle få idealistiske filosoffer, f.eks. Justus Hartnack, som
vist endda er finitist (i hvert fald i sin seneste bog: Erkendelsens grundlag. Paradokser inden for logikkens og matematikkens filosofi, 1993. Jeg har [oprindeligt] ikke sat den på litteraturlisten, da jeg ikke mener, at den genspejler det aktuelle stade inden for matematik og logik. F.eks. anerkender den de facto ikke
eksistensen af irrationelle tal).
I øvrigt er konstruktivismen ofte forbundet med, hvad der med et lidt misvisende ord er blevet kaldt "intuitionisme", nemlig en afvisning af, at en matematisk påstand overhovedet er sand, før en eller anden matematiker ved at følge en
konstruktivistisk metode har gennemført et subjektivt overbevisende bevis for
den. Indtil da er den hverken sand eller falsk. Matematikkens genstande består
altså ikke af, hvad der principielt kan konstrueres, men kun af, hvad der allerede
er konstrueret af et subjekt (en matematiker som regel, må man tro). Der findes
derfor heller ikke matematiske opdagelser ifølge intuitionisterne, kun opfindelser.
[Tia:] For det andet: I afsnittet umiddelbart efter skriver du, at det kan være
svært at forstå, og så kommer du med et eksempel, som skulle være lettere. Men
eksemplet forvirrede mig tværtimod. Problemet er, hvad (vel)ordnet vil sige. Du
skriver, at du vender tilbage til det, så måske foregriber jeg. Men lad mig alligevel lige prøve at formulere min u-forståelse. Jeg prøver at stille det op, så det
skulle være let at pege på, hvor misforståelsen ligger: 1. Alle mængder er potentielt velordnede, i en eller anden forstand. 2. Nogle uendelige mængder kan
ikke rækkeordnes. - 3. Disse er velordnede i en anden, "svagere" forstand. 4.
"Velordnet" i denne forstand vil sige, at ordningen kan udpege mindst ét element i mængden. (5. og denne ordning svarer til udvalgsaksiomet).
[Jens:] Ja, lige netop. Indtil nu helt enig!
[Tia:] 6. Vi må altså kunne sige, at vi har: - en uendelig mængde: A(lle) - og en
ordning af A's elementer, som består i udpegning af ét element: u(dvalgt) - intet
andet. Hermed er egentligt blot ét element "ordnet" over for resten. Er mængden
A som sådan så velordnet? Jeg kan godt se, at den er ordnet i to komplementærmængder (hedder det vist; DMS er på PI): Uendelig mængde A = to
ægte delmængder, nemlig: mængde U (indeholdende element u) + mængde ej-U
(indeholdende alle de andre) Men er det bare det, der er pointen?
[Jens:] Ja på sin vis er det bare det, der er pointen. Imidlertid er dette meget
svage krav faktisk (men svært bevisligt) identisk med et krav, der lyder lidt
stærkere, og som er det, som man forstår ved velordnethed. Ifølge dette skal der
i mængden A eksistere en relation < (en generalisering af "mindre end"), så at
det for alle elementer x, y og z i A gælder, at hvis x<y og y<z, så er x<z, samt at
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det for alle x og y skal gælde, at hvis x og y er to forskellige elementer i A, så er
enten x<y eller y<x. Desuden skal det for enhver ikke-tom delmængde B af A
gælde, at der i B findes et element b, som er "mindst" i den forstand, at det for
alle andre x i B gælder, at b<x. Det er selvfølgelig dette b, som dermed er det
veldefinerede element i enhver delmængde B i A, og som derfor altid vil kunne
udvælges med "<" som udvælgelsesreglen.
Når der alligevel ikke er tale om en egentlig regel, skyldes det, at man ikke har
nogen overordnet regel, efter hvilken man i enhver mængde kan finde den relation, der opfylder kravet til et "<". Man nøjes med at postulere, at en sådan "<"
altid eksisterer, selv om man ikke "på forhånd" kan vide, hvordan den ser ud. I
virkeligheden havde matematikere i mange år før Zermelo implicit antaget, at
mængder var velordnede i denne svage forstand. Men flere matematikere var
begyndt at eksplicitere antagelsen og diskutere dens status, f.eks. Felix Hausdorff, som jeg vender tilbage til i senere studiebreve om topologi.
[Tia:] Og hvis der havde været bare to elementer i mængde U, var de stadig
uordnede, ikke? Men det må de jo ikke være, i hvert fald ikke uafhjælpeligt
(jf. 1)?
[Jens:] At endelige mængder kan ordnes, nemlig i en rækkefølge, følger af andre veletablerede axiomer, og forudsætter ikke udvalgsaxiomet.
[Tia:] Og mængden ej-U er under alle omstændigheder stadig uordnet, ikke? Og
uendelig, og ikke regel-ordnelig?
[Jens:] Da "ej-U", som må betyde A undtagen U, selv er en mængde (hvilket jeg
i øvrigt diskuterer i Studiebrev 3), gælder påstanden om velordnethed også for
den, så at der kan uddrages endnu et element, etc., skridt for skridt i, hvad der er
kaldt for "dependent choices". Således kan der udvælges en uendelig række (en
følge) af enhver uendelig mængde. Med yderligere afledninger af udvalgsaxiomet, eller axiomet om velordnethed, (nemlig såkaldt transfinit induktion) kan
der også udvælges mere mangfoldige delmængder end rækker. Men disse begreber kommer jeg ind på senere.
[Tia:] Ender vi så ikke i de sædvanlige paradokser og/eller i en uendelig regres,
hvor ethvert enkelt-element skal være til at udvælge, for at mængden kan være
"potentielt velordnet"?
[Jens:] Det tror jeg, er en for radikal konsekvens. Men jeg ved ikke helt, hvilke
paradokser eller hvilken uendelig regres du tænker på. Der findes et axiom The
Power Set Axiom, der siger, at mængden af en mængdes delmængder, selv er en
mængde. Men det er vist uafhængigt af udvalgsaxiomet. Det sidste kan lyde
mærkeligt, men hænger sammen med, at der ikke i The Power Set Axiom stilles
krav om, at den enkelte delmængde kan identificeres nok til at blive "plukket
ud" af mængden af delmængder til forskel fra resten af delmængderne. Det
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kræver nemlig, at man allerede har The Axiom of Choice og anvender det på
mængden af delmængderne.
Jeg kan godt se, at jeg efterhånden bliver afkrævet lidt mere præcision vedrørende dette udvalgsaxiom, selv om jeg havde tænkt mig at vente. Jeg er nok
nødt til at eksplicitere, hvad der ovenfor menes med "plukke ud". Der er tydeligvis tale om et begreb, der ikke blot henviser til den simple eksistens, for så
kunne vi nøjes med The Power Set Axiom. Der er heller ikke tale om udvælgelse ud fra en eksplicit regel eller procedure, for så var det jo ikke i modsætning til konstruktivismen. Der er snarere tale om en subtil mellemting, næsten
svarende til at tolke "eksistens" etymologisk som "stående ud fra", værende figur på en grund, være "abstraheret" uden nærmere henvisning til hvordan eller i
kraft af hvad. Jeg vil ikke hævde, at jeg forstår det helt, selv om jeg selvfølgelig
har "mine egne" udvalgskategorier i tankerne. Men for nu ikke at fortabe mig
yderligere i filosofiske overvejelser over forholdet mellem ontologi og epistemologi m.m. og dets genspejling i matematikken, må jeg hellere (omsider og
hårdt presset) anføre den almindeligste udgave af selve udvalgsaxiomet, men
dog med mine ord:
Lad der være givet en vilkårlig mængde af ikke-tomme mængder, som er indbyrdes adskilte (disjunkte), dvs. at ingen elementer i nogen af mængderne også
er element i en af de andre mængder. Der eksisterer nu en ny mængde, som består af netop ét element fra hver af de oprindelige mængder.
Det var det hele! Det lyder uskyldigt. Men det er det ikke, som det forhåbentlig
er fremgået. Måske skulle jeg have fremført denne eksplicitte udgave fra starten
af. Men så ville det have været meget sværere for mig at forklare, hvorfor den
ikke er uskyldig eller overhovedet er interessant. Og det havde også været forvirrende. Og endelig var min plan jo bare at sige noget om mængder til at begynde med. Jeg kunne heller ikke lide, at udvalgsaxiomets eksplicitte formulering bruger begreber (bl.a. "mængde"), som ikke var forklaret endnu. Men tingene bider sig selv i halen. Og hvor skal vi begynde?
I sig selv har denne dialog været lærerig ved at vise, hvordan der netop ikke er
nogen absolut begyndelse, når vi snakker matematik (eller hvad som helst andet?).
Men det følger også, at hvert svar afføder nye spørgsmål, og hvor skal vi
stoppe, hvis overblikket skal bevares? Ét spørgsmål er jeg dog nok nødt til at
trække frem, nu hvor der er åbnet for posen. Nemlig, hvorfor man egentlig har
brug for dette udvalgsaxiom. Indtil nu har det jo nærmest været til besvær, kan
det synes. Kan der ikke gives et eksempel, hvor udvalgsaxiomet viser sin nødvendighed? Jeg vil prøve at give et par eksempler.
Det første henter jeg fra DMS, 2. udgave, Addendum. Her skal jeg bevise, at der
faktisk findes en delmængde i en større mængde (nemlig, hvad jeg kalder "uni20
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verset af genstande"), som har en bestemt egenskab (nemlig at være "ikke-afgørbar"). Det gør jeg så ved at "konstruere" en sådan delmængde og dernæst
påvise, at den har egenskaben. Men jeg kan ikke "konstruere" denne mængde
konstruktivt, dvs. ved hjælp af noget kriterium eller nogen regelbaseret procedure. Alligevel hævder jeg, at den eksisterer, dog uden eksplicit henvisning til
udvalgsaxiomet, da jeg jo som sagt har villet begrænse den eksplicitte matematik til et minimum i bogen. (Det havde måske været klogt at henvise mere eksplicit i dette tilfælde, fordi jeg så ikke var kommet til at henvise til en ikke-eksisterende regel i fodnote 1 side xvi i Addendum. [Fejlen er rettet i 1996-udgaven.])
Det næste eksempel henter jeg fra Penrose's "The emperor's new mind", kapitel
4, hvor Penrose omtaler et eksempel, der stammer fra den hollandske matematiker E.J. Brouwer. Hvis man har en cirkelflade, som man ved en kontinuert
transformation (en såkaldt "gummi-transformation", hvor alle nabopunkter bliver ved at være nabopunkter) afbilder på sig selv, vil man kunne udlede, at det
fører til en selvmodsigelse at hævde, at ingen punkter derved havner oven i sig
selv. Ergo må der eksistere mindst ét punkt, der havner oven i sig selv, selv om
man ikke kan sige hvilket. Altså eksisterer der et punkt, som vi ikke kan påpege
positivt ved en regel, men kun negativt gennem konsekvenserne af dets ikkeeksistens. Vi siger så, at det dermed også kan udpeges positivt, men i kraft af
udvalgsaxiomet. Egentlig har vi bare fulgt den klassiske logiks metode: Hvis
ikke-eksistens af x medfører en modsigelse, så må x eksistere.
Brouwer var imidlertid ikke glad for denne logiske konklusion. Det var nemlig
også Brouwer, der i 1924 grundlagde den ovenfor nævnte "intuitionisme", der
ikke accepterede den slags eksistensbeviser. Altså var Brouwer også nødt til at
afvise selve den ovenfor anvendte logiske slutningsform og dermed det såkaldte
princip om "det udelukkede tredje". Når det var påvist, at en påstand var falsk
eller selvmodsigende, var det altså ikke dermed påvist, at dens negation var
sand, sagde Brouwer, og med ham andre intuitionister. De ville ikke lade logikken få magt over den umiddelbare evidens, og man kan jo godt forstå dem lidt.
På den anden side er det ikke let at lave matematik, hvis man ikke anerkender
de ovennævnte såkaldte indirekte beviser. Brouwer var vist ikke selv glad for sit
eksempel med cirklen.
Eksemplet ligger meget tæt på et andet eksempel. Forestil jer, at vi har en kugle,
som der vokser hår på over det hele. Hårene sidder tæt overalt på kuglen. En
frisør får nu til opgave at frisere kuglen, så at hårene ligger ned, og der ikke
kommer hvirvler nogen steder. En hvirvel er et punkt på kuglen, hvorfra hårene
stritter i vidt forskellig retning. Kan det lade sig gøre? For ikke at ødelægge jeres jul helt, kan jeg godt røbe, at det kan bevises, at det vil føre til selvmodsigelser, hvis vi antager, at det kan lade sig gøre. Altså må der eksistere mindst én
hvirvel i kuglens frisure, uanset hvor dygtig frisøren er.
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Tia Hansen og Jens Mammen, 19.12.94
[...]
Endelig bebrejder Tia mig, at jeg i mit Studiebrev 1 kalder Penrose's bog for
"letlæst". Indrømmet! Den er svær. Men den kan alligevel læses med udbytte,
selv om man må springe formlerne og visse mere tekniske udredninger over.
Det hævder Penrose i øvrigt selv i bogens indledning.
[...]
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Benny Karpatschof, 22.12.94
Kommentar om Gödel og Gentzen
[...]. Jeg har med meget stor interesse læst Jens' brev, som jeg synes er virkelig
spændende, og glæder mig til at blive informeret om de seneste resultater inden
for matematikkens grundlagsforskning. Det er en god idé, at tage kategori-begrebet som et skæringspunkt mellem matematik og psykologi. I øvrigt var der
en af Arne Raeithels venner, der gjorde mig opmærksom på, at Gödels sætning
om Peano-axiomernes ufuldstændighed kun gælder i en finit matematik, mens
Gentzen har vist, at fuldstændighed kan opnås i en matematik, hvor et tælleligt
antal bevisskridt bliver tilladt (altså ikke mange et vilkårligt stort antal skridt,
men en simpel uendelighed af skridt).
hilsen Benny
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Jens Kvorning, 22.12.94
Svar til Benny Karpatschof
Benny kunne også have set det med Gentzen og det finitistiske program i M.
Arbib: Brains, Machines and Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1965, p.
123, eller i Hartnacks seneste bog [1993]. Så vidt jeg kan læse Arbib, har Gentzen ikke vist, at den aksiomatiske elementære talteori er (eller kan gøres) komplet. Det er endeligt vist, at den altid må være ukomplet. Men Gentzen har
derimod (muligvis) vist, at den er konsistent. Dette gør han ved brug af den
såkaldte ε0-induktion, der er en infinit generalisation af almindelig matematisk
induktion. Problemet er bare, at denne metode er infinit - og derfor ikke tilladt
inden for det finitistiske program. - Og den forbliver selvfølgelig infinit, selv
om dens induktionsskridt er tællelige. (Et eksempel på en infinit, tællelig
mængde er som bekendt de naturlige tal). Endvidere er konsistensen af den
fremgangsmåde, som Gentzen anvender, (stadig ifølge Arbib) lige så problematisk som konsistensen af den teori, hvis konsistens skulle bevises.
[...]
Glædelig jul!
Jens Kvorning
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IIb Mængdealgebra
I dette afsnit skal vi se på nogle relationer mellem mængder. Nemlig dels, hvordan mængder kan være delmængder af hinanden, dels hvordan nogle mængder
kan konstrueres ud fra andre mængder ved de såkaldte mængdealgebraiske operationer. De nye begreber, som jeg har brugt her, bliver forklaret nedenfor.
Som sagt i Studiebrev 2 defineres en mængde ved sine elementer. F.eks. kan vi
have defineret en mængde, som vi kalder X, og som indeholder tre elementer,
som vi kalder a, b og c.
Vi kan derfor om f.eks. b sige, at b ″er element i” X. Skrives b ∈ X.
Jeg vil nu introducere en skrivemåde, man plejer at benytte, når man henviser til
endelige mængder ved simpelthen at opregne alle elementerne. For den ovennævnte mængde X kan vi således skrive
X = {a,b,c}
Lad os nu se på en anden mængde Y, der kun indeholder ét element, nemlig b,
som jo også var med i X. Vi kan altså skrive
Y = {b}
(Som Jan foregreb i sit brev den 16. dec., er det vigtigt at skelne mellem selve
elementet b, som f.eks. kan være en person, der bor i København og er i live,
når nytårsklokkerne ringer mellem 1994 og 1995, og så mængden Y, der ikke
bor eller befinder sig nogen steder, og som eksisterer med samme status, hvad
enten b er i live eller ej. Elementet b kunne også have været Lille Rødhætte fra
Grimms eventyr eller have været tallet 7. Vi kan diskutere, hvilken eksistensform b har. Men Y eksisterer som mængde med ét element i alle tilfælde. Jeg
vender i senere studiebreve tilbage til dette træk ved mængdebegrebet, i modsætning til et begreb om "kategorier". [...]).
Som det ses, gælder det for alle elementer i Y, at de også er elementer i X. Vi
siger i ethvert sådant tilfælde, at Y "er en delmængde af" X. (Engelsk: "is a subset of"). Skrives Y ⊆ X.
(Læg mærke til, at jeg ovenfor siger "alle", selv om der kun er ét element i Y. I
matematik og logik bruger man "alle" uafhængigt af, hvor mange størrelser man
henviser til, altså også om de tilfælde, hvor antallet af sådanne størrelser er nul
eller én).
Derimod gælder det ikke for alle elementer i X, at de også er elementer i Y. Derfor er X ikke en delmængde af Y.
Da det for alle elementer i X gælder, at de er elementer i X, siger vi specielt, at X
er en delmængde af X. Enhver mængde er altså en delmængde af sig selv. Hvis
man vil fremhæve dette særlige tilfælde af delmængde, siger man, at X er en
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uægte delmængde af X, hvorimod man siger, at Y er en ægte delmængde (engelsk: proper subset) af X, hvis X ikke samtidig er en delmængde af Y.
[...]
Som det huskes fra Studiebrev 2, er den tomme mængde Ø en mængde med 0
(nul) elementer. Altså gælder det for alle elementer i Ø, at de også er elementer
i en vilkårlig anden mængde X. Ø er derfor delmængde i enhver anden mængde
og er specielt en delmængde af sig selv.
Mængden Y = {b} har derfor to delmængder, nemlig mængderne Ø og {b}, men
den har som sagt netop ét element, nemlig b. Det er vigtigt, at man skelner
skarpt mellem, at noget "er et element i" en mængde og, at noget "er en delmængde af" en mængde. Bl.a. fordi de altid har forskelligt antal, som vi vender
tilbage til i Studiebrev 4.
Den tomme mængde Ø har én delmængde, nemlig Ø, men den indeholder ingen
(dvs. nul) elementer.
Mængden X = {a,b,c} har følgende 8 delmængder: Ø, {a}, {b}, {c}, {a,b},
{a,c}, {b,c} og {a,b,c}. Læg mærke til, at der er 3 elementer i X, og at 8 er 23
[…]. De forskellige delmængder fremkommer netop ved alle de måder, hvorpå
man kan kombinere de to muligheder for hvert element, nemlig at være med
eller ikke være med i delmængden. Generelt har en endelig mængde med n
elementer netop 2n delmængder […]. Da 20 = 1, passer reglen også på den
tomme mængde. Jeg vender som sagt tilbage til dette i Studiebrev 4.
Lad os nu ved P(X), forstå "mængden af delmængder af mængden X". P(X) kaldes også for "potensmængden af X " (engelsk: The power set of X).
I vores eksempel, hvor X = {a,b,c}, har vi altså, at
P(X) = {Ø,{a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c}},
hvor P(X) har 8 elementer.
I dette tilfælde er ingen af elementerne i P(X) også elementer i X. Det kan
imidlertid godt forekomme i andre tilfælde. Hvis f.eks.
Z = {a,{a}}, så er
P(Z) = {Ø,{a},{{a}},{a,{a}}}, hvor {a} er element i både Z og P(Z).
Eksemplet er lidt spidsfindigt. Men det anføres her for at skærpe adskillelsen
mellem begreberne delmængde og element. Hvis man har forstået eksemplet,
har man fået godt fat i begreberne.
Lad dette være nok foreløbig om begrebet delmængde. Der kommer lidt mere i
Studiebrev 4 angående delmængder af uendelige mængder.
Lad os nu gå ud fra en mængde M, og lad os se på nogle relationer mellem dens
delmængder. Hvis vi udelukkende holder os til delmængder af M, vil vi ofte
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nøjes med at omtale dem som mængder, idet M så kaldes for universalmængden. M kan være en endelig mængde eller en uendelig mængde. I det sidste tilfælde kan man f.eks. tænke sig M som mængden af punkter i et rektangel, anskueliggjort ved et ark papir. Mængderne kan så være det indre af lukkede figurer inde i rektanglet, anskueliggjort ved papirstykket omsluttet af en blyantstreg,
en "bolle" (f.eks. såkaldte "eulerske cirkler").
Lad os nu se på to mængder A og B i M, og lad os her se på det endelige tilfælde, hvor f.eks.
M = {a,b,c,d,e,f,g},
A = {a,b,c,d} og B = {c,d,e,f}.
I kan så selv prøve at tegne det tilsvarende med "boller" på papiret forestillende
det uendelige tilfælde.
Vi kan nu ud fra de to mængder A og B konstruere en ny mængde, som kaldes
fællesmængden af A og B (engelsk: the intersection of A and B), og som indeholder netop de elementer i M, som både er element i A og i B. Her skriver jeg
fællesmængden af A og B som A∩B.
Med andre ord er A∩B netop de elementer i A, som også er elementer i B, hvilket er det samme som, at A∩B netop er de elementer i B, som også er elementer
i A. Med eksemplet ovenfor er
A∩B = {c,d},
fordi netop c og d er de eneste elementer i M, som er med i både A og B.
Med "boller" på papiret er A∩B det område, der dækkes af både "bollen" for A
og "bollen" for B, hvis man har været så heldig at tegne "bollerne" ind over hinanden.
Hvis vi nu havde en tredje mængde i M, nemlig
C = {f,g},
ses det, at fællesmængden af A og C er tom, altså

A∩C = Ø.
Der er nemlig ingen elementer i M, der både er elementer i A og C. I dette tilfælde siges A og C at være adskilte eller disjunkte (engelsk: disjunct). En
mængde af delmængder i M siges at være disjunkt, hvis delmængderne er parvis
disjunkte.
Vi vil også tillade dannelsen af fællesmængden af en mængde og den selv. Vi
har altså
A∩A = A.
Endvidere gælder det, at
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A∩B = B∩A,
det såkaldte kommutative princip for fællesmængder, der siger, at rækkefølgen
af mængderne er ligegyldig.
A∩(B∩C) = (A∩B)∩C,
det såkaldte associative princip for fællesmængder, som kan udvides til, at rækkefølgen, i hvilken en vilkårlig mængde fællesmængder dannes, er ligegyldig.
Specielt ses det, at det for alle mængder A (herunder Ø og M selv) gælder, at
Ø∩A = Ø
M∩A = A
Faktisk kan det kommutative og det associative princip udvides, således at det
også for en vilkårlig mængde N af delmængder af M gælder, at fællesmængden
af dem alle er en delmængde af M, også selv om M og N er uendelige. Der er så
at sige ingen begrænsninger på anvendelsen af fællesmængdeoperationen, sålænge N er veldefineret som mængde.
For enhver mængde M ses det, at fællesmængden af alle dens delmængder altid
er den tomme mængde Ø.
Helt svarende til dannelsen af fællesmængde vil vi nu definere foreningsmængden af A og B (engelsk: the union of A and B), som består af netop de elementer
i M, som er med i A eller B (eller begge). Her skriver jeg foreningsmængden af
A og B som A∪B.
I eksemplet ovenfor er

A∪B = {a,b,c,d,e,f},
fordi netop disse elementer i M alle er med i enten A eller B eller begge.
Der gælder helt tilsvarende regler for foreningsmængde som for fællesmængde,
således
A∪A = A
A∪B = B∪A (det kommunikative princip)
A∪(B∪C) = (A∪B)∪C (det associative princip)
A∪Ø=A
A∪M=M
Det ses, at i vores eksempel er A, B og C valgt således, at A∪B∪C = M. I et sådant tilfælde siger man, at mængden {A,B,C} udgør en overdækning (engelsk:
covering) af M. Det ses, at mængden af delmængder af en mængde M altid vil
udgøre en overdækning af M.
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Også for foreningsmængde kan operationen udvides til at gælde for en vilkårlig
mængde N af delmængder i M, også selv om M og N er uendelige.
Bemærk, at det altid for vilkårlige mængder A og B gælder, at
A∩B⊆A, og
A⊆A∪B
Der gælder også nogle regler for, hvorledes operationerne dannelse af fællesmængde og foreningsmængde kan kombineres. Jeg anfører dem her uden nærmere forklaring. Man kan selv indse dem ved at prøve sig frem med endelige
eksempler eller ved at kigge på forskellige uendelige tilfælde med "boller" på
papiret.
A∩(B∪C) = (A∩B)∪(A∩C) ("∩" er distributiv med hensyn til "∪")
A∪(B∩C) = (A∪B)∩(A∪C) ("∪" er distributiv med hensyn til "∩")
Vi skal nu til en tredje grundlæggende mængdealgebraisk operation, nemlig
dannelse af differensmængde (engelsk: difference set), eller som det også nogle
gange kaldes: overskudsmængde.
Differensmængden mellem A og B, eller A's overskud i forhold til B, skrives
A\B og defineres som mængden med netop de elementer, som er med i A, men
ikke er med i B. Med eksemplerne fra før, hvor A = {a,b,c,d}, B = {c,d,e,f}, C =
{f,g}, er altså
A\B = {a,b}
B\A = {e,f}
A\C = {a,b,c,d}
C\A = {f,g}
B\C = {c,d,e}
C\B = {g}
For enhver mængde A vil det gælde, at
A\A = Ø
A\Ø = A
Ø\A = Ø
Specielt vil vi nu se på differensmængden mellem universalmængden M og
mængder i M. En sådan differensmængde M\A kaldes også for mængden A's
komplement (engelsk: complement) i M.
I nogle notationer betegnes komplementet til A med et "krøllet" C foran A. Jeg
vil […] imidlertid ikke bruge det, da det er problematisk, at universalmængden
dermed bliver "underforstået". Jeg vil i stedet (og i overensstemmelse med mo29
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derne praksis) kun bruge notationen M\A, der eksplicit henviser til den givne
universalmængde. Forestillingen om et komplement "an sich" til en given
mængde A er uacceptabel i mængdelæren. Hvis et sådant komplement fandtes
som en mængde, ville dens foreningsmængde med A være "mængden af alle
mængder" eller noget tilsvarende, som ville bryde med vores begreb om, hvad
der må være en mængde, sådan som vi diskuterede det i Studiebrev 2. Dette illustrerer igen min bemærkning i Studiebrev 2 om, at der ikke er symmetri mellem en mængdes "inderside" og "yderside". En "yderside" kan kun defineres
inden for en forudsat "inderside". Et negativt medlemskab af en mængde kan
kun definere en mængde inden for et positivt medlemskab af en anden mængde.
Med vores faste eksempler i universalmængden M = {a,b,c,d,e,f,g} ses det, at
M\A = {e,f,g}
M\B = {a,b,g}
M\C = {a,b,c,d,e}
På papiret er komplementet til en "bolle" alt det på papiret, som ligger uden for
"bollen". Imidlertid dukker her et problem op angående selve stregen, som vi
ikke havde, så længe vi alene talte om fællesmængder og foreningsmængder.
Det kommer jeg tilbage til.
Det ses, at
M\M = Ø og M\Ø = M, eller at M og Ø er hinandens komplementer i M.
(M\A)∩A = Ø og (M\A)∪A = M. A og dets komplement i M er disjunkte og
overdækker M. Faktisk gælder det for to mængder A og B i M, at de er hinandens komplementer i M, hvis og kun hvis A∩B=Ø og A∪B=M.
Det gælder også for vilkårlige mængder A og B i M, at
A\B = A∩(M\B)
Vi kan altså udtrykke enhver differensmængde som fællesmængden af den første mængde og af den anden mængdes komplement i M.
Vi skal nu til sidst anføre de såkaldte dualitetsregler for dannelsen af fællesmængder og foreningsmængder, der viser, at disse to operationer så at sige er
hinandens spejlbilleder eller "operationelle komplementer" i M.
Det gælder for alle mængder A og B i M, at
M\(A∩B) = (M\A)∪(M\B)
M\(A∪B) = (M\A)∩(M\B)
Jeg vil anbefale, at man selv sidder og leger med nogle endelige eksempler og
med "bollerne" på papiret for at blive fortrolige med disse regler. Reglerne kan
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desuden udvides til at gælde for dannelse af fælles- og foreningsmængder af
mængderne i en uendelig mængde N af mængder i M.
En konsekvens af reglerne er, at jeg kunne have valgt blot at definere fællesmængde og komplement og derudfra aflede operationen differensmængde,
nemlig som
A\B = A∩(M\B)
og operationen foreningsmængde, nemlig som

A∪B = M\((M\A)∩(M\B))
Jeg kunne også have valgt et minimalt sæt regneregler, hvorfra alle de andre
kunne afledes, ved deduktion. I matematik og formel logik går man med god
grund meget op i at finde sådanne minimale (axiomatiske) grundlag for mængdealgebraen og for mængdelæren i det hele taget. Det har jeg afstået fra her for i
stedet at gå ud fra eksempler og anskuelighed. Jeg vender tilbage til spørgsmålet
om "axiomatisering" i et senere studiebrev. Men jeg vil lige nævne, at grunden
til, at man taler om en mængde-algebra, har at gøre med dualitetsreglernes generelle gyldighed. Som vi siden skal se, findes der måder at definere operationer
i en universalmængdes delmængder på, som ikke er algebraer, men f.eks. topologier, hvor dualitetsreglerne ikke uden videre gælder for alle uendelige mængder af mængder.
Jeg kan dog ikke afslutte dette studiebrev om mængdealgebra uden at diskutere
et særligt problem, som knytter sig til dannelse af komplementer i M. Jeg har
allerede antydet det, da jeg sagde, at vi havde et problem med, hvor stregen
hørte til, når vi anskueliggjorde uendelige mængder med "boller" på papiret.
Problemet kom også frem i forbindelse med, at der som sagt ikke er symmetri
mellem en mængdes "inderside" og "yderside", selv om dualitetsreglerne udtrykker, at så længe vi holder os inden for en given universalmængde M, så er
der faktisk symmetri, hvad angår de mængdealgebraiske operationer.
Lad mig starte med et eksempel, som vil være kendt af de fleste af jer, nemlig
Mandelbrots mængde [se f.eks. Peitgen & Richter, 1986]. Universalmængden M
er i dette tilfælde mængden af punkter i et plan. Hvis vi lægger et koordinatsystem ind i planen, kan vi repræsentere punkterne i planen som reelle talpar,
(r1,r2). (Jeg vender tilbage til, hvad reelle tal er, i Studiebrev 4. Tænk på dem
som alle mulige endelige og uendelige decimalbrøker). Imidlertid vil jeg i
denne sammenhæng for ræsonnementets skyld nøjes med at lade M være
mængden af alle rationelle punktpar. (De rationelle tal er alle endelige decimalbrøker, dvs. sådanne som i princippet kan behandles i en regnemaskine).
Til ethvert punkt (r1,r2) i M definerer vi nu en regneproces, en såkaldt algoritme, på følgende måde:
1. Start med at sætte x=0 og y=0
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2. Beregn nye værdier af x og y på følgende måde ud fra de gamle:
nyt x = (x+y)(x-y) + r1
nyt y = 2xy + r2
3. Sæt x og y lig med de nye værdier fra punkt 2
4. Hvis x2 + y2 er større end 4, så slut. Ellers gentag fra punkt 2. […]
(Ofte defineres algoritmen i stedet lidt anderledes og med såkaldte komplekse
tal, som jeg ikke behøver at komme ind på her. Ovenstående algoritme er imidlertid helt ækvivalent med den sædvanligt angivne).
Der er nu for et givet punkt (r1,r2) netop én af to måder, hvorpå processen kan
forløbe. Den kan enten gå i stå efter et endeligt antal skridt, eller den kan fortsætte i al evighed.
Lad os nu definere en mængde X i M, som består af netop de punkter (r1,r2), for
hvilken processen går i stå efter et endeligt antal skridt. For ethvert punkt, som
tilhører X, vil det altså gælde, at vi i løbet af et endeligt antal skridt i algoritmen
kan få vished for, at punktet virkelig tilhører X. X er altså ikke bare veldefineret,
men der findes også et praktisk gennemførligt kriterium, der for ethvert punkt i
X også kan afgøre, at det faktisk tilhører X.
Lad nu mængden Y være komplementet til X i M. Y er faktisk selve Mandelbrotmængden, der som regel vises som en sort klat med mange bobler og grene
på en hvid baggrund (som altså er mængden X).
Spørgsmålet er nu, om der også for Y findes et praktisk gennemførligt kriterium,
der for ethvert punkt i Y kan afgøre, at punktet faktisk tilhører Y.
For det første kan vi konstatere, at det kriterium, som vi brugte til at definere X,
ikke kan bruges. Det er klart, at når processen er gået i stå på et givet tidspunkt,
er det dermed afgjort, at den tilhører de processer, der vil gå i stå på et eller andet tidspunkt. Men det er også klart, at når processen ikke er gået i stå på et givet tidspunkt, er det ikke dermed afgjort, at den tilhører de processer, der ikke
vil gå i stå på et eller andet tidspunkt, altså dem, der kører evigt. Vi kan aldrig
nå et skridt i algoritmen, der lader os konkludere, at den vil fortsætte evigt. Det
kriterium, som kunne afgøre positivt medlemskab af X, kan ikke afgøre negativt
medlemskab af X, eller positivt medlemskab af Y, altså af selve Mandelbrotmængden.
Det er i 1989 blevet bevist, at der heller ikke findes andre kriterier, der definerer
positivt medlemskab for alle punkter i Mandelbrotmængden. Den kan kun defineres negativt. En sådan mængde siges at være ikke-rekursiv.
At der overhovedet findes sådanne ikke-rekursive mængder, blev påvist af Kurt
Gödel 1930-31. Det vender jeg tilbage til. Spørgsmålet er tæt forbundet med
tilsvarende spørgsmål vedrørende computerprogrammers stopordrer, matemati32
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ske og logiske sætningers bevislighed ved deduktion m.m., som er diskuteret af
David Hilbert (1862-1943), Alan M. Turing [1912-1954], Alonzo Church
(1903-[1995]) m.fl.
Når mængdealgebraen generelt tillader komplementdannelse i en universalmængde, er det altså en påstand, der sætter vide grænser for, hvad man forstår
ved, at en mængde skal være veldefineret, og altså eksistere som mængde. Det
er faktisk tilstrækkeligt, at mængdens komplement i en veldefineret universalmængde kan defineres konstruktivt ved et kriterium eller en regel. Mængden
behøver ikke selv at være defineret på denne måde.
Når jeg i senere studiebreve indfører topologier som supplement til mængdealgebraen, er det bl.a. begrundet i et ønske om at knytte logikken tættere til et begreb om positiv (asymmetrisk) afgørbarhed, end det sker i den symmetriske
mængdealgebra.
Til den tid vil det også være lettere at diskutere asymmetrien mellem en
mængde som Mandelbrotmængden og dens komplement. F.eks. kan det vises,
at Mandelbrotmængdens "rand" (svarende til "stregen" rundt om en "mængdebolle") hører til selve Mandelbrotmængden og ikke til dens komplement. Men i
nærværende studiebrev har vi endnu ikke redskaber til at diskutere dette med
rimelig præcision.
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Spørgsmål angående udvalgsaxiomet
Kære Jens!
Det er spændende at følge dine lektioner. Jeg har et spørgsmål til dig, som jeg
allerede har stillet til dig mundtligt - men jeg stiller det en gang til her […],
fordi det måske kan give dig anledning til at uddybe nogle ting og i øvrigt at
svare på nogle af de tillægsspørgsmål, jeg har.
Jeg spurgte og spørger endnu en gang, hvorfor udvalgsaxiomet ikke er så uskyldigt som det ser ud til?
Hvis jeg har forstået det ret, så siger udvalgsaxiomet, at der til enhver endelig/afgrænset (!) mængde delmængder findes en fællesmængde, der inkluderer
mindst et element fra hver delmængde. Du skriver ganske vist, at der skal være
tale om en vilkårlig (!) mængde af delmængder - men er det ikke også et krav,
at der skal være tale om et afgrænset/endeligt antal (!) delmængder, eller blander jeg sammen på tal og mængde her?
Hvis det er sådan udvalgsaxiomet skal forstås, så er det jo såre indlysende faktisk blev jeg først klar over dybden i udvalgsaxiomet, da du viste mig et perspektiv, hvorfra det måske ikke er så indlysende (og da jeg ikke lige havde det
perspektiv foran mig, kunne jeg ikke se hvorfor udvalgsaxiomet måske ikke
uden videre er uskyldigt). Du sagde noget i retning af:
Tænk på tallinjen - og tænk på, at den kan deles op i en uendelig mængde delmængder, f.eks. mængden af intervaller, mængden af tal delelig med 2, osv.
Man kan faktisk påvise, at der ikke findes nogen regel efter hvilken, man kan
udvælge mindst et element ud fra hver af disse delmængde. Men udvalgsaxiomet siger, at det ikke betyder, at vi nogen sinde kommer ud for et endelig antal
delmængder, hvortil vi ikke (!) kan finde en sådan regel. (undskyld dobbeltnegationerne i sidste sætning, som ikke er dine).
Har jeg forstået dig ret?
Og så til mine tillægsspørgsmål. Kan det her udlægges som et bevis på følgende?:
1. Der findes ikke nogen sidste (eller første) regel, eller blueprint, som videnskabsjournalisterne ynder at kalde det, efter hvilken vi kan bringe en hvilken
som helst orden ind i virkeligheden. Der findes altså så at sige ingen endelig
erkendelses-manual.
2. Det bør imidlertid ikke bringe os til at fortvivle som erkendelsesteoretiske
subjekter og forfalde til den totale skepticisme (at man aldrig kan bringe orden ind i verden, dvs. erkende, verden).
3. Som konkrete subjekter træder vi altid ind i verden med et konkret perspektiv, der sætter en udvælgende ramme op inden for hvilken vi altså konkret
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kan bringe en bestemt orden. (Rammen svarer til den ovenfor nævnte vilkårlige/afgrænsede mængde delmængder).
4. Selv om vi ikke kan udstyre os med et universelt/guddommeligt regelsæt
(erkendelsesmanual), der altid ville fortælle os, hvilken regel vi i et givet
(endeligt) tilfælde skal anvende - så er det alligevel altid muligt, når vi træder i forbindelse med verden (og dermed har udvalgt en ramme) at bringe en
bestemt orden ind i virkeligheden, dvs. erkende den.
5. Der findes (for dem af os der ikke er kantianere) ingen grænser for, hvilke
slags rammer vi - som epistemologiske subjekter - kan sætte op, og derfor
ingen grænser for, hvilken orden vi kan bringe i verden, og derfor ingen kategoriske grænser for vores erkendelse.
Og så til et andet men beslægtet spørgsmål:
Har jeg forstået dit projekt i Den menneskelige sans korrekt, når jeg udlægger
det sådan:
1. at du fører bevis for, at det faktisk er muligt at danne udvalgskategorial orden i verden? - (og er udvalgsaxiomet/mængdelæren det sted, hvor man kan
føre et endeligt bevis for dette?)
2. at det, der står tilbage for psykologien (!) så er at vise, hvordan sådanne
subjekter, der faktisk (med deres virksomhed) bringer den udvalgskategoriale orden til eksistens, må være indrettet kognitivt, konativt og emotivt?
3. at der allerede er sagt noget om dette, i og med det siges, at sådanne væsner
(vi) i det mindste ikke blot forholder os til verden via sensoriske kriterier,
men forbinder os intentionelt (historisk og fremadrettet)?
K.H: Preben
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Svar til Preben Bertelsen
Kære Preben!
Du fisker efter en mere præcis udgave af udvalgsaxiomet, end jeg har givet indtil nu. Den kan faktisk også gives, hvis vi forudsætter nogle af de begreber, som
vil blive diskuteret i Studiebrev 4, hvor jeg så havde tænkt mig at vende tilbage
til udvalgsaxiomet. Det vil jeg stadigvæk gøre. Men jeg tror godt, at jeg kan
forklare sagen allerede nu.
I Studiebrev 4 vil det blive forklaret, hvordan der er radikal forskel på følgende
tre slags mængder (som jeg i stedet for tilfælde 1, 2 og 3 kalder tilfælde 0, 1 og
2, af grunde, som vil fremgå af Studiebrev 4):
0. Endelige mængder
1. Uendelige mængder, der er af samme størrelsesorden som mængden af naturlige tal, dvs. 0, 1, 2, ...
2. Uendelige mængder, der er af samme størrelsesorden som den reelle talakse
eller punkterne på en kontinuert linie, eller som er af endnu større størrelsesorden.
Det må man bare acceptere her. Jeg beviser det i Studiebrev 4. Hvis det følgende er uforståeligt, så vent med at læse det til efter Studiebrev 4.
Lad os nu se på en mængde M, som enten er af størrelsesorden 0, 1 eller 2 ovenfor, og lad os se på mængden af dens delmængder, potensmængden P(M), jfr.
Studiebrev 3. Lad os nu definere en funktion f fra P(M)\Ø ind i M, dvs. en relation, som til ethvert ikke-tomt element D i P(M) tilordner et element m i M.
Hvis funktionen opfylder det krav, at ethvert sådant m er et element i det tilsvarende D, så kaldes f en udvalgsfunktion (engelsk: choice function).
Sagt med andre ord er en udvalgsfunktion en relation, som til enhver ikke-tom
delmængde D i M udpeger et af elementerne i D. Udvalgsfunktionen må gerne
udpege samme element m for forskellige D (der indeholder det samme m).
Hvis et menneske i den virkelige genstandsverden bliver konfronteret med en
mangfoldighed af genstande, som kan skelnes fra hinanden, vil det ikke have
besvær med at udpege en af dem, uden at formulere nogen regel, som det gøres
efter. Man tager bare en af dem, så at sige, fordi de er "for hånden".
Men i matematikken stiller man traditionelt stærkere krav til en "agent", der udfører et sådant valg. Man kalder det en funktion og kræver, at den er "eksplicit",
altså på en eller anden måde veldefineret ved en regel, et kriterium eller lignende. Man taler faktisk om en "eksplicit funktion" i et sådant tilfælde.
Spørgsmålet er nu, om der eksisterer en eksplicit funktion, der opfylder kravet
til en udvalgsfunktion, som defineret ovenfor.
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Hvis M er endelig (størrelsesorden 0 ovenfor), følger det af almindeligt anerkendte grundsætninger i matematikken, at der eksisterer en sådan eksplicit udvalgsfunktion.
Hvis M er af uendelig størrelsesorden 1, findes der også en eksplicit udvalgsfunktion. F.eks. kan man give alle elementer i M et nummer, og til enhver delmængde D i M definere det udvalgte element m som det element i D, der har
lavest nummer. (Spørgsmålet er dog ikke helt så trivielt, som det lyder, men
kræver en meget "blød" og ikke-kontroversiel udgave af udvalgsaxiomet (The
Denumerable Choice Axiom), som vi imidlertid ikke behøver at interessere os
for her. Jeg nævner det kun for en ordens skyld).
Hvis M er af uendelig størrelsesorden 2, er det straks værre. […] Det er faktisk
bevist, at der i dette tilfælde ikke eksisterer nogen eksplicit udvalgsfunktion!
Der findes ikke nogen regel, ikke noget kriterium, som i enhver forelagt del af
den reelle tallinie kan udskille netop ét tal. […].
Det, som udvalgsaxiomet nu hævder, er simpelthen, at der i alle tilfælde af M’s
størrelsesorden (og dermed også i tilfælde 2 ovenfor) alligevel eksisterer en
udvalgsfunktion! Den er bare ikke eksplicit, eller konstruktiv, som det kaldes i
dag. Denne formulering, som skyldes Kurt Gödel, kaldes også for The Axiom of
Global Choice, og er under visse forudsætninger en smule stærkere end Zermelos oprindelige formulering, som jeg (kun let omskrevet) citerede i mit brev
den 19. dec., hvor jeg diskuterede med Tia […]. Men den regnes i almindelighed for helt ækvivalent med Zermelo's axiom.
Det er denne påstand om eksistensen af en ikke-konstruktiv udvalgsfunktion,
som er det ikke-uskyldige i udvalgsaxiomet, og som provokerede den matematiske verden voldsomt i århundredets begyndelse. Man blev først beroliget, da
Gödel i 1938 beviste, at man virkelig kunne tillade sig at hævde udvalgsaxiomet
uden at komme i modstrid med den hidtidige matematik. Som sagt (i mit svar
14. dec. til Niels) var dette heldigt, fordi man faktisk på dette tidspunkt havde
indset, at man ikke kunne undvære axiomet, hvis man ikke skulle smide det meste af matematikken ud, også store dele af matematikken før Zermelo, som implicit havde forudsat axiomet!
Men helt at opgive ethvert håb om, at udvalgsfunktionen alligevel i sidste ende
skulle vise sig at være konstruktiv, blev man først tvunget til med Cohens bevis
i 1963.
Og så til dine "tillægsspørgsmål", hvor jeg nok foreløbig vil sige "en illustration
af", "et billede af" eller lignende i stedet for "et bevis på":
1. Enig, hvis det betyder, at vi aldrig kan udvikle et universelt beskrivelsesapparat, som vil kunne bruges til éntydigt at udpege de genstande, som vi rent
praktisk udpeger og forholder os til i verden.
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2. Enig, fordi vi netop er praktisk til stede i verden.
3. Vi kan i hvert fald uden at have nogen "sensorisk regel" alligevel udvælge
forhåndenværende genstande.
4. Enig.
5. Dette spørgsmål kræver et ret subtilt svar, som jeg vil vende tilbage til i et af
de sidste studiebreve.
Og så til de "beslægtede spørgsmål":
1. Jeg beviser i hvert fald, at man kan lave en model af vores skelnen i verden,
hvor man modsigelsesfrit kan have to slags "kategoriale" afgørelser (nemlig
ved sensorisk kriterium og ved udvalg), som ikke kan reduceres til hinanden.
Hvordan det hænger sammen med udvalgsaxiomet, vender jeg tilbage til i et
af de sidste studiebreve, hvor jeg omtaler Jørgen Hoffmann-Jørgensens påvisning af, at den uafgjorte sætning i DMS, som er diskuteret i Addendum i
2. udgave, faktisk er identisk med udvalgsaxiomet, som ellers har været helt
implicit i DMS. (Han er færdig med beviset for, at udvalgsaxiomet implicerer min påstand Th. A 10. Men ikke færdig med beviset den anden vej).
2. Ja! Og her er Niels inde på en meget afgørende tanke, nemlig at den udvalgskategorielle orden (som rettethed i modsætning til sensorisk skelnen)
også gør sig gældende i den første dyriske psyke. Her indenfor kan man så
formulere den særlige måde, hvorpå denne orden fremtræder hos menneskene, nemlig ved at bringe tid ind i beskrivelsen af kategorierne. Det håber jeg
også at vende tilbage til allersidst i studiebrevene. Men måske tager Niels det
op i P-sektionen? (Han har jo taget hul på det i sin artikel "Floden og svømmeren" [Engelsted, 1994a][…]).
3. Lige præcist!! Se også pkt. 2! Hvis Niels tager sig af protozoerne, kan du jo
tage dig af os civiliserede primater. Det har du jo faktisk allerede været inde
på i din sidste bog!
Jens
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Nye spørgsmål angående udvalgsaxiomet
Kære Jens!
Tak for din uddybelse af udvalgsaxiomet.
Blot to små replikker, som jeg placerer her […], fordi jeg dog synes, det har noget at gøre med at sætte disse lektioner ind i en kontekst og formålstjenlighed
ud over den rent matematiske.
Du er lidt tilbageholdende med at sige ja til, at der med disse overvejelser føres
bevis, og vil hellere sige, at der er tale om et billede på erkendelsesforhold. Men
er det nu ikke for blødt igen. Hvis du (vi) mener noget seriøst med de her sager,
så mener vi vel, at det har afgørende (!) konsekvenser for erkendelsesteorien og
for, hvilket formsprog psykologien kan tale i?
Til mit spørgsmål på, om dit projekt i den menneskelige sans er at vise, at der
kan dannes udvalgskategorial orden, svarer du, at man kan lave en model af vores skelnen. Det kan godt være, det forekommer som en detalje, men jeg synes
nu alligevel, det er vigtig at sige, at med disse matematiske overvejelser viser
vi, at verden (!) kan ordnes sådan og sådan - dermed har vi selvfølgelig sagt noget vældigt alment om mennesket (nemlig fordi det dog er mennesker, der formulerer denne matematik). Vi har imidlertid stadig til gode at finde ud af, hvordan vi psykologisk gør det.
Og er det egentlig ikke lidt antropocentrisk at tale om den menneskelige (!)
sans. Som en foreløbig ubestemt mulighed findes der vel andre epistemologiske
subjekter end mennesker, der kan have/kan få den samme sans for mulige udvalgskategoriale ordener i verden (kunstigt intelligente, gensplejsede menneskemaskinhybrider, udenjordiske osv.). Når jeg spørger om dette, er det, fordi det
forekommer mig, at denne sans, selv når vi tager tiden med i billedet (historiciteten og projektet i den udvalgskategoriale orden), godt nok adskiller os fra dyrene (og Niels' protozofyre) - men ikke i sig selv udgør det særligt menneskelige
i forhold til andre væsener (end dyr), der som en foreløbig ubestemt mulighed
må formodes at kunne det samme.
KH Preben
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Personlig introduktion
[…]
De problemer inden for mængde- og kategori-begrebet, som Jens har søsat, har
altid optaget mig stærkt. Faktisk har jeg afskyet formalismen inden for matematik. Lige siden min årgang på det såkaldte ”Matematik 1” kursus var prøvekaniner i 1960. Det var især ekstensionalismen, der provokerede mig. Fx. blev
en binær relation defineret ved (og dermed som) det sæt af par, der opfyldte relationen.
Eksempelvis skulle det at være gift, blive udtømmende defineret ved en liste
over de par af CPR-numre, som er koblet sammen i Det centrale person-register. Da jeg på det tidspunkt var ivrig SF-fan, afprøvede jeg rimeligheden af
denne definition gennem følgende tankeeksperiment. En alien (indvandrer fra
det ydre rum) med fx. et etnologisk projekt her på Terra skal hjem til Andromeda med en ph.d.-afhandling om den sociale organisation på planeten her, og
han/hun/den/det beslutter at udforske ægteskabs-institutionen (det var før verden gik af lave, og det blev rigtigt indviklet med papirløse forhold og den
slags). Vor exo-etnolog, som vi kunne kalde for ET, går ufortrødent i gang og
forespørger de sociale myndigheder, hvis eksistens ET hurtigt er blevet bekendt
med. De får, under henvisning til kulturaftalen mellem Terra og Andromeda,
tilladelse af register-tilsynet til at udlevere et magnet-bånd med CPR-numre
(incl. ægteskabsrelationen). Spørgsmålet er nu: Kan ET skrive sin ph.d.-afhandling på dette grundlag.
Mine formalistiske lærere på H. C. Ørsted sagde Ja, min intuition sagde Nej.
Siden da, har der været en vældig udvikling af både logik, og semantik. Men
uanset, hvor meget man udvider formalismen (med fx. konceptuelle grafer), tror
jeg, man skal bruge formalismen på to forskellige måder:
Den positive formaliseringserkendelse: I den ustrækning formalismens reduktive og forenklende fremstilling faktisk er adækvat for det genstandsområde,
den skal repræsentere, så har man fået et klarere billede af dette genstandsområde.
Den negative formaliseringserkendelse: I den udstrækning formalismens reduktive og forenklende fremstilling er inadækvat for det genstandsområde, den skal
repræsentere, så har man fået påpeget et residual af dette genstandsområde, som
er hinsides den information, der formidles af formalismen.
Denne opfattelse forudsætter, at der altid er noget, der ligger forud for formalismen. Når der har været så stærk en bestræbelse i matematikken til at benægte
dette, er dette på den ene side udtryk for den til fagidioti grænsende bornerthed
hos matematikere, som for enhver anden faggruppe. (Der er kun to ting matematikere ikke fatter, for det første alt det, som befinder sig uden for matematikken, og for det andet alt det som befinder sig inden for). Men det er også udtryk
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for en nødvendig, og sublim, bestræbelse i matematikken i retning af autonomi,
dvs. at rendyrke de rent matematiske problemer, altså dem, der alene er knyttet
til formalsystemet, og ikke til det genstandsmæssige udgangspunkt, som formalsystemet oprindeligt blev skabt til at repræsentere.
med venlig hilsen
Benny
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Status vedrørende studiebrevene med svar til flere
Jeg har nu rundsendt de tre første studiebreve […]. Jeg har stor gavn og glæde
af både at skrive dem og at få de mange gode spørgsmål og kommentarer, som I
har sendt.
Selv om jeg kommer ind på mange emner i mine svar på indsendte spørgsmål,
som jeg har planlagt at behandle i senere studiebreve, vil jeg bestræbe mig på,
at studiebrevene bliver selvindeholdte og ikke forudsætter, at man har læst mine
svar på spørgsmålene. Men jeg vil selvfølgelig henvise til svarene i det omfang,
de indeholder uddybninger af emner, der behandles i studiebrevene.
Det kan heller ikke undgås, at nogle af svarene bliver lidt vanskeligere og mere
tekniske end selve studiebrevene. Lad jer ikke stoppe af det! […].
Specielt til Jan: Jeg skylder dig stadig et svar vedrørende "det syntaktiske og
semantiske", som du nævnte i dit brev den 16. december. Jeg regner med at
komme ind på det i Studiebrev 5 (eller 6) om axiomatiske systemer, hvor jeg
mente, at det passede bedst, da jeg skrev mit svar den 16. dec. til Niels. Dine
[…] andre kommentarer håber jeg at have svaret på i mit Studiebrev 3. […].
Specielt til Benny: Vi må jo have siddet på samme Matematik 1 hold i 1960,
som du omtaler i din introduktion […] fra 9. januar. […]. Jeg blev også irriteret
over "ekstensionalismen" i netop det eksempel med definitionen af relationer,
som du nævner, og jeg genkender ligefrem dit tankeeksperiment fra mine egne
skrupler. Den historie, jeg fortæller i studiebrevene, handler i høj grad om,
hvordan matematikken i dette århundrede er blevet tvunget mere og mere væk
fra formalismen og den rene ekstensionalisme. (Vi hørte ikke en snus om det,
eller f.eks. om udvalgsaxiomet, på Matematik 1 i 1960. Men det var jo også før
Cohens bevis fra 1963). Mit eget bidrag kommer bl.a. til at bestå i et yderligere
skridt væk fra ekstensionalismen ved at indføre en kategoristruktur, som skelner
eksplicit mellem ekstensioner, der er resultatet af forskellige intensioner, nemlig
henholdsvis "sensoriske" (kriterie-definerede) afgørelser og udvalg. En sådan
skelnen kan imidlertid ikke rummes i en symmetrisk struktur som mængdealgebraen, men derimod i en topologi, som jeg kommer tilbage til i de senere studiebreve. Det var inspirerende at læse din "matematik-kritik"!
Specielt til Preben: Du stiller i dit brev fra 9. januar nogle spørgsmål, som jeg
har meget svært ved at svare på, eller i hvert fald svare enkelt på. Du har ret i, at
hvis man går ud fra, at et område af virkeligheden har en bestemt struktur eller
orden, og man derefter med matematiske midler kan aflede yderligere egenskaber ved denne orden, så har man dermed bevist noget om virkeligheden. Imidlertid har jeg i studiebrevene prøvet at beskrive en matematik uden i første omgang at gøre antagelser om, hvordan den forholder sig til (resten af) virkeligheden. Det er i hvert fald foreløbig kun meget løse forbindelser, jeg forudsætter,
såsom at virkelige genstande kan være elementer i en matematisk mængde. Jeg
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kommer selvfølgelig til at antyde yderligere forbindelser hele tiden, f.eks. til
vores måde at forholde os til verden på gennem anvendelsen af regler, kriterier
og "udvalg". Indtil videre er det imidlertid "billeder". Dermed udelukker jeg
ikke, at matematikken senere bliver koblet mere direkte til den praktiske virkelighed. Men det forudsætter, at vi er nået frem til en matematisk orden, som er
tilstrækkelig adækvat i forhold til vores praktiske forhold til virkeligheden, og
det er vi ikke endnu. Til gengæld er det min påstand, at vi når derhen med min
axiomatik for sanse- og udvalgskategorier i senere studiebreve (og i DMS).
Dette er i virkeligheden en meget radikal påstand, der nærmest siger, at før en
sådan matematik har psykologien det som fysikken, før Newton (og Leibniz?)
indførte infinitesimalregningen, uden at jeg dog tør sige, at den efter en sådan
matematik har det helt som fysikken efter Newton. Der mangler nok lidt endnu.
Men det er et skridt på vejen! Først derefter kan vi så gå tilbage og se på, hvilket forhold f.eks. mængdealgebraen har til virkeligheden. Men vi kan ikke starte
med det. Det er netop den fejl, som f.eks. kognitivisterne (og i særdeleshed
AI'erne) har gjort i deres naive anvendelse af konstruktiv matematik på menneskets (og dyrenes) omverdensforhold. (Niels har i "Floden og svømmeren" [Engelsted, 1994a] kaldt det at forstå omverdensforholdet som "refleksion"). Måske
er det en fejl, der er beslægtet med f.eks. Holzkamps rene "funktional-historiske" metode, der glemmer Marx' fremhævelse af, at mennesket også er nøglen
til abens anatomi? Jeg er altså enig med dig i princippet. Men det er for tidligt at
anvende det.
Svar til Preben (fortsat): Det med det "antropocentriske" er jeg enig med dig i.
Jeg troede, at jeg havde sagt det selv via min omtale af Niels' "afgørende tanke",
der skulle læses som en tilslutning. Muligheden for at definere noget særligt
menneskeligt inden for denne fællesdyriske ramme har jeg prøvet at diskutere
f.eks. i min artikel "The elements of psychology" [Mammen, 1993][…]. Men
apropos min ovenstående kommentar om matematik og virkelighed har "den
menneskelige sans" måske været en nøgle til den dyriske psyke? Dog mener jeg
stadigvæk, at det særligt menneskelige har at gøre med den for mennesker
særlige tolkning af udvalgskategorier som noget, der kan fastholdes aktivt over
tid som uudskifteligt, uanset objektets kvalitet (sansekategori). Men det kan vi
vende tilbage til.
[…]
Hilsen Jens
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IIc Om mængders størrelse. Endelige og uendelige mængder
Vi skal i dette afsnit først se på, hvad man forstår ved endelige mængders størrelse, og på nogle regler for relationerne mellem forskellige endelige mængders
størrelse. Især skal vi se på de tilfælde, hvor mængderne også er relateret til
hinanden, som vi har beskrevet det i afsnittet om mængdealgebra i Studiebrev 3,
nemlig som delmængder af hinanden, potensmængder af hinanden eller konstrueret med mængdealgebraiske operationer ud fra hinanden.
Vi skal dernæst se på, hvad man kan forstå ved, at en mængdes størrelse er uendelig, og se på spørgsmålet om, hvorvidt det har mening at tale om forskellige
uendelige størrelsesordner. I den forbindelse kommer jeg ind på et berømt problem i moderne matematik, nemlig den såkaldte kontinuumshypotese, og på
problemets løsning.
[IIc.1.
Endelige mængder:]
Jeg har allerede i Studiebrev 2 indført begrebet en endelig mængde. Her skrev
jeg:
"I en endelig mængde (engelsk: finite set) er der et endeligt antal elementer, dvs.
at de kan ordnes i en række og tælles, og at deres antal kan angives med et såkaldt naturligt tal (engelsk: natural number), f.eks. 1, 7 eller 2513. Til de naturlige tal regnes de hele positive tal og 0 (nul). Som et særtilfælde af en endelig
mængde regnes nemlig med en mængde med nul elementer, den såkaldte tomme
mængde (engelsk: The empty set), der sædvanligvis betegnes med bogstavet Ø."
Ved en sådan endelig mængdes størrelse (engelsk: size) vil jeg nu simpelthen
forstå antallet af elementer i mængden. Lad os kalde størrelsen af en given
mængde X for n(X), hvor n altså er antallet af elementer i X.
Ud fra denne definition er derfor

(1) n(Ø)=0 og
(2) n({a})=1
Den tomme mængde Ø har nemlig 0 (nul) elementer, og mængden {a} har
netop 1 (ét) element, nemlig a. Tallene i parentes i venstre margin har ingen dybere betydning, men er bare min nummerering af ligningerne, som gør det lettere for mig at henvise til dem.
Der gælder desuden en additionsregel for endelige mængders størrelse. Hvis X
og Y er adskilte (disjunkte) mængder, hvis altså med notationen fra Studiebrev
3, at
X∩Y=Ø
Så gælder det, at

(3) n(X+Y) = n(X)+n(Y)
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Forhåbentlig virker denne regel indlysende, også hvis X eller Y skulle være den
tomme mængde Ø.
Da det for alle mængder X og Y gælder, at
X = (X\Y)∪(X∩Y)
og at (X\Y) og (X∩Y) er adskilte, altså
(X\Y) ∩ (X∩Y)=Ø

så følger det af additionsreglen, at det for alle mængder X og Y gælder, at
(4) n(X) = n(X\Y)+n(X∩Y)
Prøv selv at bruge definitionerne fra Studiebrev 3 og tegn det med "mængdeboller", som man for anskuelighedens skyld også kan bruge til at illustrere endelige mængder, selv om vi i Studiebrev 3 kun brugte dem til at illustrere uendelige mængder. Ved at bytte om på X og Y får vi tilsvarende
(5) n(Y) = n(Y\X)+n(X∩Y)
idet X∩Y = Y∩X, jfr. Studiebrev 3.
Det ses også, f.eks. ved at kigge på "mængdeboller", at det for alle mængder X
og Y gælder, at
X∪Y = (X\Y)∪(X∩Y)∪(Y\X)

hvor de tre mængder til højre for lighedstegnet er adskilte, dvs. parvis adskilte.
Altså er også ifølge additionsreglen
(6) n(X∪Y) = n(X\Y)+n(X∩Y)+n(Y\X)
Her blev additionsreglen brugt på tre led i stedet for to. Men da både operationen " ∪ " og operationen "+" er associative, jfr. Studiebrev 3, er en udvidelse af
additionsreglen til et vilkårligt endeligt antal adskilte mængder uproblematisk.
Ved nu først at omskrive ligning (6) og dernæst indsætte ligningerne (4) og (5) i
(6), får vi, at

n(X∪Y) = n(X\Y)+n(X∩Y)+n(Y\X) + n(X∩Y)-n(X∩Y) =
(n(X\Y)+n(X∩Y)) + (n(Y\X)+n(X∩Y)) - n(X∩Y) =
n(X)+n(Y)-n(X∩Y), eller
(7) n(X∪Y) = n(X)+n(Y)-n(X∩Y)
Sagt på (næsten) almindeligt dansk: Når vi tæller X∪Y ved først at tælle X og så
tælle Y og derefter lægge tallene sammen, er vi kommet til at tælle X∩Y med to
gange og må altså trække størrelsen af X∩Y fra igen.
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Hvis X og Y er adskilte, er X∩Y=Ø og dermed n(X∩Y)=0. I dette tilfælde bliver
ligning (7) altså reduceret til additionsreglen i ligning (3). Ligning (7) dækker
altså både dette særlige tilfælde, hvor X og Y er adskilte, og det generelle tilfælde. Ligning (7) kaldes derfor også den generaliserede additionsregel for endelige mængder. Men den er ikke desto mindre blot en konsekvens af additionsreglen i ligning (3).
Man kan omskrive ligning (7), så at den angiver reglen for størrelsen af en fællesmængde mellem to mængder X og Y, nemlig
(8) n(X∩Y) = n(X)+n(Y)-n(X∪Y)
Hvis Y er en ægte delmængde af X, jfr. Studiebrev 3, vil det gælde, at X∩Y=Y,
og at X\Y ikke er tom. I dette tilfælde får vi altså af ligning (4), at
n(X) = n(X\Y)+n(Y)
hvor n(X\Y) er større end 0 (nul), dvs. at
(9) n(X) > n(Y)
hvor tegnet ">" her betyder "større end". Det er forhåbentlig også indlysende, at
hvis Y er en ægte delmængde af X, så er n(X) større end n(Y), og at dette i øvrigt
følger af additionsreglen.
Hvis vi har to endelige mængder X og Y og skal sammenligne deres størrelser
for at se, hvilken der er størst, kan vi afhængig af deres indbyrdes inklusionsforhold gøre det på i hvert fald tre måder.
1. Først tæller vi elementerne i den ene, dvs. finder n(X), dernæst tæller vi elementerne i den anden, dvs. finder n(Y), og endelig sammenligner vi de to
naturlige tal n(X) og n(Y) og ser, hvilket der er størst.
2. Hvis det specielt er tilfældet, at Y er en ægte delmængde af X, behøver vi
ikke tælle X og Y hver for sig, men kan umiddelbart ud fra ligning (9) slutte,
at n(X) er større end n(Y).
3. Endelig kan vi tænke os en tredje metode anvendt, hvis de to mængder er
adskilte, nemlig en metode, hvor vi så at sige tæller de to mængder på én
gang ved at parre elementer fra den ene mængde med elementer fra den anden, så langt det kan lade sig gøre, dvs. indtil der ikke kan parres flere elementer. Vi behøver ikke at tælle, mens vi gør dette. Vi kan nøjes med til
sidst at se, i hvilken af de to mængder der stadig er uparrede elementer tilbage. Hvis der ikke er uparrede elementer tilbage i nogen af mængderne, er de
lige store. Hvis der er uparrede elementer tilbage i den ene af mængderne, er
denne mængde størst. Denne metode kan vi udvide til også at kunne bruges,
hvis de to mængder ikke er adskilte, dvs. hvis de har en ikke-tom fællesmængde. Da elementerne i fællesmængden er med i begge mængder, kan vi
bare sige, at de danner par med sig selv. […]
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Hvis vi har to endelige mængder X og Y, hvor Y er en delmængde af X, kan vi
bruge alle tre metoder, og de vil alle tre give det samme resultat. Det virker sikkert temmelig trivielt. Men grunden til, at jeg omtaler alle tre metoder, er at vi
senere skal se, at når vi har med uendelige mængder at gøre, kan metoderne
give forskelligt resultat. Det kan desuden diskuteres, om metode 1, eller rettere
noget der svarer til den, overhovedet har mening for uendelige mængder, og i så
fald hvilken. Men det vender vi altså tilbage til om lidt.
Det sidste, jeg vil sige om endelige mængders størrelse, ligger i forlængelse af,
hvad jeg i Studiebrev 3 sagde om potensmængders størrelse. Hvis X er en endelig mængde, er potensmængden P(X) som sagt mængden af delmængder af X.
Som det blev illustreret med et par eksempler i Studiebrev 3, gælder det, at hvis
der er n elementer i X, så vil der være 2n elementer i P(X) […]. (Hvis f.eks. n=3,
er 2n=23=8. Hvis n=10, er 2n=210=1024). De forskellige delmængder fremkommer nemlig ved alle de måder, hvorpå man kan kombinere de 2 muligheder for
hvert af de n elementer, at være med eller ikke at være med i delmængden.
Denne generelle sammenhæng kan udtrykkes i en ligning
(10) n(P(X)) = 2n(X)
Det følger heraf, at hvis n(X) er endelig, så er n(P(X)) det også, men også at det
for alle endelige mængder X gælder, at
(11) n(P(X)) > n(X)
Dette følger af, at 2n > n for alle naturlige tal n, idet vi husker fra Studiebrev 3,
at 20=1, så at reglen også passer for X=Ø.
Igen er ligningerne (10) og (11), og vel især den sidste, ret trivielle, så længe vi
taler om endelige mængder. De anføres imidlertid her, fordi de tilsvarende ligninger spiller en afgørende rolle, når vi om lidt skal se på uendelige mængder.
Lad mig til sidst vise, hvordan man kan repræsentere P(X) på en måde, der måske anskueliggør ligning (10) lidt bedre end den ovenstående mere verbale forklaring. Vi kan vælge eksemplet fra Studiebrev 3 og lade X være mængden
{a,b,c}. De forskellige delmængder kan nu angives ved i stedet for (eller ud for)
a, b og c at skrive "0", hvis elementet ikke er med i delmængden, og "1", hvis
det er med. På denne måde får vi de 8 delmængder, her ganske vist skrevet i en
anden rækkefølge end i Studiebrev 3 (men rækkefølgen af elementerne er jo
ligegyldig i en mængde, jfr. Studiebrev 2):
{a,b,c}

P({a,b,c})

0,0,0

Ø

0,0,1

{c}

0,1,0

{b}

0,1,1

{b,c}
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1,0,0

{a}

1,0,1

{a,c}

1,1,0

{a,b}

1,1,1

{a,b,c}

Som det ses, er der tale om samtlige 8 måder at skrive 3 ordnede cifre på, hvor
hvert ciffer er 0 eller 1. De, der kender lidt til binære cifre (binary digits = bits),
vil se, at der ovenfor netop er skrevet tallene fra 0 til 7 i 2-tals-systemet.
For hver delmængde D i X, dvs. for hvert element i P(X), har vi altså ovenfor
angivet en funktion, der til hvert element i X tilordner cifret 0 eller 1 efter følgende regel: Hvis et element x i X er med i D, så giv det værdien 1, ellers værdien 0. Denne funktion kaldes den for delmængden D karakteristiske funktion
(engelsk: characteristic function) på mængden X.
I eksemplet ovenfor er den karakteristiske funktion for delmængden {a,c} i
{a,b,c} altså funktionen, der tilordner a, b og c værdierne 0 og 1 som følger:
a→ 1
b→ 0
c→ 1
Hvis vi er enige om at skrive a, b og c i rækkefølgen a,b,c, kan vi som i vores
opstilling ovenfor repræsentere den karakteristiske funktion for delmængden
{a,c} i mængden {a,b,c} som rækken 1,0,1, eller hvis vi dropper kommaerne,
simpelthen som de ordnede cifre 101.
Også denne illustration anfører jeg her, fordi den kommer til at spille en rolle,
når vi siden skal se på, hvordan man kan repræsentere potensmængder af uendelige mængder ved hjælp af karakteristiske funktioner, og specielt ved hjælp af
cifferrækker, hvis mængdernes elementer kan ordnes i en række (egentlig: en
uendelig følge). Men det vendes der tilbage til nedenfor.
[IIc.2.
Uendelige mængder]
Vi skal nu til at se på uendelige mængder. I første omgang kan vi definere dem
som mængder, der ikke er endelige, idet vi som ovenfor definerer endelige
mængder som mængder, hvis størrelse, dvs. hvis antal elementer, er et naturligt
tal. Uendelige mængders størrelse kan altså ikke angives ved et naturligt tal.
Med denne foreløbige definition kan vi spørge, om der overhovedet findes uendelige mængder. Hvordan skulle man kunne give et eksempel på en sådan
mængde? Ikke ved at opregne elementerne. Det kan kun gøres for endelige
mængder. Vi kan selvfølgelig opregne en endelig mængde, der er konstrueret
efter et princip, f.eks. som tallene 1, 2, 3, 4, 5, hvor hvert tal fremkommer ved at
lægge 1 til det foregående. Vi kan så sige, at sådan fortsætter vi bare i al uende48
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lighed, og derved fremkommer der en uendelig mængde. Det virker dog ikke
specielt overbevisende, fordi vi faktisk ikke kan blive ved med noget i al uendelighed, og i hvert fald vil mængden aldrig blive færdig. Og kan man så sige,
at den alligevel eksisterer?
Der er ikke noget at sige til, at der i tidens løb har været filosoffer og andre, der
har været skeptiske over for uendelighedsbegrebet. Imidlertid er det med
mængder næsten ligesom med universet. (Der er kun én ting, der er sværere at
fatte end, at universet er uendeligt, og det er, at det er endeligt. For hvad er der
så på den anden side eller uden for universet? Selv om vores kendte univers
krummer tilbage i sig selv, kan der så ikke godt være andre lignende universer?
osv.) Eller sagt med andre ord, endelighedsbegrebet bærer sin modsætning i sig.
Mængden af naturlige (endelige) tal kan ikke være endelig. Hvis vi f.eks. hævder, at mængden af naturlige tal er endelig, at der altså kun er et endeligt antal
naturlige tal, så må der jo være ét, der er størst. Men det benægtes af, at jeg bare
kan lægge 1 til dette største tal og få et andet, der er større, i strid med antagelsen. Antagelsen af, at der kun er et endeligt antal naturlige tal, fører altså til en
selvmodsigelse, hvis vi vel at mærke går ud fra, at vi har lov at lægge 1 til ethvert naturligt tal, og derved får et nyt.
Lige netop dette sidste ræsonnement virker stærkere som argument for eksistensen af uendelige mængder end appellen til "den uendelige fortsættelse" og er da
også blevet brugt som grundlag for en mere skudsikker definition end den, der
blot henviser negativt til endelige mængder. Hvis der nemlig eksisterer en orden
i en mængde, ligesom i de naturlige tal, en éntydig "rækkefølge", og det for
hvert eneste element i mængden gælder, at det i denne rækkefølge har en "efterfølger", altså et element, der følger efter i rækken, så vil vi sige, at mængden er
uendelig.
Der er bare den svaghed ved ovenstående definition, at den forudsætter, at der
er en vis "velordnethed" i en mængde, for at dens uendelighed kan fastslås i
henhold til definitionen. Definitionen kan altså godt bruges over for de naturlige
tal, men den kan ikke uden videre bruges over for f.eks. de reelle tal, som vi siden skal se. Og det er jo uheldigt. Vi må altså se os om efter en mere alment
brugbar definition.
En sådan definition blev i 1888 fremsat af Richard Dedekind og tager udgangspunkt i de forskellige måder, som jeg ovenfor beskrev til at sammenligne to endelige mængders størrelser. Helt konkret de to sidstnævnte metoder (nr. 2 og nr.
3 ovenfor), der kan bruges, når en mængde Y er en (ægte eller uægte) delmængde af en anden mængde X. Den første af disse to metoder sagde lidt omskrevet,
at hvis Y er en delmængde af X, så er Y og X lige store, hvis og kun hvis Y er en
uægte delmængde af X. Den anden af de to metoder sagde, også lidt omskrevet,
at to mængder X og Y er lige store, hvis og kun hvis elementerne i de to mængder kan parres, således at der til hvert element i X svarer ét og kun ét element i
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Y, og til hvert element i Y svarer ét og kun ét element i X. I modsætning til det
forudgående definitionsforsøg forudsætter ingen af disse to metoder [tilsyneladende], at mængderne er ordnede på nogen særlig måde, og der er derfor ikke
noget i vejen for, at de kan anvendes på vilkårlige uendelige mængder. [Se dog
afsnittet om modelteori i Studiebrev 6]
Som sagt var det karakteristisk for endelige mængder, at de to ovennævnte metoder altid gav samme resultat. Sagt med andre ord er det ikke muligt at parre
elementerne i en endelig mængde X med elementerne i en ægte delmængde Y af
X. Der vil altid være nogle elementer "tilovers" i X, som ikke blev parret med
nogen elementer i Y. Det er forhåbentlig indlysende.
Det viser sig imidlertid, at med mængder, som man intuitivt - eller f.eks. ud fra
definitionen for ordnede mængder - vil opfatte som uendelige, er det altid muligt at bruge de to metoder med forskelligt resultat! Det er med andre ord altid
muligt at parre en uendelig mængdes elementer med elementerne i en ægte
delmængde af mængden. Dette forhold brugte Dedekind så til en definition på
en uendelige mængde. Derfor er en uendelig mængde ifølge Dedekinds definition simpelthen en mængde, som kan parres med en ægte delmænde af mængden
selv. Denne definition ligger til grund for det moderne begreb om uendelighed.
Lad mig illustrere definitionen med et par eksempler, hvor det første er simpelt,
mens det andet kræver lidt mere end "matematik for 7. klasse", som Niels siger.
Lad X være mængden af hele positive tal, 1, 2, 3, ..., og lad Y være de lige positive tal, 2, 4, 6, .... Y er her en ægte delmængde af X. Lad os nu definere en parring af elementerne i X og Y ved at parre ethvert x i X med et y i Y, så at y=2x.
Vi parrer altså 1 i X med 2 i Y, 2 i X med 4 i Y, osv. Til ethvert x i X svarer altså
et y i Y, og til ethvert y i Y svarer et x i X, nemlig x=y/2. Vi har altså parret X
med en ægte delmængde af den selv! Altså er mængden af hele positive tal X
uendelig ifølge Dedekinds definition.
Lad X være mængden af reelle tal, altså alle tal på "den reelle talakse" (jeg vender tilbage til en mere præcis definition af de reelle tal), og lad Y være det åbne
interval mellem 0 og 1, altså de reelle tal mellem 0 og 1, hvor 0 og 1 ikke selv
medregnes. Det er nu ikke noget problem at definere en kontinuert og voksende
funktion y=f(x), der afbilder hele den reelle akse på det åbne interval mellem 0
og 1. I et koordinatsystem svarer det til en kurve, der asymptotisk nærmer sig Xaksen, når x går mod minus uendelig, og som asymptotisk nærmer sig den vandrette linie y=1, når x går imod plus uendelig. Når x gennemløber alle reelle tal,
vil y gennemløbe intervallet mellem 0 og 1. Til hvert x i X svarer et y i Y og vice
versa. Altså har vi på denne måde parret alle elementer i X med et element i en
ægte delmængde af X, nemlig Y. Altså er mængden af reelle tal også uendelig
ifølge Dedekinds definition.
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For de særligt teknisk interesserede (dvs. "matematik på gymnasieniveau"; andre kan roligt springe det over) kan jeg godt give et par eksempler på en sådan
eksplicit funktion y=f(x). Første eksempel:
[y =

x
2 x2 +1

+ ½]

Andet eksempel:

y=

1
Arctg (x) + ½
π

Styrken ved denne moderne definition af uendelighed er, at den kan anvendes
på enhver mængde uden hensyn til, om den kan ordnes, og dernæst, at definitionen ikke indeholder begreber, der eksplicit henviser til uendelighed. Derfor er
definitionen ikke sårbar over for indvendinger, der henviser til svagheden ved
forestillinger om "uendelig fortsættelse" m.v.
Man kunne indvende mod definitionen, at den er inkonsistent. Man kan jo direkte se, at på ethvert endeligt eksempel udelukker de to relationer ("parring
med" og "ægte delmængde af") hinanden. Det kan kun bevises, at definitionen
er konsistent ved, at man kan angive et eksempel, som den passer på (det vender
jeg tilbage til i Studiebrev 5), og det forudsætter, at man allerede har accepteret,
at der findes uendelige mængder. Imidlertid er det tilstrækkeligt for at gennemføre et sådant eksistensbevis, at der blot findes ét sådant eksempel. Og her kan
man henvise til de naturlige tal, hvis uendelighed er givet allerede ved definitionen for ordnede mængder, som jo direkte bygger på, at antagelsen om de naturlige tals endelighed førte til en modsigelse (nemlig i og med den selvmodsigende påstand om et største endeligt tal, som det blev vist ovenfor).
Derfor er Dedekinds definition tilstrækkelig immun over for indvendinger, til at
den er blevet alment accepteret som definitionen på uendelighed.
Det næste spørgsmål, der rejser sig, er nu, om vi har mulighed for at skelne
mellem forskellige uendelige mængders størrelse. Har vi metoder til at sammenligne to uendelige mængders størrelser, ligesom vi havde det for endelige
mængders vedkommende?
Metode nr. 1, som kunne bruges på endelige mængder, nemlig at tælle mængderne og derefter sammenligne de to antal, kan ikke bruges på uendelige mængder, da deres størrelse jo netop ikke kan angives ved et naturligt tal.
Metode nr. 2, som sagde, at hvis en mængde var en ægte delmængde af en anden mængde, så var den også mindre, kunne godt bruges, men kun i dette særtilfælde. Hvis den ene mængde ikke var en delmængde af den anden, måtte vi i
alle tilfælde bruge metode nr. 3, altså parring. De to metoder kan imidlertid ikke
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forenes. Hvis Y er en ægte delmængde af X, og hvis både Y og X kan parres med
Z, hvilket ifølge definitionen [ikke kan udelukkes, når] mængderne er uendelige, så ville Y og X være ulige store ifølge den ene metode og lige store ifølge
den anden metode. Altså kan metode nr. 2 heller ikke indgå modsigelsesfrit i en
metode til sammenligning af alle uendelige mængders størrelser.
Tilbage bliver så metode nr. 3, altså sammenligning ved hjælp af parring. Vi
siger her, at to mængder X og Y har samme uendelige størrelsesorden, samme
kardinalitet (engelsk: cardinality), hvis elementerne i X og Y kan parres, dvs.
parres sådan at der til ethvert x i X svarer et y i Y og vice versa.
Med denne definition må vi altså acceptere, at enhver uendelig mængde indeholder ægte delmængder med samme kardinalitet som sig selv. Det er jo blot en
gentagelse af Dedekinds definition på uendelighed.
Vi har imidlertid ikke med denne definition endnu bevist, at der overhovedet
findes uendelige mængder med forskellig kardinalitet. Det kunne jo tænkes, at
de alle kunne parres med hinanden. (Jeg skal dog om lidt vise, at mængden af
de reelle tal har større kardinalitet end mængden af naturlige tal). I alle tilfælde
antages det, at der ikke findes nogen uendelige mængder med lavere kardinalitet
end mængden af naturlige tal. Jeg går ikke nærmere ind på dette sidste spørgsmål her.
Men lad os nu antage, at der faktisk findes uendelige mængder med forskellig
kardinalitet. I så fald kan kardinaliteterne ordnes i en række. En mængdes kardinalitet er større end en anden mængdes kardinalitet, hvis der ved enhver mulig
parring vil blive uparrede elementer tilbage i den første mængde. To kardinaliteter følger lige efter hinanden i rækken, hvis ingen mængder har en kardinalitet, der er større end den ene og mindre end den anden. På den måde kan rækken af kardinaliteter ligefrem nummereres begyndende med de naturlige tals
kardinalitet. Man har valgt at betegne kardinaliteterne med bogstavet ℵ forsynet
med indices, sådan at de naturlige tal har kardinaliteten ℵ0, næste kardinalitet
er ℵ1, næste ℵ2, etc. (ℵ (aleph) er det første bogstav i det hebraiske alfabet). På
denne måde har man altså etableret en éntydig "måleskala" for uendelige størrelsesordner.
Spørgsmålet er nu, hvilke uendelige mængder der kan beskrives med hvilke
ℵ'er. Det viser sig ikke at være så simpelt.
Lad os starte med et eksempel, som dog viser sig at være simpelt, nemlig
mængden af rationelle tal. De rationelle tal kan defineres som mængden af alle
uforkortelige brøker

p
, hvor p er et helt tal, og hvor q er et helt positivt tal. For
q

q=1 får vi mængden af hele tal (idet vi her regner p/1 for uforkortelig), og for
q=1 og p lig et naturligt tal får vi netop mængden af naturlige tal, som altså er
en ægte delmængde af de rationelle tal.
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Vi kan nu ordne alle de rationelle tal i en éntydigt defineret rækkefølge, hvis vi
bruger følgende regel: Af to rationelle tal kommer det først, hvor summen af
den numeriske værdi af p og q er mindst (den numeriske værdi af p er p's værdi
under bortseen fra fortegnet). Hvis summen er den samme, kommer det mindste
tal først. De første led i rækkefølgen er således (hvor jeg for systemets skyld
skriver hele tal med et 1-tal i nævneren):
0 −1 1 − 2 −1 1 2 − 3 −1 1 3 − 4 − 3 − 2 −1 1 2 3 4
,
, ,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
,
, , , , , ...
1 1 1 1
2 2 1 1
3 3 1 1
2
3
4 4 3 2 1

På denne måde vil alle rationelle tal komme med i rækkefølgen. Vi kan nu parre
mængden af rationelle tal med mængden af naturlige tal ved at parre ethvert rationelt tal med dets nummer i rækkefølgen, idet vi begynder med nr. 0. Altså har
mængden af rationelle tal samme kardinalitet som de naturlige tal, nemlig ℵ0.
Dette resultat og den anvendte bevismetode skyldes en af grundlæggerne af den
moderne mængdeteori, Georg Cantor (1845-1918).
Mængder, som har de naturlige tals kardinalitet, ℵ0, kaldes også for numerable
mængder (engelsk: denumerable sets. I DMS er jeg kommet til at stave det med
to m'er [Rettet i 1996-udgaven]). Nogle gange bruges termen tællelig (engelsk:
countable) synonymt med numerabel, men ofte bruges det som omfattende både
numerable og endelige mængder.
Lad os nu se på mængden af reelle tal. De reelle tal kan defineres som mængden af alle såkaldte uendelige decimalbrøker, dvs. alle decimalbrøker med et
uendeligt antal cifre. Hertil regner man som specialtilfælde sådanne decimalbrøker, som ender på en uendelig mængde 0'er eller 9'ere, og som også kan
skrives som endelige decimalbrøker. F.eks. er 3,70000... det samme som
3,69999..., der igen er det samme som 3,7 (de tre prikker efter cifrene skal betyde, at cifrene fortsætter uendeligt). Dette er igen et specialtilfælde af sådanne
uendelige decimalbrøker, der ender med at blive periodiske, hvor altså den
samme endelige cifferrække gentager sig i det uendelige. Alle sådanne såkaldte
periodiske decimalbrøker er lig med rationelle tal (prøv at finde ud af hvorfor!).
F.eks. er 3,7454545... det samme som 206/55.
Der findes imidlertid også reelle tal, som ikke er periodiske decimalbrøker.
F.eks. decimalbrøken svarende til π eller 2 . Sådanne reelle tal kaldes irrationelle tal. Altså er de rationelle tal en ægte delmængde af de reelle tal. Spørgsmålet er nu, om de rationelle tal, og dermed de naturlige tal, kan parres med de
reelle, altså om de reelle tal også har kardinaliteten ℵ0.
Jeg viste ovenfor, hvordan vi kunne definere en funktion y=f(x), der parrede de
reelle tal med en delmængde af den selv, nemlig de reelle tal i det åbne interval
mellem 0 og 1. Altså har de reelle tal samme kardinalitet som de reelle tal mellem 0 og 1. Vi kan derfor nøjes med at undersøge kardinaliteten for denne
mængde.
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Nu er vi mennesker jo (normalt) født med 10 fingre, hvilket formodes at være
årsagen til, at vi i den moderne talnotation (med cifferpositionssystem og arabertal) netop bruger cifrene fra 0 til 9, det såkaldte 10-talssystem. Imidlertid kan
man lige så godt skrive de reelle tal med anvendelse af flere eller færre cifre.
Specielt kan man nøjes med de to cifre 0 og 1, eller det såkaldte 2-tals system.
Decimalbrøker, som er periodiske i ét talsystem, er det også i alle andre. Decimalbrøker, som er endelige i ét talsystem, behøver ikke at være det i andre, men
som sagt betragter vi de endelige decimalbrøker som specialtilfælde af de periodiske. (Selv om "decimal" oprindeligt henviser til 10-talssystemet, bruger jeg
det her generelt). Eksempelvis:
10-talssystem

2-talssystem

0,1

0,000110011001100 ….

0,125

0,001

0,5

0,1

Første plads efter kommaet angiver antallet af halve i tallet, anden plads antallet
af kvarte, tredje plads antallet af ottendedele, etc. helt svarende til at der i 10tals systemet er tale om antallet af henholdsvis 10'endedele, 100'endedele
1000'endedele, etc.
Jeg håber, at man tror mig, når jeg siger, at alle de reelle tal mellem 0 og 1 lige
så godt kan defineres som mængden af alle ægte "decimalbrøker" i 2-tals systemet, som mængden af alle ægte decimalbrøker i 10-tals systemet. [En ægte
decimalbrøk har 0 foran kommaet].
Jeg vil nu bevise, at det er umuligt at parre de reelle tal mellem 0 og 1 (og dermed alle reelle tal) med de naturlige tal. Lad os modsætningsvis antage, at det
kan lade sig gøre! I så fald kan de reelle tal skrives i en rækkefølge, idet hvert af
dem får et nummer i rækkefølgen svarende til det naturlige tal, som det er parret
med. Jeg kan nu ud fra denne uendelige rækkefølge af reelle tal, skrevet i 2-tals
systemet, definere et specielt reelt tal x efter følgende regel:
På første plads efter kommaet skal der stå det modsatte ciffer (0 eller 1) af det,
som står på første plads i rækkefølgens første tal. På anden plads efter kommaet
skal der stå det modsatte ciffer (0 eller 1) af det, som står på anden plads i rækkefølgens andet tal. På n'te plads efter kommaet skal der stå det modsatte ciffer
(0 eller 1) af det, som står på n'te plads i rækkefølgens n'te tal.
Tallet x, som er konstrueret på denne måde, er et éntydigt defineret reelt tal
mellem 0 og 1. Imidlertid er det ikke med i den uendelige rækkefølge af reelle
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tal, som jeg havde opstillet. For ethvert af tallene i rækkefølgen er det nemlig
forskelligt fra det på mindst én cifferplads.
Altså er der et reelt tal, der ikke er med i rækkefølgen, og altså kunne det ikke
lade sig gøre, som jeg modsætningsvis antog, at parre de reelle tal mellem 0 og
1 med de naturlige tal. Der vil altid være uparrede reelle tal tilbage, som f.eks.
x. Altså har de reelle tal en højere kardinalitet end de naturlige tals kardinalitet, der som sagt var ℵ0.
Beviset og sætningen stammer, lige som de tilsvarende for de rationelle tal, fra
Georg Cantor. (Grunden til, at det samme trick ikke kan bruges på mængden af
alle periodiske decimalbrøker er, at et tilsvarende konstrueret tal x ikke selv
ville være periodisk).
Spørgsmålet er nu, om de reelle tal netop har kardinaliteten ℵ1, altså om der
ikke findes mængder, hvis kardinalitet ligger mellem de naturlige tals og de reelle tals. Det er meget svært at forestille sig sådanne mængder, og det har da
også været antaget, at de reelle tal har kardinaliteten ℵ1, den såkaldte kontinuumshypotese. Navnet skyldes, at mængden af reelle tal også har været kaldt for
"kontinuet" af grunde, som jeg kommer ind på i et senere studiebrev om de reelle tals topologi.
Der har været gjort mange forgæves forsøg på at bevise kontinuumshypotesen.
Først i 1938 lykkedes det for Kurt Gödel at vise, at den var konsistent med
mængdelærens hidtidige axiomatiske grundlag [Gödel, 1940]. Han gjorde det
faktisk samtidig med, at han også beviste, at udvalgsaxiomet var konsistent med
dette grundlag, samt at kontinuumshypotesen og udvalgsaxiomet var indbyrdes
konsistente. Men helt ligesom for udvalgsaxiomets vedkommende kunne Gödel
ikke afgøre, om kontinuumshypotesens negation også var konsistent med
grundlaget eller ej. Man vidste altså i 1938 stadig ikke, om kontinuumshypotesen kunne bevises ud fra de hidtidige axiomer, eller om den var et nyt uafhængigt potentielt axiom.
Først i 1963 viste Paul Cohen, helt som for udvalgsaxiomets vedkommende, at
kontinuumshypotesen faktisk var uafhængig af de hidtidige axiomer, og af udvalgsaxiomet. Paul Cohen viste endda, at det ville være konsistent med de hidtidige axiomer at tilskrive "kontinuet", altså mængden af reelle tal, en vilkårlig
kardinalitet større end ℵ0. Hvordan denne axiomatiske "frihed" skal tolkes,
vender jeg tilbage til i Studiebrev 5 om axiomatiske systemer.
Lad os nu igen se på mængden af de naturlige tal {0, 1, 2, 3, ...} (idet jeg her
bruger de krøllede parenteser ligesom for de endelige mængder i Studiebrev 3).
Og lad os se på delmængder i denne mængde. En måde at repræsentere en delmængde på vil være at benytte en karakteristisk funktion, som vi ovenfor definerede den for endelige mængders vedkommende. Vi kan altså repræsentere en
delmængde af de naturlige tals mængde som en rækkefølge af 0'er og 1'er, sva55
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rende til, om det tilsvarende naturlige tal i rækkefølgen er med eller ikke med i
delmængden. De lige tal som delmængde af de naturlige tal vil således kunne
repræsenteres ved den uendelige rækkefølge 1,0,1,0,1,0,1,0, ... eller uden kommaerne 10101010... eller, hvis vi sætter "0," foran, ved 0,10101010... . På denne
måde ses det, at vi har etableret en direkte parring mellem mængden af delmængder af de naturlige tal og mængden af reelle tal mellem 0 og 1.
Sagt med andre ord er kardinaliteten af potensmængden af de naturlige tal netop
lig med kardinaliteten af de reelle tal. I analogi med ligning (10) ovenfor skriver
man denne kardinalitet som 2ℵ0. Med denne skrivemåde kan vi altså give kontinuumshypotesen denne form:
(12) ℵ1 = 2ℵ0
Allerede i 1878 havde Georg Cantor bevist, at ligning (11) for endelige mængder kunne generaliseres til uendelige mængder. En potensmængde af en uendelig mængde har altid højere kardinalitet end mængden selv. Eller med samme
skrivemåde som ovenfor
(13) 2ℵn > ℵn
hvor ℵn er en vilkårlig kardinalitet.
Det man derimod ikke vidste på Cantors tid, var om det gjaldt generelt, at

(14) ℵn+1 = 2ℵn
hvor ℵn+1 altså er efterfølgeren til ℵn. Man vidste altså ikke, om der fandtes
mængder med en kardinalitet mellem en given mængdes kardinalitet og dens
potensmængdes kardinalitet. Antagelsen i ligning (14) om, at der ikke fandtes
sådanne kardinaliteter, er en generalisering af kontinuumshypotesen i ligning
(12) og kaldes derfor også for den generaliserede kontinuumshypotese.
Faktisk beviste Kurt Gödel i 1938, at den generaliserede kontinuumshypotese
var konsistent med mængdelærens axiomatiske grundlag. Og Paul Cohen beviste den samme hypoteses uafhængighed i 1963. Den generaliserede kontinuumshypotese var altså et potentielt nyt axiom i mængdelæren.
Dermed havde man fået afklaret nogle af de væsentligste spørgsmål angående
mængdelærens (og dermed matematikkens) grundlag, som havde rumsteret siden århundredeskiftet. Dette hang sammen med en afklaring angående selve
dette grundlags axiomatiske karakter, som vi skal se på i næste studiebrev.
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Tilføjelse til Studiebrev 4
I slutningen af Studiebrev 4 beviser jeg, at mængden af reelle tal, i denne sammenhæng mængden af "ægte decimalbrøker" i 2-tals systemet, har samme kardinalitet som potensmængden af de naturlige tal, altså mængden af delmængder
af de naturlige tals mængde. I denne forbindelse repræsenterer jeg delmængder
af de naturlige tal ved delmængdens karakteristiske funktion på de naturlige tal,
altså en uendelig rækkefølge af 1'er og 0'er, der viser, hvilke naturlige tal der
henholdsvis er med i delmængden og ikke med i delmængden.
I denne forbindelse siger jeg, at der således kan etableres en parring mellem
delmængderne af de naturlige tal, dvs. deres karakteristiske funktioner, og de
reelle tal mellem 0 og 1, dvs. "ægte decimalbrøker" i 2-tals systemet, der jo
også er sådanne uendelige rækkefølger af 0'er og 1'er.
Dette er strengt taget ikke helt korrekt, idet alle de "endelige decimalbrøker" i 2tals systemet, ligesom de endelige decimalbrøker i 10-tals systemet, kan skrives
som to forskellige uendelige "decimalbrøker" og derfor faktisk bliver "parret"
med to forskellige karakteristiske funktioner, og dermed to forskellige delmængder af de naturlige tal.
1
i 2-talssystemet både skrives som 0,100000... og som 0,011111...,
2
1
helt ligesom at i 10-tals systemet kan skrives både som 0,500000... og som
2

F.eks. kan

0,499999...
Der er derfor en uendelig (men dog tællelig) mængde af reelle tal mellem 0 og
1, som bliver parret med to delmængder af de naturlige tal.
Men selv om samtlige reelle tal blev tilordnet 2 (eller et andet endeligt antal)
delmængder af de naturlige tal, ville beviset endda stadig holde, da en uendelig
mængdes kardinalitet ikke ændres ved, at hvert element erstattes med 2 (eller et
andet endeligt antal) elementer.
Så beviset er godt nok, selv om der er en teknisk detalje, som ikke er strengt
korrekt. Det er imidlertid for omfattende at gennemføre beviset helt teknisk korrekt. Jeg håber, at beviset alligevel formidler den indsigt, som det var tilsigtet.
Jeg regner i øvrigt ikke med, at de følgende studiebreve bliver så lange og teknisk krævende som Studiebrev 4. Men jeg kunne ikke så godt dele det op i to,
da hele pointen ligger i den afsluttende diskussion af kontinuumshypotesen (og
den generaliserede kontinuumshypotese) og den "axiomatiske frihed", som
dermed bliver illustreret: Kontinuumshypotesen er (ligesom udvalgsaxiomet) et
centralt eksempel på en matematisk påstand, som ikke kan bevises, ikke kan
udledes ved deduktion fra andre etablerede axiomer. Men den kan eventuelt begrundes på anden vis. Herom handler Studiebrev 5. Hilsen Jens
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III Axiomatiske systemer
IIIaIndledning
Jeg har flere gange i de forrige 4 studiebreve og i svarene til Niels (16.12.94), til
Tia (19.12.94), til Preben (6.1.95) og i min "status" (11.1.95) brugt begreberne
axiom, axiomatiske systemer, matematiske objekter, konsistens, inkonsistens,
uafhængighed, beviser, bevismetoder (ved afledning eller deduktion og ved eksempel eller model), theoremer, mv.
Af konkrete axiomer har jeg i øvrigt omtalt Udvalgsaxiomet, Axiom of Regularity (eller Axiom of Foundation), Axiom of Extensionality, Kontinuumshypotesen og Den generaliserede Kontinuumshypotese. Derudover har jeg "i løs vægt"
henvist til matematikkens (og specielt mængdelærens) øvrige "etablerede axiomer", uden at omtale dem nærmere.
Jeg har allerede taget hul på at forklare flere af disse begreber, specielt i mit
svar til Niels, og i mine omtaler af især Kurt Gödels og Paul Cohens indsats.
I dette studiebrev skal jeg så forsøge at give en mere samlet fremstilling af disse
emner. Nogle kunne mene, at jeg burde have startet med dette, fordi det er selve
matematikkens grundlæggende logik eller metode, og at jeg derfor burde have
ventet med at indføre mængdelæren.
Imidlertid mener jeg, at det ligger i selve den moderne forståelse af axiomatiske
systemer, som jeg vil redegøre for, at den kun vanskeligt kan forstås, uden at
man samtidig har mulighed for at henvise til visse matematiske objekter (f.eks.
mængder), som axiomerne beskriver (eller definerer), selv om disse i en vis
(men ikke absolut!) forstand forudsætter axiomerne. Som det flere gange er
nævnt, hænger emnerne sammen på en kompliceret måde, som vanskeliggør en
lineær fremstilling.
IIIbFra Euklid og indtil Gödel. Fra naiv realisme til formalisme
Lad mig imidlertid begynde et andet sted end i mængdelæren, nemlig i geometrien, og ikke i vort århundrede, men i det fjerde århundrede før vor tidsregning,
nemlig med den store græske matematiker Euklid fra Alexandria.
Euklid sammenfattede i sine matematiske skrifter tidens samlede matematiske
viden, og han gav sin fremstilling en form, som kom til at danne skole for al
matematik sidenhen. Euklid delte alle de påstande, som han fremsatte om matematiske objekter, dvs. geometriske figurer og tal, op i to klart adskilte klasser,
nemlig […] på den ene side axiomer og på den anden side theoremer.
Axiomerne var matematikkens grundpåstande og var efter Euklids mening
"selvindlysende sande". Alle andre påstande i matematikken var theoremer, som
kunne afledes af axiomerne ved ren logisk deduktion, og som derfor ikke tilføjede ny viden om objekterne. Alt var sagt i og med axiomerne. Theoremerne,
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som var afledt af axiomerne, måtte derfor være lige så indlysende sande som
axiomerne selv.
Et axiom måtte ikke kunne udledes af de andre axiomer, for i så fald ville det
blot være et theorem (og kunne altså undværes som axiom). Et axioms negation
måtte naturligvis heller ikke kunne afledes af de øvrige axiomer, da axiomsættet
i så fald var selvmodsigende eller kontradiktorisk. Axiomerne var altså "selvstændige" eller med andre ord logisk uafhængige af hinanden. (Derimod kunne
det naturligvis ikke forhindres, at et axiom kunne afledes af et eller flere theoremer, som var afledt af et sæt axiomer, hvori axiomet selv indgik).
Det imponerende var, at det faktisk lykkedes Euklid at opstille et sæt axiomer,
som var fuldstændigt i den forstand, at det muliggjorde afledning af alle andre
kendte matematiske påstande, som blev behandlet i hans skrifter, og som altså
fik status som theoremer. Faktisk var det så fuldstændigt, at det var grundlag for
geometrien frem til det 19. århundrede. (Om der var enkelte undtagelser, vil jeg
overlade til matematikhistorien).
Mest kendt er netop Euklids axiomatisering af geometrien. Han opstillede her et
sæt axiomer, hvoraf jeg vil citere nr. 1 og nr. 5:
1. Det er muligt at trække en ret linie fra et hvilket som helst punkt til et hvilket
som helst andet punkt.
5. Når en ret linie skærer to rette linier, og de indvendige vinkler på samme side
er mindre end to rette, så mødes de to linier, når de forlænges ubegrænset, på
den side, hvor de to vinkler ligger, der er mindre end to rette.
Axiom nr. 5 har dog siden fået nye ækvivalente, men simplere formuleringer,
f.eks.
5a. Gennem et givet punkt kan der kun trækkes én parallel til en given ret linie.
5b. To rette linier, der skærer hinanden, kan ikke begge være parallelle med én
og samme rette linie.
5c. Summen af vinklerne i en trekant er lig med to rette.
Formuleringerne i 5a og 5b førte til, at det 5. axiom siden er blevet kaldt for
"parallel-axiomet ".
Allerede på Euklids tid, og helt frem til det 19. århundrede, var parallel-axiomet
imidlertid genstand for intens diskussion.
En umiddelbar grund hertil var, at axiomet ikke i samme grad som de øvrige var
"selvindlysende", hvilket var et af Euklids krav til et axiom. En anden og mere
tungtvejende grund var, at axiomet ikke forekom at være selvstændigt, hvilket
jo var det andet krav til et axiom. Det opførte sig faktisk som et theorem. Det så
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nemlig ud, som om påstanden i axiomet fulgte tvangsmæssigt af de øvrige axiomer, i den forstand at det ikke var muligt at finde nogen geometriske objekter,
som de øvrige axiomer beskrev, og som ikke også nødvendigvis opfyldte parallel-axiomet.
På den anden side, hvis parallel-axiomet ikke var et axiom, måtte det være et
theorem. I så fald skulle det kunne afledes ved bevis (deduktion) fra de øvrige
axiomer. I godt og vel 2000 år efter Euklid brugte utallige matematikere derfor
en stor del af deres liv på at bevise parallel-axiomet, uden held.
Først omkring 1830 lykkedes det for den ungarske matematiker J. Bolyai (18021860) og den russiske matematiker N. I. Lobachevsky (1793-1856; kendt fra
Tom Lehrers sang af samme navn) at løse gåden, uafhængigt af hinanden. Løsningen bestod i en opdagelse, nemlig at der fandtes geometrier, som opfyldte
Euklids axiomer, bortset fra parallelaxiomet. Disse geometrier er siden kaldt
ikke-euklidiske geometrier. Altså var parallel-axiomet faktisk selvstændigt, dvs.
uafhængigt af de øvrige axiomer, og altså et ægte axiom.
I og med, at der nu fandtes geometrier, som parallel-axiomet ikke passede på,
mistede det imidlertid samtidig helt sin karakter af at være selvindlysende, selv
om det stadigvæk var et axiom, og det var noget af et chok for den matematiske
verden. Man kunne tilsyneladende frit vælge, om man ville lade axiomet gælde
eller ej.
Også i videre forstand var Bolyai's og Lobachevsky's opdagelse imidlertid et
"sandhedens øjeblik" for matematikken. Det viste sig nemlig, at grundbegreber
som, "plan", "ret linie" m.v., som optrådte i Euklids axiomer, havde en ny betydning (en ny fortolkning, interpretation, eller en ny "semantik" kunne man
sige) i de ikke-euklidiske geometrier. F.eks. var en "ret linie" ikke længere ret i
almindelig anskuelig forstand, men blot den korteste vej mellem to punkter.
Endnu mere radikalt betød grundbegreberne noget nyt i en lidt senere ikkeeuklidisk (såkaldt sfærisk) geometri udviklet af den tyske matematiker G. F. B.
Riemann (1826-1866). I Riemanns geometri betød et "plan" en kugleflade, en
"ret linie i planen" var nu en storcirkel på kuglen og et "punkt på en ret linie"
var nu et par af punkter længst fra hinanden på storcirklen. Igen passede alle
Euklids axiomer, hvis man blot interpreterede begreberne på denne nye måde,
men i stedet for parallel-axiomet gjaldt nu et axiom, der sagde, at der ikke
fandtes to rette linier, der var parallelle. Svarende dertil var vinkelsummen i en
trekant i Riemanns sfæriske geometri større end to rette. (I Bolyai's og Lobachewsky's geometri var vinkelsummen mindre end to rette, og der var uendeligt
mange "rette linier" gennem et givet punkt, der var parallelle med en given anden "ret linie").
Indtil dette tidspunkt havde matematikere, der læste Euklids axiomer, taget for
givet, at de havde en bestemt éntydigt defineret fortolkning eller "semantik",
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altså handlede om noget bestemt, nemlig punkter, rette linier og planer, som
man kendte dem i forvejen ad anden vej, selv om der faktisk intet sted i axiomerne eksplicit stod, hvad de handlede om, bortset fra, at termerne "punkt", "ret
linie" etc. var anvendt og gik igen i de forskellige axiomer, altså forbandt dem
med hinanden i en fast struktur.
Det var disse forestillinger om axiomernes objekter (som faktisk ikke lå i axiomerne selv som et system eller en struktur, ikke lå i deres "syntaks"), der havde
bundet matematikerne i 2000 år. Og det var denne binding og ikke axiomerne
"selv", der udøvede den tvang, hvormed parallel-axiomet fremtrådte, som om
det var et theorem.
Den eneste måde, hvorpå man fremover kunne løsrive sig fra sådanne forestillingsmæssige og "semantiske" bindinger til bestemte objekter, var at betragte
axiomerne som rene formelle strukturer, rent "syntaktisk". Hermed forlod man
altså den "naive realisme", som havde behersket matematikken siden Euklid.
Dette var udgangspunktet for det såkaldt formalistiske program, der kom til at
dominere matematikken frem til ca. 1930, hvor man (dog ikke alle) vendte tilbage til realismen på et højere niveau, som vi siden skal se i Studiebrev 6.
Det formalistiske program genoptog Euklids optimisme med hensyn til at udvikle et fuldstændigt axiomatisk system for matematikken, nu hvor man havde
ryddet den "semantiske" binding til bestemte forestillinger om matematikkens
objekter af vejen. Ofte forbindes programmet med den tyske matematiker David
Hilbert (1862-1943) i en sådan grad, at det også kaldes "Hilberts program".
Det formalistiske program bygger på den forudsætning, at der findes et endeligt
sæt axiomer, for hvilket det gælder, at enhver velformet matematisk sætning
enten er et af axiomerne selv eller er et theorem eller er negationen til et axiom
eller til et theorem. Sagt med andre ord skal sandheden eller falskheden af enhver velformet matematisk sætning kunne afledes af et endeligt antal axiomer
ved deduktion, hvor de deduktive regler i øvrigt selv kan opfattes som axiomer.
Det axiomatiske system skal være fuldstændigt, eller "komplet" (engelsk: complete).
Når der ovenfor står "enhver velformet matematisk sætning" i stedet for "enhver
sætning om matematiske objekter", skyldes det, at det formalistiske program
ifølge sin egen målsætning ikke kan afgrænse sit gyldighedsområde med "semantiske" midler, altså henvisning til, hvad matematikken er "om", men kun
med "syntaktiske" midler, altså krav til påstandenes form.
Det formalistiske program indbefattede derfor en formalisering af selve det
matematiske sprog, som nu ideelt set skulle kunne læses uden kendskab til begrebernes henvisning til andet end hinanden. Afledninger eller deduktioner (beviskæder) fra axiomerne skulle derfor også som et ideal kunne udføres "mekanisk" (algoritmisk), dvs. uden nogen nødvendig fortolkning eller interpretation
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af de enkelte led i beviskæden. I princippet skulle en maskine, der blev fodret
med axiomerne plus reglerne for afledning (der som sagt selv kunne opfattes
som axiomer), kunne producere hele matematikken og for enhver velformet
matematisk sætning afgøre dens sandhed eller dens falskhed (uden selv at vide,
hvad sandhed og falskhed betyder).
Det der var tilbage for matematikerne, inden de kunne trække sig tilbage og
overlade matematikken til maskinerne, var at finde axiomerne og de tilstrækkelige regler for velformede påstande. Der lå dog i denne forestilling om matematikkens "mekanisering" den yderligere antagelse, ud over det axiomatiske systems komplethed, at beviserne for theoremerne ikke bare fandtes, men at der
også var mekaniske metoder til at finde dem. Det axiomatiske system skulle
yderligere være "effektivt afgørbart", som det blev kaldt.
Det formalistiske program betød umiddelbart et enormt fremskridt for matematikken, idet de strenge formkrav tvang til præcisering og til udryddelse af tvetydigheder (og i visse tilfælde selvmodsigelser), som var forbundet med den tidligere matematiks appel til forestillingen. F.eks. var den afklaring af uendelighedsbegrebet, som blev diskuteret i Studiebrev 4 et produkt af det formalistiske
programs skærpede krav til begrebspræcision og forkastelse af appellen til forestillinger om "uendelig fortsættelse" osv.
En tilsvarende udvikling skete inden for logikken i tæt forbindelse med udviklingen inden for axiomatiseringen af mængdelæren. F.eks. udviklede vor gamle
ven fra de tidligere studiebreve Ernst Zermelo (ham med udvalgsaxiomet)
sammen med Abraham Fraenkel omkring 1920 et simpelt formelt sprog med
ganske få elementer, som kunne bruges til at formulere mængdelærens axiomer,
den såkaldte Zermelo-Fraenkel Set Theory.
Inden for logikken udvikledes, som en videreudvikling af den formalisering,
som var påbegyndt af G.F.L. Frege (1848-1925), en simpel formalisme, den såkaldte prædikats-kalkule (engelsk: Predicate Calculus), som ligeledes byggede
på et lille sæt faste tegn og ganske få formregler og axiomer. Prædikats-kalkulen er interessant ved faktisk at opfylde det formalistiske programs forudsætning om fuldstændighed eller komplethed. Alle velformede sætninger i prædikats-kalkulen er enten axiomer (dvs. et axiom fra det endelige axiomsæt), theoremer eller negationer af axiomer eller af theoremer. Dette blev bevist af Kurt
Gödel i 1930. Bortset fra en særlig simpel del af prædikats-kalkulen, domslogikken, er prædikats-kalkulen imidlertid ikke effektivt afgørbar. Dette blev påvist i 1936 af Alonzo Church. Så ikke engang logikken kan overlades til maskinerne!
Men som vi siden skal se i Studiebrev 6, er heller ikke forudsætningen om
komplethed opfyldt i matematikkens axiomatiske systemer. Prædikats-kalkulen
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er en meget speciel undtagelse ved dog at være komplet. Disse grundskud mod
formalismens forudsætninger blev dog ikke udløst før efter 1930.
Det formalistiske program betød ikke, at man i matematikken så helt bort fra, at
axiomer og theoremer havde en semantik, at de handlede om noget. Matematikken blev stadig anset for at være et redskab til at forstå tal og figurer etc. og som
et redskab for andre videnskaber. Derimod mente man, at de metoder, som
skulle anvendes til at udvikle matematikken fra de grundlæggende axiomer,
skulle være uafhængige af semantikken, altså rent syntaktiske. Lad os derfor se
lidt nærmere på forholdet mellem de axiomatiske systemers semantik og syntaks,
som jeg har defineret disse begreber ovenfor. (Dermed imødekommer jeg forhåbentlig også Jans ønske fra den 16. december)
Axiomerne og theoremerne indeholder nogle termer eller størrelser, "variable",
som kan interpreteres som visende hen til visse objekter eller værdier, som kan
være mængder, elementer i mængder, udsagn, sandhedsværdier (sand/falsk),
punkter, linier, tal, etc., altså noget, som axiomerne og theoremerne "handler
om", en "semantik", også kaldt en interpretation eller en model. En konsekvens
af den korrekte indsigt, der lå til grund for den matematiske formalisme, er
imidlertid, at helt uafhængigt af, hvad en sådan konkret interpretation indeholder eller viser hen til, så må det gælde, at hvis axiomerne beskriver objekterne i
en interpretation sandt eller gyldigt, så må theoremerne også gøre det. (Ellers er
det axiomatiske system ubrugeligt, og som det siges "usundt").
Sagt på en anden måde må der ikke være nogen interpretation, for hvilket det
gælder, at axiomerne beskriver den gyldigt, og et theorem ikke gør det. Eller
sagt på en tredje måde: For ethvert theorem må det gælde, at der ikke eksisterer
nogen interpretation, som på én gang beskrives gyldigt af axiomerne og af theoremets negation. Axiomerne og theoremets negation skal være "semantisk inkonsistente " i ovennævnte betydning, dvs. at ingen interpretation på én gang
kan beskrives gyldigt af axiomerne og af theoremets negation. Som tankeeksperiment kunne man altså forestille sig et theorem bevist ved at prøve samtlige
(mulige) interpretationer igennem og konstatere, at ingen af dem på én gang beskrives gyldigt af axiomerne og theoremets negation. En sådan gennemprøvning
er dog principielt uigennemførlig for de axiomatiske systemer, som interesserer
os her.
Imidlertid ligger det i selve begrebet axiomatisk system, at et theorem skal
kunne bevises ved deduktion, afledning, fra axiomerne, helt uden "semantisk"
afprøvning på en interpretation. Dette er hele forcen ved axiomatiske systemer.
Det er det samme som at sige, at det for ethvert theorem må gælde, at der fra
axiomsættet og theoremets negation tilsammen kan deduceres, afledes, en logisk kontradiktion, dvs. selvmodsigelse. Det skal være udtryk for en logisk
modstrid på én gang at hævde axiomerne og benægte theoremet, og dette skal
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kunne bevises ved deduktion af en kontradiktion. I dette tilfælde siges, at sættet
af axiomer og negationen af det givne theorem er "syntaktisk inkonsistente".
I et axiomatisk system er der sammenfald mellem semantisk og syntaktisk inkonsistens (og dermed også sammenfald mellem de modsatte tilfælde, semantisk og syntaktisk konsistens, som jeg kommer ind på om lidt). Det er så at sige
hele fidusen med et axiomatisk system. En (semantisk eller syntaktisk) inkonsistens kan i princippet afgøres med syntaktiske midler (men ikke nødvendigvis
mekanisk). Men en inkonsistens kan som sagt ikke i almindelighed afgøres med
semantiske midler, dvs. ved at gennemføre en fuldstændig afprøvning over for
alle interpretationer. Men det var jo også netop det, man ville slippe for ved at
lave et axiomatisk system. Så det er ganske uproblematisk.
Lidt anderledes forholder det sig, når vi skal se på et andet nødvendigt træk ved
et axiomatisk system, nemlig, at axiomerne skal være uafhængige af hinanden.
Dette indebærer, at det for ethvert axiom må gælde, at hverken det selv eller
dets negation er et theorem, altså at hverken det selv eller dets negation sammen
med de øvrige axiomer ved deduktion fører til en kontradiktion. Ethvert axiom
skal, ligesom axiomets negation, være "syntaktisk konsistent" med de øvrige
axiomer.
Den deduktive metode kan aflede et theorem fra et sæt axiomer, eller med andre
ord aflede en kontradiktion af axiomerne og et theorems negation. Den deduktive metode kan altså bevise syntaktisk inkonsistens. Men påvisningen af syntaktisk konsistens falder uden for denne metodes muligheder. Men kan ikke
med syntaktiske midler bevise syntaktisk konsistens. Her rækker rent "formalistiske" metoder ikke.
Men vi kan også give en "semantisk" udlægning af konsistens. Hvis et sæt påstande (axiomer eller theoremer) er semantisk konsistente, vil det sige, at der
findes en interpretation af påstandene, som alle påstandene er gyldige for. Hvis
ikke det var tilfældet, ville sættet af påstande nemlig ifølge vores definition tidligere være semantisk inkonsistent. Hvis vi altså kan finde bare én sådan interpretation, er det dermed bevist, at sættet af påstande er konsistent. Syntaktisk og
semantisk konsistens er sammenfaldende i et axiomatisk system, fordi syntaktisk og semantisk inkonsistens var sammenfaldende. Men beviset for konsistens
kan altså kun gennemføres med semantiske midler, dvs. ved at finde en gyldig
interpretation eller "model".
Så længe et axiomatisk system, altså selve axiomerne, er under opbygning, kan
man derfor ikke slippe for at måtte finde eksempler på objekter, altså interpretationer, som axiomsystemet beskriver gyldigt. Det er det eneste middel, man
har til at bevise axiomsystemets konsistens. For at bevise axiomsystemets uafhængighed er man endda også nødt til for hvert eneste axiom at finde en interpretation, som beskrives gyldigt af alle de andre axiomer og af det pågældende
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axioms negation. (I DMS "Appendix" har jeg, som nævnt i mit svar til Niels 16.
dec., benyttet denne metode til at bevise mine axiomers uafhængighed). For ingen af de axiomatiske systemer, som vi vil interessere os for her, findes der mekaniske metoder til at finde sådanne interpretationer.
Formalisterne var godt klar over denne begrænsning i den formalistiske metode.
Men når først axiomerne var i hus, kunne resten, nemlig udledningen af theoremerne og afprøvning af, om en given velformet sætning (eller dens negation)
var et theorem, foregå alene med syntaktiske midler, dvs. ved deduktive beviser,
håbede eller troede man.
Spørgsmålet var selvfølgelig, om forudsætningerne for programmet var opfyldt,
nemlig at der fandtes et endeligt sæt axiomer, som muliggjorde, at der for enhver velformet sætning fandtes et bevis for, om den var sand eller falsk, altså
kravet om komplethed. Desuden var der kravet om, at denne afgørelse (dvs. at
finde beviset) kunne træffes med mekaniske (algoritmiske) midler, dvs. effektivt
afgørbart, altså et lidt stærkere krav end kravet om komplethed. Ingen af delene
var bevist før 1930, og Hilbert kaldte spørgsmålet om, hvorvidt kravet i den sidste, stærke udgave var opfyldt, for "das Entscheidungsproblem", altså "afgørbarhedsproblemet".
Desværre for det formalistiske program, men heldigvis for matematikken, blev
spørgsmålet om komplethed for mængdelæren, og for matematikken, imidlertid
i 1931 besvaret benægtende, nemlig af Kurt Gödel. Studiebrev 6 handler bl.a.
om konsekvenserne af denne opdagelse.
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Svar til Jan Riis Flor
Kære Jan!
Tak for dine kommentarer den 16. december, som jeg desværre ikke fik svaret
direkte og samlet på. I stedet har jeg svaret spredt i mine senere breve, nemlig
- den 3. januar i Studiebrev 3 vedrørende forholdet mellem elementer og
mængder og vedrørende stavemåden for "intension",
- den 11. januar i min "status",
- den 30. januar i Studiebrev 5 vedrørende forholdet mellem axiomatiske systemers semantik og syntaks. (Mere vil følge i Studiebrev 6).
[…]
Venlig hilsen Jens

66

Tia Hansen, 03.02.95
Spørgsmål til Studiebrev 5. Hvad er ”en geometri”?
Tak til Jens for endnu et veloplagt studiebrev. Det er spændende at høre om
matematik som historisk og teoretisk fænomen. Selv om jeg har HF tilvalg i
matematik, har jeg ikke tidligere set - eller er blevet opfordret til at se - matematik som meget andet end "nogle praktiske regneprocedurer". Det kan jo give
grundlag for mange forståelsesproblemer. Muligvis også det spørgsmål, der er
ærindet her...
[…]
Hvad er "en geometri "?
I begyndelsen af Studiebrev 5 hedder det "geometri" eller "geometrien", hvilket
passer med min forståelsesramme: Geometri som "læren om arealer og rumstørrelser" (som også ca. svarer til Fremmedordbogens definition).
Men i forbindelse med parallel-axiomets gåde kommer så følgende:
”Løsningen bestod i en opdagelse, nemlig at der fandtes geometrier, som opfyldte Euklids axiomer, bortset fra parallelaxiomet. Disse geometrier er siden
kaldt ikke-euklidiske geometrier …
I og med, at der nu fandtes geometrier”.
For det første bliver jeg ud fra ovenstående i tvivl om, om de nye geometrier er
noget, Bolyai og Lobachevsky "opdager" eller "opfinder".
For det andet dur definitionen af geometri som "læren om..." ikke i nogle af tilfældene.
Altså: Hvad er det, Bolyai og Lobachevsky opdager, at der findes (eller kan laves) flere af?
Måske - men jeg er ikke helt sikker - kunne jeg også med henvisning til sidste
del af studiebrevet formulere spørgsmålet som: Er det en semantisk eller syntaktisk nyskabelse, dvs. opdager de, at nogle nye typer modeller bør medtænkes
i genstandsfeltet, eller finder de nogle nye typer procedurer, der kan anvendes
inden for det eksisterende? Eller?
Fredags-hilsner og god weekend til alle! Tia
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Svar til Tia Hansen
Kære Tia!
1. Dit spørgsmål er meget centralt, og jeg kan godt se, at jeg har sprunget noget
over i min fremstilling, som du har indfanget meget præcist.
2. Det, som Bolyai og Lobachevsky (og i øvrigt også andre, som f.eks. Carl
Friedrich Gauss, 1777-1855, ham med normalfordelingen) opdagede, var, som
du selv formulerer det, at der findes andre geometriske objekter eller modeller
end det almindelige 3-dimensionale "euklidiske" rum, som vi er fortrolige med.
Der var altså tale om en "semantisk" opdagelse, en udvidelse af det geometriske
genstandsfelt, som gjorde det euklidiske rum til et specialtilfælde.
Når det kan kaldes en opdagelse og ikke en opfindelse, hænger det sammen
med, at det nye genstandsfelt i en eller anden forstand opfattes som "eksisterende", også før det blev "fundet". Dette vender jeg tilbage til i Studiebrev 6,
hvor jeg også kommer ind på andre mere principielle spørgsmål i denne forbindelse. Her vil jeg så til gengæld gøre lidt mere ud af det konkrete eksempel.
3. Forudsætningen for, at man kunne overskride den almindelige 3-dimensionale, euklidiske geometri, som svarer til vores dagligdags forståelse af det omkringliggende fysiske rum, var en opfindelse, som kan føres tilbage til filosoffen
og matematikeren René Descartes (1596-1650), nemlig koordinatsystemet, i
1639.
Koordinatsystemet er ikke en opdagelse, men en opfindelse, fordi det er et
menneskeskabt redskab, som næppe kan siges at have eksisteret, før det blev
(op)fundet. Til gengæld var koordinatsystemet redskab for en opdagelse, nemlig
at der eksisterer en én-éntydig afbildning af rummet på mængden af alle ordnede "tripler" (x,y,z), hvor x, y og z er reelle tal. Med andre ord eksisterer der en
én-éntydig parring af punkter i rummet og koordinater (x,y,z). Denne afbildning
har desuden nogle egenskaber (isomorfi), som betyder, at alle geometriske relationer i rummet afbildes i tilsvarende éntydigt definerede relationer i mængden
af koordinater, altså tal.
4. Efter koordinatsystemets opfindelse kunne man derfor i princippet beskrive
alle geometriske problemer som tilsvarende problemer i talmængder, og i princippet løse dem med metoder kendt fra aritmetikken. Dette var grundlaget for
den såkaldte analytiske geometri, som Descartes har fået æren for (lidt synd, at
han bedst huskes for det med dualismen og koglekirtlen), og som er grundlaget
for al moderne geometri.
Hermed overtog geometrien de stærke generalisationsmetoder, som var knyttet
til tallene, og blev løsrevet fra den konkrete rumlige forestilling. Men der skulle
altså gå næsten 200 år efter Descartes, før dette potentiale for alvor udfoldede
sig.
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5. Et eksempel på en generalisation, som blev muliggjort i og med den analytiske geometri, var beskrivelsen af rum med mere end 3 dimensioner. Når nu ax +
by = k er ligningen for en 1-dimensional linie i et 2-dimensionalt plan, og ax +
by + cz = k er et 2-dimensionalt plan i det 3-dimensionale rum, hvorfor så ikke
lade ax + by + cz + dw = k være et 3-dimensionalt "hyperplan" i det 4-dimensionale rum, bestående af alle punkter med koordinaterne (x,y,z,w)?
Eller helt tilsvarende, når x2 + y2 = r2 er en 1-dimensional cirkel i et 2-dimensionalt plan, og x2 + y2 + z2 = r2 er en 2-dimensional kugleflade i det 3-dimensionale rum, hvorfor så ikke lade x2 + y2 + z2 + w2 = r2 være en 3-dimensional "hyper-kugleflade" i det 4-dimensionale rum, etc.?
Disse generalisationer kunne tilsyneladende modsigelsesfrit foretages i den
analytiske geometri. Allerede hermed var der altså defineret nye geometriske
modeller eller objekter af højere dimensionalitet end 3. Men geometrien for det
3-dimensionale rum var, hvad den hele tiden havde været, og her herskede
Euklid stadig uanfægtet.
6. For at forstå, hvad Lobachewsky m.fl. opdagede, må vi starte med at se på
geometrien på en 2-dimensionel flade i det 3-dimensionale rum.
Vi kan forestille os denne flade som et plan, anskueliggjort ved et stykke papir
(som ganske vist er begrænset i modsætning til et plan, men det spiller ingen
rolle her). Vi kan nu beskrive geometrien på papiret. Den følger de almindelige
plangeometriske love, som vi kender fra skolen. Derefter kan vi folde eller
krølle papiret, så at det ikke længere er plant. Set i forhold til det 3-dimensionale rum, som papiret er en del af, er det ikke længere plant, men "krumt". Set i
forhold til papiret selv, er der imidlertid ikke sket noget med dets geometri, den
er stadig en plan geometri "set indefra". Vi siger i dette tilfælde, at papiret har
en ydre krumning, men ingen indre krumning. Selv om papiret er helt uelastisk
og ikke-deformerbart i "sine egne" retninger, kan det uden besvær både krølles
og glattes ud igen. Uanset papirets ydre krumning bevarer det sin indre planhed
som en invariant.
Hvis vi derimod har en kugleflade, har den en indre geometri, som er forskellig
fra papirets. Uanset, hvordan vi krøller en kugleflade og dermed forandrer dens
ydre krumning, vil dens indre krumning være den samme, og vil aldrig kunne
blive som papirets. Man kan ikke glatte en kugle ud uden at deformere den i
"sine egne" retninger og ændre dens indre geometri.
Hvis vi tilsvarende har en sadelflade, har den en indre geometri, som er forskellig fra både papirets og kuglefladens. Hvor vi siger, at kuglefladen har et posi1
r

tivt krumningsmål ( , hvor r er kuglens radius), har sadelfladen en negativ
krumning, mens papiret har krumningsmålet 0 (nul).
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7. Med den analytiske geometri har man midler til at beskrive en 2-dimensionel
flade i et 3-dimensionalt rum, således at man både kan bestemme en værdi for
fladens ydre krumning i hvert punkt (dvs. i en vilkårligt lille omegn til hvert
punkt) og den indre krumning i hvert punkt. Men det mest interessante er, at
man også har analytiske midler til at beskrive den indre krumning i hvert punkt
på fladen alene ud fra punkternes "interne" afstande på fladen, som jo er invariante, uanset hvordan fladen "krølles" i forhold til det 3-dimensionale rum.
Det er den sidstnævnte metode, man så anvender på den situation, hvor man
forestiller sig en 3-dimensional "flade" i et 4-dimensionalt rum. Også her kan
man definere den 3-dimensionale "flades" interne krumningsmål alene ud fra
dens "indre" afstande, dvs. under bortseen fra den 4. dimension. Altså kan man
definere en 3-dimensional geometri for et sådant 3-dimensionelt rum med indre
krumning.
8. Lobachewsky's rum er et sådant 3-dimensionalt rum med konstant negativ
krumning. Riemanns rum (jfr. Studiebrev 5) er et 3-dimensionalt rum med konstant positiv krumning, en "hyperkugleflade". Det euklidiske rum er så det specialtilfælde, hvor krumningen er konstant lig med 0 (nul).
Lobachewsky's og Euklids rum er uendelige, mens Riemanns er endeligt, men
uden grænse, ligesom en kugleflade (med volumen

1 2 3
1
π r , hvor er krum3
r

ningsmålet).
9. Når sådanne rum blev anskuet som "eksisterende" i en sådan grad, at de
kunne bruges til at bevise den semantiske konsistens af ikke-euklidiske axiomsystemer, hang det sammen med, at matematikere anså det for legitimt at generalisere antallet af dimensioner i talmængder fra 1, 2 og 3 til 4 og flere. Når vi
havde at gøre med tal, var det ikke til at se, hvorfor der skulle gå en principiel
grænse ved 3.
10. Den analytiske geometris metoder gør det i øvrigt også muligt at definere 3dimensionale rum, hvor krumningsmålet ikke er konstant, men er forskelligt i
de forskellige punkter, og endda har forskelligt fortegn i forskellige punkter.
Da Albert Einstein i 1915 fremsatte sin generelle relativitetsteori, beskrev han
netop vores fysiske rum som et 3-dimensionalt rum med variabel indre krumning. Men da var begrebet for længst så accepteret, at det ikke gjorde nogen forskel for matematikken. Til gengæld gjorde det en afgørende forskel for fysikken. Einstein havde været ilde stedt uden den matematiske grundforskning et
århundrede tidligere.
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Ifølge Einstein afhænger de lokale krumningsmål i vores univers af fordelingen
af masse (som bidrager til positiv krumning) og af universets udvidelse (som
bidrager med negativ krumning). Et "sort hul" er et punkt, hvor krumningsmålet
1
r

ikke kan defineres, fordi det er "uendeligt stort" ( , hvor r=0), svarende til en
uendelig stor massekoncentration. Alt i alt mener man, at universets "samlede"
krumning er positiv, hvilket vil sige, at universet er overvejende "riemannsk",
altså endeligt og "løbende tilbage i sig selv" som en hyperkugleflade.
11. Vi kan beskrive denne vores "kosmologiske situation" matematisk, med den
analytiske geometris midler, men vi kan ikke gøre den anskuelig. Vores anskuelse kan ikke overskride den geometri, som Euklid beskrev så fuldstændigt for
næsten to et halvt tusind år siden, og som også gælder med god tilnærmelse for
vores dagligdags "nære" fysiske rum.
Hilsen Jens
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IIIc Fra og med Gödel. Fra formalismen tilbage til realismen
1. Som sagt i Studiebrev 5 rettede Kurt Gödel i 1931 et afgørende slag mod det
formalistiske program i matematikken, idet han beviste, at axiomatiske systemer
af en vis kompleksitet ikke var komplette.
Selv den simple axiomatik for aritmetikken, hvilket reelt vil sige for de hele tal,
som i 1890'erne var udviklet af den italienske matematiker Guiseppe Peano
(1858-1932) som en videreudvikling af Dedekinds arbejde med aritmetikkens
grundlag, var ikke komplet.
Gödel beviste faktisk, at et hvilket som helst sundt (dvs. konsistent) axiomatisk
system, som indeholdt en axiomatik for de hele tal, ikke kunne være komplet,
hvilket igen indebar, at intet axiomatisk system for matematikken kunne være
komplet.
2. Gödels bevis var som sagt et afgørende slag mod det formalistiske program.
Men selve bevisets gennemførelse afhang på den anden side af den formalisering af det matematiske sprog, der var et resultat af det formalistiske program,
dvs. udformningen af matematiske påstande og bevisførelser som veldefinerede
symbolstrenge.
Formaliseringen gjorde det muligt at behandle matematiske påstande og beviser
selv som matematiske objekter. Gödel afmonterede så at sige det formalistiske
program med dets egne midler.
Selve bevisets tekniske udformning vil jeg ikke komme ind på her. Det er dog
vigtigt i forhold til vores tidligere diskussion af konstruktivistisk og "moderne"
matematik, at Gödels bevis holder sig inden for det konstruktivistiske paradigme og altså ikke forudsætter udvalgsaxiomet.
3. Som det huskes fra Studiebrev 5, er et axiomatisk system komplet i forhold til
en mængde velformede udsagn, hvis det består af en endelig mængde axiomer,
således at der for ethvert af de velformede udsagn eksisterer et bevis ud fra axiomerne for udsagnets sandhed eller falskhed.
Sagt med andre ord skal der enten ud fra axiomerne og udsagnet eller ud fra
axiomerne og udsagnets negation med deduktive midler (syntaktisk) kunne udledes en logisk kontradiktion.
Hvis der bare for ét velformet udsagn både fra udsagnet selv, sammen med axiomerne, og fra udsagnets negation, sammen med axiomerne, kan udledes en
kontradiktion, er axiomsættet ikke konsistent, dvs. det er "usundt". [Dette er det
samme som, at der fra axiomsættet selv kan udledes en kontradiktion]
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Hvis der tilsvarende bare for ét velformet udsagn i ingen af de to tilfælde kan
udledes en kontradiktion, er axiomsættet ikke komplet.
4. Det Gödel viste, var faktisk, at matematikkens axiomsæt ikke på en gang
kunne være konsistente og komplette. Men da konsistensen under ingen omstændigheder kan opgives, var konklusionen naturligvis den manglende komplethed. Dette er essensen i Gödels berømte "incompleteness theorem".[Se
Gödel, 1970a; 1970b; 1970c].
5. Gödels theorem betød, at selv det enklest tænkelige uendelige matematiske
objekt, nemlig de hele tal, ikke kunne beskrives udtømmende med et endeligt
antal axiomer. Der ville altid være egenskaber tilbage, som kun kunne beskrives
i nye axiomer, som var gyldige eller sande for de hele tal.
6. Et andet resultat af Gödels undersøgelse af Peanos axiomer for aritmetikken
eller de hele tal var, at axiomsættets konsistens ikke kunne bevises.
At konsistensen ikke kunne bevises ud fra axiomerne selv, altså med rent syntaktiske midler, var der for så vidt ikke noget nyt i, jfr. Studiebrev 5. Men der
fandtes heller ikke en interpretation, der kunne tjene til et konsistensbevis med
semantiske midler, andet end netop de hele tal selv.
Aritmetikkens konsistens afhænger altså af, hvorvidt man intuitivt anerkender
eksistensen af de hele tal som beskrevet af axiomerne. (Jens Kvorning har i sit
mail den 22. december, som svar på Bennys mail samme dag, omtalt Gerhard
Gentzens tvivlsomme forsøg på at bevise konsistensen af Peanos axiomer).
Man kan formentlig tolke dette resultat som, at der ikke findes simplere uendelige modeller end netop de hele tal, hvis konsistens derfor ikke selv kan undersøges med model-metoder.
Derimod kan de hele tal og den aritmetik, der kan konstrueres derudfra, selv
tjene som model for andre axiomsystemer. Man ser derfor ofte i forbindelse
med semantiske konsistensbeviser henvisning til, at de forudsætter aritmetikkens konsistens, som altså ikke selv kan bevises.
7. Det må nok på dette sted bemærkes, at den klare opdeling i syntaktiske og
semantiske metoder, som jeg i Studiebrev 5 brugte til beskrivelse af situationen
før Gödels beviser i 1931, er præget af en vis uhistorisk bagklogskab, da det
faktisk først var efter Gödels beviser, at forholdet mellem de to metoder blev
afklaret.
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Begreberne var dog heller ikke ukendte før 1931. Da dette ikke er en matematikhistorisk afhandling, tillod jeg mig derfor i Studiebrev 5 en vis grad af "terminologisk rekonstruktion" af situationen før Gödels bevis.
8. En konsekvens af Gödels "incompleteness theorem" er, at uanset hvor mange
axiomer man opregner for aritmetikken, eller for andre dele af matematikken,
vil der altid være velformede og dermed meningsfulde udsagn inden for det pågældende område, som hverken kan bevises eller modbevises ud fra axiomerne,
og som derfor, sammen med deres negationer, er potentielle nye axiomer. Matematikken bliver aldrig "færdig", men er et uendeligt projekt, ligesom andre
videnskaber.
9. Eksempler på axiomer, som i vort århundrede er blevet føjet til matematikken, er som tidligere nævnt udvalgsaxiomet og kontinuumshypotesen, som blev
omtalt i Studiebrev 4.
10. Der findes altså ingen formelle regler, der ud fra et givet sæt axiomer fortæller, hvilke af de potentielle axiomer der skal accepteres som nye axiomer.
Det må afgøres med andre midler, som jeg vender tilbage til.
11. Kriteriet for, at et udsagn er et potentielt nyt axiom i forhold til et givet axiomsystem, er som sagt, at det er uafhængigt af de hidtil givne axiomer. At det er
tilfældet, kan være særdeles vanskeligt at bevise, da det kræver en "semantisk"
bevisførelse, hvor der både skal findes en model, dvs. en mulig interpretation,
for det potentielle axiom og for dets negation, sammen med de hidtidige axiomer.
For udvalgsaxiomets og kontinuumshypotesens vedkommende lykkedes dette
som nævnt først i 1963 for Paul Cohen, i fortsættelse af Gödels påvisning i 1938
af axiomernes konsistens.
Desuden viste Cohen, at i forhold til det således udvidede axiomsystem var den
generaliserede kontinuumshypotese, jfr. Studiebrev 4, yderligere et potentielt
nyt axiom.
12. Det sidste eksempel ovenfor illustrerer et vigtigt forhold. Den generaliserede kontinuumshypotese er et potentielt nyt axiom ved at være uafhængigt af de
hidtidige axiomer, herunder af udvalgsaxiomet og kontinuumshypotesen. Men
der er ikke hermed sagt, at den generaliserede kontinuumshypotese blot kan føjes til de hidtidige axiomer, således at vi dermed har et nyt axiomsæt. Der er
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nemlig ikke noget i definitionen på et potentielt nyt axiom, der implicerer, at
ingen af de gamle axiomer er afhængige af det nye. Vi ved blot, at de ikke modsiger det.
Et nyt axiom kan meget vel gøre nogle af de hidtidige axiomer til theoremer. I
dette tilfælde siger man, at det nye axiom er stærkere end de axiomer, som det
således erstatter.
For at vide, om vi har et nyt axiomsæt, må vi altså for hvert eneste af axiomerne
enten med semantiske midler gennemføre et uafhængighedsbevis eller med deduktive (syntaktiske) metoder gennemføre en afledning af axiomet som theorem
fra de øvrige axiomer, herunder nødvendigvis det nye. (Metoden er demonstreret flere steder i DMS).
Netop for den generaliserede kontinuumshypotese er det bevist, at den som
axiom gør både udvalgsaxiomet og kontinuumshypotesen til theoremer.
At kontinuumshypotesen følger af den generaliserede kontinuumshypotese, er
en trivialitet, jfr. Studiebrev 4.
At udvalgsaxiomet følger af den generaliserede kontinuumshypotese (men ikke
af kontinuumshypotesen), er imidlertid ikke nogen trivialitet. Det blev opdaget
og bevist af Adolf Lindenbaum og Alfred Tarski i 1926, men først offentliggjort
af Waclaw Sierpinski i 1947. Beviset forudsætter ikke, at påstandene har axiomstatus, hvilket jo ikke var kendt hverken i 1926 eller i 1947.
13. Hvorvidt et potentielt axiom er stærkere end nogle af de hidtidige axiomer,
er imidlertid ikke i sig selv noget argument for at godtage det som nyt axiom.
Det afgørende er, om det antages at være et sandt udsagn om det matematiske
genstandsområde, som det udtaler sig om.
Denne sandhed kan ikke bevises formelt. I så fald ville vi nemlig stå over for et
theorem. Dette vil ingen moderne matematikere formentlig betvivle.
Der er imidlertid stadigvæk mindst to måder, hvorpå karakteren af et axioms
sandhed kan forstås, en konventionalistisk og en realistisk, hvor den realistiske
tilsyneladende er den dominerende i dag.
14. Den konventionalistiske opfattelse går ud fra den kendsgerning, at såvel et
axiom som dets negation har en model, dvs. en interpretation. Ellers ville det jo
ikke være et uafhængigt axiom. Altså eksisterer der matematiske mangfoldigheder eller objekter, der beskrives af såvel axiomet som dets negation.
Valget af axiom afspejler altså valget af, hvilket matematisk domæne eller genstandsområde vi vil beskrive. Axiomet kan derfor opfattes som en definition af
et matematisk objekt eller et matematisk domæne.
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Det paradigmatiske eksempel på ovenstående er den opdagelse af parallelaxiomets status som uafhængigt axiom, som blev beskrevet i Studiebrev 5.
Uafhængigheden blev vist ved, at der også kunne defineres geometriske objekter, ikke-euklidiske geometrier, for hvilke parallelaxiomets negation var gyldige.
I stedet for at vælge enten parallelaxiomet eller dets negation fra, godtog man
dem begge, idet man samtidig udvidede geometriens domæne eller genstandsområde til både at omfatte de euklidiske og de ikke-euklidiske geometrier.
Axiomerne ændrede derved status til at være definitioner af de forskellige dele
af geometrien, inden for det udvidede domæne. Dette er et typisk eksempel på,
hvad der betegnes en matematisk generalisation.
Andre eksempler på matematisk generalisation er de udvidelser af talbegrebet,
der er sket siden oldtiden, nemlig fra de positive hele tal til de naturlige tal (de
hele positive tal og nul) og de negative tal, til de rationelle tal (brøker), til de
reelle tal og til de komplekse tal (som f.eks. − 1 ) [Se f.eks. Witt-Hansen,
1963].
Axiomerne er altså forstået på denne måde snarere analytiske sandheder, der
definerer deres objekt, end de er syntetiske udsagn om allerede definerede objekter.
15. Hvis man som konventionalisterne forstår alle axiomer på denne måde, er
der altså lige så mange matematikker, som der er mulige axiomsystemer, i princippet uendeligt mange.
Hvis man spørger, hvad matematikken er "om", må man vise tilbage til axiomerne som definerende objektet. Der er altså et cirkulært eller tautologt forhold
mellem matematikkens objekt og udsagnene om objektet.
Alle matematikkerne er også lige gyldige. Ingen kan påberåbe sig en særstatus i
forhold til de øvrige.
Denne ultimative konsekvens af den konventionalistiske forståelse er utilfredsstillende for mange matematikere, der føler, at visse matematikker er både mere
"ordentlige", mere "gyldige" og nærmere matematikkens mulige anvendelser
end andre.
16. Især af matematikere, der er kritiske over for den konventionalistiske opfattelse, ser man den af og til betegnet som formalistisk, hvilket ikke må forveksles
med det formalistiske program før Gödels bevis.
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Jeg har selv i en fodnote s. 379-380 i DMS brugt betegnelsen "formalistisk" om,
hvad jeg her kalder den konventionalistiske forståelse.
17. Alternativet til den konventionalistiske opfattelse er den realistiske. Den
realistiske opfattelse må naturligvis anerkende, at et axiom som f.eks. Euklids
parallelaxiom har samme sandhed som dets alternativer, idet axiomet og dets
alternativer definerer henholdsvis euklidiske og ikke-euklidiske geometrier.
Her er altså tale om en analytisk eller definitorisk sandhedsværdi af "axiomerne", der derfor rettelig bør betragtes som definitioner af matematiske objekter.
Så langt er konventionalister og realister enige.
18. Men realismens særkende er, at den ikke regner alle axiomer for sådanne
definitioner, men derimod også regner visse axiomer for syntetisk sande påstande om matematiske objekter, som f.eks. de hele tal eller de reelle tal, der i
en eller anden forstand eksisterer og er fastlagt forud for axiomet, og hvis egenskaber kan erkendes, før de beskrives med axiomet. Axiomets sandhed i forhold
til objektet kan derefter konstateres med ikke formelle metoder, dvs. med "indsigt".
F.eks. vil en realistisk matematisk forståelse typisk indebære, at den reelle talakse regnes for et éntydigt og veldefineret objekt, selv om det anerkendes, at
ingen endelig mængde axiomer udtømmer mængden af sande udsagn om den
reelle talakse. Eller sagt på en anden måde, selv om enhver endelig mængde
axiomer, der beskriver de reelle tal, også passer på en diffus uendelighed af hypotetiske modeller, som de imidlertid ikke refererer til.
Heri ligner et matematisk objekt som den reelle talakse jo blot ethvert virkeligt,
tingsligt objekt, som også har uendeligt mange egenskaber udover dem, der er
indeholdt i enhver endelig beskrivelse.
19. Den realistiske matematiker mener altså, at matematikken beskriver objekter, som ikke er identisk med selve beskrivelsen. Disse objekter kan være objekter for hans tanke og vejlede ham, når han skal udlede nye theoremer, og når
han skal vurdere sandheden af nye axiomer i forhold til objekterne, hvilket ikke
foregår med formelle (deduktive, algoritmiske, "computable") midler, men som
Roger Penrose [1989] udtrykker det, ved indsigt.
For realister som Penrose er matematikken derfor nødvendigvis en menneskelig
virksomhed over for et objekt. De formelle, deduktive procedurer og algoritmer
er et nødvendigt redskab for denne virksomhed, men de kan aldrig erstatte den.
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(At Penrose derfra drager vidtrækkende, og for mig at se gyldige, konklusioner
vedrørende menneskelig virksomhed og tænkning og derudfra igen vedrørende
hjernens og verdens indretning, er en anden sag, jfr. Mammen, 1994b).
20. Mange moderne matematikere vil formentlig tilslutte sig denne forståelse af
matematik. Men det er selvfølgelig et problem, hvilken ontologisk status disse
objekter for den matematiske virksomhed har. Hvor er de henne, ud over i matematikernes hoveder?
Min hovedkilde til denne diskussion af realismen i moderne matematik, Roger
Penrose, erklærer sig selv for realist. Men han gør det på en måde, der umiddelbart kan virke provokerende på en garvet materialistisk realist som jeres studiebrevsforfatter, idet han i overensstemmelse med gammel og udbredt matematisk
tradition kalder sig for platoniker!
Meningen med "platonismen" er selvfølgelig at tage klar afstand fra den alternative konventionalistiske forståelse af matematikken som et formelt sprogspil
(som er i afgørende strid med kreative matematikeres oplevelse af, hvad de laver), og fra en tolkning af matematikkens objekter som blot subjektive forestillinger. Matematiske sandheder bliver opdaget, ikke opfundet, siger Penrose.
Derudover ligger der også en afstandtagen fra en mere naiv, empirisk realisme,
der vil hævde, at matematikken blot handler om strukturer i den empirisk foreliggende virkelighed, og som i sin konsekvens ville lade matematikken halte
uhjælpeligt efter de empiriske videnskaber. Matematikkens force har derimod i
høj grad været at have udviklet redskaber og modeller, før de tilsvarende strukturer blev empirisk identificeret i virkeligheden.
21. Men uanset disse gode negative begrundelser er en, i hvert fald erklæret,
objektiv idealisme alligevel provokerende. Jeg må dog indrømme, at mit bedste
alternativ til den platoniske forståelse af matematikken er at sige, at matematikken handler om objekter, som vi endnu ikke ved, hvor befinder sig. Og det er jo
ikke meget bedre.
Måske kan man dog forbedre mit ovennævnte forslag ved at fremhæve, at de
strukturer, som man efterhånden afdækker i den empiriske virkelighed, i det
mindste skal være en del af matematikkens domæne (genstandsområde). Matematikken må nødvendigvis beskæftige sig med langt mere generelle mangfoldigheder og strukturer end dem, vi til hver en tid har identificeret i vores verden. Men de sidste må i det mindste være med i matematikkens domæne, og
matematikken må så vidt muligt være forberedt på at tage imod nye.
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22. Så vidt jeg kan vurdere, er denne tolkning en rimelig praktisk og materialistisk funderet realisme imellem den naivt realistiske og den objektivt idealistiske yderpol. Altså matematikken som generaliserende og alment foregribende i
forhold til det empiriske, og hverken efterstillet eller løsrevet.
Tolkningen passer formentlig også godt på matematikkens faktiske historiske
udvikling i vekselvirkning med de empiriske videnskaber. Måske passer den
også på matematikkens forhold til psykologien!
Så vidt jeg kan bedømme, ligger ovenstående forståelse af matematikken også
ganske tæt på den realisme, som de facto ligger bag moderne matematikeres
erklærede platonisme, bl.a. Penrose's, og ifølge ham også både Gödels og Cohen's, som begge hævder, at et formelt uafgørbart axiom godt kan være semantisk eller referentielt sandt, f.eks. et sandt udsagn om de hele tal.
23. Men dette realistiske standpunkt betyder dog ikke, at man dermed har en
fuldstændig og tilstrækkelig vejledning i, hvilke axiomer der skal inddrages i
matematikkens grundlag.
I forordet til sin bog Zermelo's axiom of choice. Its origin, development, and
influence citerer G.H. Moore (1982, p. 4) således med beklagelse Jean Dieudionne for følgende:
The proofs by Gödel and P. Cohen that the Axiom of Choice and the Continuum Hypothesis are undecidable, and the numerous metamathematical
works which resulted, have greatly changed the views of many mathematicians ... Beyond classical analysis (...) there is an infinity of different possible mathematics, and for the time being no definitive reason compels us
to choose one of them rather than another.
Heroverfor udtrykker G.H. Moore det mere realistisk funderede håb, at der bliver fundet nogle tilstrækkeligt stærke og konsekvensrige axiomer, som "will
restore the unity of set theory and, with it, the foundations of mathematics".
24. For at opsummere indebærer en realistisk forståelse af matematikken, som
vil blive fulgt i det følgende, at axiomer kan optræde på to måder.
I de tilfælde, hvor det matematiske objekt er givet på forhånd, som f.eks. de
hele tal eller de reelle tal eller den euklidiske tre-dimensionale geometri, kan
axiomerne have karakter af (syntetisk) sande påstande om objektet.
I andre tilfælde kan axiomerne have karakter af definitioner af matematiske objekter, f.eks. inden for rammerne af et andet mere omfattende objekt. F.eks. den
euklidiske tre-dimensionale geometri som et særtilfælde defineret ved parallelaxiomet inden for et i forvejen veldefineret mere generelt geometrisk objekt.
79

Studiebrev 6. Jens Mammen, 27.03.95
I ingen af tilfældene udtømmer et endeligt sæt axiomer (og de theoremer, der
kan afledes af dem ved deduktion) mængden af sande udsagn om objektet, med
mindre det matematiske objekt er endeligt. Hvis det blot indeholder en uendelige mængde svarende til de hele tal, er axiomsættet ikke komplet.
Dette indebærer igen, at axiomsættet i sig selv aldrig fastlægger sit objekt i entydig forstand, idet der altid vil kunne findes modeller, der opfylder axiomerne,
men som er indbyrdes uforenelige. Det vendes der tilbage til nedenfor i forbindelse med modelteori.
25. Man kunne argumentere for, at man kun burde bruge betegnelsen axiomer
for sådanne axiomer, der ikke er definitioner, men virkelig indeholder grundlæggende påstande om matematiske objekter. Som Peanos axiomer, hvoraf et
f.eks. påstår, at ethvert helt tal har en efterfølger, eller som udvalgsaxiomet og
kontinuumshypotesen, der udtaler sig om egenskaber ved enhver mængde.
Når det ikke sker, skyldes det nok på den ene side, at grænsen mellem sådanne
axiomer og definitioner trods alt er flydende. F.eks. kan udvalgsaxiomet også
bruges til at definere og afgrænse to matematiske domæner fra hinanden, det
konstruktive og det ikke-konstruktive.
På den anden side er det på mange måder praktisk at betragte matematiske definitioner som axiomer, når et matematisk objekts egenskaber skal afdækkes.
Derved udnytter man alle de fordele, der ligger i den axiomatiske metode til at
afdække afledningsforhold (afhængigheder) og uafhængigheder mellem objektets egenskaber.
I DMS har jeg benyttet en sådan axiomatisk metode til at fremstille rummet af
sanse- og udvalgskategorier i universet af genstande. Axiomerne kan så opfattes
som sande udsagn om dette rum, som antages at eksistere i forvejen i en eller
anden forstand, eller de kan opfattes som definerende en bestemt klasse af rum
inden for en større klasse af organiserede mængder, hvor disse rum så er modeller for sanse- og udvalgskategorier i den virkelige materielle verden.
Den axiomatiske metode tillader, at undersøgelsen af rummets egenskaber kan
gennemføres uafhængigt af, hvordan axiomerne tolkes, jfr. igen min fodnote s.
379-380 i DMS og diskussionen mellem Preben og mig den 5., 6. og 9. januar.
Hvad der menes med "rum" ovenfor, vendes der tilbage til i Studiebrev 7 om
topologi, hvor jeg vil introducere den særlige del af matematikken, som er specielt relevant for sanse- og udvalgskategorierne.
Hidtil (ligesom i resten af nærværende studiebrev) har jeg blot snakket om generelle forudsætninger (matematikkens grundlag), som vi får brug for i den specielle del.
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IIIdModelteori
1. En konsekvens af den forståelse af axiomatiske systemer, som er fremstået
efter Gödels opdagelser i 1931, er, at et axiomatisk system altid har flere (faktisk uendeligt mange) modeller, dvs. at der altid er flere objekter, som det passer
på, eller at det altid har flere interpretationer.
Dette gælder, hvad enten man som konventionalisterne vil lade alle modellerne
være lige gyldige og stå i et tautologt forhold til axiomerne, eller man som realisterne vil lade én af modellerne have en særstatus som det objekt, som axiomerne primært handler om og udsiger noget (ikke udtømmende) sandt om.
(I parentes bemærket er alle videnskabeligt aktive matematikere nok de facto
realister, uanset erklæringer om det modsatte, da alternativet er fuldstændigt
uoverskueligt og uanskueligt og i ingen tilfælde svarer til, hvad der faktisk foregår i matematikernes hoveder. Men det kender vi jo fra alle andre fag, herunder
vort eget, hvor selv de mest indædte formalister, konventionalister og postmodernister de facto er realister, hvis de skal klare sig i den praktiske verden. (Som
en filosof for nyligt udtalte: "Vis mig en postmodernist i et fly 10 km over jorden, og vis mig en hykler!")).
Uanset ens erklærede holdning til matematikkens grundlagsproblemer er det
dog i alle tilfælde vigtigt at have et vist overblik over forholdet mellem et axiomsæt og den tilsvarende mængde af modeller, bl.a. fordi det oplyser om, hvad
axiomsættet altså ikke i sig selv har udsagt om sit primære objekt.
2. Jeg vil her, om lidt, fremdrage et resultat, nemlig Löwenheim-Skolems theorem, som viser en dyb indre forbindelse mellem Gödels ufuldstændighedsbevis,
udvalgsaxiomet og den "axiomatiske frihed", som kom til udtryk ved, at kontinuumshypotesen og den generaliserede kontinuumshypotese som axiomer var
uafhængige, dvs. uafgørbare, i forhold til mængdelærens andre etablerede axiomer, jfr. Studiebrev 5.
Theoremet blev fremsat allerede i 1915 af den tyske matematiker Leopold
Löwenheim og præciseret i 1920 af den norske matematiker og logiker Thoralf
Skolem. Det foregreb således, og banede en del af vejen for, de senere mere generelle opdagelser.
I 1956 blev theoremet af den polsk-amerikanske matematiker og logiker Alfred
Tarski udvidet til, hvad der derefter hedder Löwenheim-Skolem-Tarskis theorem. Mere herom om lidt.
3. Først må vi lige vende tilbage til udvalgsaxiomet. Jeg har omtalt det flere
gange i de tidligere studiebreve og i mine svar på spørgsmål, som jeg vil henvise jer til for en uddybning af udvalgsaxiomet og dets implikationer. Da stu81
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diebrevene imidlertid som tidligere sagt gerne skulle være selvindeholdte, vil
jeg her kort repetere de vigtigste formuleringer af selve axiomet.
4. I Studiebrev 2 (12.12.94) omtalte jeg Ernst Zermelos Auswahlaxiom (Axiom
of Choice), fremsat i 1904, og dets sammenhæng med en påstand om alle uendelige mængders såkaldte "velordnethed".
I mit svar (16.12.94) på Niels' spørgsmål (14.12.94) forklarede jeg, hvad der
mentes med, at Paul Cohen i 1963 beviste, at udvalgsaxiomet virkelig var et
uafhængigt axiom.
I min diskussion med Tia (19.12.94) redegjorde jeg lidt for forholdet mellem
moderne matematik, der byggede på udvalgsaxiomet, og såkaldt konstruktivistisk matematik, der afviste det, samt gav den første eksplicitte formulering af
axiomet:
”Lad der være givet en vilkårlig mængde af ikke-tomme mængder, som er indbyrdes adskilte (disjunkte), dvs. at ingen elementer i nogen af mængderne også
er element i en af de andre mængder. Der eksisterer nu en ny mængde, som består af netop ét element fra hver af de oprindelige mængder ".
5. I mit svar (6.1.95) på Prebens spørgsmål (5.1.95) definerede jeg en såkaldt
udvalgsfunktion på følgende måde […]:
"Lad os nu se på en mængde M, ... og lad os se på mængden af dens delmængder, potensmængden P(M), jfr. Studiebrev 3. Lad os nu definere en funktion f
fra P(M)\{Ø} ind i M, dvs. en relation, som til ethvert ikke-tomt element D i
P(M) tilordner et element m i M. Hvis funktionen opfylder det krav, at ethvert
sådant m er et element i det tilsvarende D, så kaldes f en udvalgsfunktion (engelsk: choice function).
Sagt med andre ord er en udvalgsfunktion en relation, som til enhver ikke-tom
delmængde D i M udpeger et af elementerne m i D ... hvor udvalgsfunktionen
gerne må udpege samme element m for forskellige D (der altså indeholder det
samme m)".
En sådan udvalgsfunktion kan i princippet defineres ved en eksplicit regel, hvis
mængden M er tællelig, dvs. endelig eller numerabel, ligesom mængden af naturlige tal.
Udvalgsaxiomet hævder imidlertid, at også mængder med større kardinalitet
end de naturlige tal, dvs. større end ℵ0, f.eks. de reelle tal, jfr. Studiebrev 4, har
en udvalgsfunktion, selv om den ikke kan defineres ved nogen eksplicit regel,
dvs. konstruktivt.
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I denne fundamentale forstand hævder udvalgsaxiomet altså, at alle mængder er
lige så "velordnede" som mængden af de naturlige tal.
6. I Studiebrev 4 omtalte jeg Richard Dedekinds definition af uendelighed,
ifølge hvilken en uendelig mængde er en mængde, som kan parres med en ægte
delmængde af sig selv.
En sådan parring er imidlertid ikke helt uproblematisk, for hvordan skal den
foretages, hvis mængden ikke som mængden af naturlige tal er så "velordnet",
at der kan formuleres en eksplicit regel, hvorefter elementerne skal parres?
Dedekinds definition fra 1888 er et af mange eksempler på matematiske påstande, som de facto og ofte stiltiende forudsatte udvalgsaxiomet, før Zermelo
fremsatte sit axiom i 1904.
Mængder, der kan parres med en delmængde af sig selv, kaldes for Dedekinduendelige, og tilsvarende kaldes mængder, som ikke kan parres med en delmængde af sig selv, for Dedekind-endelige.
Påstanden i Dedekinds definition om, at enhver uendelig mængde faktisk er
Dedekind-uendelig, eller hvad der er det samme, at enhver Dedekind-endelig
mængde er endelig, implicerer altså udvalgsaxiomet.
Faktisk viser det sig at være endnu en (næsten) ækvivalent måde at formulere
selve udvalgsaxiomet på. Altså endnu en måde, hvorpå det udtrykkes, at der i en
bestemt grundlæggende forstand er samme principielle, om end ikke ekspliciterbare, "velordnethed" i alle mængder som i de naturlige tal.
7. Lidt metaforisk udtrykt siger udvalgsaxiomet altså, at matematiske påstande
(herunder axiomer), som udtrykker sig om mængders organisering eller "ordnethed", sammen med udvalgsaxiomet i en vis forstand er "insensitive" over for
kardinaliteten af deres objekter eller modeller. Netop dette forhold udtrykkes
mere præcist i Löwenheim-Skolems theorem, som vi skal se om lidt.
8. Som jeg var inde på i Studiebrev 5, medførte det formalistiske program i
matematikken en formalisering af selve det matematiske sprog. Ernst Zermelo
og Abraham Fraenkel udviklede således omkring 1920 et simpelt formelt sprog
med ganske få elementer, som kunne bruges til at formulere mængdelærens
axiomer, den såkaldte Zermelo-Fraenkel Set Theory. Af flere grunde (bl.a. fordi
det ikke er til at skrive på email) har jeg ikke i studiebrevene benyttet et sådant
formelt sprog.

83

Studiebrev 6. Jens Mammen, 27.03.95
Det er muligt at inddele det formelle matematiske sprog i forskellige niveauer,
der tillader brug af flere og flere elementære termer eller grundbegreber i sproget.
Det mængdeteoretiske sprog, som tillader at beskrive elementer i mængder, deres relationer og egenskaber, og som bruger sædvanlige logiske termer som
"og", "eller", "ikke, "for alle", "der eksisterer", osv. kaldes for "First-order language", og er tilstrækkeligt til at formulere mængdelærens axiomer.
9. Det er nu en konsekvens af udvalgsaxiomet, at ethvert sæt axiomer udtrykt i
first-order language, som har en uendelig model af vilkårlig kardinalitet, også
altid har en model, som blot er numerabel, dvs. består af en numerabel mængde
elementer. Dette er Löwenheim-Skolems theorem.
Den generaliserede udgave, Löwenheim-Skolem-Tarskis theorem, siger simpelthen, at ethvert axiomsæt formuleret i first-order language, som har en uendelig
model, har en uendelig model af enhver kardinalitet.
10. Disse theoremer er centrale for forståelsen af forholdet mellem matematiske
axiomer og deres modeller, fordi axiomerne som hovedregel er formuleret i,
eller principielt kan formuleres i, first-order language.
Det gælder også de axiomer, som bliver diskuteret i de følgende studiebreve om
topologi, ligesom det gælder for alle de nummererede axiomer i DMS, hvor der
imidlertid er benyttet mere dagligsproglige formuleringer, som er ækvivalente
med first-order language. [Se dog afsnittet ”Appendix. Om Axiom 8 (Jens
Mammen, 27.11.97)”.]
11. Hvis man ønsker at sige noget om kardinaliteten af et matematisk objekt
eller en matematisk model, må man altså eksplicit henvise til den, hvorved man
overskrider grænserne for first-order language.
12. Hermed har jeg overstået den mere almene indledning til matematikken, der
tjener som baggrund for den generelle topologi, som er hovedtemaet for de næste studiebreve.
De emner, jeg har været inde på, bliver som regel betegnet som mængdelære og
matematisk logik, og ofte under ét som "matematikkens grundlag".
Jeg er ikke ekspert på området og har bl.a. derfor søgt at begrænse mig til det
nødvendigste for den videre færd, men jeg har selvfølgelig også taget lidt mere
med de steder, hvor jeg har vurderet, at det gav mere sammenhæng i fremstillingen.
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Om Penrose
1. Henrik Poulsen har gjort mig opmærksom på, at der i Weekendavisen, 24.-30.
marts, side 8, er en anmeldelse skrevet af Frederik Stjernfelt af Roger Penrose's
seneste bog Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness. Oxford University Press, 1994.
Den kommer faktisk ind på en hel del af de emner, som jeg har behandlet i Studiebrev 6, og jeg vil anbefale, at I læser den som supplement til studiebrevet.
Meget apropos hedder anmeldelsen endda "Fra Platon til Gödel og hinsides".
Så vidt jeg kan se, er det en ret præcis anmeldelse. Dog vil jeg for en ordens
skyld gøre opmærksom på to små unøjagtigheder, eller måske ligefrem misforståelser fra Stjernfelts side.
2. I spalte 2, lige før begyndelsen af næste hovedafsnit, bemærkes det, at "kaotiske systemer er simulerbare på en computer (selv om de ikke er forudsigelige)".
Der er her de facto tale om fire mulige egenskaber ved systemer og processer:
Om de er kaotiske, om de er computable, om de er simulerbare, og om de er
forudsigelige. Penrose's væsentligste pointe i denne forbindelse (både i The emperor's new mind og i Shadows of the mind) er, at et system eller en proces
sagtens kan være kaotisk og computabel på én gang.
Det er her vigtigt at holde fast i, at computable kaotiske systemer og processer
også er fuldt deterministiske, og at de med en given initialtilstand altid vil have
nøjagtig det samme adfærdsforløb. De er altså fuldt forudsigelige i betydningen,
at det med sikkerhed kan forudsiges, at de ved gentagelse vil opføre sig helt
som første gang. Og for et computabelt system er gentagelse mulig.
Ikke-computable, fysiske kaotiske systemer og processer, som f.eks. vejret, kan
også være fuldt deterministiske, men her kan en eksakt gentagelse være umulig,
fordi initialtilstanden ikke er diskret. En forudsigelse baseret på gentagelse er
derfor også umulig, selv om processen altså er deterministisk.
Der er imidlertid to andre betydninger, i hvilke kaotiske processer kan siges at
være uforudsigelige. Og det er muligvis (en af) dem, som Stjernfelt tænker på.
Den ene er, at der selv for computable kaotiske processer ikke findes nogen teoretisk genvejsmetode til at beskrive forbindelsen mellem initialtilstanden og en
fjern fremtidig tilstand, men at et konkret gennemløb er nødvendigt. Der findes
ingen eksplicit funktion, som direkte forbinder initialtilstanden og en given fjern
fremtidig tilstand, uanset at forbindelsen er fuldt deterministisk. Dette er tæt på
en definition af, hvad det overhovedet vil sige, at processen er kaotisk.
Den anden betydning er, at der som en konsekvens af, at der ikke (hverken for
computable eller ikke-computable kaotiske processer) findes nogen kontinuert
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funktion, der direkte forbinder initialtilstanden med en given fjern fremtidig tilstand, heller ikke er nogen mulighed for at modellere eller simulere virkelige,
fysiske ikke-computable kaotiske processer med computable (kaotiske eller
ikke-kaotiske) processer på en sådan måde, at den computable proces i denne
forstand forudsiger den virkelige, fysiske proces' tilstand på et givet fjernt
fremtidigt tidspunkt. Dette er altså ikke et uforudsigeligt træk ved den computable kaotiske proces selv, som ovenfor, men alene en mangel ved processen som
model for virkelige, fysiske ikke-computable kaotiske processer.
Det er måske den sidste betydning, Stjernfelt tænker på, siden han bruger udtrykket "simulerer". Men i så fald er det hverken rigtigt, at den kaotiske proces
kan simuleres eller forudsiges, skønt den altså stadigvæk er deterministisk.
3. Spalte 4, nederst, til spalte 5, indtil næste hovedafsnit: Af Stjernfelts referat
kunne det se ud, som om Penrose godtog den såkaldte mange-verdens tolkning
af kvantemekanikken, hvilket imidlertid ikke er tilfældet (se f.eks. p. 312 i Shadows of the mind). Stjernfelt forveksler tilsyneladende den mængde "superpositionerede" kvantetilstande, som Penrose taler om, med den mængde faktisk
realiserede makroskopiske universer, som mange-verdens tilhængerne (f.eks. H.
Everett) taler om.
[…]

Hilsen Jens

86

Studiebrev 7. Jens Mammen, 30.04.95

IV Generel topologi
IVa Indledning
1. Som det blev nævnt i sidste del af Studiebrev 6, er den mere generelle indføring i "matematikkens grundlag" nu stort set overstået, og vi skal i gang med det
mere specielle område af matematikken, der - inden for grundlagets rammer ligger bag matematikken i DMS. Dette område kaldes for "generel topologi" og
er på trods af, hvad jeg netop har sagt, en så grundlæggende del af moderne
matematik, at det af mange matematikere i dag regnes med til matematikkens
grundlag.
Det er min fornemmelse, at det mere er historisk bestemte end principielle forskelle, der gør, at den generelle topologi ikke hører med til "matematikkens
grundlag" på samme måde som de emner, jeg har behandlet i de hidtidige studiebreve, altså først og fremmest mængdelære, matematisk logik og axiomatiske systemer.
Det er mit indtryk, som kan være baseret på manglende viden om moderne filosofi og logik, at hvor de netop nævnte "traditionelle" emner for "matematikkens
grundlag" har interesseret vide kredse uden for fagmatematikken, først og
fremmest filosoffer, logikere og forskere inden for cognitive science, har den
generelle topologi i langt højere grad været forbeholdt fagmatematikere og har
ikke spillet nogen særlig rolle f.eks. for logikken eller for cognitive science.
Årsagen er nok, at hvor de traditionelle emner i "matematikkens grundlag",
uanset den rivende udvikling i vort århundrede, også er traditionelle problemer i
filosofi og logik, som faktisk har været diskuteret siden oldtiden, så repræsenterer den generelle topologi snarere en generalisering af erkendelser, som er
kommet inde fra matematikken selv, og som ikke i samme grad har rødder i filosofien.
Set fra et matematisk perspektiv burde den generelle topologi nok regnes med
som en fuldgyldig del af "matematikkens grundlag", som den fremtræder i dag.
Men jeg vil mene, at den også med stor fordel burde indgå i "matematikkens
grundlag", som det bliver forstået og brugt i filosofi, logik og cognitive science.
Faktisk er min pointe i DMS, at den generelle topologi er uundværlig her, og at
indskrænkningen til det traditionelle grundlag fører til direkte fejl og blindheder, som har præget logikken fra oldtiden til i dag, og dermed i øvrigt psykologien, som jeg vender tilbage til.
(At hovedparten af cognitive science endda ignorerer, hvad jeg her kalder det
traditionelle "matematikkens grundlag", forbigår jeg her. Det er som nævnt R.
Penrose's hovedanke mod cognitive science).
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2. Den generelle topologi kan anskues som en udbygning af mængdelæren, som
indfører nogle distinktioner mellem forskellige slags mængder, som den almindelige algebraiske mængdelære er "blind" for. Disse distinktioner relaterer sig
til, hvad jeg foreløbig og i mangel af bedre vil kalde mængdernes "tilgængelighed". Mere herom senere.
3. Historisk er den generelle topologi imidlertid ikke direkte udviklet som en
udvidelse af mængdelæren, selv om den fremtræder sådan i dag. Den er derimod i første omgang udviklet som en generalisation af geometrien, der førte til
den såkaldte geometriske topologi, eller blot topologi. Sædvanligvis regner man
den store franske matematiker Henri Poincaré (1854-1911) for topologiens
grundlægger.
[…] Meget groft og metaforisk sagt beskæftiger topologien sig med sådanne
egenskaber ved geometriske figurer, flader og legemer, som er invariante, hvis
de var "tegnet" på sammenhængende gummiflader [f.eks. en kugleflade eller en
torus], som kunne strækkes på alle mulige måder, så længe de blot hverken fik
huller eller revner. Deraf topologiens kælenavn som "rubber sheet geometry".
Hvis det overhovedet skal du til noget, skal vi dog først have opfundet den ndimensionale gummiflade i det (n+m)-dimensionale rum, jfr. diskussionen af
geometrier af højere dimensionalitet i mit svar til Tia (6.2.95).
4. Imidlertid viste det sig i løbet af vort århundrede, at topologien kunne axiomatiseres på en måde, der gav den en så generel form, at den foruden den geometriske topologi, og såkaldte metriske rum, beskrev mangfoldigheder af
samme generalitet som mængdelæren. Denne opdagelse skyldtes først og
fremmest en række fremragende polske matematikere (den såkaldte Warszawaskole eller polske skole), Waslaw Sierpinski, Kazimierz Kuratowski m.fl., der i
1930'erne og efter 2. verdenskrig udviklede den generelle topologi. (Den polske
matematiske skole blev grundlagt af Sierpinski kort efter Polens genforening i
1918).
5. Hvis jeg skal være lidt stor i slaget, vil jeg sige, at hvor Descartes i 1639 med
sin opfindelse af koordinatsystemet fik ført geometrien og dermed hele matematikken tilbage til tallene, og dermed fik tilført matematikken en næsten ubegrænset generalisationskraft (jfr. mit svar til Tia 6.2.95), så fik topologien og
den generelle topologi 300 år senere ført matematikken den modsatte vej tilbage
til de stærke kvalitative distinktioner, der lå gemt i geometrien og den geometriske anskuelse. Topologien er faktisk også blevet kaldt "kvalitativ matematik".
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Det er lige ved, at vi her kan genkende en generel tendens, hvor vi med Descartes som foregangsmanden får "homogeniseret" matematikken og forberedt
den til det mekanistiske verdensbillede, men ofrer den geometriske anskuelses
kvalitative forskelle. Med topologien tilbageerobres de så i en syntetisk forståelse.
Kurt Lewin har, som det vil være psykologerne i STP bekendt, i en berømt artikel [Lewin, 1931], på fremragende vis beskrevet den tilsvarende udvikling som
en overgang fra en aristotelisk til en galileisk forståelse, først i renæssancens naturvidenskab og derefter, med knap 300 års forsinkelse, i psykologien. Lewins
egne eksempler var bl.a. Freud, behavioristerne og ham selv. Havde han kendt
den moderne kognitionsvidenskab, havde han nok taget den med.
Men tilbageerobringen af det "aristoteliske" i en syntese med det mekaniske
venter vi stadig på i psykologien, selv om der jo i disse tider gøres en del lovende forsøg, f.eks. blandt STP's medlemmer. (Måske ser vi også sådanne tilløb
i biologien med anvendelsen af matematisk kompleksitetsteori etc., f.eks. Robert Rosen [1986]? […]).
At matematikken dog også på dette punkt er længere fremme end psykologien,
følger et fast og efterhånden velkendt mønster.
IVb Topologiske rum
6. Jeg vælger her at introducere den generelle topologi som en udvidelse af
mængdelæren, som denne allerede er diskuteret i de forrige studiebreve. Jeg
springer altså den lange udvikling via geometrien og de såkaldte metriske rum
over og hopper lige ind i den generelle topologis moderne axiomatisering.
7. Selve det centrale axiomatiske grundlag for den generelle topologi er i og for
sig rørende enkelt, og kan introduceres på få linier.
Vanskeligheden ligger i, hvorledes de nye begreber, som indføres gennem axiomerne, skal interpreteres. Eller rettere, de har et væld af forskellige interpretationer, som netop viser, at vi har at gøre med et meget universelt redskab i matematikken. Men hvad er den fælles kerne bag interpretationerne? Her vil jeg
bede om lidt tålmodighed.
8. Lad mig starte med at definere det helt grundlæggende begreb et topologisk
rum (eng.: topological space).
For det første består et topologisk rum af en mængde M. Mængden M kaldes for
det topologiske rums underliggende mængde. Elementerne i M kaldes for
punkter i det topologiske rum. (På engelsk kaldes den underliggende mængde
ofte for the point set). Benævnelsen "punkter" er et levn fra den geometriske
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topologi. I et topologisk rum kan "punkterne" være hvad som helst, som kan
være elementer i en mængde. Jeg vil nok af og til af samme grund gå lidt på
tværs af terminologien og omtale punkterne som elementer. (I DMS har jeg
også kaldt dem for genstande).
Dernæst består det topologiske rum af en bestemt delmængde af M's potensmængde P(M), altså en delmængde af mængden af delmængder af M, som kaldes mængden af åbne mængder (eng.: The set of open sets).
Nogle gange omtales mængden af åbne mængder som "en topologi" på M, idet
der nemlig kan defineres flere forskellige topologier på samme M. Hvis det er
underforstået, hvilken topologi der tales om, siger man bare "topologien på M"
(eng.: The topology on M).
Blandt delmængderne af M, som jo udgør elementerne i potensmængden P(M),
skelnes altså mellem nogle delmængder, som er åbne og nogle, som er ikkeåbne. Et åbent element i P(M), altså en åben delmængde af M, kaldes blot en
åben mængde (eng.: open set) i det topologiske rum. Vi venter som sagt lidt
med at interpretere begrebet "åben".
For at være et topologisk rum, skal mængden af åbne mængder blot opfylde
følgende tre krav, som vi kan opfatte som axiomer:
Axiom 1: M og Ø er åbne mængder.
Axiom 2: Fællesmængden af to åbne mængder er en åben mængde.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder er en åben
mængde.
Det var det hele!
9. Hvis vi f.eks. havde valgt at lade alle delmængder af M, dvs. alle elementer i
P(M), være åbne, ville vi have et topologisk rum, idet alle tre axiomer tydeligvis
ville være opfyldt. Denne situation, hvor vi altså ikke skelner mellem åbne og
ikke-åbne mængder, er dermed, som et specialtilfælde, medregnet som et muligt
topologisk rum. I dette tilfælde siges det topologiske rum at være diskret (eng.:
discrete).
Vi kunne også, som den anden yderlighed, udelukkende lade Ø og M være
åbne. I dette tilfælde havde vi et topologisk rum, som af forståelige grunde kaldes for trivielt (eng.: trivial).
Men det er naturligvis ikke disse specialtilfælde, der viser, hvad der ligger i begrebet topologisk rum. Tværtimod kan man sige, at det interessante ved et topologisk rum netop er, at det i almindelighed hverken er diskret eller trivielt.
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10. Man kan godt konstruere meget enkle eksempler på ikke-trivielle, ikke-diskrete topologiske rum på en endelig mængde. Hvis f.eks. M={1,2,3}, kan vi
lade de åbne mængder være følgende: Ø, {1}, {2}, {1,2} og {1,2,3}. Prøv selv
axiomerne efter! (De ikke-åbne mængder er tilsvarende: {3}, {1,3} og {2,3}).
11. Men vi skal faktisk have fat i uendelige mængder, før det overhovedet bliver
synligt, hvad der er fidusen ved et topologisk rum. Lad os tage et enkelt eksempel for illustrationens skyld, nemlig et såkaldt "endeligt komplement rum" (eng.:
finite complement space):
Lad M være mængden af naturlige tal, altså M={0,1,2,3, ...}. Lad de åbne
mængder være M, Ø og alle mængder, hvis komplement i M er endeligt. F.eks.
vil mængden af alle naturlige tal, undtagen 0 og 27, være en åben mængde.
Axiom 1 er altså opfyldt. Hvad med de to andre axiomer eller krav til et topologisk rum?
Axiom 2 handler om fællesmængden af to åbne mængder. Lad os kalde de to
åbne mængder for O1 og O2 ("O" for "open"). Både for O1 og O2 gælder det, at
deres komplementer i M er endelige. Det følger af vores definition af eksemplet.
Som omtalt i Studiebrev 3 om mængdealgebra betegnes disse komplementer
henholdsvis M\O1 og M\O2.
I Studiebrev 3 blev også omtalt de såkaldte dualitetsregler (nogle gange på engelsk omtalt som de Morgan's Rules eller de Morgan's Laws), der gælder for
vilkårlige delmængder A og B af M:
M\(A∩B) = (M\A)∪(M\B) og M\(A∪B) = (M\A)∩(M\B)
hvor "∩" betegner fællesmængde, og "∪" betegner foreningsmængde.
Ifølge den første af de to dualitetsregler har vi altså for fællesmængden af O1 og
O2, at
M\(O1∩O2) = (M\O1)∪(M\O2)
Komplementet til fællesmængden af O1 og O2 er altså foreningsmængden af to
endelige komplementer og dermed selv endeligt. Dermed er fællesmængden af
O1 og O2 ifølge definitionen åben. Altså er kravet i Axiom 2 opfyldt.
Axiom 3 handler om foreningsmængder af en vilkårlig mængde åbne mængder,
dvs. også en uendelig mængde åbne mængder. Da der er uendeligt mange endelige delmængder af M, er der også uendeligt mange komplementer til sådanne,
og dermed uendeligt mange åbne mængder i vores eksempel.
Som sagt i Studiebrev 3 kan dualitetsreglerne udvides til også at gælde for dannelse af fælles- og foreningsmængder af mængderne i en uendelig mængde af
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mængder i M. Hvis vi bruger den således generaliserede udgave af den anden
dualitetsregel får vi, med forhåbentlig forståelig notation:
M\(O1∪O2∪ ...) = (M\O1) ∩ (M\O2) ∩ ...
Komplementet til foreningsmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder O1,
O2, ... er altså en fællesmængde af endelige komplementer. Da en fællesmængde
af en mængde af mængder ikke kan indeholde flere elementer end enhver af
mængderne, er fællesmængden altså i dette tilfælde endelig. Dermed er komplementet til foreningsmængden af de åbne mængder endeligt. Altså er foreningsmængden selv en åben mængde, og altså er også kravet i Axiom 3 opfyldt.
Vores eksempel opfylder altså alle kravene til et topologisk rum.
12. I Axiom 2 taltes om fællesmængden af netop to åbne mængder. Men der
kunne lige så godt i stedet for "to" have stået "et vilkårligt endeligt antal". Ved
successiv anvendelse af Axiom 2 kan vi nemlig skridt for skridt omdanne enhver endelig fællesmængde til en række parvise fællesmængder.
Det ses let, at Axiom 2 også i en sådan alternativ formulering ville være opfyldt
for vores eksempel. Komplementet til fællesmængden af en endelig mængde
åbne mængder vil være en endelig foreningsmængde af endelige komplementer,
og dermed selv endelig.
13. Lad os nu se, om mængden af åbne mængder også ville tilfredsstille Axiom
2, hvis der i dette, ligesom i Axiom 3, taltes om en vilkårlig mængde åbne
mængder og ikke kun om en vilkårlig endelig mængde.
Det ville faktisk ikke være tilfældet. Nu ville komplementet til fællesmængden
nemlig være foreningsmængden af et vilkårligt antal endelige komplementer, og
dermed også af et uendeligt antal. En sådan foreningsmængde vil være uendelig. Fællesmængden ville altså være komplement til en uendelig mængde og
dermed ikke selv være en åben mængde.
Hvis vi f.eks. ser på mængden af alle de åbne mængder i vores eksempel, der
indeholder punktet/elementet 7, så er deres fællesmængde netop mængden {7},
som jo tydeligvis ikke er komplement til en endelig mængde og dermed ikke er
en åben mængde.
Der er givet plads for en asymmetri mellem operationerne dannelse af fællesmængde og dannelse af foreningsmængde i et topologisk rum. Foreningsmængden af en vilkårlig mænge åbne mængder er selv en åben mængde, men fællesmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder behøver ikke selv nødvendigvis at være en åben mængde.
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14. I et topologisk rum kaldes komplementet i M til en åben mængde for en afsluttet mængde (eng.: closed set). M og Ø er altså både åbne og afsluttede, da de
er hinandens komplementer i M, og begge er åbne ifølge Axiom 1.
På grund af dualitetsreglerne kunne vi altså lige så godt have formuleret vore tre
krav til et topologisk rum som axiomer for afsluttede mængder på følgende
måde:
Axiom 1a: M og Ø er afsluttede mængder.
Axiom 2a: Foreningsmængden af to afsluttede mængder er en afsluttet mængde.
Axiom 3a: Fællesmængden af en vilkårlig mængde afsluttede mængder er en
afsluttet mængde.
Bemærk, at når "åben" erstattes med "afsluttet", skal "fællesmængde" erstattes
med "foreningsmængde" og vice versa på grund af dualitetsreglerne.
15. I vores eksempel på et "endelig komplement rum" ovenfor er de afsluttede
mængder netop alle endelige mængder, samt Ø og M. Nu er sammenhængen
mellem eksemplet og asymmetrien i axiomerne ovenfor nok mere umiddelbart
synlig, end da vi talte om de åbne mængder.
Axiom 1a giver sig selv.
Axiom 2a er opfyldt, fordi foreningsmængden af to endelige mængder er endelig.
Axiom 3a er opfyldt, fordi fællesmængden af en vilkårlig mængde endelige
mængder er endelig.
Bemærk igen, at foreningsmængden af en vilkårlig mængde endelige mængder
ikke behøver at være endelig. Altså er der eksempler på, at foreningsmængden
af afsluttede mængder ikke selv er afsluttet.
16. Vort eksempel illustrerer også, at der er mange mængder i det topologiske
rum, som hverken er åbne eller afsluttede, nemlig alle uendelige mængder med
uendeligt komplement, f.eks. mængden af lige tal.
I eksemplet er de eneste mængder, der både er åbne og afsluttede, Ø og M. Et
sådant topologisk rum kaldes sammenhængende. Men der findes også mange
eksempler på ikke-sammenhængende topologiske rum, hvor der altså er andre
mængder end Ø og M, som både er åbne og afsluttede. Det vender vi tilbage til.
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17. Begreberne "åben" og "afsluttet" kan umiddelbart lyde som hinandens negationer. Det er de imidlertid ikke. Mængder kan som sagt godt være både-og
eller hverken-eller. Negationen af "åben" er "ikke-åben", og negationen af "afsluttet" er "ikke-afsluttet". Det er vigtigt at huske i det følgende.
18. Det netop diskuterede eksempel (et "endeligt komplement rum") skulle først
og fremmest tjene til fremhævelse af den asymmetri, der gives plads for i en
topologi på en mængde M.
Vi må imidlertid her skelne mellem forskellige grader af asymmetri. Den mest
symmetriske situation finder vi i den ovennævnte diskrete topologi, hvor alle
elementer i potensmængden P(M), altså alle delmængder af M, har samme
"status", idet alle delmængder er både åbne og afsluttede.
Der findes imidlertid også lidt svagere symmetriske topologiske rum, hvor alle
åbne mængder er afsluttede, men hvor der også findes mængder, der hverken er
åbne eller afsluttede. Sammen med de diskrete topologiske rum kaldes sådanne
rum for algebraiske topologiske rum, hvor det "algebraiske" henviser til, at operationen dannelse af komplement i M ikke ændrer en mængdes status som åben
(eller som afsluttet).
I et algebraisk topologisk rum vil fællesmængden af en vilkårlig mængde åbne
mængder være åben, ligesom foreningsmængden af en vilkårlig mængde afsluttede mængder vil være afsluttet. Dette følger af dualitetsreglerne (prøv selv
at gennemføre beviset!). I et algebraisk topologisk rum er der altså også symmetri mellem operationerne dannelse af fællesmængde og dannelse af foreningsmængde.
Der kan imidlertid godt være den netop nævnte operationelle symmetri i et topologisk rum, uden at det er algebraisk. Operationel symmetri, mellem dannelse
af fællesmængde og dannelse af foreningsmængde, er altså udtryk for en svagere symmetri end algebraisk symmetri.
Faktisk kan et topologisk rum godt på en gang være operationelt symmetrisk og
sammenhængende, hvor et topologisk rum som sagt er sammenhængende, hvis
de eneste mængder, der både er åbne og afsluttede, er Ø og M. Men et topologisk rum kan ikke på en gang være algebraisk og sammenhængende (med mindre det er trivielt, hvilket vi ser bort fra her). Imidlertid kan et topologisk rum
godt være hverken algebraisk eller sammenhængende.
Den stærkeste asymmetri finder vi altså i topologiske rum, som er sammenhængende, og som ikke er operationelt symmetriske. Vores eksempel med et "endelig komplement rum" rummede denne stærke asymmetri.

94

Studiebrev 7. Jens Mammen, 30.04.95
19. For at lette overblikket har jeg i nedenstående skema opstillet de forskellige
tilfælde af topologiske rum, som jeg har omtalt, med de mest symmetriske
længst til venstre og de mest asymmetriske længst til højre.
Topologiske rum

A

B

C

D

E

F

Diskrete

+

-

-

-

-

-

Algebraiske

+

+

-

-

-

-

Operationelt symmetriske

+

+

+

+

-

-

Sammenhængende

-

-

-

+

-

+

Vores eksempel faldt i kategori F oven for, altså maksimal asymmetri.
(For en ordens skyld må jeg lige nævne, at der findes algebraiske rum, som ikke
er topologiske rum, f.eks. såkaldte σ-algebraer (sigma-algebraer), som jeg ikke
vil komme nærmere ind på nu. [Se i øvrigt afsnittet ”Tilføjelse til Studiebrev 7.
Eksempler på topologiske rum”]
20. Algebraerne har spillet en stor rolle for logikken og filosofien gennem tiderne i en grad, så vi har vænnet os til dem som "naturlige". Mængdealgebraen er
et eksempel, ligesom den logiske (Boolske) algebra. Piaget regnede den algebraiske symmetri for indbygget i vores formal-logiske (formelt-operationelle)
tænkning. Derimod har topologierne mig bekendt ikke spillet nogen fremtrædende rolle, hverken i filosofi, logik eller psykologi.
Vi skal i det følgende især beskæftige os med de mere asymmetriske tilfælde,
hvor topologierne virkelig viser deres force i forhold til algebraerne, først og
fremmest topologier, der falder i kategorierne E og F i skemaet.
21. Det netop gennemgåede eksempel, altså et "endelig komplement rum", har
som sagt skullet demonstrere den "strukturelle" eller "syntaktiske" asymmetriegenskab i en topologi. Til gengæld var eksemplet ikke særligt velvalgt ud fra et
"semantisk" perspektiv. Det er med andre ord ikke særlig realistisk i forhold til,
hvad topologier bruges til, og det fortæller ikke meget om, hvad begreberne
"åben" og "afsluttet" faktisk betyder i en mere semantisk forstand. Vi er stadig i
gang med rent skoleridt, og har ikke endnu opdaget landskabet.
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IVc Standardtopologien på den reelle talakse
22. Lad mig nu tage et nyt eksempel, som er mere realistisk i forhold til topologiens anvendelser i matematikken, og som også begynder at afdække noget af
semantikken i de topologiske begreber. Til gengæld er det "syntaktiske" i
asymmetrien måske lidt vanskeligere at gennemskue. Jeg forsøger alligevel.
23. Der er tale om det topologiske rum, der sædvanligvis kaldes "standardtopologien på den reelle talakse", og som jeg i øvrigt har brugt som model for sansekategoriernes topologi flere steder i DMS. Jeg vil i det følgende for nemheds
skyld bare omtale den som "standardtopologien".
24. Den underliggende mængde er i dette tilfælde den reelle talakse, altså alle
de reelle tal "fra minus uendelig til plus uendelig".
Som det forhåbentlig huskes fra Studiebrev 4, er de reelle tal alle "uendelige
decimalbrøker", altså tal med et endeligt antal cifre før kommaet, og et uendeligt antal cifre efter kommaet. Hvis cifrene efter kommaet ender med at være
periodiske (specielt ender udelukkende på 0'er), er det reelle tal et rationelt tal.
Ellers er det irrationelt.
Som det måske ligeledes huskes fra Studiebrev 4, kaldes den reelle talakse også
for "kontinuet". Det bliver forklaret senere, når jeg har indført lidt flere topologiske begreber. Den reelle talakse regnes som bekendt desuden for at være et
billede af en ret linie i geometrien. I en vis forstand, som jeg vender tilbage til,
udtrykker standardtopologien fundamentale geometriske træk ved den reelle
talakse.
25. De åbne mængder i standardtopologien er naturligvis for det første den
tomme mængde Ø og hele den reelle talakse selv, som jeg her vil kalde R i stedet for M. De er så at sige tvangsindlagte ifølge Axiom 1. De er også begge pr.
definition afsluttede mængder, jfr. Axiom 1a.
De åbne mængder er dernæst alle åbne intervaller og alle foreningsmængder af,
vilkårligt mange, åbne intervaller på R.
26. Et åbent interval på R er, som det måske huskes fra skolen, et interval af
typen x1 < x < x2, nogle gange skrevet som ]x1;x2[. Altså sådanne reelle tal, som
er større end det reelle tal x1 og mindre end det reelle tal x2. Tallene større end 7
og mindre end 8 udgør f.eks. et åbent interval. Men et åbent interval kan også
blot være begrænset til den ene side, f.eks. tallene større end 7, eller tallene
mindre end 8, altså henholdsvis 7 < x og x < 8. […]. Specielt er R selv et åbent
interval.
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27. De afsluttede mængder er jo pr. definition de åbne mængders komplementer. Forhåbentlig kan man se for sig, at det, der bliver tilovers, når man fjerner
en foreningsmængde af åbne intervaller fra R, bliver en foreningsmængde af
enkeltstående punkter og/eller intervaller, som enten er lukkede eller lukkede til
den ene side og ubegrænsede til den anden. Lad f.eks. den åbne mængde være
foreningsmængden af de åbne intervaller x < -3, 1 < x < 4 og 4 < x < 9. Dens
komplement i R er så foreningsmængden af intervallet -3 ≤ x ≤ 1, punktet 4 og
intervallet 9 ≤ x, hvor "≤" betyder "mindre end eller lig med". Prøv evt. selv at
tegne intervallerne på R!
28. Delmængder af R kan godt være hverken åbne eller afsluttede. Det gælder
f.eks. et "halvåbent" interval som 1 < x ≤ 7, og det gælder en mængde som
mængden af rationelle tal.
Ingen andre delmængder af R end Ø og R selv er imidlertid både åbne og afsluttede. Standardtopologien er altså "sammenhængende". Det er i dette tilfælde
et udtryk for, at der ikke er "huller" eller "revner" i R. Hvis nemlig en delmængde af R var både åben og afsluttet, var det det samme som, at både den og
dens komplement var åbne. Men hvis to åbne intervaller på R skal kunne støde
op til hinanden, uden at noget bliver tilovers, så må der mangle et punkt imellem dem, hvilket der jo som bekendt ikke gør. Allerede her får vi en fornemmelse af, hvor stærkt et redskab topologien er til at beskrive en anskuelig egenskab som sammenhæng, som ellers kan være svær at sætte på begreb.
29. Men her tog jeg lidt forskud på glæderne. Vi mangler endnu at undersøge,
om standardtopologien overhovedet opfylder Axiom 2 og Axiom 3.
For Axiom 2 er opgaven ikke så svær. Fællesmængden af to åbne mængder er
fællesmængden af to mængder, der hver for sig er en foreningsmængde af åbne
intervaller. Ud fra de mængdealgebraiske regler beskrevet i Studiebrev 3 ("∩"
er distributiv med hensyn til "∪") er det det samme som foreningsmængden af
alle par af fællesmængder af et åbent interval fra den ene og et åbent interval fra
den anden åbne mængde. Vi kan altså nøjes med at se på fællesmængden af to
åbne intervaller. Og det er let nok. Hvis de ikke har fælles punkter, er fællesmængden Ø. Hvis de har fælles punkter, er fællesmængden selv et åbent interval. Altså er fællesmængden af de to åbne mængder en foreningsmængde af
åbne intervaller og dermed selv åben. Altså er axiom 2 opfyldt.
For Axiom 3 er opgaven endnu lettere. Foreningsmængden af en vilkårlig
mængde åbne mængder er foreningsmængden af en mængde foreningsmængder
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af åbne intervaller. Men det er selvfølgelig selv en foreningsmængde af åbne
intervaller og dermed en åben mængde. Altså er også Axiom 3 opfyldt.
30. Som nævnt ovenfor er standardtopologien sammenhængende. Altså kan den
ikke være algebraisk. Men vi mangler endnu at undersøge, om der er operationel asymmetri, altså om der findes fællesmængder af åbne mængder, der ikke
selv er åbne mængder, eller helt tilsvarende, om der findes foreningsmængder af
afsluttede mængder, der ikke selv er afsluttede.
Lad os f.eks. se på mængden af alle åbne intervaller, der indeholder punktet 7.
Deres fællesmængde er netop mængden {7}. Men mængden {7} er en afsluttet
og ikke en åben mængde.
(Når man snakker topologi, og ikke logik og mængdelære i øvrigt, skelner man
ikke altid mellem mængden {7} og elementet 7, men taler blot om punktet 7. I
DMS har jeg stort set droppet denne skelnen, hvor den ikke giver anledning til
misforståelser. Se DMS, s. 324, note 20).
Tilsvarende kan det let vises, at der findes foreningsmængder af afsluttede
mængder, der ikke selv er afsluttede. Lad os f.eks. se på mængden af lukkede
intervaller x1 ≤ x ≤ x2, hvor 3 < x1 og x2 < 7. Foreningsmængden af dem alle er
netop det åbne interval 3 < x < 7, som ikke er afsluttet, men åbent.
Altså er der operationel asymmetri i standardtopologien, som derfor falder i
kategori F i vores skema ovenfor, ligesom vores første eksempel.
31. I standardtopologien er åbne intervaller (eng.: open intervals) på R åbne
mængder (open sets), og lukkede intervaller (closed intervals) er afsluttede
mængder (closed sets). Her finder vi den sproglige oprindelse til begreberne
"åben" (open) og "afsluttet" (closed).
(På dansk har man valgt at oversætte "closed" med "lukket", når der tales om
intervaller, og med "afsluttet", når der tales om mængder i et topologisk rum.
Eller rettere: Man har vist nok holdt sig til den oprindelige central-europæiske
praksis, som har mistet en distinktion ved oversættelse til engelsk. Det er først
efter 2. verdenskrig, at matematikken er blevet engelsk-sproget. Før den tid var
den på tysk eller fransk (f.eks. polakkerne)).
Man kan sige, at topologien har generaliseret begreberne "åben" og "lukket" fra
intervaller på R til en helt generel asymmetriegenskab i organiserede mængder.
32. Hermed er vi kommet lidt længere i indkredsningen af begrebernes "semantik", som gerne skulle ende med en forståelse af sansekategorier som åbne
mængder. Men vi mangler stadig det væsentligste.
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Tilføjelse til Studiebrev 7. Eksempler på topologiske rum
[Nedenfor har jeg anført] eksempler på de forskellige slags topologiske rum,
tilfælde A, B, C, D, E og F i skemaet, Studiebrev 7, afsnit 19. Så kan man ved
gennemlæsning af Studiebrev 7 afprøve, om man har forstået de definerede begreber, ved at teste dem på eksemplerne.
[Jeg vil dog til læserens advarsel bemærke, at dette afsnit er temmelig teknisk,
og at det ikke er strengt nødvendigt for den videre forståelse]
Jeg kunne også have været lidt klarere angående de logiske afhængigheder og
uafhængigheder mellem de diskuterede egenskaber, nemlig "diskret", "algebraisk", "operationelt symmetrisk" og "sammenhængende".
De seks muligheder i skemaet fremgår faktisk af nedenstående implikations-relationer, hvor "=>" betyder "medfører" eller "implicerer".
diskret => algebraisk => (operationelt symmetrisk og ikke-sammenhængende)
Jeg håber, at I kan se, at de seks kombinationsmuligheder af egenskaberne i
skemaet netop er dem, som ovenstående implikations-struktur tillader. Husk i
den forbindelse, at "p=>q" er det samme som "(ikke q)=>(ikke p)", og at "ikke
(p og q)" er det samme som "(ikke p) eller (ikke q)". Implikationsstrukturen kan
derfor også skrives således:
(sammenhængende eller operationelt asymmetrisk) => ikke-algebraisk => ikkediskret.
Nedenfor følger som sagt eksempler på de seks tilfælde. Jeg har valgt de enkleste eksempler, jeg kunne finde på. Således har jeg i de tilfælde, hvor det er muligt, også valgt endelige topologiske rum, dvs. i de fire operationelt symmetriske tilfælde, A, B, C og D. I endelige rum er der automatisk operationel symmetri (det omvendte er ikke tilfældet). Derfor har jeg i de to sidste tilfælde, E og
F, hvor der er operationel asymmetri, været tvunget til kun at vælge uendelige
topologiske rum. Vi har altså:
endeligt rum => operationel symmetri
operationel asymmetri => uendeligt rum
Som sagt er det kun tilfældene E og F, som er interessante i studiebrevene efter
Studiebrev 7, og ikke de operationelt symmetriske. De anførte endelige topologiske rum er heller ikke matematisk interessante i sig selv. De er alene anført,
fordi de trods alt er egnede til at illustrere de definerede egenskabers syntaks.
I alle de anførte tilfælde er den først anførte mængde den underliggende
mængde M og den næste Ø. Derefter følger de øvrige åbne mængder. R er
mængden af reelle tal.
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Tilfælde A (Det topologiske rum er diskret, og dermed nødvendigvis både algebraisk, operationelt symmetrisk og ikke-sammenhængende):
Eks. 1: {1,2,3}, Ø, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}.
Eks. 2: R, Ø, alle andre delmængder af R.
Tilfælde B (Det topologiske rum er ikke diskret, men algebraisk og dermed
nødvendigvis både operationelt symmetrisk og ikke-sammenhængende):
Eks. 1: {1,2,3,4,5,6}, Ø, {1,2}, {3,4}, {5,6}, {1,2,3,4}, {1,2,5,6}, {3,4,5,6}
Eks. 2: R, Ø, alle foreningsmængder af intervaller af typen n1 < x ≤ n2, hvor n1
og n2 er hele tal.
Tilfælde C (Det topologiske rum er ikke algebraisk og dermed nødvendigvis
ikke diskret. Det er desuden operationelt symmetrisk og ikke-sammenhængende):
Eks. 1: {1,2,3}, Ø, {1}, {1,2}, {1,3}, {3}.
Eks. 2: R, Ø, punktet 1, alle foreningsmængder af intervaller (åbne, lukkede,
halvåbne), hvis ene endepunkt er 1.
Tilfælde D (Det topologiske rum er sammenhængende og dermed nødvendigvis
hverken diskret eller algebraisk. Det er desuden operationelt symmetrisk):
Eks. 1: {1,2,3}, Ø, {1}, {1,2}.
Eks. 2: R, Ø, alle intervaller af typen x < r og x ≤ r.
Tilfælde E (Det topologiske rum er ikke operationelt symmetrisk og dermed
nødvendigvis hverken algebraisk eller diskret. Det er desuden ikke-sammenhængende):
Eks.: Standardtopologien på Q [Studiebrev 8, afsnit 8-14].
Tilfælde F (Det topologiske rum er sammenhængende og ikke operationelt
symmetrisk, hvor begge dele nødvendigvis medfører, at det hverken er algebraisk eller diskret):
Eks. 1: Det "endelige komplement"-rum på N [Studiebrev 7, afsnit 11-13].
Eks. 2: Standardtopologien på R [Studiebrev 7, afsnit 22-32].
Hilsen Jens
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IVd En basis i et topologisk rum
1. I standardtopologien på den reelle talakse R, som vi diskuterede i sidste del
af Studiebrev 7, var de åbne mængder, foruden Ø og R selv, alle foreningsmængder af åbne intervaller på R.
Lad os forsøge at definere en lidt anden topologi på R, idet de åbne mængder
nu, foruden naturligvis Ø og R selv, er alle foreningsmængder af åbne intervaller med rationelle endepunkter. I standardtopologien kunne endepunkterne jo
være hvilke som helst reelle tal, altså såvel rationelle som irrationelle.
Det viser sig imidlertid, at vi med den nye definition af åben mængde får defineret nøjagtig den samme standardtopologi på R som med den oprindelige definition. Årsagen er den simple, at ethvert åbent interval med reelle endepunkter
er en foreningsmængde af alle de åbne intervaller med rationelle endepunkter,
som er indeholdt i intervallet. Dermed er ethvert åbent interval på R også en
åben mængde i den nye topologi.
Lad os f.eks. tage et åbent interval med de irrationelle endepunkter henholdsvis
2 og 3 . For ethvert punkt i dette interval gælder det, at der findes et åbent
interval med rationelle endepunkter, der indeholder punktet og ligger inde i intervallet med irrationelle endepunkter. Mellem hvilke som helst to reelle tal ligger der nemlig uendeligt mange rationelle tal, hvoraf vi blot kan vælge ét som
endepunkt.
Da dette som sagt gælder for ethvert punkt i intervallet, må intervallet netop
være foreningsmængden af alle intervaller med rationelle endepunkter, som det
indeholder.
2. Vi kunne altså i vores definition af standardtopologien have nøjedes med at
definere nogle af de åbne mængder og derefter definere resten som foreningsmængder af de første. En sådan delmængde af de åbne mængder kaldes en basis
for det topologiske rum.
Mængden af åbne intervaller på R var en basis for standardtopologien. Men
mængden af åbne intervaller med rationelle endepunkter var en anden mulig
basis for den samme topologi.
3. En mængde af åbne mængder er altså basis (eng. basis eller base) i en topologi, hvis det for enhver åben mængde i topologien gælder, at den er en foreningsmængde af åbne mængder fra basen.
En anden og ækvivalent definition siger, at en mængde af åbne mængder er basis i en topologi, hvis det for ethvert punkt i rummet og enhver åben mængde,
der indeholder punktet, gælder, at der findes en åben mængde fra basen, som
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indeholder punktet og er indeholdt i den åbne mængde. (Bevis evt. selv, at de to
definitioner er ækvivalente).
4. Som sagt i Studiebrev 4 er mængden af rationelle tal tællelig eller numerabel,
altså af samme kardinalitet, dvs. samme uendelige størrelsesorden, som de naturlige tal, altså ℵ0. Beviset gik ud fra, at rationelle tal kunne beskrives som par
af naturlige tal (nemlig tæller og nævner i en brøk). Nøjagtig den samme bevisførelse kan nu bruges til at vise, at mængden af par af rationelle tal også er numerabel. Altså er mængden af intervaller med rationelle endepunkter ligeledes
numerabel.
Standardtopologien på R har altså en tællelig eller numerabel basis, selv om R
ikke selv er numerabel, jfr. Studiebrev 4. Standardtopologien opfylder, hvad der
er blevet kaldt "det andet numerabilitetsaxiom" (på engelsk siges den at være
"second countable"). Jeg vender tilbage til dette i et senere studiebrev i forbindelse med en fornyet diskussion af udvalgsaxiomet og det "uløste problem" i
Addendum i DMS, 2. udgave.
IVe Standardtopologien på underrummet af rationelle tal
5. Lad os se på et vilkårligt topologisk rum på en underliggende mængde M, og
lad os se på en vilkårlig delmængde D af M. D behøver hverken at være åben
eller afsluttet. Vi kan nu definere en topologi på D ved simpelthen at definere
en delmængde af D som åben i topologien på D, hvis og kun hvis den er en
fællesmængde af D og en åben mængde i topologien på M.
Det ses let, at den således definerede topologi på D opfylder kravene beskrevet i
de tre axiomer for et topologisk rum, jfr. Studiebrev 7, afsnit 8.
Her gentager jeg de tre axiomer, men indsætter D i stedet for M:
Axiom 1: D og Ø er åbne mængder.
Axiom 2: Fællesmængden af to åbne mængder er en åben mængde.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder er en åben
mængde.
6. Helt tilsvarende ses det, at en delmængde af D er afsluttet i topologien på D,
hvis og kun den er fællesmængde af D og en afsluttet mængde i topologien på
M.
7. Man siger, at topologien på M har induceret en topologi på delmængden D.
Den således inducerede topologi på D kaldes også et delrum eller underrum
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(eng.: subspace) i det topologiske rum på M. Nogle gange tales, i stedet for den
inducerede topologi på D, om den relative topologi på D.
8. Lad os nu specielt se på den topologi, som standardtopologien på den reelle
talakse R inducerer på delmængden af R bestående af mængden af rationelle tal
Q ("Q" fordi de rationelle tal er alle heltallige brøker eller "quotients"). Der er
her tale om standardtopologien på mængden af rationelle tal Q.
9. Lad os nu undersøge, hvilke egenskaber denne topologi har i forhold til de
symmetrier og asymmetrier, som blev opsummeret i skemaet i Studiebrev 7,
afsnit 19. Jeg gentager lige skemaet her:
Topologiske rum

A

B

C

D

E

F

Diskrete

+

-

-

-

-

-

Algebraiske

+

+

-

-

-

-

Operationelt symmetriske

+

+

+

+

-

-

Sammenhængende

-

-

-

+

-

+

10. Lad os f.eks. se på mængden af åbne mængder, som indeholder punktet 7
(som jo er et rationelt tal). Fællesmængden af dem alle er netop tallet 7, som
ikke selv er en åben mængde. Der findes nemlig intet åbent interval på R, som
kun indeholder et eneste rationelt tal.
Altså er der ikke operationel symmetri mellem operationerne dannelse af fællesog foreningsmængde i rummet. Vi har altså at gøre med kategori E eller F i vores skema.
11. Vi mangler nu at undersøge, om topologien er sammenhængende, ligesom
det var tilfældet for standardtopologien på R, dvs. om de eneste åbne mængder i
topologien, som også er afsluttede, er Ø og Q selv.
Lad os først se på en åben mængde som mængden af rationelle tal q, hvor q1 < q
< q2, og hvor q1 og q2 er rationelle. Komplementet i Q til denne mængde er pr.
definition afsluttet og er foreningsmængden af de rationelle tal q i intervallerne
q ≤ q1 og q2 ≤ q, hvor "≤" betyder "mindre end eller lig med". Dette komplement
er imidlertid ikke åbent, da der ikke findes nogen åben mængde i R, som kun
indeholder de rationelle tal i et (halv)lukket interval. Her er altså ikke et eksem-
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pel på en mængde, som både er åben og afsluttet. Eksemplet dementerer altså
ikke, at topologien er sammenhængende.
Men lad os så i stedet se på en åben mængde som mængden af rationelle tal q,
hvor r1 < q < r2, og hvor r1 og r2 er reelle tal, som ikke er rationelle, dvs. som er
irrationelle som f.eks. 2 og 3 . Her kunne vi, i modsætning til eksemplet
ovenfor, lige så godt have skrevet den samme åbne mængde som mængden af
rationelle tal q, hvor r1 ≤ q ≤ r2, da q jo aldrig kan antage værdierne i de irrationelle endepunkter. Altså er den åbne mængde også induceret af den afsluttede
mængde r1 ≤ r ≤ r2 på R, og derfor selv afsluttet på Q. Dens komplement i Q er
foreningsmængden af de rationelle tal q i intervallerne q < r1 og r2 < q, som jo er
en åben mængde i Q. Vi har dermed et eksempel på en mængde i standardtopologien på Q, som både er åben og afsluttet, og som hverken er Ø eller Q.
12. Altså findes der andre delmængder af Q end Ø og Q selv, som er både åbne
og afsluttede, og derfor er standardtopologien på Q ikke sammenhængende. Den
falder altså i kategori E i skemaet.
13. Læg mærke til, at selv om topologien på Q her blev defineret ved hjælp af
induktion fra topologien på R, så beskriver den en rent intern strukturel egenskab i mængden af rationelle tal, nemlig at mængden af rationelle tal ikke er
sammenhængende. Den er fyldt med "huller" eller "revner".
Disse huller beskriver endvidere en vis "ufuldstændighed" i mængden af rationelle tal Q, som jeg vil forklare senere. Dette hænger sammen med, at en
mængde som r1 < x < r2, med r1 og r2 irrationelle, der er afsluttet på Q, ikke er
afsluttet på R. Dette har igen at gøre med, at en sådan afsluttet mængde på Q
ikke er "kompakt", og dermed ikke er et "kontinuum", en egenskab som jeg senere vender tilbage til, og som kan beskrives som en helt intern egenskab i Q,
uden reference til R.
14. For at illustrere mine sidste påstande om, at topologien på Q har "huller" og
"ufuldstændigheder" i sig selv, og ikke kun i kraft af at være induceret af topologien på R, har jeg som sagt brug for lidt flere begreber, end jeg har indført.
Men det er den samme ufuldstændighed, som plagede Pythagoras, da han opdagede, at skønt de rationelle tal "lå uendelig tæt", var der intet, hvis kvadrat netop
var 2.
IVf Standardtopologien på det reelle plan R2
15. Jeg vil nu definere et topologisk rum, hvor den underliggende mængde M er
det reelle plan, altså et plan, hvis punkter kan defineres som mængden af ord104
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nede par af reelle tal (x,y). I et koordinatsystem med to reelle akser (X-aksen og
Y-aksen) er x første koordinat og y anden koordinat til punkterne i planet. Da
hver af akserne er den reelle talakse R, kaldes planen også for R2 , eller R×R,
hvor "×" henviser til mængdernes "produkt".
16. Hvis vi nu har to punkter i planen P1=(x1,y1) og P2=(x2,y2), kan vi angive
deres indbyrdes afstand som en funktion af forskellene mellem deres koordinater, altså af x2-x1 og y2-y1.
Hvis vi kalder afstanden mellem P1 og P2 for dist(P1,P2), ("dist" for distance),
har vi ud fra Pythagoras' sætning, at dist(P1,P2)= ( x 2 - x1 ) 2 + (y 2 - y1 ) 2 . Selve
formlen er i øvrigt ligegyldig for det følgende, så spring roligt den over. Det
afgørende er, at der er tale om et afstandsmål.
17. Jeg kan herefter definere, hvad jeg vil kalde en åben kugle med centrum C
og radius r. Det er nemlig mængden af punkter P, for hvilke det gælder, at
dist(P,C)<r, eller med andre ord mængden af punkter P, hvis afstand fra C er
mindre end r. Den åbne kugle er altså i dette tilfælde det indre af cirkelskiven
med centrum i C og med radius r.
18. Jeg vil definere topologien på R2 ved at definere en basis for topologien. De
åbne mængder i topologien er så alle foreningsmængder af de åbne mængder fra
basen, jfr. afsnit IVd ovenfor. I dette tilfælde er basis for topologien på R2 netop
mængden af åbne kugler, som defineret ovenfor.
Den således definerede topologi er standardtopologien på R2.
19. Lad os se på et område af R2 afgrænset af en lukket kurve i planet, svarende
til den "klat", som afgrænses af en streg på papiret. Det indre af dette område,
altså fraregnet kurven (stregen), er nu en åben mængde i standardtopologien på
R2. For ethvert punkt i området findes der nemlig en åben kugle rundt om
punktet, som ligger inden for området. Altså er området en foreningsmængde af
åbne kugler, og altså er det en åben mængde.
Begrebet åben mængde svarer altså i dette tilfælde til vores umiddelbart anskuelige forestilling om en eller flere (evt. uendeligt mange) "klatter", "mængdeboller" eller arealer på et plan, vel at mærke fraregnet arealernes "grænselinier"
eller rande.
En punktmængde, som er en "klat" medregnet sin grænse, er derimod ikke en
åben mængde. For et punkt på selve grænsen findes der nemlig ikke en åben
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kugle, som indeholder punktet, og som er en delmængde af punktmængden. En
åben kugle, som indeholder et grænsepunkt, vil altid også indeholde punkter
uden for punktmængden. Forhåbentlig kan man se det for sig. Jeg vil ikke føre
formelle beviser her.
20. Vi kunne have defineret basis for topologien anderledes, dvs. have defineret
de åbne kugler anderledes, og stadig have nøjagtig den samme topologi. De
åbne kugler kunne f.eks., på trods af navnet, være defineret som det indre af
kvadrater rundt om et centrum. Dette ville svare til en definition af
dist(P1,P2)=max(|x2-x1|,|y2-y1|), dvs. dist(P1,P2) er den af de to punkters "vandrette" eller "lodrette" afstand, som er størst. Mange andre afstandsdefinitioner
kunne være lagt til grund for definitionen af de åbne kugler. Topologien ville
være blevet den samme.
21. Men vi kunne også blandt de åbne kugler blot have valgt nogle ud som basis, f.eks. dem hvor såvel koordinaterne til C som radius r er rationelle tal. Stadigvæk ville vi have defineret den samme standardtopologi på R2, altså nøjagtig
den samme mængde af åbne mængder.
Dette svarer helt til, at vi for standardtopologien på R kunne lade basis være de
åbne intervaller med rationelle endepunkter.
Hver åben mængde fra basen er nu defineret ved tre rationelle tal, nemlig radius
og de to koordinater for centrum. Og mængden af tripler af rationelle tal er tællelig, ligesom mængden af rationelle tal selv og mængden af par af rationelle
tal. Altså har standardtopologien på R2, ligesom standardtopologien på R, en
tællelig eller numerabel basis.
22. På helt samme måde kan vi definere en standardtopologi i det tre-dimensionale rum R3 ud fra åbne kugler, som i dette tilfælde kan være kugler i den sædvanlige betydning. De åbne mængder er her foreningsmængder af det indre af
tre-dimensionale "klumper" i rummet.
Faktisk kan vi definere standardtopologien på det n-dimensionale rum Rn ud fra
åbne kugler, hvor de åbne kugler nu blot er n-dimensionale kugler. I alle tilfældene har topologierne tællelig basis.
IVg Nogle topologiske grundbegreber
23. Jeg vil nu til at definere nogle flere topologiske grundbegreber, som alle kan
afledes direkte af begrebet åben mængde, alene som det er defineret gennem de
tre axiomer (Studiebrev 7, afsnit 8; og ovenfor afsnit 5).

106

Studiebrev 8. Jens Mammen, 09.05.95
For så vidt kunne jeg have sprunget mine eksempler med standardtopologierne
på R, Q og R2 over og have fortsat rent "syntaktisk". Det ville have understreget
det helt generelle indhold i begreberne og ikke bundet dem til de på mange måder alt for konkrete eksempler.
På den anden side er det ikke til at undvære en semantisk interpretation af begreberne, dels af pædagogiske grunde, dels til brug for konsistens- og uafhængighedsbeviser, som vi har diskuteret det i Studiebrev 5 og 6.
Faktisk er det netop de begreber, som vi har diskuteret mere anskueligt og intuitivt ovenfor som det "indre" af "klatter", deres "grænser" eller rande m.m., som
nu bliver sat på præcist syntaktisk begreb, og som samtidig bliver generaliseret
til at kunne anvendes på andre mængder i topologiske rum end intervaller, arealer, "klatter" og "klumper".
24. Det første begreb, jeg vil definere, er begrebet omegn (amer. eng. neighborhood). I et topologisk rum er en mængde X en omegn til et punkt x, hvis der eksisterer en åben mængde, som indeholder x, og som er en (ægte eller uægte)
delmængde af X.
En åben mængde, som indeholder x, er altså selv en omegn til x.
Det ses, at en åben mængde er omegn til ethvert af sine punkter.
I standardtopologien på R vil en omegn til et punkt x være enhver mængde, som
indeholder et åbent interval omkring x.
25. Jeg vil nu definere en række begreber, der knytter sig til en vilkårlig delmængde X i et topologisk rum, uanset om mængden er åben eller afsluttet, eller
begge dele eller ingen af delene.
26. Det første begreb er mængden X's indre (interior), også skrevet Int(X). X's
indre er en åben mængde, der er defineret som foreningsmængden af alle åbne
mængder, som er indeholdt i X.
En åben mængde er altså sit eget indre.
I standardtopologien på R vil det indre af et lukket interval være det tilsvarende
åbne interval. Det indre til et punkt vil være den tomme mængde Ø. Det indre til
en mængde udelukkende bestående af rationelle tal vil også være Ø.
27. Det næste begreb er mængden X's ydre (exterior), skrevet Ext(X), der er defineret som det indre af X's komplement i M. Vi har altså, at Ext(X)=Int(M\X).
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X's ydre er altså en åben mængde.
28. Vi kan nu definere X's afslutning (closure), skrevet Cl(X) som komplementet i M til X's ydre. Vi har altså Cl (X)=M\Ext(X)= M\(Int(M\X)).
X's afslutning er en afsluttet mængde, fordi den er komplementet til Ext(X), der
var åben.
En afsluttet mængde er sin egen afslutning.
Hvis man anvender dualitetsreglerne på definitionen, kan man se, at X's afslutning netop er fællesmængden af alle de afsluttede mængder i topologien, som
indeholder X.
Hvis X er et åbent interval i standardtopologien på R, er Cl(X) det tilsvarende
lukkede interval. Hvis X er mængden af rationelle punkter på R, er Cl(X) hele
R.
29. Endelig kan vi nu definere X's rand (boundary), skrevet Bd(X) som det, der
hverken er X's indre eller X's ydre, med andre ord Bd(X)=M\(Int(X)∪Ext(X))=
M\(Int(X)∪Int(M\X)).
Da Bd(X) er komplement til en åben mængde, er den selv afsluttet.
Hvis X er et interval på R (åbent eller lukket eller "halvåbent"), er Bd(X) intervallets endepunkter. Hvis X er en "klat" i R2, er Bd(X) "stregen" rundt om klatten. Begge dele forudsat standardtopologierne.
30. Det ses, at Cl(X)=Int(X)∪Bd(X). Afslutningen af X er foreningsmængden af
X's indre og X's rand.
Det ses også, at Bd(X)= Cl(X)∩Cl(M\X). X's rand er fællesmængden af afslutningerne af X og af X's komplement i M.
Bd(X)=Bd(M\X). X og X's komplement i M har samme rand.
31. Jeg vil nu definere de samme begreber ad en lidt anden vej for at illustrere
deres indbyrdes forbindelser på en anden måde. Da jeg, ligesom ovenfor, ikke
vil tynge fremstillingen med beviser, overlader jeg det til læseren at indse, at vi
når frem til de samme begreber.
Desuden anfører jeg en række yderligere påstande om begrebernes relationer
uden bevis. Beviserne følger direkte af definitionerne og kan udledes af læseren
med lidt tålmodighed.
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32. Et indre punkt (eng.: interior point) i mængden X er et punkt, for hvilket X
er en omegn.
X' indre er netop mængden af X's indre punkter.
33. Et ydre punkt (eng.: exterior point) for mængden X er et punkt, som er et
indre punkt i X's komplement i M.
X's ydre er netop mængden af X's ydre punkter.
34. Et randpunkt (eng.: boundary point) for mængden X er et punkt, som hverken er et indre eller et ydre punkt for X.
X's rand er netop mængden af X's randpunkter.
35. Et kontaktpunkt (eng.: contact point eller adherent point eller point of closure) til X er et punkt, for hvilket det gælder, at enhver omegn til punktet indeholder punkter fra X.
Specielt er alle punkter i X kontaktpunkter for X.
Mængden af kontaktpunkter for X er netop X's afslutning.
En afsluttet mængde indeholder alle sine kontaktpunkter.
36. Et kontaktpunkt x for X, som også er kontaktpunkt for X\{x}, kaldes et fortætningspunkt (eng.: limit point) for X. For et fortætningspunkt gælder det altså,
at enhver af dets omegne indeholder mindst ét punkt fra X, som er forskellig fra
fortætningspunktet.
Det ses, at ethvert kontaktpunkt til X, som ikke selv er med i X, er et fortætningspunkt for X.
37. Hvis et punkt er kontaktpunkt for X, men ikke for X's komplement i M, er
det et indre punkt for X.
Hvis et punkt er kontaktpunkt for X's komplement i M, men ikke for X, er det et
ydre punkt for X.
Hvis et punkt er kontaktpunkt for både X og X's komplement i M, er det et randpunkt for X.
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38. En åben mængde indeholder ingen punkter fra sin rand.
En afsluttet mængde indeholder alle punkter fra sin rand.
Heraf følger, at hvis en mængde både er åben og afsluttet, så har den en tom
rand. Dens rand er altså den tomme mængde Ø.
Det følger også, at hvis en mængde er åben, men ikke afsluttet, eller afsluttet,
men ikke åben, så har den en ikke-tom rand.
I et sammenhængende topologisk rum på en underliggende mængde M vil alle
andre åbne mængder end Ø og M altså have en ikke-tom rand. Dette svarer til
vores intuitive begreb om, at der nødvendigvis må være en "streg" rundt om
mængdebollerne på et (sammenhængende) stykke papir, som blev omtalt første
gang i Studiebrev 3.
Hvis endelig en mængde hverken er åben eller afsluttet, indeholder både mængden og dens komplement i M punkter fra deres fælles rand.
39. En rand til en åben eller afsluttet mængde har et tomt indre. Men en rand til
en mængde, som hverken er åben eller afsluttet, kan godt have et ikke-tomt indre.
I standardtopologien på R vil f.eks. mængden af rationelle tal mellem 0 og 1
hverken være åben eller afsluttet. Mængdens afslutning, nemlig det lukkede reelle interval med endepunkterne 0 og 1, vil imidlertid også være dens rand, og
vil have et indre, som er det åbne reelle interval mellem 0 og 1.
[…] I DMS, s. 468, note 107, har jeg skrevet: "Endvidere ses det, at A's rand
ikke kan være en omegn". Dette er altså kun korrekt, for så vidt A er åben eller
afsluttet.
[Fejlen er rettet i 1996-udgaven]
40. Endelig vil jeg definere, hvad det vil sige, at en vilkårlig mængde X i et topologisk rum er sammenhængende.
En mængde X i et topologisk rum er sammenhængende, hvis topologien induceret på X er sammenhængende.
Eller med andre ord: En mængde X i et topologisk rum på mængden M er sammenhængende, hvis der ikke findes to åbne mængder O1 og O2 i topologien på
M, for hvilke det gælder, at fællesmængderne X∩O1 og X∩O2 er ikke-tomme og
hinandens komplementer i X.
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41. Igen ser vi, at topologien med særdeles enkle syntaktiske midler, nemlig de
tre axiomer og ovenstående definition, kan sætte en intuitiv og anskuelig, men
ellers logisk uhåndterlig egenskab som "sammenhæng" på et klart begreb, og
vel at mærke uden overhovedet at henvise til tal, målinger, afstande etc.
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IVh Afbildninger (funktioner)
1. I dette studiebrev vil jeg fortsætte med at indføre topologiske grundbegreber,
der - ligesom grundbegreberne i Studiebrev 8 - kan afledes alene ud fra de tre
axiomer, der definerer et topologisk rum, jfr. Studiebrev 7, afsnit 8, og Studiebrev 8, afsnit 5.
Jeg vil også i dette studiebrev interpretere grundbegreberne i forhold til nogle af
de eksempler på topologiske rum, som jeg har indført i Studiebrev 7 og 8. Herunder vil jeg sige lidt om den geometriske topologi, som oplever et gennembrud
i disse år i tæt tilknytning til fysikken.
Men jeg venter til Studiebrev 10 med en dybere interpretation af det fundamentale begreb åben mængde, nemlig en tolkning i forhold til begrebet afgørbarhed. Det er denne tolkning, som derefter bygger bro til sansekategorierne
som åbne mængder. Men her vil jeg igen bede om lidt tålmodighed, da der til
den tid først skal indføres yderligere nogle begreber og et par supplerende axiomer, før vi når frem til sansekategorierne.
Og først efter en diskussion af sansekategorierne når vi så omsider frem til udvalgskategorierne og til den samlede axiomatisering af rummet af sanse- og udvalgskategorier.
I diskussionen af dette rums egenskaber dukker udvalgsaxiomet frem igen på en
helt central plads i forbindelse med forsøget på at løse et fundamentalt problem
(jfr. DMS, 2. udgave, Addendum). Her er det så, at vi forlader etableret matematisk fællesgods og kommer ud i eksotiske og ikke-konstruktive mangfoldigheder, hvor jeg har haft brug for professionel og - viste det sig - højt specialiseret hjælp.
Jørgen Hoffmann-Jørgensen fra Matematisk Institut på Århus Universitet har
her bevist en sætning for rummet af sanse- og udvalgskategorier, som løser
ovennævnte problem under mere generelle forudsætninger, end det var lykkedes
for mig i DMS, og med et særdeles interessant resultat til følge [jf. DMS, 3. udgave, 1996, Tilføjelse til Addendum. Se også Hoffmann-Jørgensen, 1994b]. I
skrivende stund er problemet imidlertid ikke løst fuldstændigt, men er foreløbig
ekspederet videre til en ekspert på området på Moskvas Universitet.
Det var faktisk min begejstrede fortælling til Niels i november 1994 om det
ovennævnte interessante resultat, som gav ham ideen til disse studiebreve.
2. Efter ovenstående lille status over, "hvor vi er, og hvor vi skal hen", går jeg
så videre med indførelse af grundbegreberne.
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3. Hvis vi har to mængder X og Y, kan vi definere begrebet en afbildning fra X
ind i Y, hvilket er det samme som en funktion fra X ind i Y. Jeg vil nu forklare
og diskutere disse begreber.
I første omgang kan vi definere begreberne for vilkårlige mængder X og Y og
behøver ikke at tænke på topologiske rum. Som specialtilfælde må X og Y i øvrigt gerne være den samme mængde.
Jeg har tidligere været inde på funktionsbegrebet i forbindelse med definitionen
af en udvalgsfunktion. Men her vil jeg definere begrebet funktion eller afbildning helt alment.
4. Lad os som sagt gå ud fra, at vi har to mængder, X og Y. Som det erindres,
diskuterede jeg i Studiebrev 2, hvad vi overhovedet skal forstå ved en mængde.
Denne diskussion fortsatte i de senere studiebreve, især i forbindelse med udvalgsaxiomet, der jo groft sagt hævder, at en mængde godt kan eksistere, selv
om der ikke kan angives nogen eksplicit procedure eller regel eller noget eksplicit kriterium for positivt medlemskab af mængden. Udvalgsaxiomet hævdede, som det blev sagt, at der eksisterede ikke-konstruktive mængder.
Helt den samme diskussion kommer vi nu ind i, når vi skal tale om eksistensen
af afbildninger eller funktioner. (Fra nu af vil jeg bruge de to begreber synonymt).
5. Den sædvanlige, konstruktive, måde at definere en funktion på er at sige, at
en funktion fra mængden X ind i mængden Y er en forskrift, der til ethvert element x i X tilskriver ét og kun ét element y i Y. Forskriften skal med andre ord
være én-tydig.
Derimod må flere x'er gerne tilskrives det samme y, ligesom nogle y'er ikke behøver at tilskrives et x. Hvis der imidlertid også til hvert y svarer ét og kun ét x,
siges funktionen at være én-én-tydig (eng.: one-to-one) eller bijektiv.
Hvis både X og Y er den reelle talakse R, kan en funktion f.eks. være givet ved
forskriften y=x2. Denne funktion er ikke én-éntydig. F.eks. afbildes både 8 og -8
i 64. Funktionen y=x3 er derimod én-éntydig. Kun 4 afbildes her i 64.
6. Dette var som sagt den konstruktive måde at definere funktioner på. Imidlertid kan det let bevises, at hvis X og Y er uendelige, findes der flere mulige måder at parre deres elementer på, så at der til hvert x i X svarer netop ét y i Y, end
mængden af forskrifter, der kan formuleres i et endeligt alfabet. Mængden af
forskrifter er nemlig tællelig, hvorimod mængden af mulige éntydige parringer,
er af større kardinalitet.
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Som en konsekvens af udvalgsaxiomet vil vi regne alle sådanne éntydige parringer med til funktionerne fra X ind i Y, og altså sige, at de eksisterer, selv om
vi ikke kan eksplicitere dem med en forskrift.
7. Helt generelt kan vi altså betragte mængden af alle mulige ordnede par (x,y)
af et element x fra X og et element y fra Y, den såkaldte produktmængde (eng.:
product eller Cartesian product (jfr. Descartes' koordinatsystem)) af X og Y,
skrevet X×Y, hvor "×" her betyder "mængdeprodukt", jfr. R×R eller R2 i Studiebrev 8, afsnit 15.
En delmængde af denne produktmængde kaldes en relation mellem mængderne
X og Y. Et x i X og et y i Y står i den pågældende relation til hinanden, hvis (x,y)
er med i den pågældende delmængde. Vi ser også her bort fra, om der findes en
eksplicit, konstruktiv, definition af relationen.
8. En relation mellem X og Y er nu specielt en funktion (eng.: function) eller en
afbildning (eng.: mapping) fra X ind i Y, hvis det gælder, at der til ethvert x i X
findes ét og kun ét ordnet par (x,y), som er element i relationen.
Derimod må der gerne til et y i Y være flere x i X, for hvilke det gælder, at (x,y)
er med i relationen. Til hvert x må der altså kun høre ét y. Men flere x må gerne
høre til det samme y.
9. Det bemærkes, at de ovenstående definitioner af relation og afbildning umiddelbart lyder rent "ekstensionale". De definerer begreberne relation og funktion
som delmængder i en produktmængde uden henvisning til de regler, procedurer,
kriterier eller forskrifter, efter hvilke de udvælges, altså uden direkte henvisning
til deres "intension".
Med rette brokkede Benny sig i sit introduktionsbrev den 9.1.95 over denne
måde at definere begreberne på, jfr. mit brev den 11.1.95. Jeg mener, ligesom
Benny, at man må fastholde forankringen i det intensionale, og vil derfor anskue de ekstensionale definitioner som udtryk for generalisationer af intensioner
hinsides det konstruktive ved hjælp af udvalgsaxiomet. (Det er i øvrigt også
pointen bag den "ekstensionale" metode i DMS).
Definitionen af afbildning ovenfor henviser nemlig ikke blot til mængden af
mulige afbildninger. Det ville blot svare til "the power set axiom" for definitionen af delmængder, der sagde, at mængden af delmængder eksisterede som en
mængde, jfr. min diskussion med Tia den 19.12.94. Definitionen henviser derimod til muligheden af at udvælge og fastholde én delmængde og dermed én afbildning af alle mulige, selv om den ikke er defineret konstruktivt. Og dette ud-
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valg anskues som en generaliseret intension. Ellers var udvalgsaxiomet meningsløst og blot en gentagelse af "the power set axiom".
(Det, der gik galt i Bennys og mit møde med de ekstensionale definitioner, dengang vi læste matematik, var nok, at udvalgsaxiomet slet ikke blev nævnt. Jeg
er i hvert fald først stødt på det langt senere.[…]).
10. Lad os nu se på en afbildning fra en mængde X ind i en mængde Y. Til hvert
punkt x i X svarer der altså, i kraft af afbildningen (konstruktivt eller ikke-konstruktivt), ét og kun ét punkt y i Y. Det til et givet x svarende y kaldes x's billedpunkt (eng.: image point eller blot image) i Y.
Hvis alle punkter y i mængden Y er billedpunkter for en afbildning fra mængden
X ind i Y, siges afbildningen at være fra X på Y.
Hvis DX er en delmængde af X, siges mængden af de y, som er billeder af punkter i DX, at være DX 's billedmængde (eng. image set eller blot image) i Y.
Hvis DY er en delmængde i Y, siges mængden af de x, hvis billedpunkter er elementer i DY, at være DY 's originalmængde (eng.: inverse image) i X. Hvis der
ingen billedpunkter er i DY, er DY's originalmængde tom, altså den tomme
mængde Ø.
I vores eksempel med afbildningen fra R ind i R givet ved forskriften y=x2, er
billedmængden til intervallet 1<x<5 intervallet 1<y<25. Originalmængden til
intervallet 1<y<25 er foreningsmængden af intervallerne -5<x<-1 og 1<x <5.
IVi Kontinuitet
11. Ovenfor talte vi om afbildninger fra en vilkårlig mængde X ind i en vilkårlig
mængde Y. Lad os nu specielt se på to topologiske rum med de underliggende
mængder X og Y, henholdsvis, og lad os se på en afbildning fra X ind i Y. Specielt kan X og Y være identiske, og deres topologier kan yderligere være identiske.
12. Inden jeg diskuterer en sådan afbildning generelt, vil jeg imidlertid behandle
et særtilfælde, hvor både X og Y er den reelle talakse R organiseret som et topologisk rum med standardtopologien på R, jfr. Studiebrev 7 og 8. Dette svarer
til sådanne funktioner fra R ind i R, som kan tegnes ind i et koordinatsystem
med to reelle akser, X-aksen og Y-aksen.
Som det måske huskes fra skolens matematik (gymnasieniveau?), skelnede man
her mellem kontinuerte og ikke-kontinuerte (diskontinuerte) funktioner eller
afbildninger. En kontinuert funktion var en funktion, der kunne tegnes som en
ubrudt kurve, altså uden "huller" eller "hop".
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En lidt mere eksakt måde at definere en kontinuert funktion på gik ud fra, hvad
det ville sige, at en funktion var kontinuert i et bestemt punkt på X-aksen. En
funktion var derefter kontinuert i et interval, eller eventuelt på hele R, hvis den
var kontinuert i alle punkter i intervallet.
En funktion var kontinuert i et givet punkt x0 på X-aksen, med et billedpunkt y0
på Y-aksen, hvis alle punkter tæt på x0 blev afbildet tæt på y0. En måde at udtrykke dette mere eksakt på var at sige, at for et vilkårligt lille positivt reelt tal δ
(delta) gjaldt det, at der fandtes et positivt reelt tal ε (epsilon) således, at det for
alle x i det åbne interval x0-ε < x < x0+ε gjaldt, at det tilsvarende y lå i det åbne
interval y-δ < y < y+δ.
Den sidste formulering er i virkeligheden det samme som at kræve af en funktion, der er kontinuert i et punkt x0 med billedpunktet y0, at der for et vilkårligt
åbent interval omkring y0 findes et åbent interval omkring x0, for hvilket det
gælder, at alle dets billedpunkter ligger i det åbne interval omkring y0.
13. Lad os nu gå ud fra, at en funktion er kontinuert på hele X-aksen, altså kontinuert i alle punkter på X-aksen som defineret ovenfor, og lad os se på et åbent
interval på Y-aksen, som vi kan kalde OY. Lad endvidere originalmængden til
OY være OX. Der er nu to muligheder: Hvis der slet ikke er billedpunkter i OY, er
OX tom, altså den tomme mængde Ø, og dermed åben. Hvis der er billedpunkter
i OY, er OX ikke-tom.
Lad os nu se på det sidstnævnte tilfælde, og lad x0 være et vilkårligt punkt i OX
med billedpunktet y0 i OY. Da funktionen er kontinuert i punktet x0, findes der nu
et åbent interval omkring x0, som afbildes i en delmængde af OY, og som selv er
en delmængde af OX.
Da dette gælder for ethvert x0 i OX, er OX altså en foreningsmængde af åbne intervaller og dermed en åben mængde i standardtopologien på X-aksen.
Originalmængden til en foreningsmængde af åbne intervaller på Y-aksen må
således være en foreningsmængde af åbne mængder på X-aksen og dermed selv
en åben mængde.
Jeg har nu bevist, at hvis en funktion fra X-aksen til Y-aksen er kontinuert, er
originalmængden til en åben mængde en åben mængde, i standardtopologien.
14. Efter helt samme melodi går det modsatte bevis, at hvis det for en funktion
fra X-aksen til Y-aksen gælder, at originalmængden til enhver åben mængde er
en åben mængde, så er funktionen kontinuert. Men det vil jeg overlade til læseren.
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15. Beviset ovenfor gjaldt en funktion fra R til R. Men som det forhåbentlig kan
ses, kan bevisets logik gentages for en vilkårlig afbildning fra et topologisk rum
på en mængde X ind i et topologisk rum på en mængde Y, hvor definitionen af
kontinuitet i et punkt nu henviser til åbne mængder (eller blot omegne) og ikke
specielt til åbne intervaller.
Vi har derfor helt generelt, at en afbildning fra et topologisk rum ind i et topologisk rum er kontinuert, hvis og kun hvis originalmængden til enhver åben
mængde er en åben mængde.
16. Det gælder for enhver afbildning fra en mængde X ind i en mængde Y, at
hvis originalmængden til en delmængde DY er DX, vil originalmængden til Y\DY
være X\DX. Altså følger det af ovenstående sætning, at en afbildning fra et topologisk rum ind i et topologisk rum er kontinuert kun hvis originalmængden til
enhver afsluttet mængde er en afsluttet mængde.
17. Den generalisation af kontinuitetsbegrebet, som er givet med den ovenstående sætning, er et af topologiens stærkeste resultater og grundstenen i den geometriske topologi, som vi om lidt skal se. Bemærk, at kontinuitetsbegrebet kun
forudsætter afbildningsbegrebet og de tre axiomer for topologiske rum.
18. Det er vigtigt at huske, at sætningen om kontinuitet omhandler originalmængder. Derimod behøver billedmængden af en åben mængde ved en kontinuert afbildning ikke at være åben. F.eks. er funktionen y=sin(x) en kontinuert
afbildning fra R ind i R. Den åbne mængde R afbildes her ind på det lukkede
interval -1 ≤ y ≤ 1, som ikke er en åben mængde. Et andet eksempel med samme
egenskaber vil være funktionen y =

2x
1+ x2

.

Billedmængden af en afsluttet mængde ved en kontinuert afbildning behøver
heller ikke at være afsluttet. I Studiebrev 4 omtalte vi f.eks. et par kontinuerte
afbildninger af den afsluttede mængde R ind på det åbne interval 0 < y < 1, som
ikke er afsluttet.
Der findes ganske vist afsluttede mængder, som ved enhver kontinuert afbildning vil afbildes i afsluttede mængder. Det gælder bl.a. for et begrænset lukket
interval på R, som f.eks. -1 ≤ x ≤ 1. En sådan mængde kaldes absolut afsluttet
eller kompakt (eng.: compact). En kontinuert afbildning afbilder altid en kompakt mængde på en kompakt mængde. Jeg vender tilbage til begrebet kompakthed senere.
(Der findes topologiske rum, hvori en kompakt mængde ikke behøver at være
afsluttet, nemlig rum, der ikke er Hausdorff-rum, et begreb, som jeg også ven117
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der tilbage til. Her nævner jeg det bare for en ordens skyld, hvis der skulle være
en topolog blandt læserne).
19. En terminologisk note: Hos nogle forfattere bruges begrebet afbildning
(mapping) kun om kontinuerte afbildninger, mens begrebet funktion bruges om
enhver afbildning (som jeg har defineret begrebet). Andre bruger begrebet afbildning om enhver afbildning, men foretrækker begrebet funktion, når der specielt er tale om en afbildning ind i en talmængde. Da der ikke er enighed om
begrebsbrugen, har jeg valgt at bruge begreberne synonymt og i alle tilfælde
eksplicitere kontinuiteten.
20. Lad os nu se på en kontinuert afbildning fra et topologisk rum på en
mængde X ind i et topologisk rum på en mængde Y, og lad os antage, at topologien på X er sammenhængende, dvs. at ingen andre delmængder af X end Ø og
X selv er både åbne og afsluttede, eller med andre ord, at der ikke eksisterer to
ikke-tomme åbne mængder, som er komplementer i X.
Det gælder nu, at billedmængden af X i Y også er sammenhængende. Hvis den
nemlig ikke var sammenhængende, ville der eksistere to åbne mængder i Y, hvis
ikke-tomme fællesmængder med billedmængden var komplementer i billedmængden, jfr. definitionen af sammenhængende mængde i Studiebrev 8, afsnit
40. Disse åbne mængders originalmængder ville derfor være ikke-tomme komplementer i X og desuden åbne, fordi afbildningen var kontinuert. Altså ville der
eksistere to ikke-tomme åbne komplementer i X i strid med, at X var sammenhængende.
21. Lad nu DX være en vilkårlig delmængde i et topologisk rum på en mængde
X. En kontinuert afbildning fra X ind i et topologisk rum Y vil nu også være en
kontinuert afbildning fra delrummet DX ind i Y. Det følger direkte af definitionen af åben mængde i den inducerede topologi på DX, jfr. Studiebrev 8, afsnittene 5-7.
Som sagt ovenfor med henvisning til Studiebrev 8, afsnit 40, er en delmængde
DX i et topologisk rum på en mængde X sammenhængende, hvis topologien induceret på DX er sammenhængende. En kontinuert afbildning af X ind i Y er som
sagt også en kontinuert afbildning af DX ind i Y og vil derfor også afbilde en
sammenhængende mængde DX i en sammenhængende billedmængde i Y.
Altså ser vi som konklusion, at en kontinuert afbildning altid afbilder sammenhængende mængder på sammenhængende mængder.
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Dette forhold, at en kontinuert funktion ikke kan "skille" en sammenhængende
mængde, svarer godt til det intuitive indhold i begrebet kontinuert funktion, som
vi lagde ud med i afsnit 12.
IVj Homeomorfi og homotypi
22. I afsnittene 7-8 ovenfor definerede jeg en funktion eller en afbildning fra en
mængde X ind i en mængde Y som en mængde af ordnede par (x,y), således at
der til hvert x i X svarer ét og kun ét y i Y. Afbildningen skulle være éntydig.
Hvis det nu samtidig gælder, at der til hvert y i Y også svarer ét og kun ét x i X,
sagde vi, at afbildningen var én-én-tydig eller bijektiv. I dette tilfælde definerer
mængden af ordnede par (x,y) altså både en afbildning fra X ind i Y og en afbildning fra Y ind i X. De to afbildninger siges da at være hinandens omvendte
eller inverse afbildninger.
23. Lad os nu se på en kontinuert afbildning fra et topologisk rum på mængden
X til et topologisk rum på mængden Y. Hvis det nu gælder, at afbildningen er
én-éntydig, og yderligere at den omvendte afbildning også er kontinuert, siges
afbildningen at være en homeomorfi eller en topologisk afbildning.
24. To topologiske rum, som kan afbildes på hinanden med en homeomorfi, siges at være homeomorfe eller topologisk ækvivalente.
25. Det ses, at en homeomorfi afbilder åbne mængder på åbne mængder, afsluttede mængder på afsluttede mængder og sammenhængende mængder på
sammenhængende mængder. Der er imidlertid en lang række andre egenskaber,
som nødvendigvis er ens i homeomorfe rum. Sådanne egenskaber kaldes topologiske invarianter og blev først studeret systematisk af den tidligere nævnte
franske matematiker Henri Poincaré (1854-1911).
26. De rum, som Poincaré og hans efterfølgere først og fremmest studerede, var
sammenhængende og kompakte delrum, såkaldte kontinuer, i standardtopologierne for Rn, dvs. sådanne delrum, som svarer til lukkede kurver og flader i det
n-dimensionale euklidiske rum, og som også svarer til visse løsningsmængder i
reelle ligningssystemer.
Studiet af disse delrum er kernen i den geometriske topologi eller blot topologien i modsætning til den senere udviklede generelle topologi, der studerer alle
mulige andre rum, og som sagt tidligere kan anskues som en udvidelse af
mængdelæren.
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27. En hovedopgave for topologien (altså den geometriske topologi) er at finde
ud af, hvilke forskellige klasser af homeomorfe rum der overhovedet findes.
F.eks. er alle begrænsede kompakte kurvestykker indbyrdes homeomorfe, men
ikke-homeomorfe med alle lukkede kurver, f.eks. cirkler eller polygoner, der til
gengæld er indbyrdes homeomorfe.
Overfladen på en terning og på en kugle er indbyrdes homeomorfe, men ikke
homeomorfe med en torus eller bilring, der til gengæld er homeomorf med
overfladen på en kaffekop med hank.
28. Inden for en klasse af homeomorfe rum kan man yderligere skelne mellem
forskellige klasser af rum, såkaldte homotypier, hvor to rum tilhører samme
homotypi, eller er indbyrdes homotype, hvis de kan føres over i hinanden ved
bestemte slags kontinuerte "deformationer", altså uden at "klippe og klistre".
29. F.eks. er alle lukkede stykker snor homeomorfe, men en lukket snor i et tredimensionalt rum kan have en knude, som kun kan løses, hvis man klipper snoren over og splejser den sammen igen. Klassifikationen af sådanne knuder i
klasser, hvor alle knuderne i en klasse kan føres over i hinanden uden at klippe
og splejse, er et eksempel på problemet at klassificere homotypierne.
30. Disse topologiske problemer har tæt forbindelse med beskrivelse af fysiske
rum og felter og med strukturen af løsningsmængderne til fysiske ligningssystemer. På det seneste er der ved at ske et gennembrud på dette område, som
f.eks. er omtalt i det seneste nummer af Århus Universitets blad Information &
Debat (8.5.95, s. 7). […]
31. Det er imidlertid ikke den slags problemer, som er i fokus i de følgende studiebreve. Jeg nævner dem bare her for at antyde relationen mellem den geometriske topologi og den generelle topologi, som ellers behandles i studiebrevene.
De rum, som jeg vil diskutere i det følgende, vil f.eks. ikke nødvendigvis være
hverken sammenhængende eller kompakte, men vil også omfatte rum, der f.eks.
er i familie med standardtopologien på Q, jfr. Studiebrev 8, afsnittene 5-14.
32. Jeg vil derfor ikke vende tilbage til begreberne homeomorfi og homotypi,
men derimod i et vist omfang til begrebet kontinuert afbildning.
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Kommentarer til Studiebrev 9
Jens spørger, om jeg vurderer, at den unge Mammens og Karpatschofs lidelser
som matematikstuderende kan tænkes at skyldes den supplerende nederdrægtighed fra vore matematik-læreres side, at de holdt os i uvidenhed om udvalgsaxiomet. Det er en besnærende og måske substantielt rigtig tanke, men af hensyn til den historiske korrekthed må jeg nok tilstå, at der vist faktisk var en gennemgang af talteoriens mulige axiomatiseringer, herunder udvalgsaxiomet tilbage i 1960, da jeg skiftede status fra desillusioneret psykologi-studerende til
lige så desillusioneret stud.stat. Men hvis jeg forstår, hvor du er på vej hen,
Jens, (og du skal endelig ikke forjage dig for min skyld, for det en sand lystrejse
at følge studiebrevene), så peger udvalgsaxiomet måske på et princip af ikke
blot kognitionspsykologisk, men af almen antropologisk perspektiv. Dette princip kan på Sartresk vis formuleres: "Den elektive identifikation går forud for
den diskursive identifikation" og virksomhedsteoretisk måske: Virksomheden
går forud for Sproget. Hvorfor nu det. Hvis vi ser på eksemplet med funktioner,
så eksisterer der et mangefold, der er (bogstaveligt talt) uendeligt mere omfattende end klassen af funktioner, der kan ekspliciteres i tekstlig form inden for et
endeligt tidsrum. Og det må jo a fortifiori også gælde relationer. F.ex. den at
være gift. Udvalgsaxiomet påstår, at det er muligt at identificere en type af elementer rundt omkring - gennem ens konkrete valg - også i de tilfælde, hvor det
er umuligt at eksplicitere, hvordan man bærer sig ad med at identificere. At der
med andre ord er en udvælgelsens knowing how, som er mere omfattende end
udvælgelsens knowing that. At det at identificere noget kan være en tavs viden.
Det eksempel jeg henviste til med interplanetarisk kulturudveksling, er nok et
lidt andet, men snævert tilknyttet problematik, der på tilsvarende Sartresk vis,
kan formuleres: Eksistens går forud for beskrivelse, eller rettere eksistens er
mere omfattende end beskrivelse. In case er en operationel identifikation af en
konkret relation såsom det at være gift ikke sammenfaldende med en ganske
vist implicit og måske delvis tavs viden om denne relation. Faktisk er der således to slags operationaliseringsgrænser. Der er den ekstensionelle eller omfangslogiske grænse for, hvad der overhovedet kan afgrænses gennem en eksplicit regel eller definition. Og der er den intensionelle grænse for, hvad der måske kan afgrænse omfangslogisk, men som ikke kan indholdsbestemmes gennem en eksplicit definition. Det sidste er vel den meta-erkendelse om erkendelsens uafsluttelighed, som Høffding har formuleret. For øvrigt har denne ganske
anderledes frydefulde undervisning i topologi og funktionsteori fået mig til at
erindre en distinktion mellem injektive og bijektive afbildninger. De er begge 11-tydige, men de første giver problemer med den inverse funktion. Hvis vi
f.eks. tager funktionen fra R til R y =

3x
, så er den nok 1-1-tydig, men bil1+ 3 x

ledmængden omfatter kun en del af billedrummet. Hvor vi afbilder til hele den
reelle akse, bruger vi rent faktisk kun det åbne interval (-1,1). Afbildningen er
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injektiv, ikke bijektiv. Der er således ingen invers funktion fra R til R, men nok
fra (-1,1) til R. Hvis vi i stedet definerede det oprindelige billedrum som (-1,1)
ville afbildningen imidlertid være bijektiv.
Med tak fra en glad fellow traveller (nemlig Benny)
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Svar til Benny Karpatschof
Kære Benny!
Tak for dit brev til STP den 31. maj! Jeg blev meget glad for det, ikke bare fordi
det er et stykke tid siden, at der er kommet kommentarer til studiebrevene, men
især fordi det giver nogle meget substantielle bidrag.
Først lige en bemærkning angående det historiske. Det er rart at høre, at der
faktisk blev udbudt undervisning i bl.a. udvalgsaxiomet på matematikstudiet i
1960. Måske er forklaringen på, at jeg ikke opdagede det, at jeg jo primært læste fysik, og blot tog det matematik (og kemi), som indgik i fysikstudiet. Desuden fulgte jeg kun studiet i knap halvandet år, hvor du jo kom meget længere
med matematikken. Men matematik I, 1960-61 (ved Werner Fenchel og Hans
Tornehave, på Bohr Instituttet) har vi tilsyneladende begge fulgt.
Om det havde gjort nogen forskel, at jeg på det tidspunkt havde hørt om udvalgsaxiomet, tør jeg i øvrigt ikke påstå.
Det vigtige er derimod de spørgsmål angående tolkning og videre implikationer
af udvalgsaxiomet, som du er inde på i dit brev. Jeg er faktisk helt enig med dig
i din udlægning og dine meget rammende formuleringer. Jeg kan også godt lide
din henvisning til Sartre. Så vidt jeg kan se, bruger han en god del af afsnittet
"Question de metode", som indleder Critique de la raison dialectique til at sige
netop det, du fremhæver. (Jeg har læst den danske oversættelse i Sartre, 1960).
Jeg har ikke mange kommentarer til, hvad du skriver her, fordi jeg stort set bare
kunne gentage det sætning for sætning og skrive under på det. Det svarer faktisk
til, hvad jeg prøver at formulere.
Det med de to slags "operationaliseringsgrænser" eller to måder at definere kategorier på (i matematikken og i andre domæner), vender jeg tilbage til angående dualiteten sanse- og udvalgskategorier. Det virkeligt spændende er, at det
ser ud til, at det spørgsmål, som jeg har formuleret angående de to "måders"
rækkevidde (og som p.t. kun er delvist besvaret), samtidig viser sig at være et
dybt spørgsmål til selve matematikkens grundlag, hvilket jeg ikke var klar over,
da jeg begyndte studiebrevene. Jeg kommer til det om 2-3 studiebreve.
Her vil det også være interessant at vende tilbage til Høffdings begreb om erkendelsens uafsluttelighed, som du nævner.
Angående injektive og bijektive afbildninger indrømmer jeg, at jeg i Studiebrev
9, afsnit 5, har været lidt løs i det angående fastlæggelse af definitionsmængder
(X) og værdimængder eller billedrum (Y) og i anvendelsen af termerne "ind i"
(svarende til dit "til") og "på".
En afbildning kan godt være én-éntydig fra X ind i Y uden af være en afbildning
fra X på Y, nemlig hvis der er punkter i Y, som ikke er billedpunkter. I så fald er
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det nok misvisende at sige, at den er bijektiv. Jeg tror, at du har ret i, at man
skal forbeholde termen bijektiv til det tilfælde, hvor det er defineret (eller i alle
tilfælde underforstået), at der tales om afbildninger fra X på Y, hvor Y altså er
X's billedmængde. Men så vidt jeg kan se, har det ingen betydning for resten af
studiebrevet.
Kunne man for resten ikke lige så godt have brugt den simplere funktion
y=

x
som eksempel?
1+ x

[…]
Med de bedste hilsner til rejsekammerater og passagerer fra Jens
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V

En interpretation af åbne mængder som afgørbare mængder

Va Om afgørbarhed i matematikken
1. I dette studiebrev vil jeg sætte begrebet åben mængde i relation til begrebet
afgørbarhed. Men først vil jeg se lidt på selve begrebet afgørbarhed, som jeg
har strejfet et par gange i de forrige studiebreve.
2. I forhold til en klassisk, og måske også en moderne "platonisk" (jfr. Studiebrev 6), forståelse af matematik er afgørbarhed en størrelse, der umiddelbart
lyder som lidt af en fremmed fugl i matematikkens have. Der ligger i begrebet
afgørbarhed eller begrebet afgørelse en eksplicit eller implicit henvisning til et
subjekt, der træffer en afgørelse over for et objekt. Der er altså tilsyneladende
en henvisning til et epistemologisk eller ligefrem et praktisk forhold i begreberne, som harmonerer dårligt med forestillingen om matematikken som "rent objekt", som ontologi eller subjektuafhængig eksistens. På den anden side trænger
begrebet sig på.
Vi mødte allerede problemet i Studiebrev 2, hvor spørgsmålet var, hvad det
ville sige, at en mængde var veldefineret eller eksisterede som en éntydig størrelse. Mængdens eksistens blev her diskuteret i relation til mulighederne for at
afgøre medlemskab af en mængde ud fra givne kriterier eller egenskaber, eller i
relation til mulighederne for at definere mængden ved givne procedurer eller
regler, der "producerede" eller konstruerede elementerne. Der lå heri en - evt.
implicit - henvisning til en eller anden instans, som administrerede og udførte
disse afgørelser eller procedurer.
3. Faktisk har jeg i et vist omfang diskuteret problemerne, der knytter sig til på
den ene side afgørelser af mængdemedlemskab for givne elementer, og på den
anden side procedurer, der producerer (konstruerer eller udvælger) elementer i
en mængde, hver for sig.
4. For procedurernes vedkommende var det kontroversielle spørgsmål, om en
sådan procedure blot måtte bestå i et "udvalg" inden for en allerede given
mængde, en henvisning til eksistens uden reference til nogen ekspliciterbar regel eller procedure overhovedet, og dermed heller ikke henvisning til nogen definerende eller konstruerende instans.
Den konstruktivistiske, og specielt den intuitionistiske, holdning til spørgsmålet
var, som nævnt bl.a. i min diskussion med Tia 19.12.94, ikke at anerkende eksistens, uden at den var forankret i eksplicitte procedurer, og for intuitionisternes
vedkommende ved direkte henvisning til det konstruerende subjekt. Den så125
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kaldte moderne holdning, som jeg har tilsluttet mig her, hævdede derimod, at
eksistens kunne begrundes på andre måder, f.eks. ved, at en antagelse om ikkeeksistens førte til en logisk modstrid. Den moderne holdning kom som sagt til
udtryk gennem anerkendelsen af udvalgsaxiomet. Se f.eks. diskussionen i Studiebrev 6, afsnit 3-7 i kapitel IIId, om Modelteori.
5. For afgørelsernes vedkommende var spørgsmålet, om en mængde var veldefineret, hvis der ikke fandtes nogen metode til afgørelse af positivt medlemskab,
men kun en metode til afgørelse af negativt medlemskab. Dette diskuterede jeg i
Studiebrev 3 med eksistensen af Mandelbrots mængde som eksempel. Eksistensen af sådanne mængder anerkendes også i moderne matematik. Dette er ikke
en konsekvens af udvalgsaxiomet, men derimod bl.a. af Gödels og andres opdagelse af såkaldte ikke-rekursive mængder, som jeg vender tilbage til senere i
dette studiebrev, og hvis eksistens hænger tæt sammen med axiomatiske systemers manglende fuldstændighed (incompleteness), jfr. Studiebrev 6.
6. Den moderne matematik opererer altså med et eksistensbegreb, som går videre end det (eksplicit) konstruerbare og det (positivt) afgørbare, og som derfor i
første omgang løsriver sig fra den konstruerende eller afgørende instans. Som
konsekvens heraf kan man inden for matematikken rumme både konstruktive og
ikke-konstruktive og både afgørbare og ikke-afgørbare mængder.
7. Det interessante er imidlertid, at man stadigvæk inden for den moderne matematik kan opretholde en skelnen mellem konstruktive og ikke-konstruktive,
henholdsvis afgørbare og ikke-afgørbare, mængder og dermed opretholde en
indirekte henvisning til definerende instanser. Det skyldes, at det er muligt at
forankre denne skelnen i objektive, "ontologiske" strukturer i matematikkens
objekter, altså så at sige at finde et billede i objektet af subjektets principielle
muligheder for definition.
Det er denne mulighed, som er grundlaget for den axiomatiske fremstilling i
DMS, og som gør, at den syntaktiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne i et sæt axiomer, kan interpreteres som beskrivende de principielle rammer
for subjekters praktiske afgørelser. Og altså uden direkte henvisning til noget
subjektivt. Men herom senere.
8. Som sagt skal jeg her især se på begrebet afgørbarhed. En diskussion, der
altså senere leder frem til en interpretation af sansekategorierne. Når jeg endnu
senere når til udvalgskategorierne, vender jeg tilbage til en diskussion af procedurer, konstruktion og udvalg.
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Vb Mandelbrots mængde som et eksempel på forbindelsen mellem åbenhed og
afgørbarhed
9. Lad mig starte med at illustrere spørgsmålet om afgørbarhed med et eksempel, nemlig ved at vende tilbage til den definition af Mandelbrots mængde, som
jeg anførte og diskuterede i Studiebrev 3. Mandelbrots mængde er opkaldt efter
den polsk-amerikanske matematiker Benoit B. Mandelbrot (født i 1924), som
opdagede mængden den 1. marts 1980. Han blev så overrasket over dens mærkelige udseende, at han i første omgang troede, at den skyldtes en fejl i computeren.
10. Egentlig er Mandelbrots mængde defineret som en delmængde af mængden
af komplekse tal, som jeg ikke er kommet ind på i disse studiebreve. Men den
kan lige så godt defineres som en delmængde af R2, altså mængden af par af
reelle tal, svarende til mængden af punkter i det reelle plan, jfr. Studiebrev 8,
afsnit 15. Den afbildes da også altid, som figur, som en delmængde af det reelle
plan.
11. Her vil jeg dog, ligesom i Studiebrev 3, i første omgang kun se på mængden
af rationelle punktpar (q1,q2) i Mandelbrotmængden og i dens komplement. Jeg
vil med andre ord se på Mandelbrotmængden som en delmængde af universalmængden Q2, jfr. Studiebrev 8, afsnit 8.
12. Jeg gentager her med enkelte modifikationer forklaringen fra Studiebrev 3 (I
Studiebrev 3 brugte jeg f.eks. betegnelserne r1 og r2 for de to koordinater):
Til ethvert punkt (q1,q2) i Q2 definerer jeg en regneproces, en såkaldt algoritme,
på følgende måde:
(1) Start med at sætte x=0 og y=0
(2) Beregn nye værdier af x og y på følgende måde ud fra de gamle:
nyt x = (x+y)(x-y) + q1
nyt y = 2xy + q2
(3) Sæt x og y lig med de nye værdier fra punkt 2
(4) Hvis x2 + y2 er større end 4, så slut. Ellers gentag fra punkt (2)
Der er nu for et givet punkt (q1,q2) netop én af to måder, hvorpå processen kan
forløbe. Den kan enten gå i stå efter et endeligt antal skridt, eller den kan fortsætte i al evighed.
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Lad os nu definere en mængde X i Q2, som består af netop de punkter (q1,q2),
for hvilken processen går i stå efter et endeligt antal skridt. For ethvert punkt,
som tilhører X, vil det altså gælde, at vi i løbet af et endeligt antal skridt i algoritmen kan få vished for, at punktet virkelig tilhører X. X er altså ikke bare veldefineret, men der findes også et praktisk gennemførligt kriterium, der for ethvert punkt i X også kan afgøre, at det faktisk tilhører X.
Lad nu mængden Y være komplementet til X i Q2. Y er netop selve Mandelbrotmængden, der ofte vises som en sort klat med mange bobler og grene på en
hvid baggrund (som altså er mængden X).
13. Lad os nu definere nogle nye mængder ud fra den beskrevne algoritme,
nemlig en følge (dvs. en uendelig række) af mængder X(1), X(2), X(3), ... , eller
med andre ord en følge af mængder X(n), hvor n er et naturligt tal. X(n) er her
mængden af de punkter (q1,q2), for hvilke algoritmen stopper senest i det n'te
skridt.
Lad os antage, at det højst tager 1 sekund at gennemføre et skridt i algoritmen,
og lad os sige, at vi vil afgøre, om et givet punkt tilhører mængden X(100). Vi
starter nu algoritmen, og ser, hvad der sker. Hvis algoritmen stopper, før den når
skridt 101, tilhører det givne punkt X(100). I modsat fald tilhører den komplementet til X(100) i Q2. I alle tilfælde har vi en afgørelse i hus, før der er gået
101 sekunder.
Mængden X(100) er altså afgørbar. Vi vil i dette tilfælde endda sige, at den er
simpelt afgørbar, fordi vi på forhånd kan angive en frist, et endeligt antal skridt
eller en endelig tid, før hvilken vi har en afgørelse. Det samme gælder selvfølgelig for ethvert andet X(n), hvor vi ved at kende n på forhånd kan angive en
sådan frist.
14. Som det ses, indebærer denne situation imidlertid også, at komplementet til
X(100), og til ethvert andet X(n), er afgørbart, og endda simpelt afgørbart.
Terminologisk note: I nogle sammenhænge kaldes det, jeg her kalder simpelt
afgørbar, for "effektivt afgørbar". I andre sammenhænge (f.eks. i DMS) bruges
termen "effektivt afgørbar" blot om en afgørbar mængde, hvis komplement også
er afgørbart, selv om den ikke nødvendigvis er simpelt afgørbar. Der findes
også afgørbare mængder, der ikke er effektivt afgørbare i nogen af de to betydninger, som vi om lidt skal se, f.eks. netop Mandelbrotmængden.
15. Hvis vi nu ser på alle mængderne X(n), hvor n er et vilkårligt naturligt tal, så
ser vi altså, at såvel de selv som deres komplementer i Q2, som vi kan kalde
Y(n), er simpelt afgørbare.
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16. Fællesmængden af to af mængderne X(m) og X(n), hvor m ≤ n, er X(m), og
altså selv en af mængderne.
Foreningsmængden af to af mængderne X(m) og X(n), hvor m ≤ n, er X(n), og
altså også selv en af mængderne.
Tilsvarende er fællesmængden af Y(m) og Y(n), hvor m ≤ n, Y(n), og foreningsmængden er Y(m).
17. Foreningsmængden af alle X(n), eller blot af en uendelig mængde af sådanne X(n), er netop mængden X, som den er defineret tidligere, altså mængden af
de punkter (q1,q2), hvor algoritmen stopper på et eller andet tidspunkt.
Selv om vi ikke på forhånd kan angive dette tidspunkt, siger vi alligevel, at
denne mængde også er afgørbar, blot ikke simpelt afgørbar. Sagt på en anden
måde er et punkt (q1,q2), som er med i X, også nødvendigvis med i et X(n), og
medlemskabet kan derfor afgøres, idet algoritmen med nødvendighed stopper
senest i det pågældende n'te skridt.
18. Foreningsmængden af en uendelig mængde Y(n)'er er Y(m), hvor m er det
laveste af n'erne. Den er altså også afgørbar og endda simpelt afgørbar.
19. Dermed er enhver uendelig foreningsmængde af X(n)'er og Y(n)'er afgørbar,
ligesom enhver endelig foreningsmængde naturligvis er det.
Specielt er foreningsmængden af et X(n) og det tilsvarende Y(n) netop Q2. For
ethvert punkt i Q2 og ethvert n gælder det jo, at enten stopper algoritmen senest
i det n'te skridt (tilhører X(n)), eller også gør den det ikke (tilhører Y(n)).
20. Fællesmængden af et X(m) og et Y(n) er den tomme mængde Ø, hvis m ≤ n,
og ellers netop de punkter (q1,q2), for hvilke algoritmen fortsætter efter det n'te
skridt, men stopper senest i det m'te skridt.
I de kendte flotte farvebilleder [se f.eks. Peitgen & Richter, 1986] af Mandelbrots mængde (strengt taget af de udtværede rationelle regnepunkter) er de arealer, som har en bestemt farve, netop sådanne afgørbare fællesmængder af et
X(m) og et Y(n). Den sorte figur er ikke selve Mandelbrot-mængden, men derimod et Y(n), hvor f.eks. n=1000, afhængig af, hvor længe man har ladet maskinen regne.
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21. Som det ses, opfylder mængden af de således definerede afgørbare mængder
X(n) og Y(n) kravene til mængden af åbne mængder i et topologisk rum på en
underliggende mængde M, som det er defineret i de tre axiomer, som jeg gentager her:
Axiom 1: M og Ø er åbne mængder.
Axiom 2: Fællesmængden af to åbne mængder er en åben mængde.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder er en åben
mængde.
Altså udgør de afgørbare mængder ud fra algoritmen netop de åbne mængder i
et topologisk rum.
22. Spørgsmålet er nu, om det topologiske rum, der således er defineret ved at
lade de afgørbare mængder X(n) og Y(n) i eksemplet være åbne, er algebraisk,
altså om komplementet til alle åbne mængder er åbent.
Jeg vil besvare dette spørgsmål negativt ved at vise, at det topologiske rum ikke
engang er operationelt symmetrisk. Der findes faktisk en fællesmængde af åbne
mængder, som ikke er åben, nemlig mængden Y, altså selve Mandelbrots
mængde, som er komplementet til X.
Da X jo er foreningsmængden af alle X(n), er Y netop fællesmængden af alle
Y(n). At afgøre, at et punkt tilhører Y, kræver altså, at det ud fra algoritmen afgøres, at det er medlem af samtlige Y(n), og det er naturligvis umuligt. Eller
med andre ord: uanset, hvor længe man venter, får man aldrig vished for, at algoritmen ikke vil stoppe på et eller andet tidspunkt. Altså er Y, dvs. Mandelbrots mængde, ikke afgørbar ud fra algoritmen.
Altså er det topologiske rum, som udgøres af de afgørbare mængder ud fra algoritmen, hverken algebraisk eller operationelt symmetrisk.
23. Asymmetrien mellem Axiom 2 og Axiom 3 for åbne mængder i en topologi
svarer altså i dette tilfælde til den asymmetri, der gælder for afgørbare mængder:
At et punkt er med i foreningsmængden af en mængde afgørbare mængder,
kræver blot, at det er med i én af mængderne, og det kan jo i princippet afgøres,
fordi enhver af mængderne er afgørbar.
At et punkt er med i fællesmængden af en mængde afgørbare mængder, kræver
derimod, at det er med i samtlige afgørbare mængder, og det kan, hvis der er
uendeligt mange mængder, kræve en uendelig - og dermed uigennemførlig -

130

Studiebrev 10. Jens Mammen, 06.06.95
mængde afgørelser. Derfor behøver enhver fællesmængde af afgørbare mængder ikke selv at være afgørbar.
24. Når der ovenfor vedrørende foreningsmængden af afgørbare mængder stod,
at medlemskab "i princippet" kunne afgøres, fordi det kun krævede afgørelse af
medlemskab af én afgørbar mængde, så henviser "i princippet" til det problem,
at en af disse afgørbare mængder (evt. den eneste) skal kunne "findes".
I Mandelbrot-eksemplet var dette uproblematisk, da mængden af X(n)'er var
numerabel, altså ordnet på en række, og blev afprøvet én efter én, efterhånden
som algoritmen gennemløb sine skridt.
I et topologisk rum med en numerabel basis (jfr. Studiebrev 8, afsnit 4, 21 og
22) er enhver åben mængde en foreningsmængde af åbne (og altså afgørbare)
mængder fra basen, hvis åbne mængder man altså også kan nøjes med at undersøge én for én, indtil man med nødvendighed kommer til en, som er med i den
givne åbne mængde. Hvis mængderne ikke er simpelt afgørbare, må man gå
frem efter "diagonalmetoden", dvs. hele tiden inddrage nye mængder, samtidig
med at man går videre med undersøgelsen af de gamle.
I et topologisk rum uden numerabel basis, findes der ikke uden videre en sådan
"slavisk" procedure. Om der overhovedet i dette tilfælde kan siges at eksistere
en procedure til afgørelse af medlemskab af foreningsmængden, afhænger af,
om man antager, at det topologiske rum trods alt har en basis, som er "velordnet" nok til, at en bestemt mængde kan "findes". Om vi i et sådant tilfælde kan
interpretere åbenhed som afgørbarhed, er dermed et spørgsmål, som er forbundet med accepten af udvalgsaxiomet. Dette spørgsmål vender jeg tilbage til og
uddyber, når sansekategorierne senere bliver indført og diskuteret.
25. Lad os nu gå tilbage til Mandelbrot-eksemplet. Det var her klart, at selve
Mandelbrots mængde Y ikke var afgørbar ud fra den definerende algoritme, og
at den heller ikke var åben i det topologiske rum, som vi havde defineret på Q2
ud fra algoritmen. Derimod var den afsluttet, fordi mængden X var dens komplement og var åben. Altså indeholder Y hele X's rand (Jfr. Studiebrev 8, afsnit
38).
Men Y indeholder ikke en eneste åben mængde, da den er en ægte delmængde
af alle Y(n) og ligger i komplementet til alle X(n). Altså har Y ikke noget indre,
og altså er Y simpelthen X's rand i Q2.
26. Man kunne imidlertid forestille sig, at der eksisterede en anden algoritme
end den ovennævnte, der gjorde Y til en afgørbar mængde i Q2. Men en sådan
findes faktisk ikke, hvilket jeg vender tilbage til nedenfor. Det interessante i
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denne sammenhæng er, at spørgsmålets besvarelse hænger sammen med beskrivelsen af Mandelbrots mængde som en delmængde i standardtopologien på
R2, idet der er en tæt forbindelse mellem åbenhed i R2 og afgørbarhed i Q2.
27. Mandelbrotmængden kan defineres som en delmængde af R2 ud fra den
samme algoritme, som jeg ovenfor brugte til at definere den som en delmængde
af Q2. Hvorledes dette gøres, når man faktisk kun kan "regne" med rationelle
tal, springer jeg over her.
28. I standardtopologien på R2 er Mandelbrotmængden en ikke-åben, afsluttet
og sammenhængende, men muligvis ikke lokalt sammenhængende, mængde.
At en mængde ikke er lokalt sammenhængende, vil sige, at der findes et punkt i
mængden og en omegn til dette punkt, for hvilke det gælder, at enhver omegn
til punktet, som er en delmængde af den første omegn, indeholder en ikkesammenhængende delmængde af mængden.
En anden og mere anskuelig måde at udtrykke den manglende lokale sammenhæng på er, at selv om hele mængden eventuelt er sammenhængende, så findes
der dele af mængdens rand, som består af et så tæt væv af (sammenhængende)
"tråde", at man ikke med det stærkeste mikroskop kan zoome ind på et punkt i
en tråd uden også at få trådstykker med, som kun er forbundet med punktet
uden for det zoomede område.
29. Det vides, at hvis Mandelbrotmængden faktisk ikke er lokalt sammenhængende i standardtopologien på R2, så findes der heller ikke nogen algoritme
overhovedet, der gør den afgørbar i Q2.
Det interessante i denne sammenhæng er, at den umiddelbart meget komplicerede egenskab lokal sammenhæng kan udtrykkes alene ved hjælp af egenskaber
forankret i de tre topologiske axiomer, og at man med deres hjælp kan afgøre et
så vanskeligt spørgsmål som den principielle afgørbarhed af en mængde i forhold til en hvilken som helst algoritme.
30. Ifølge Roger Penrose [1989; 2. udgave, 1990, p.191] er det faktisk i 1989
lykkedes Leonore Blum at bevise, at der ikke eksisterer nogen algoritme, som
gør Mandelbrotmængden Y afgørbar på Q2. Og det var denne kendsgerning,
som jeg henviste til i Studiebrev 3 og ovenfor i afsnit 26. Men det fremgår desværre ikke af Penrose's omtale, om det samtidig er bevist, at Mandelbrotmængden ikke er lokalt sammenhængende i R2.
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31. Det må nok for en ordens skyld nævnes, at der findes punkter i Mandelbrotmængdens rand i standardtopologien på R2, som kan afgøres at høre til randen med andre midler end en algoritme, som kan afgøre tilhørsforhold generelt.
Det kan således ret let bevises, at f.eks. punkterne med koordinaterne (-2,0) og
(0.25,0) tilhører randen. (Prøv evt. selv at indsætte værdierne i algoritmen, og
se, hvad der sker!).
At punkterne tilhører randen vil i dette tilfælde sige, at de tilhører Mandelbrotmængden, men er kontaktpunkter til dens komplement, hvilket igen vil sige, at
enhver omegn til punktet indeholder punkter fra Mandelbrotmængdens komplement, jfr. Studiebrev 8, afsnit 35-37.
32. Hele denne lange gennemgang af eksemplet med Mandelbrotmængden
skulle tjene til at vise, at en mængde af afgørbare delmængder i en given universalmængde kan være organiseret som et topologisk rum, og oven i købet som
et rum, der ikke er operationelt symmetrisk og dermed heller ikke algebraisk.
Da nogle af de ikke-tomme åbne mængder var hinandens komplementer, var
der endvidere i eksemplet tale om et ikke-sammenhængende topologisk rum, og
altså et eksempel på et rum i kategori E i vores skema fra Studiebrev 7, afsnit
19, og Studiebrev 8, afsnit 9.
33. Med andre ord findes der ikke-algebraiske og ikke operationelt symmetriske
topologiske rum, hvor de åbne mængder kan interpreteres som afgørbare
mængder. Hermed er ikke uden videre sagt, at alle sådanne topologiske rum kan
interpreteres på denne måde.
Vc Sammenhængen mellem åbenhed i et ikke-algebraisk topologisk rum,
asymmetrisk afgørbarhed, rekursivt numerable mængder og Turing’s
halting problem
34. Som sagt definerede jeg ved hjælp af den i afsnit 12 ovenfor definerede algoritme Mandelbrotmængden som en delmængde af mængden Q2, altså mængden af alle ordnede par af rationelle tal. Som tidligere sagt, i Studiebrev 4, er
mængden af alle rationelle tal numerabel. Det samme er derfor mængden af alle
ordnede par af rationelle tal, jfr. Studiebrev 8, afsnit 4.
Lad os nu antage, at vi har ordnet alle de rationelle talpar (q1,q2) i en rækkefølge, altså en uendelig følge: talpar(1), talpar(2), talpar(3) ... etc. Vi kan nu gennemføre algoritmen på den måde, at den først gennemfører 1. skridt i talpar(1),
derefter 2. skridt i talpar(1) og 1. og 2. skridt i talpar(2), etc., således at den efterhånden inddrager nye talpar og nye skridt for de talpar, hvor den endnu ikke
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er stoppet. På den måde nås ethvert skridt for ethvert talpar på et eller andet
tidspunkt (den såkaldte diagonalmetode).
På denne måde har vi nu fået defineret en procedure, som efterhånden vil nå
frem til ethvert punkt i mængden X (Mandelbrotmængdens komplement) og vil
kunne afgøre, at det faktisk er medlem. Mængden af disse punkter er altså en
delmængde af den uendelige numerable følge af alle ordnede rationelle talpar,
for hvilken det gælder, at der findes en effektiv procedure til at afgøre positivt
medlemskab. En sådan delmængde af en numerabel mængde kaldes en rekursivt
numerabel mængde (eng.: recursively denumerable set).
35. Hvis komplementet i den numerable mængde til den rekursivt numerable
delmængde også er rekursivt numerabelt, siges både delmængden og komplementet at være en rekursiv mængde (eng.: recursive set). For en rekursiv
mængde som delmængde i en numerabel mængde findes der altså en effektiv
procedure til at afgøre såvel positivt som negativt medlemskab for ethvert element i den numerable mængde.
36. Mandelbrotmængdens komplement i Q2 var altså et eksempel på en rekursivt numerabel mængde, der ikke er rekursiv, fordi dens komplement (selve
Mandelbrotmængden) ikke selv er rekursivt numerabelt. At sådanne mængder
overhovedet findes, blev påvist af Kurt Gödel i 1930-31, og er tæt forbundet
med hans bevis for axiomatiske systemers manglende komplethed, jfr. Studiebrev 6.
37. Det blev i 1936 påvist af Alan M. Turing, at de rekursivt numerable mængder netop svarer til de mængder, som kan genereres af en computer med et i
princippet uendeligt stort lager, en såkaldt Turing-maskine. (Jeg springer her
over den eksakte definition af en Turing-maskine).
38. Eksistensen af en rekursivt numerabel mængde, som ikke er rekursiv, dvs.
hvis komplement i en numerabel mængde ikke selv er rekursivt numerabelt, er
dermed påvisningen af, at der i form af en Turing-maskine findes programmer,
der definerer algoritmer, som for givne startværdier aldrig slutter, og hvor der
vel at mærke heller ikke eksisterer nogen algoritme i en Turing-maskine, der vil
kunne afgøre, at den første algoritme aldrig slutter. Dette er det berømte Turning’s halting problem, som spiller en væsentlig rolle for teorien om, hvad der
overhovedet kan beregnes på en computer.
Beviset er enkelt og går efter samme logik som Georg Cantors bevis i Studiebrev 4 for, at mængden af uendelige følger af naturlige tal, og dermed mængden
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af reelle tal, ikke er numerabel. Både Gödels og Turings beviser er egentlig bare
en anvendelse af Cantors metode. Men da jeg ikke vil tynge fremstillingen med
flere beviser, springes det over her.
39. Note om Turing maskiner kontra finitte maskiner: En computer med et endeligt lager, en såkaldt finit maskine (eng.: finite automaton), vil på et eller andet tidspunkt i en hvilken som helst algoritme enten stoppe eller blive periodisk,
hvilket også kan gøres til stop-kriterium. Da den længst mulige periode er lig
med mængden af tilstande i maskinen og lageret, som jo er endelig, er alle algoritmer i en finit maskine simpelt afgørbare i denne specielle forstand, selv om
den endelige periodelængde for selv små maskiner er astronomisk. Derfor er det
nødvendigt at henvise til Turing maskiner (i modsætning til finite maskiner),
hvis algoritmer og afgørbarhed skal diskuteres principielt. Omvendt følger det,
at der for enhver finit maskine (med et endeligt lager) findes algoritmer for rekursivt numerable mængder, som den (dvs. dens lager) er for lille til at gennemføre, hvilket er en mere praktisk relevant konsekvens af Turing's halting problem.
Vd Sammenhængen mellem åbenhed og afgørbarhed illustreret med måling og
anden fysisk og psykofysisk interaktion som eksempel
40. Da jeg skrev DMS, kendte jeg teorien for rekursivt numerable mængder og
den ovenfor beskrevne såkaldte Turing-afgørbarhed (Turing decidability) og
koblede det til topologien (se f.eks. DMS, s. 310-311, 438 og Addendum s. xxi).
Men da Mandelbrotmængden jo først blev opdaget i 1980 (og dens manglende
rekursivitet i Q2 endda først i 1989), kendte jeg ikke dette eksempel på den tætte
forbindelse mellem afgørbarhed og topologi.
I stedet brugte jeg måling og måleprocedurer som eksempel til at forbinde afgørbarhed og standardtopologien på R. Jeg udnyttede her, at standardtopologien
på R har en numerabel basis, jfr. Studiebrev 8, afsnit 4, bestående af åbne intervaller med rationelle endepunkter.
41. At måle et givet objekt, som antages at have et reelt, men ukendt måltal, kan
opfattes som at sammenligne objektet med et sæt målestokke med kendte rationelle måltal, hvor det kan afgøres, hvis der er forskel på objektet og målestokken, men hvor det ikke kan afgøres, hvis der ikke er forskel.
42. Lad os antage, at der findes målestokke med alle rationelle værdier.

135

Studiebrev 10. Jens Mammen, 06.06.95
43. I forhold til måling defineret på denne måde er alle åbne intervaller på den
reelle talakse afgørbare.
Hvis nemlig et objekt har et måltal, som befinder sig i et givet åbent interval på
R, så indeholder dette interval også et åbent interval med rationelle endepunkter, som indeholder måltallet. Vi kan nu etablere en måleprocedure, så at vi på
et eller andet tidspunkt netop kommer til at sammenligne objektet med de to
målestokke, som svarer til de rationelle endepunkter. Da disse sammenligninger
er afgørbare, er måltallets tilhørsforhold til det åbne interval med rationelle endepunkter afgørbart, og dermed er intervallet med de vilkårlige reelle endepunkter altså også afgørbart.
Dermed er enhver åben mængde i standardtopologien på R afgørbar i forhold til
vores måleprocedure, da en åben mængde er en foreningsmængde af åbne intervaller, som hver for sig er afgørbare.
44. Lad os omvendt se på en ikke-åben mængde i standardtopologien på R. En
sådan mængde må nødvendigvis indeholde punkter fra sin ikke-tomme rand, jfr.
Studiebrev 8, afsnit 38. For et sådant randpunkt gælder det, at ethvert åbent interval, som indeholder det, også indeholder punkter fra mængdens komplement,
jfr. Studiebrev 8, afsnit 35-37. Altså findes der heller ikke en åben mængde fra
den numerable rationelle basis, som indeholder randpunktet uden også at indeholde punkter fra mængdens komplement.
For en ikke-åben mængde findes der derfor ikke for ethvert objekt, hvis måltal
tilhører den, en mængde fra basen, hvor positivt medlemskab medfører positivt
medlemskab af den ikke-åbne mængde. Altså er den ikke-åbne mængde ikke
afgørbar i forhold til måleproceduren, der svarer til den numerable basis.
45. Kort sagt er de afgørbare mængder i forhold til den definerede måleprocedure netop de åbne mængder i standardtopologien på R.
46. Da standardtopologien på R er sammenhængende, findes der ikke en overdækning af R med indbyrdes disjunkte ikke-tomme åbne mængder. Det følger
direkte af definitionen på sammenhæng.
En overdækning af en mængde M var, som nævnt i Studiebrev 3, en mængde
delmængder, hvis foreningsmængde var M. At mængderne er indbyrdes disjunkte, eller indbyrdes adskilte, vil sige, at alle deres parvise fællesmængder er
tomme, jfr. Studiebrev 3.
Der findes derfor heller ikke en overdækning af R med indbyrdes disjunkte
ikke-tomme afgørbare mængder i forhold til en måleprocedure.
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47. I Lars Hems bog Empiriproblemet (Hem, 1980), har Lars og jeg diskuteret
denne situation (se f.eks.Mammen, 1980a). Vi har her kaldt en overdækning af
R for en udtømmende inddeling. En inddeling i indbyrdes disjunkte delmængder
har vi kaldt en éntydig inddeling. Og en inddeling i afgørbare delmængder har
vi kaldt en afgørbar inddeling.
Det følger nu af ovenstående, at hvis der kan defineres en topologi på et domæne, hvor åbenhed kan tolkes som afgørbarhed, og hvis denne topologi er sammenhængende, så er vi principielt i samme situation som beskrevet ovenfor.
En inddeling af et sådant domæne ved hjælp af afgørelser baseret på måling kan
ikke på én gang være udtømmende, éntydig og afgørbar. Den kan ikke være,
hvad vi i Empiriproblemet kaldte en effektiv inddeling. Hvis en inddeling har to
af de tre egenskaber, udelukkes den tredje. En udtømmende og afgørbar inddeling vil f.eks. ikke være éntydig.
48. Den sidste situation kendes fra utallige forsøg på at lave taksonomier, diagnose-systemer, ja faktisk fra ethvert forsøg på at kategorisere et domæne baseret
på måleprocedurer, idet sådanne domæner stort set altid er sammenhængende.
49. Der er altså tale om en principiel umulighed og ikke om, at måleredskabet
ikke er tilstrækkeligt udviklet, som det f.eks. ofte forstås i forbindelse med klassifikation af psykiske lidelser, ifølge Joan Mogensens speciale om skizofreni
(1990).
50. Et særtilfælde af ovenstående situation møder vi i psykofysiske eksperimenter, hvor forsøgspersoner påvirkes med et stimulusmateriale fra et sammenhængende domæne, f.eks. en kontinuert varierende styrke, og anmodes om at
vælge blandt et endeligt antal mulige responser.
Der eksisterer her ingen sansemæssig eller anden nok så nøjagtig måleprocedure, som kan lægges til grund for et valg mellem de mulige responser, som på én
gang er udtømmende og éntydig. Der må med nødvendighed enten være påvirkninger, som der ikke reageres på, eller påvirkninger, som der reageres tvetydigt på. Hvilket selvfølgelig også er, hvad man konstaterer i sådanne forsøg.
51. I det hele taget er der ikke mig bekendt et eneste tilfælde af lovmæssighed i
naturen, hvor et sammenhængende domæne afbildes éntydigt på et ikke sammenhængende domæne, hvilket er det samme som at sige, at alle kendte naturlove er kontinuerte funktioner, jfr. Studiebrev 9, afsnit 21.
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I alle tilfælde, hvor et sammenhængende domæne ved en lovmæssighed forbindes med et ikke-sammenhængende domæne, f.eks. ved love for kvantefænomener, er de tilsvarende relationer ikke éntydige og dermed ikke funktioner. Der er
derimod altid tale om statistiske lovmæssigheder, hvor punkter i det sammenhængende domæne er forbundet med punkter i det ikke sammenhængende
(kvante-) domæne via en sandsynlighedsfordeling. Her er loven, der forbinder
det sammenhængende domæne med sandsynlighedstætheder (som er reelle
ikke-negative tal), til gengæld altid en kontinuert funktion.
52. Hvis ovenstående er rigtigt, eksisterer der ikke nogen fysisk indretning eller
nogen krop, som følger fysikkens love, som er i stand til at træffe praktiske og
éntydige afgørelser baseret på fysisk interaktion med objekter, hvor afgørelserne éntydigt og udtømmende opdeler et sammenhængende domæne i adskilte
kategorier.
Heller ingen computer er derfor i stand til at transformere et sammenhængende
domæne éntydigt til adskilte, diskrete værdier, bits, symboler eller lignende. En
computer kan kun operere éntydigt på en inputmængde, som i forvejen er opdelt
i kategorier, der ikke udgør en overdækning af et sammenhængende domæne,
altså ikke udtømmer det. Der er nemlig ikke noget i vejen for, at en kontinuert
funktion kan afbilde et ikke-sammenhængende domæne på et andet ikke-sammenhængende domæne.
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Kommentarer til Benny Karpatschof og til Studiebrev 10
Kære STP'ere!
1. Jeg har en lille tilføjelse til mit svar den 1.6. på Bennys brev den 31.5. Den er
foranlediget af nogle spørgsmål, som Tia stillede mig, og som desværre ikke er
kommet med i STP […].
Det drejer sig om Bennys henvisning til på den ene side sprog og beskrivelse,
på den anden side virksomhed og tavs viden. Ud fra Bennys brev og mit svar på
det kunne det måske (?) se ud, som om Benny og/eller jeg identificerede sansekategorier med sprog og udvalgskategorier med (tavs) praksis. Det mener jeg
ikke er tilfældet i almindelighed, selv om det kan være rigtigt i nogle sammenhænge. Både sansekategorier og udvalgskategorier kan være forankret i både
tavs praksis og i eksplicit beskrivelse, som jeg kommer ind på i et senere studiebrev.
Det Benny skrev, og som jeg svarede på, og stadigvæk er meget enig i, drejede
sig om forholdet mellem definition ved eksplicit beskrivelse og ved udvalgsaxiomet, og en "antropologisk-eksistentiel" tolkning heraf. Jeg kommer senere ind
på, hvordan denne dualitet er forbundet med dualiteten sanse- og udvalgskategorier. Der er ikke bare tale om en simpel parallelitet. Men Bennys beskrivelse
rammer meget præcist de tilfælde, hvor der er parallelitet! Det vil jeg som sagt
komme ind på senere. Her nævner jeg det blot for at komme en eventuel misforståelse i forkøbet. En misforståelse, som jeg selv kan have bidraget til!
Endnu engang viser det sig at være vanskeligt at bygge det matematiske grundlag op uden at lade tolkningerne ile i forvejen. Tolkningerne er uundgåelige og
motiverende. Men de er også lidt farlige, indtil de er blevet mere grundigt diskuteret i relation til den axiomatiske fremstilling.
2. Benny henviste som nævnt til Sartre, og jeg associerede straks til et bestemt
skrift. Men jeg kunne forestille mig, at Benny (også) har andet i tankerne. […]
3. Angående Studiebrev 10 vil jeg understrege, at jeg har brugt begrebet "afgørbar mængde" om mængder, hvor positivt medlemskab kan afgøres, uden at negativt medlemskab nødvendigvis kan afgøres. Det ser ud til, at dette er noget i
strid med en etableret terminologi, der lader "afgørbar" betyde både positiv og
negativ afgørbarhed. Jeg burde derfor nok for klarhedens skyld i stedet have
benyttet termen "positivt afgørbar".
I afsnit 40 omtaler jeg begrebet "Turing-afgørbarhed" (Turing decidability).
Dette går på den situation, hvor både positivt og negativt medlemskab af en
delmængde kan afgøres med en algoritme, dvs. hvor delmængden er rekursiv.
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Den situation, hvor positivt medlemskab kan afgøres, men ikke nødvendigvis
negativt medlemskab, dvs. hvor delmængden er rekursivt numerabel, men ikke
nødvendigvis rekursiv, betegnes som "Turing-acceptabel" (Turing-acceptable).
Disse terminologiske justeringer har dog ingen indflydelse på substansen i Studiebrev 10. Det skulle fremgå klart, at det er begrebet "positivt afgørbar", der er
en mulig interpretation af begrebet åben mængde i et topologisk rum.
[…]
Hilsen Jens
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VI Hausdorff-rum og perfekte topologiske rum
1. Med Studiebrevene 7-10 har jeg nu afsluttet den almene præsentation af begrebet topologisk rum og har, specielt i Studiebrev 10, relateret begrebet åben
mængde til begrebet afgørbarhed. Fra nu af skal vi se på en speciel klasse topologiske rum, som spiller en helt central og afgørende rolle både i den generelle topologi og den geometriske topologi, nemlig Hausdorff-rum.
2. Hausdorff-rum er opkaldt efter den tyske matematiker Felix Hausdorff (18681942). Hausdorff var som mange andre fremragende matematikere jøde og
endte sine dage i tysk koncentrationslejr. Jeg har tidligere nævnt ham, f.eks. i
min diskussion med Tia den 19. dec. 94, fordi Hausdorff bidrog afgørende til
diskussionen om mængders velordnethed. Det var den diskussion, som i 1904
førte frem til Zermelo's udvalgsaxiom. Hausdorff har også med sin Grundzüge
der Mengenlehre fra 1912 givet den første fremstilling af den abstrakte, eller
generelle, topologi i en nogenlunde moderne form.
3. Som forudsætning for indførelsen af begrebet Hausdorff-rum må vi først lige
repetere de tre axiomer, som mængden af åbne mængder i en topologi på en underliggende mængde M skal opfylde (jfr. Studiebrev 7, afsnit 8):
Axiom 1: M og Ø er åbne mængder.
Axiom 2: Fællesmængden af to åbne mængder er en åben mængde.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde åbne mængder er en åben
mængde.
4. For at være et Hausdorff-rum (eng. Hausdorff space) skal et topologisk rum
yderligere opfylde følgende axiom, som kaldes Hausdorff-axiomet eller Hausdorff's axiom:
Axiom 4: For hver to punkter i M findes der to adskilte åbne mængder, således
at punkterne er indeholdt i hver sin af de åbne mængder.
Bemærk, at det ikke hermed er sagt, at der faktisk eksisterer to punkter i M.
5. Hvis den underliggende mængde M kun består af den tomme mængde Ø eller
kun består af ét punkt, så følger Axiom 1 ikke af de tre øvrige axiomer, og derfor er det som sådan uafhængigt af disse. Axiomerne 2, 3 og 4 vil f.eks. være
opfyldt i et rum med mindre end to punkter, hvor ingen delmængder af M er
åbne, i hvilket tilfælde Axiom 1 jo ikke ville være opfyldt. Men blot der er
mindst to punkter i M, ses det, at Axiom 1 følger af de øvrige. Fællesmængden
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af de to adskilte åbne mængder i Axiom 4 er nemlig åben ifølge Axiom 2 og
tom, fordi mængderne er adskilte. Altså er Ø åben. Ethvert punkt i M er med i
en åben mængde ifølge Axiom 4. Altså er foreningsmængden af alle åbne
mængder i M netop lig med M selv. Men denne foreningsmængde er åben ifølge
Axiom 3. Altså er også M åben.
Selv om Axiom 1 således følger af de øvrige axiomer i alle ikke-trivielle tilfælde, må vi altså regne de fire axiomer for uafhængige og tilsammen lade dem
definere, hvad vi forstår ved et Hausdorff-rum.
I det følgende vil jeg imidlertid se bort fra de uinteressante tilfælde, hvor et
Hausdorff-rum består af mindre end to punkter.
6. Det ses, at Axiom 4, Hausdorff-axiomet, siger to væsentlige ting. Dels, at i et
Hausdorff-rum er ethvert punkt med i en åben mængde. Dels, eller yderligere, at
hvilke som helst to punkter kan adskilles i hver sin af to disjunkte (men ikke
nødvendigvis komplementære) åbne mængder. Hausdorff-axiomet kaldes derfor
også for et "adskillelses-axiom" (eng. separation axiom). Der findes andre adskillelses-axiomer end Hausdorff's. Men det er langt det vigtigste, og det eneste,
som skal diskuteres her. [Se dog det senere afsnit ”Kommentarer til Studiebrev
18, specielt vedr. Axiom 4 (Hausdorff)”]
Faktisk er Hausdorff-axiomet så stærkt, at det medfører, at ethvert endeligt
Hausdorff-rum (med mere end 1 punkt) er diskret, dvs. at enhver delmængde af
M er åben og afsluttet (jfr. Studiebrev 7, afsnit 9). Beviset er enkelt og overlades
til læseren [Beviset kan også findes i DMS, s. 325]. Et endeligt Hausdorff-rum
er altså dermed også algebraisk og ikke-sammenhængende (jfr. Studiebrev 7,
afsnit 18).
7. Uendelige Hausdorff-rum behøver imidlertid hverken at være diskrete, algebraiske eller ikke-sammenhængende, selv om uendelige diskrete rum naturligvis
også er Hausdorff-rum. Faktisk er alle standardtopologierne på Q, R og Rn, som
har været omtalt i Studiebrev 7, afsnit 22-32, og Studiebrev 8, afsnit 5-22, uendelige, ikke-diskrete Hausdorff-rum. Hvilke som helst to punkter på den rationelle eller reelle talakse eller i Rn kan nemlig adskilles i hver sit af to disjunkte
åbne intervaller eller hver sin af to åbne kugler. Og standardtopologierne er jo
uendelige og ikke-diskrete. F.eks. er ingen endelige ikke-tomme delmængder
åbne. (Standardtopologierne er heller ikke algebraiske eller operationelt symmetriske, jfr. Studiebrev 7).
Det er værd at bemærke, at Hausdorff-axiomet altså kun medfører diskrethed i
det endelige tilfælde, selv om det måske umiddelbart er "kontra-intuitivt", når
man ser på de fire axiomer "med det blotte øje". I DMS har jeg gjort en del ud
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af denne kendsgerning, som synes ignoreret i en del traditionelle forestillinger
om logik og begreber. Men herom senere.
8. Inden jeg går videre, vil jeg lige anføre nogle egenskaber ved alle Hausdorffrum, som kan afledes som theoremer af de fire axiomer. Jeg anfører dem her
uden bevis og med et lidt frit ordvalg for ikke at tynge fremstillingen. I DMS er
beviserne gennemført, men jeg vil gerne vente med henvisninger hertil, til jeg
har indført begrebet sansekategori i næste studiebrev, Studiebrev 12.
Prøv eventuelt selv at interpretere sætningerne i standardtopologierne!
- I et Hausdorff-rum findes der til enhver endelig mængde punkter en mængde
indbyrdes disjunkte åbne mængder, så at punkterne falder i hver sin af
mængderne. Punkterne kan altså "isoleres" i hver sin åbne mængde.
- I et Hausdorff-rum er enhver delmængde lig med fællesmængden af alle sine
omegne. (Om omegn, se Studiebrev 8, afsnit 24).
- I et Hausdorff-rum er ethvert punkt fællesmængden af alle sine afsluttede
omegne.
- I et Hausdorff-rum er enhver endelig delmængde afsluttet. (Heraf følger det i
øvrigt, at ethvert endeligt Hausdorff-rum er diskret, jfr. ovenfor, afsnit 6.)
9. Vi skal nu se på en speciel klasse af Hausdorff-rum, eller rettere den klasse af
Hausdorff-rum, som igen spiller den centrale rolle i både den generelle og den
geometriske topologi, nemlig de såkaldte perfekte topologiske rum. Et perfekt
topologisk rum (eng. perfect topological space) er et Hausdorff-rum, som foruden de fire axiomer, der definerer et Hausdorff-rum, også opfylder følgende
axiom:
Axiom 5: Ingen åben mængde indeholder netop ét punkt.
Axiom 5 udtrykker, at Hausdorff-rummet ikke indeholder "isolerede" eller
"fritliggende" punkter. Intet punkt kan isoleres i en åben mængde, som ikke
også indeholder andre punkter. I DMS kaldte jeg dette, at Hausdorff-rummet
var "tæt".
10. Et perfekt topologisk rum er nødvendigvis uendeligt. Hvis det var endeligt,
ville det jo som ethvert endeligt Hausdorff-rum være diskret, og et diskret rum
kan ikke være perfekt, da ethvert punkt i et diskret rum jo er en åben mængde, i
strid med Axiom 5.
Faktisk vil enhver åben ikke-tom mængde i et perfekt topologisk rum være uendelig. Hvis den var endelig, kunne dens punkter nemlig isoleres i hver sin åbne
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mængde, jfr. afsnit 8, og punkterne ville da hver for sig være fællesmængde af
denne åbne mængde og den endelige åbne mængde og dermed i henhold til
Axiom 2 selv være åbne. Men det strider mod Axiom 5. Altså kan ingen ikketom åben mængde være endelig i et perfekt topologisk rum.
Det ses, at alle standardtopologierne på Q, R og Rn er perfekte topologiske rum,
da de som ovenfor konstateret er Hausdorff-rum, og da intet ikke-tomt åbent
interval, og ingen ikke-tom åben kugle, kun indeholder ét punkt. Alle intervaller
og kugler indeholder faktisk uendeligt mange punkter.
11. I afsnit 8 ovenfor fremgik det, at i et Hausdorff-rum er ethvert punkt fællesmængde af alle åbne mængder, som indeholder punktet. Men ifølge Axiom 5
kan denne fællesmængde ikke selv være åben. I et perfekt topologisk rum findes
der altså fællesmængder af åbne mængder, som ikke selv er åbne mængder.
Altså er der ikke operationel symmetri i et perfekt topologisk rum, og altså er
alle perfekte topologiske rum af type E og F i skemaet i Studiebrev 7, afsnit 19,
og Studiebrev 8, afsnit 9. De perfekte topologiske rum er dermed ikke blot ikkediskrete, men også ikke-algebraiske. I et algebraisk rum var komplementet til
enhver åben mængde selv åben, eller med andre ord komplementet til enhver
afsluttet mængde selv afsluttet, eller med andre ord igen enhver åben mængde
også afsluttet. I et perfekt topologisk rum er ethvert punkt afsluttet, fordi rummet er et Hausdorff-rum, men ifølge Axiom 5 netop ikke åbent. Altså kan det
ikke være algebraisk.
12. Med de fem axiomer, som definerer et perfekt topologisk rum, er vi altså
endelig kommet hinsides den symmetriske struktur, som vi kender fra mængdealgebraen og de diskrete rum. Samtidig er vi også kommet hinsides de endelige
rum. Intet endeligt rum tilfredsstiller alle fem axiomer. Omvendt kan vi sige, at
de fem axiomer ved at have en uendelig interpretation, f.eks. en af standardtopologierne, men ingen endelig interpretation, definerer en uendelig mangfoldighed. Vi ser her det samme forhold som ved Dedekinds definition af uendelighed
(jfr. Studiebrev 4; og Studiebrev 6, afsnit IIId, 6), at vi kan definere en uendelighed uden eksplicit henvisning til størrelse eller kardinalitet, men alene i såkaldt "first-order language" (jfr. Studiebrev 6, afsnit IIId, 8), dvs. et sprog, der
alene benytter sig af faste termer (konstanter) som "der findes", "for alle", "er
element i", "er delmængde af", "og", "eller", "ikke", og variable som x og X for
elementer og mængder. Selv om jeg bruger et lidt friere dagligsprog i axiomerne, kan de alle omskrives til strengt formelle udsagn i first-order language.
Axiomerne definerer altså en uendelig underliggende mængde for det topologiske rum, men de definerer ikke derudover mængdens kardinalitet. Dette er en
følge af Löwenheim-Skolem's theorem (jfr. Studiebrev 6, afsnit IIId, 2 & 9).
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F.eks. har mængden af rationelle tal, som er underliggende mængde for standardtopologien på Q, kardinaliteten ℵ0, altså samme kardinalitet som mængden
af naturlige tal N. Mængden af reelle tal, som er underliggende mængde for
standardtopologien på R, har højere kardinalitet (ifølge kontinuumshypotesen
kardinaliteten ℵ1 (jfr. Studiebrev 4)).
13. Et perfekt topologisk rum kan være sammenhængende som f.eks. standardtopologien på R, eller det kan være ikke-sammenhængende som f.eks. standardtopologien på Q. Et sammenhængende topologisk rum var et, hvor de eneste delmængder, der både var åbne og afsluttede, var selve den underliggende
mængde og den tomme mængde Ø. Et sammenhængende topologisk rum kan
altså ikke deles i to komplementære ikke-tomme åbne mængder. Et ikke-sammenhængende topologisk rum kan deles på denne måde.
Hvor et perfekt topologisk rum altså både kan være et sammenhængende og et
ikke-sammenhængende Hausdorff-rum, er et sammenhængende Hausdorff-rum
til gengæld nødvendigvis et perfekt topologisk rum. Hvis det nemlig ikke var
perfekt, fandtes der et punkt, som var en åben mængde. Men da et punkt jo altid
er afsluttet i et Hausdorff-rum, ville rummet dermed ikke være sammenhængende. I et Hausdorff-rum er sammenhæng altså en "stærkere" egenskab end
"perfekthed", idet sammenhæng implicerer perfekthed, mens det omvendte ikke
er tilfældet.
14. Det er netop sammenhængende Hausdorff-rum, og dermed også perfekte
topologiske rum, som studeres i den geometriske topologi. Især studeres sådanne delrum eller underrum i sammenhængende Hausdorff-rum, som er sammenhængende og kompakte, såkaldte kontinuer. (At mængden af reelle tal R ikke er
kompakt i standardtopologien, men alligevel kaldes "kontinuet", jfr. kontinuumshypotesen, er lidt forvirrende. Men ethvert lukket interval på R med endelig
længde er dog kompakt). At et delrum i et Hausdorff-rum er kompakt eller absolut afsluttet, vil sige, at det er afsluttet, og ved enhver kontinuert afbildning
ind i et andet Hausdorff-rum vil afbildes i en afsluttet delmængde i dette. I geometrien er sådanne kontinuer f.eks. en cirkel-linie, en kugleflade eller en torus.
Ingen kontinuert afbildning ("gummi-transformation") kan så at sige "åbne"
disse kontinuer eller lave "huller" i dem. Og det er netop denne invarians, som
definerer den geometriske topologi, jfr. Studiebrev 9, afsnit 17-32).
Kompakthed kan i øvrigt også defineres ved, at enhver overdækning med åbne
mængder af et kompakt underrum kan "tyndes ud" til en endelig overdækning.
Men hvorfor de to definitioner af kompakthed beskriver den samme egenskab i
et Hausdorff-rum (Borel-Lebesgue's theorem), vil det føre for vidt at forklare
her. Styrken ved den sidste definition er, at den også definerer kompakthed som
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en "intern" egenskab i det kompakte delrum, betragtet som "selvstændigt" topologisk rum.
I resten af disse studiebreve vil jeg imidlertid se på en lidt bredere klasse af perfekte topologiske rum, idet jeg ikke vil forudsætte, at de er sammenhængende,
selv om jeg heller ikke vil udelukke det. Den geometriske topologis stærke antagelse om sammenhæng er ikke nødvendig for mine anvendelser af topologien.
Jeg kan nøjes med perfektheden. (NB! Denne sidste påstand vil jeg ikke citeres
for uden for sin matematiske kontekst). Det er netop denne større generalitet,
som gør, at den topologi, jeg anvender, er generel topologi og ikke geometrisk
topologi.
Inden for de perfekte topologiske rum vil jeg især interessere mig for sådanne,
hvor ingen åbne mængder er kompakte, altså heller ikke den underliggende
mængde selv. (Af syntaktiske grunde skal Ø muligvis regnes for kompakt. Det
ser jeg bort fra her). Denne betingelse er f.eks. opfyldt i standardtopologierne på
Q, R og Rn, som jeg derfor ind imellem vil bruge som modeller eller interpretationer. Det skal i denne forbindelse nævnes, at i et sammenhængende topologisk
rum kan ingen andre åbne mængder end den underliggende mængde selv være
kompakte. Men dette ekstra krav om de åbne mængder som ikke-kompakte vil
jeg vente med at indføre til senere, da det ikke er nødvendigt for min indledende
diskussion af sansekategorier i Studiebrev 12.
I Studiebrev 12 vil sansekategorierne blive defineret som åbne mængder i et
perfekt topologisk rum, alene beskrevet ved de fem ovenstående axiomer, dog
med et andet Axiom 1 for at udelukke de rum med mindre end to genstande,
som jo også er en mulig "degenereret" model for axiomerne (jfr. afsnit 5 ovenfor).
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VII Sanse- og udvalgsKategorier
VIIa Sansekategorier
1. Det er klart, at alt sammenhængende kan deles i delelige ting, som er delelige
uden ophør, for kunne det deles i udelelige ting, ville noget udeleligt berøre noget udeleligt, da jo de tings endepunkter, som er sammenhængende, berører
hinanden og er ét.
2. For der er to betydninger, i hvilke længde og tid og overhovedet enhver
sammenhængende ting kan siges at være 'uendelig': enten med hensyn til opdelelighed eller med hensyn til yderpunkterne. Det er ikke muligt i løbet af et begrænset tidsrum at berøre ting, som er uendelig mange, men ting, som er opdelelige i det uendelige, kan man berøre; for tiden selv er uendelig i denne forstand.
3. Som den kvikke læser måske allerede har gættet, har jeg ladet Aristoteles
[384-322 f.v.t.] komme til orde i afsnit 1 og 2 ovenfor. Citaterne er fra Anfinn
Stigens oversættelse i Munksgaards serie De store tænkere: Aristoteles [1991].
Begge citater er fra afsnit 16 "Zenons paradokser", hvor Aristoteles med argumenter, som jeg mener er gyldige den dag i dag, tilbageviser Zenons paradokser. En del af de begreber, som Aristoteles bruger i denne forbindelse, har han
udviklet i afsnit 15, som meget betegnende hedder "'Sammen', 'adskilt', 'berøre',
'mellemliggende', 'næste', 'tilstødende', 'sammenhængende'", lutter topologiske
begreber, som Aristoteles diskuterer på en måde, der på forbløffende vis kredser
om begrebet (perfekte) topologisk rum uden dog at ramme helt, dertil var han
trods alt født to et halvt tusinde år for tidligt. Hvis han havde levet i dag, ville
han have bygget topologien ind i sin logik. Nu kan vi så gøre det med den
tilsvarende forsinkelse.
4. Jeg vil foreslå, at I læser Aristoteles' tanker om naturens "topologi", f.eks. i
ovenstående oversættelse. Hvis I har andre udgaver, så svarer ovennævnte afsnit
15 og 16 til henholdsvis Naturen 226b21-227b2 og Naturen 231a21-b18;
233a13-28; 239a33-240a4 i Bekker-udgaven, som er den græske standard-tekst,
som alle moderne oversættelser henviser til.
5. Når jeg indleder med Aristoteles, er det, fordi jeg nu er færdig med den rene
matematik og tager fat på matematikkens anvendelse uden for sit eget område.
Og når vi taler om topologien som en del af matematikken, vil jeg tro, at Aristoteles har leveret det tidligst kendte eksempel.
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6. I dag er det fortrinsvis, og ligesom hos Aristoteles, i forhold til fysik, at topologien har vist sin styrke. Ikke blot har den generelle topologi bevirket, at en
række anvendelser af matematisk-fysiske redskaber, som forudsætter konvergens og grænseovergange, er blevet afklarede og konsistente, men den geometriske topologi har også fået stigende anvendelse i teorien for elementarpartikler
m.v., f.eks. i superstrengsteori. Her, i vores sammenhæng, drejer det sig imidlertid om en anvendelse i logik og psykologi, nemlig om sanse- og udvalgskategorier.
7. I DMS har jeg i detaljer redegjort for, hvad jeg mener med begrebet "sansekategori", og hvorfor jeg hævder, at sansekategorierne er organiseret som et perfekt topologisk rum. Det skal jeg ikke gentage her, hvor hovedvægten stadig er
på matematikken. Men jeg vil dog forsøge at give et meget kort rids af fremstillingen. For en mere fuldstændig argumentation må jeg henvise til DMS.
8. Det, jeg ønsker at beskrive med begrebet sansekategori, er de principielle
grænser for vores sensoriske skelneevne i forhold til en uendelig verdens fysiske genstande. Jeg taler altså ikke om vores faktuelle skelneevne i en eller anden konkret situation, men om vores optimale sensoriske skelneevne, når vi er
udstyret med alle tænkelige tekniske hjælpemidler. Måske kunne man sige, at
jeg undersøger mønstergenkendelsens grænser, eller grænserne for den sensoriske "interface" mellem menneske og omverden.
9. I beskrivelsen af denne interface benytter jeg en ekstensional metode. Det vil
sige, at jeg alene beskriver vores skelneevne via strukturen i de mangfoldigheder, som skelnes. Vores skelneevne ses så at sige udefra. Den generelle topologi
er et velegnet middel til beskrivelse af denne struktur.
10. Jeg forestiller mig, at den fysiske verden, som vi interagerer med via vore
sanser, måleapparater etc., kan beskrives som en mangfoldighed, der er underliggende mængde for et topologisk rum. De enkelte genstande i denne verden er
punkter i rummet. Genstande skal her forstås i meget vid betydning. Det kan
f.eks. godt dreje sig om alle mulige rumlige opdelinger af sammenhængende
genstande. Jeg ønsker at være så lidt konkret som muligt her for at give fremstillingen størst mulig generalitet.
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11. På denne underliggende mængde definerer jeg en topologi, hvor de åbne
mængder er sansekategorier. En sansekategori er her en mængde genstande, eller punkter i topologisk terminologi, for hvilke det gælder, at det med sensoriske midler for enhver genstand i mængden kan afgøres, at den faktisk er med.
Jeg har ikke her taget stilling til, hvor lang tid en sådan afgørelse skal tage, blot
at den i en eller anden forstand er gennemførlig. Jeg benytter altså et begreb om
afgørbarhed, som svarer til, hvad jeg i Studiebrev 10 kaldte positiv afgørbarhed.
F.eks. kan der eksistere en sansekategori for genstande mellem 9 og 10 gram,
som er sådanne genstande, der vejer mellem 9 og 10 gram, og for hvilke det
også kan afgøres, at de vejer mellem 9 og 10 gram. Når jeg hævder, at en sådan
mængde eksisterer, har jeg ikke dermed hævdet, at det for alle genstande mellem 9 og 10 gram kan afgøres, at de vejer mellem 9 og 10 gram. Jeg har blot
sagt, at der eksisterer nogle genstande mellem 9 og 10 gram, for hvilke det gælder, at det også kan afgøres, at de vejer mellem 9 og 10 gram. Og denne
mængde er en sansekategori.
Det er vigtigt at bemærke, at det heller ikke er hævdet, at det for enhver genstand, der ikke er med i en sådan sansekategori, kan afgøres, at den ikke er med.
I første instans er påstanden om eksistensen af sansekategorier således forholdsvis forsigtig.
12. Når jeg hævder, at sansekategorierne på den underliggende mængde af genstande definerer en topologi, betyder det, at mængden af sansekategorier må
tilfredsstille de tre axiomer, som jeg har nævnt i Studiebrev 11, afsnit 3 (og tidligere i Studiebrev 7, afsnit 8; Studiebrev 8, afsnit 5; Studiebrev 10, afsnit 21).
Og når jeg hævder, at sansekategorierne udgør en perfekt topologi, betyder det,
at de må tilfredsstille alle fem axiomer i Studiebrev 11.
13. Det første axiom vil jeg imidlertid her erstatte med en påstand om selve den
underliggende mængde, som jeg nu vil kalde U (for "Universet af genstande"):
Axiom 1: I U er der mere end én genstand.
Når jeg taler om sansekategorier i U, vil jeg som sagt i stedet for punkter tale
om genstande.
Axiom 1 hævder altså, at der overhovedet er noget at skelne i verden, at alt ikke
er ét eller intet. En ikke særlig dristig påstand.
14. Det næste axiom er identisk med Axiom 2 fra Studiebrev 11, blot med de
nye termer:
Axiom 2: Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori.
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Det siges her, at vi kan kombinere to sensoriske afgørelser til én. Hvis vi kan
afgøre, at en genstand tilhører sansekategori 1, og at den tilhører sansekategori
2, kan vi også afgøre, at den både tilhører sansekategori 1 og 2 og dermed deres
fællesmængde. Heller ikke nogen særlig dristig påstand.
15. Det tredje axiom er på samme måde identisk med Axiom 3 fra Studiebrev
11:
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en sansekategori.
Hvis en genstand er med i en foreningsmængde af sansekategorier, er den med i
mindst én af sansekategorierne. Da medlemskabet af denne kan afgøres, kan det
dermed afgøres, at genstanden er med i foreningsmængden. Umiddelbart lyder
påstanden i Axiom 3 derfor heller ikke spor dristig, eller ligefrem triviel. Det er
dog en forudsætning for foreningsmængdens afgørbarhed, at der kan findes
frem til en af de sansekategorier, som genstanden er med i, og det er ikke helt
trivielt.
Hvis rummet af sansekategorier har en numerabel basis (jfr. Studiebrev 8, afsnit
4), vil en genstand, som er med i en sansekategori, også nødvendigvis være med
i en af sansekategorierne fra basen. Og sansekategorierne i en numerabel basis
kan i princippet afprøves systematisk.
Hvis der derimod ikke er en numerabel basis for rummet af sansekategorier, er
der ikke nogen systematik, ikke noget konstruktivt princip, der nødvendigvis i
en søge-procedure vil nå frem til enhver sansekategori i basen. Vi må derfor
forlade os på, at der trods alt er en sådan "velordnethed" i basen, at der med
ikke-konstruktive midler kan findes en sansekategori med positivt medlemskab.
Kort sagt ser det ud til, at den generelle accept af Axiom 3 i dette tilfælde forudsætter udvalgsaxiomet.
Sagt med andre ord svarer antagelsen af en numerabel basis for rummet af sansekategorier til forestillingerne om, at der findes procedurer eller algoritmer, der
givet en forelagt genstand kan søge et "kategoribibliotek" igennem og finde enhver sansekategori frem, som genstanden faktisk falder i, hvad enten det nu sker
ved hjælp af den ene eller anden systematiske eller konstruktive søge- eller retrieval-mekanisme. Hvorimod antagelsen om, at der ikke er en numerabel basis,
svarer til forestillingen om, at der ikke findes sådanne konstruktive procedurer,
men er tale om ikke-algoritmiske eller ikke-computable processer, som f.eks.
Roger Penrose forestiller sig det. Axiom 3 lader dette spørgsmål stå åbent.
16. Vi kommer nu til Axiom 4, eller Hausdorff-axiomet, som for sansekategorierne ser sådan ud:
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Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
Som vi så i Studiebrev 11, afsnit 5, følger det af ovenstående Axiom 1, 2, 3 og
4, at både den tomme mængde Ø og den underliggende mængde U selv er sansekategorier. Altså er Axiom 1 fra Studiebrev 11 også opfyldt, og altså definerer
de fire ovenstående axiomer rummet af sansekategorier i U som et Hausdorffrum.
Påstanden i Axiom 4 er nok dristigere end påstandene i de første tre axiomer.
Det siges her, at der på hvilke som helst to genstande er en forskel, som kan
findes og afgøres med sensoriske midler. Her siges altså dels noget om selve
verden, nemlig at ikke to genstande er ens. Dels noget om vores skelneevne.
Her som for Axiom 3 gælder det også, at påstanden enten forudsætter en numerabel basis for sansekategorierne eller eksistensen af ikke-algoritmiske søgeprocesser i henhold til udvalgsaxiomet, men at Axiom 4 lader disse alternativer stå
åbne.
Påstanden er dristig og muligvis urealistisk. Imidlertid skal den ses i sammenhæng med de senere påstande om udvalgskategorier, der ikke kan defineres eller identificeres med sensoriske midler. For at disse påstande kan træde i relief,
er det nødvendigt at tilskrive vores sensoriske skelneevne maksimal styrke. De
senere påstande om forskellen mellem sanse- og udvalgskategorier står så meget des stærkere, når de ikke beror på manglende forskelle eller manglende
skelneevne, som f.eks. hos P.F. Strawson [1964] (se DMS, s. 383-385).
17. Endelig hævder jeg for sansekategorierne påstanden svarende til Axiom 5 i
Studiebrev 11:
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand.
Hermed er rummet af sansekategorier defineret som et perfekt topologisk rum.
Axiom 5 kan anskues som en modvægt til Axiom 4. Hvor Axiom 4 hævder, at
der kan skelnes mellem hvilke som helst to genstande, siger Axiom 5, at der
trods alt ikke findes et sensorisk kriterium, som adskiller en given genstand fra
en hvilken som helst anden. Axiom 5 kan derved ses som en udelukkelse af alt
for radikale konsekvenser af Axiom 4. Og en sådan tolkning gør det næppe vanskeligt at acceptere Axiom 5. (Det ser ud til, at Strawson i sin kritik af Leibniz
ikke så muligheden af at hævde Axiom 5 uden også at benægte Axiom 4. Det er
imidlertid, som sagt i Studiebrev 11, kun i operationelt symmetriske rum, at
Axiom 4 og 5 er i modstrid. I en symmetrisk logik (bygget over en algebraisk
eller endelig model), som logikere traditionelt benytter sig af, ses muligheden af
samtidig hævdelse af Axiom 4 og 5 ikke. Se ovennævnte diskussion i DMS).
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Men taget for sig kan Axiom 5 alligevel godt opfattes som en dristig påstand.
Det siger nemlig, at for enhver genstand og enhver sansekategori, som den falder inden for, vil der også være andre genstande, som falder inden for den
samme sansekategori. Ingen genstand er unik i den forstand, at der findes en
sansekategori, som kun den pågældende genstand falder inden for.
I forhold til denne sidste formulering kan Axiom 4 så på den anden side ses som
en modificerende modvægt, der siger, at genstande dog trods alt er så unikke, at
der i forhold til enhver anden genstand kan findes sansekategorier, som adskiller de to genstande.
18. Taget som et hele forekommer de fem axiomer at give et ganske dækkende
billede af de principielle rammer, inden for hvilke sensoriske afgørelser kan
forløbe. I DMS er der naturligvis gjort mere ud af denne diskussion, ligesom der
fra axiomerne er afledt en række theoremer for sansekategorierne i U. Disse
theoremer er dernæst fortolket og deres rimelighed diskuteret. Det skal ikke
gentages her.
19. I DMS har jeg flere steder gjort nogle overvejelser over, hvorvidt jeg skulle
hævde et stærkere axiom end Axiom 5, nemlig et som hævdede, at rummet af
sansekategorier i U var sammenhængende. Det skulle i så fald se sådan ud:
Axiom 5A: Ingen sansekategorier er hinandens komplementer i U, bortset fra
den tomme mængde Ø og U selv.
Forudsat Axiom 1, 2, 3 og 4, altså at rummet af sansekategorier er et Hausdorffrum, er Axiom 5A stærkere end Axiom 5, idet det sidste bliver et theorem, hvis
det erstattes af Axiom 5A. Eller som det er formuleret i Studiebrev 11: Et sammenhængende Hausdorff-rum er et perfekt topologisk rum, hvorimod det modsatte ikke behøver at være tilfældet.
Axiom 5A ville betyde, at det ikke med sensoriske midler er muligt at opdele
verden i dikotome klasser, eller med andre ord, at der ved enhver opdeling med
sensoriske midler vil være uafgørbare genstande i sansekategoriernes rande, jfr.
diskussionen i Studiebrev 10, afsnit 47-52. (Om begrebet rand, se Studiebrev 8,
afsnit 29-39).
Måske er Axiom 5A umiddelbart lettere at acceptere end Axiom 5, fordi det
svarer til en umiddelbar erfaring. I så fald skal man huske, at det faktisk er stærkere end Axiom 5, som altså blot er en følge af Axiom 5A, i hvert fald under
forudsætning af de fire første axiomer.
Af hensyn til diskussionens generalitet vil jeg imidlertid her nøjes med det svagere Axiom 5. Der er også andre grunde, bl.a. at Axiom 5 er opfyldt i enhver
sansekategori, der selv opfattes som et univers af genstande U, et såkaldt under152
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rum, jfr. Studiebrev 8, afsnit 5-7. Det er den såkaldte globalitet, som er diskuteret nærmere i DMS (f.eks. s. 334 og 369-373).
20. Det skal lige nævnes, at jeg i DMS har givet de ovenfor anførte axiomer andre betegnelser, bl.a. fordi de dér introduceres i en anden rækkefølge. Axiomerne svarer til hinanden som anført nedenfor:
Studiebrevene

DMS (se register s. 519-522)

(Axiom 1 i SB 11

Th. S 8 og Th. S 18)

Axiom 1

Ax. SU 1

Axiom 2

Ax. S 3

Axiom 3

Ax. S 7

Axiom 4

Ax. S 5

Axiom 5

Ax. S 11’’

(Axiom 5A

"Ax. S 19’’")

21. Et væsentligt træk ved den struktur, der er beskrevet med de 5 axiomer for
sansekategorierne, er, at den ved at være ikke-algebraisk indebærer, at komplementet i U til en sansekategori ikke i alle tilfælde selv er en sansekategori. Hvis
jeg skal forsøge at få det til at lyde lidt "dialektisk", kunne jeg sige, at der her er
indført et nyt princip om "negationens negation" set i forhold til mængdealgebraen. Sansekategorierne er åbne mængder i et topologisk rum. I et topologisk
rum er en åben mængde komplement til sit komplement, men den er ikke altid
komplementet til sit åbne komplement. dvs. den er ikke altid komplement til sit
ydre (jfr. Studiebrev 8, afsnit 27).
Som det blev nævnt i Studiebrev 10, afsnit 34-38, kommer den samme asymmetri til udtryk i forhold til afgørbarhed i den teori om rekursive mængder, som
er udviklet af Gödel, Turing, Church m.fl. Komplementet til en positivt afgørbar
mængde behøver ikke selv at være positivt afgørbar.
22. De 5 axiomer om sansekategorierne i U siger på én gang noget om verden
og om vores adgang til den ved hjælp af vore sanser, måleapparater etc. Den
siger noget om vores aktive vekselvirkning med den fysiske verdens egenskaber. I DMS har jeg kaldt de 5 axiomer for "det mest almene grundlag for en
human psykofysik" (s. 418, fodnote 74).
Angående verden siger de 5 axiomer, at den består af uendeligt mange genstande, og at deres egenskaber er fordelt sådan, at ikke to genstande er helt ens, men
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at ingen genstand på den anden side adskiller sig fra andre på en måde, der gør
den entydigt defineret ved et sensorisk kriterium.
Angående vores vekselvirkning med denne verden siger axiomerne, at vi faktisk
kan skelne hvilke som helst to genstande, og at vi kan kombinere en endelig
mængde sensoriske afgørelser.
Axiomerne er altså på én gang, hvad man kunne kalde ontologiske og epistemologiske, selv om de i kraft af den anvendte ekstensionale metode fremtræder
som alene beskrivende mangfoldigheder i verden. Disse mangfoldigheder er
imidlertid afgørbare i forhold til et erkendende subjekt. Axiomerne har nok snarere status som en del af en "fundamentalontologi" i Heideggers forstand, hvilket måske bliver tydeligere, når vi i Studiebrev 13 inddrager udvalgskategorierne.
23. Spørgsmålet om, hvorvidt rummet af sansekategorier i U har en numerabel
basis, er ikke besvaret af de 5 axiomer, heller ikke hvis Axiom 5 erstattes af
Axiom 5A. Dermed er der heller ikke sagt noget om, hvilke muligheder subjektet har for at "finde frem" til relevante sansekategorier. Om der f.eks. foregår
en retrieval i et systematisk template-bibliotek, eller om der ved en successiv
eller momentan udnyttelse af feature-analysis "zoomes ind" på de relevante sansekategorier. Der er heller ikke sagt noget om, hvorvidt disse processer kan
foregå computabelt, konstruktivt, eller om de relevante sansekategorier bliver
fundet ved en ikke-konstruktiv udvalgsfunktion.
Selv om spørgsmålet om eksistensen af en numerabel basis i rummet af sansekategorier ikke kan formuleres udelukkende i first-order language, er det imidlertid interessant, at et forhold svarende til Löwenheim-Skolems theorem (jfr.
Studiebrev 6, afsnit III.d.) alligevel gør sig gældende her. Selv om det antages,
at rummet af sansekategorier i U ikke har en numerabel basis, findes der stadig
en numerabel model for rummet [dvs. en model, hvor den underliggende
mængde er numerabel]. Med andre ord kan U selv stadig godt være numerabel
ved en anden ordning end den sansekategorielle, f.eks. ud fra genstandenes
distribution i det fysiske 3-dimensionale rum, som vi om lidt skal se er relevant
i forhold til udvalgskategorierne.
Dette forhold, som klart styrker min diskussion af forholdet mellem sanse- og
udvalgskategorier, kendte jeg ikke til, da jeg skrev mit Addendum til DMS, 2.
udgave. Jeg regnede snarere med, at det omvendte var tilfældet, og spurgte mig
for på Matematisk Institut. Jeg takker Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Matematisk
Institut, Århus Universitet for at have besvaret spørgsmålet og for at have udarbejdet et bevis for påstanden, som indeholder et konstruktivt eksempel på et
perfekt topologisk rum med ikke numerabel basis på en numerabel underliggende mængde [Hoffmann-Jørgensen, 1994a; 2000, se bilag]. […].
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Jeg vender tilbage til Jørgen Hoffmann-Jørgensen i forbindelse med den delvise
løsning af, hvad der er omtalt som "det åbne spørgsmål" i ovennævnte Addendum.
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VIIb Udvalgskategorier
1. I Studiebrev 12 blev rummet af sansekategorier beskrevet som en perfekt topologi på den underliggende mængde af genstande i universet U. Det betød
bl.a., at ingen endelig delmængde af U kunne være en sansekategori, bortset fra
den tomme mængde Ø. Sansekategorier var enten tomme eller uendelige. Det
var i øvrigt denne uendelighed, som begrundede, at jeg i DMS kaldte strukturen
for en "infinit logik".
Men der er også nødvendigvis uendelige delmængder af U, som ikke er sansekategorier. F.eks. kan det afledes af axiomerne for rummet af sansekategorier, at
foreningsmængden af en sansekategori og en genstand, som ikke er med i sansekategorien, ikke selv kan være en sansekategori.
Der er altså nødvendigvis både endelige og uendelige delmængder af U, som
ikke er sansekategorier. Måske er der også uendelige delmængder af U, som
ikke indeholder nogen sansekategori som delmængde? Et spørgsmål, som jeg
vender tilbage til i Studiebrev 14. I alle tilfælde kan vi konstatere, at der findes
delmængder af U, som ikke er sansekategorier, altså delmængder, som ikke
udelukkende er definerede ved sensoriske kriterier.
2. Visse af disse delmængder, som ikke er sansekategorier, kalder jeg nu for
udvalgskategorier. Jeg kan altså starte med at fastslå:
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori.
Jeg kan nemlig af syntaktiske grunde, når andre axiomer om lidt er blevet indført, blive tvunget til at betragte den tomme mængde Ø som både en sansekategori og en udvalgskategori. Den tomme mængde Ø er dermed den eneste delmængde af U, som kan være begge dele.
3. Hvis jeg overhovedet vil hævde, at der findes udvalgskategorier, som ikke er
sansekategorier, er jeg altså også nødt til at hævde:
Axiom 7: Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i U.
4. Jeg er endnu ikke kommet ind på interpretationen af begrebet udvalgskategori. Men en central egenskab ved en udvalgskategori skal være, at det er muligt
for et subjekt (som selv er en genstand i U, og en potentiel udvalgskategori) at
udvælge, udpege, identificere en enkeltgenstand i enhver udvalgskategori, og at
denne udvalgte genstand selv er en udvalgskategori.
Hermed er det ikke sagt, at enhver genstand i en udvalgskategori nødvendigvis
er en udvalgskategori. I alle tilfælde forudsættes dette ikke, hvis der eksisterer
156

Studiebrev 13. Jens Mammen, 25.02.96
uendelige udvalgskategorier. Det viser sig, at sammen med de senere axiomer,
er det tilstrækkeligt her at forudsætte følgende:
Axiom 8: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom udvalgskategori.
[Axiom 8 vil senere, i afsnittet ”Appendix. Om Axiom 8”, få en lidt anden udformning]
5. Læg mærke til, at jeg for sansekategoriernes vedkommende talte om de principielle grænser for sensorisk skelnen, og dermed om et nærmest "ideelt" subjekt. For udvalgskategoriernes vedkommende er der derimod som udgangspunkt
tale om henvisning til et konkret subjekt, der ud fra en konkret position i tid og
rum udvælger, udpeger og identificerer genstande, som er distribueret, eller
ordnet, i rum og tid, "på tværs" af deres ordning efter egenskaber, der udelukkende kan skelnes sensorisk.
Denne udvælgen kan ske direkte og praktisk ("den fugl, jeg holder i hånden")
eller indirekte via en direkte udvælgen og henvisning til relationer ("forældrene
til den fugl, som jeg holder i hånden", "den fugl, som min ægtefælle holder i
hånden").
I og med at udvalgskategorierne på denne måde kan være defineret indirekte
ved henvisning til et primært, direkte udpeget referenceobjekt, f.eks. Jorden og
dens geografiske orden, kan det konkrete definerende subjekt imidlertid også
træde helt i baggrunden ("Rådhuspladsen i Århus").
Det afgørende er, at en udvalgskategori ikke er rent sensorisk defineret, men
nødvendigvis indeholder, hvad Strawson kalder et "demonstrativt element", en
henvisning til et (evt. underforstået og forudsat) partikularium.
Jeg vil altså lade muligheden stå åben for, at jeg taler om et enkelt konkret subjekts udvalgskategorier eller om mere fællesmenneskelige udvalgskategorier.
Jeg vil prøve at sige noget om disse udvalgskategorier, som gælder, hvad enten
jeg interpreterer dem på den ene eller den anden måde.
Jeg håber, at disse få ord om interpretationen af begrebet udvalgskategori er tilstrækkeligt nu og her, hvor jeg jo har sat mig for først og fremmest at udrede
matematikken bag begreberne.
6. Axiom 8 ovenfor udtrykte, at det hører med til definitionen på en udvalgskategori, at der altid skal kunne påpeges, identificeres, demonstreres, mindst ét
konkret eksisterende eksempel fra enhver ikke-tom udvalgskategori. I Axiom 7
hævdedes det, at sådanne udvalgskategorier eksisterer.
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Jeg kunne også i stedet for Axiom 7 have hævdet som et axiom, at enhver ikketom sansekategori indeholdt en ikke-tom udvalgskategori. Sammen med Axiom
8 ville det betyde, at enhver ikke-tom sansekategori indeholdt en endelig ikketom udvalgskategori. Sammen med et senere axiom (Axiom 11) ville det endda
betyde, at enhver ikke-tom sansekategori indeholder en udvalgskategori med
netop én genstand. Fortolkningsmæssigt ville det betyde, at jeg hævdede, at der
faktisk kunne udvælges eller påpeges en konkret genstand i enhver ikke-tom
sansekategori i U. I DMS har jeg imidlertid valgt det forsigtigere Axiom 7, idet
jeg dog gør opmærksom på, at enhver sansekategori, som indeholder en ikketom udvalgskategori, kan betragtes som et underrum, hvor alle axiomerne gælder. Det er den såkaldte globalitet, som jeg vender tilbage til.
Det er værd at huske, at mine forsigtige (relativt svage) axiomer ikke udelukker
de muligheder, som ville være beskrevet med stærkere axiomer. Når jeg har
brugt termen udvalgskategori, er det selvfølgelig med tanke på udvalgsaxiomet,
som lidt omskrevet hævder, at der i enhver delmængde kan udvælges en genstand (et punkt eller et element) med andre midler end dem, der definerer selve
delmængden. Med Axiom 6, 7 og 8 har jeg sagt, at dette i hvert tilfælde kan
lade sig gøre i nogle tilfælde, men ikke udelukket, at det kan lade sig gøre i alle.
7. De næste to axiomer hævder blot, at udvalgskategorier kan kombineres to og
to, hvilket er det samme som, at enhver endelig mængde af udvalgskategorier
kan kombineres ved operationerne dannelse af fællesmængde og foreningsmængde.
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Bemærk, at det ikke med Axiom 9 og Axiom 10 er udelukket, at der også kan
dannes uendelige fællesmængder og foreningsmængder af udvalgskategorier,
som selv er udvalgskategorier. Muligheden af, at vi kan holde rede på uendeligt
mange udvalgskategorier med hver deres selvstændige demonstrative grundlag
forekommer dog for radikal til ligefrem at blive indbygget i det axiomatiske
grundlag. Men muligheden er altså heller ikke på forhånd udelukket. Jeg prøver
fortsat at nøjes med det mest forsigtige og dermed mest generelle axiomatiske
grundlag som overhovedet muligt for at nå mine pointer.
8. Det sidste axiom, som skal indføres, omhandler ligesom Axiom 6 forholdet
mellem sansekategorier og udvalgskategorier.
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en udvalgskategori.
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Da en sansekategori udelukkende er defineret ved sensoriske kriterier, og da en
udvalgskategori forudsætter et "demonstrativt" element, som ikke er sensorisk
defineret, er det på forhånd udelukket, at fællesmængden af en udvalgskategori
og en sansekategori kan være en sansekategori, når lige bortses fra det tilfælde,
hvor fællesmængden er tom.
Men heraf følger ikke, at fællesmængden er en udvalgskategori. Den kunne jo
være en delmængde af U, som hverken var en sansekategori eller en udvalgskategori. Grunden til at lade fællesmængden være en udvalgskategori er først og
fremmest, at det forekommer rimeligt at antage, at det definitoriske element i en
udvalgskategori, som ikke er demonstrativt, netop er sensorisk. At en udvalgskategori altså typisk er en fællesmængde af en sansekategori og en udvalgskategori, som rummer det demonstrative element. "Den fugl, jeg holder i hånden" er
ud over demonstrativt at være defineret ved at være i min hånd også defineret
ved at have visse af en fugls sensoriske egenskaber, i modsætning til den fugleklat, som jeg måske også har i hånden (takket være fuglen).
Heraf følger dog ikke i sig selv, at enhver fællesmængde af en udvalgskategori
og en sansekategori er en udvalgskategori. For at være en udvalgskategori skal
der også, i henhold til Axiom 8, kunne udvælges eller påpeges en endelig udvalgskategori i fællesmængden, hvis denne er ikke-tom. Måske er dette et ret
stærkt krav. Så længe vi holder os til endelige udvalgskategorier, virker kravet
rimeligt, da det blot udtrykker, at enhver delmængde af en endelig udvalgskategori er en udvalgskategori. For uendelige udvalgskategoriers vedkommende udsiger Axiom 11 noget om "tilgængeligheden" af delmængder af udvalgskategorien defineret ved sensoriske kriterier. Hvis der eksisterer uendelige delmængder af U, som opfylder Axiom 6-10, men ikke Axiom 11, kan de ikke være udvalgskategorier. Om der derved er sket et tolkningsmæssigt tab, er svært at afgøre. Om der overhovedet eksisterer uendelige udvalgskategorier, fremgår ikke
af axiomerne. Jeg vil imidlertid lade denne mulighed stå åben.
9. Nu, hvor alle de 11 axiomer fra DMS er blevet præsenteret, vil jeg lige sammenholde deres betegnelse i studiebrevene med deres betegnelser i DMS:
Studiebrevene
Axiom 1
Axiom 2
Axiom 3
Axiom 4
Axiom 5
Axiom 6
Axiom 7

DMS (se register s. 519-522)
Ax. SU 1
Ax. S 3
Ax. S 7
Ax. S 5
Ax. S 11’’
Ax. SU 14’’
Ax. U 12
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Axiom 8
Axiom 9
Axiom 10
Axiom 11

Ax. U 13
Ax. U 3
Ax. U 4
Ax. SU 3

10. For overblikkets skyld gentager jeg alle axiomerne her:
Axiom 1: I U er der mere end én genstand.
Axiom 2: Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en
sansekategori.
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand.
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori.
Axiom 7: Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i U.
Axiom 8: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom
udvalgskategori.
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en udvalgskategori.
11. At der virkelig er tale om et axiomsæt, altså et sæt logisk uafhængige påstande som diskuteret i Studiebrev 5, har jeg bevist i DMS "Appendix" ved anvendelse af de metoder, nemlig brug af modeller, som ligeledes er diskuteret i
Studiebrev 5. Det skal ikke gentages her.
12. Af disse 11 axiomer kan der nu ved deduktion afledes en række theoremer.
Tolkningsmæssigt er nogle af theoremerne lige så vigtige som axiomerne, forstået på den måde, at hvis ikke disse theoremer kunne afledes, måtte der vælges
et andet axiomsæt, f.eks. suppleret med de pågældende påstande i axiomform,
idet det samlede axiomsæt selvfølgelig stadig skulle opfylde kravene til et
"sundt" axiomsæt, jfr. Studiebrev 5.
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Jeg nævner en række af disse theoremer her med theoremernes betegnelse i
DMS i parentes, så de kan findes (i registret DMS, s. 519-522) af dem, der
skulle have lyst til at se beviserne og diskussioner af tolkningerne:
Den tomme mængde Ø er en udvalgskategori (Th. U 8), men universet af genstande U er ikke en udvalgskategori (Th. U 18’’). Alene den sidste påstand gør,
at rummet af udvalgskategorier ikke udgør en topologi på U, jfr. Studiebrev 7,
afsnit 8. Komplementet til en udvalgskategori er ikke en udvalgskategori (Th. U
19’’). Enhver delmængde af en endelig udvalgskategori er en udvalgskategori
(Th. U 20). Af samme grund findes der udvalgskategorier, som består af netop
én genstand (Th. U 11). Der findes delmængder af U, som hverken er sansekategorier eller udvalgskategorier (Th. SU 10’’). Ingen ikke-tom sansekategori er
delmængde af en udvalgskategori (Th. SU 17’’).
13. Specielt vil jeg dog fremhæve to centrale theoremer, nemlig hvad jeg har
kaldt henholdsvis globalitetstheoremet (Th. SU 23) og korrespondenstheoremet
(Th. DSU 10). Begge disse theoremer har jeg forlangt skulle gælde for mit axiomsystem, og de har derfor været medbestemmende for valget af axiomer.
Globalitetstheoremet siger kort fortalt, at hele strukturen beskrevet ved de 11
axiomer gentager sig i ethvert underrum defineret ved en sansekategori, som
indeholder en ikke-tom udvalgskategori. Angående underrum eller delrum, se
Studiebrev 8, afsnit 5-7. Den struktur, som er beskrevet med axiomerne, er altså
på én gang en "makro"- og en "mikro"-struktur i U. Med andre ord er strukturen
invariant i forhold til valget af U, blot U er en sansekategori, som indeholder en
ikke-tom udvalgskategori.
Korrespondenstheoremet siger igen kort fortalt, at i enhver endelig udvalgskategori opfattet som et underrum er både topologien induceret af sansekategorierne og af udvalgskategorierne i U den diskrete topologi, dvs. samtlige delmængder i underrummet, jfr. Studiebrev 7, afsnit 9 og 18-19. Hver gang vi har,
hvad jeg i DMS har kaldt et "velafgrænset tilfælde", vil alle delmængder af den
underliggende endelige mængde være såvel inducerede sansekategorier som
inducerede udvalgskategorier. Sanse- og udvalgskategorierne vil "lokalt falde
sammen" i ethvert sådant underrum, som altså vil være organiseret med den
sædvanlige mængdealgebra. Der er altså korrespondens mellem den asymmetriske struktur i U defineret ved de 11 axiomer, og den symmetriske og diskrete
struktur i ethvert "velafgrænset tilfælde", som vi kender fra den traditionelle
"finitte" logik. Med andre ord kan de 11 axiomer anskues som en matematisk
generalisation af den diskrete topologi, idet denne genfindes inden for den generaliserede struktur under velbeskrevne betingelser.
Dette korrespondenskrav, der forlanger, at den "gamle" struktur skal kunne genfindes inden for den "nye" under veldefinerede betingelser, har jeg selvfølgelig
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overtaget fra fysikkens tilsvarende generaliseringer af den klassiske fysik til relativitetsteori og kvantemekanik. Jeg tror, at det er et sundt materialistisk krav
også i andre videnskaber. (Peter Klange, som er med i STP, har i sit speciale
[1995] gennemført en grundig diskussion af korrespondensprincippet i fysik og
psykologi).
14. Nu hvor jeg har præsenteret den axiomatiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorier, vil jeg minde om diskussionen i Studiebrev 5 om axiomatiske
systemer. Selv om termerne "sansekategori" og "udvalgskategori" optræder i
axiomerne og derved får fastlagt en syntaks, er deres semantik ikke givet i og
med axiomerne. Fortolkningen eller interpretationen af termerne må læseren
selv levere.
Heraf følger også, at der eksisterer andre fortolkninger eller modeller, som også
tilfredsstiller axiomerne. Det er netop dette forhold, som udnyttes ved de beviser for konsistens og uafhængighed, som jeg omtalte ovenfor i afsnit 11, og som
jeg har gennemført i DMS "Appendix".
F.eks. kan sansekategorierne interpreteres som de åbne mængder i standardtopologien på R (jfr. Studiebrev 7, afsnit 22-32) og udvalgskategorierne som alle
rationelle delmængder af R. Sansekategorierne kan også interpreteres som de
åbne mængder i standardtopologien på Q (jfr. Studiebrev 8, afsnit 5-14) og udvalgskategorierne som alle endelige delmængder af Q. I første tilfælde er rummet af "sansekategorier" sammenhængende, i andet tilfælde er det ikke-sammenhængende (jfr. Studiebrev 12, afsnit 19). I første tilfælde eksisterer der uendelige udvalgskategorier, i andet tilfælde kun endelige.
Der vil altså kunne tilføjes andre axiomer end de 11, f.eks. vedrørende sammenhæng eller udvalgskategoriernes størrelse. Hvis nogle af de 11 axiomer derved ville blive til theoremer, er de nye axiomer, som tidligere sagt, stærkere end
de erstattede. Jeg vil ikke udelukke sådanne stærkere axiomer. Men jeg har her
holdt mig til, hvad jeg betragter som et absolut minimum, altså en slags mindste
fællesnævner for mulige udbygninger eller konkretiseringer.
15. Som sagt har jeg sat mig for her at diskutere det matematiske grundlag for
teorien om sanse- og udvalgskategorier, og derfor indskrænke det fortolkningsmæssige, som der til gengæld er gjort meget ud af i DMS, til et minimum. Jeg
vil derfor vente med f.eks. at diskutere sanse- og udvalgskategoriernes forhold
til implicit (tavs) og eksplicit (verbaliserbar) viden og deres forhold til erkendelse hos dyr og mennesker. Der er også interessante relationer mellem udvalgskategorierne og aktiv orientering i rum (og tid) til forskel fra sensorisk diskrimination, som jeg har diskuteret en del med Niels. Der er både udviklingspsykologiske perspektiver i dette (som STP-deltager Peter Krøjgaard f.eks. har på162
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peget i sit speciale [1995] i en diskussion af bl.a. Elisabeth Spelkes forskning)
og kognitionspsykologiske/neuropsykologiske, f.eks. i forhold til et "what" og
et "where" system.
Men alt dette må jeg lade ligge i denne omgang for nogenlunde hurtigt at nå
frem til de næste matematiske pointer, og deres fortolkning.
16. Det næste spørgsmål, som rejser sig angående selve det axiomatiske system,
altså de 11 axiomer, vedrører det generelle forhold mellem delmængderne af U
og sanse- og udvalgskategorierne. Jeg er gået ud fra, at sanse- og udvalgskategorierne er ekstensionerne af de delmængder, vi kan definere i verden (U) med
de midler (intensioner), som ligger bag sansekategorierne (sensorisk skelnen)
og udvalgskategorierne (demonstrativ, påpegende udvælgelse). Spørgsmålet er
nu, om vi dermed har udtømt vores muligheder for at udvælge, skelne eller definere delmængder i verden.
Hvis det tillades af axiomsystemet, at alle delmængder af U er en sansekategori
eller en udvalgskategori eller en foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori, så er vi ikke af selve axiomsystemet tvunget til at antage eksistensen
af andre intensioner i verden end de to nævnte, som altså i princippet kan være
"udtømmende". Til gengæld gør denne mulighed tilsyneladende alle verdens
delmængder "definerbare" på en måde, der stemmer dårligt med vores intuitive
forestilling om verden som eksisterende hinsides enhver "definition" eller "konstruktion".
Hvis det omvendt følger af axiomsystemet, at der nødvendigvis må eksisterer
delmængder af U, som hverken er en sansekategori eller en udvalgskategori eller en foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori, så er spørgsmålet,
om der så også nødvendigvis eksisterer intensioner, der overskrider sanse- og
udvalgskategoriernes, og hvad disse i så fald skulle være. Måske mangler de i
axiomsystemet?
Afgørelse af dette spørgsmål kan også kaste lys over spørgsmålet om, hvorvidt
axiomsystemet har været for "forsigtigt" eller for "dristigt".
Det er dette spørgsmål, som i DMS er omtalt som "det åbne spørgsmål", og som
specielt er diskuteret i "Addendum" i 2. udgave af DMS.
Det viser sig nu, at spørgsmålet efter alt at dømme har en overraskende løsning,
som på sin vis falder imellem de to muligheder nævnt ovenfor, og som fortolkningsmæssigt indfrier min ambition med axiomsystemet langt bedre, end jeg
havde forestillet mig.
I den 3. udgave af DMS [I ”Tilføjelse til Addendum”], som er i trykken og udkommer til april [1996], omtaler jeg meget kort denne løsning, som er fundet og
bevist af Jørgen Hoffmann-Jørgensen [1994b; 2000, se bilag] fra Matematisk
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Institut, Århus Universitet. I Studiebrev 14 er der plads til en lidt grundigere
fremstilling og diskussion, også af et endnu manglende bevis, som er forsøgt
gennemført på Matematisk Institut, Moskvas Universitet, af en ekspert i
mængdelærens axiomatiske grundlag, dog foreløbig uden held.

164

Studiebrev 14. Jens Mammen, 02.04.96
VIIc Afgørbare kategorier, udvalgsaxiomet og "maksimale perfekte topologier"
1. I det sidste afsnit i Studiebrev 13 (afsnit 16) tog jeg hul på det spørgsmål,
som er emnet for dette Studiebrev 14. Spørgsmålet var, om de 11 axiomer (i
Studiebrev 13, afsnit 9-10), som definerede en syntaks for sanse- og udvalgskategorierne, implicerede, at der i universet af genstande U nødvendigvis fandtes delmængder, som hverken var sansekategorier, udvalgskategorier eller foreningsmængder af sanse- og udvalgskategorier. Eller for at stille det samme
spørgsmål "symmetrisk", om de 11 axiomer tillod eller ikke tillod, at enhver
delmængde i U var en sansekategori, en udvalgskategori eller foreningsmængden af en sanse- og en udvalgskategori.
I Studiebrev 13, afsnit 16, kom jeg også ind på, hvorfor spørgsmålet var vigtigt,
og i første omgang vil jeg henvise dertil. […]
2. I DMS definerede jeg begrebet en afgørbar kategori som foreningsmængden
af en sansekategori og en udvalgskategori (s. 396, definition Def. SUA 4). Da
den tomme mængde Ø både er en sansekategori og en udvalgskategori, og da
fællesmængden af en sansekategori og en udvalgskategori ifølge vores Axiom
11 er en udvalgskategori, ses det, at enhver sansekategori, enhver udvalgskategori og enhver fællesmængde eller foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori er en sådan afgørbar kategori.
De afgørbare kategorier er altså netop alle de delmængder af U, som er defineret ved at kombinere sanse- og udvalgskategorier, altså sådanne delmængder af
U (ekstensioner i U), som er definerbare med de intensioner, som definerer
sanse- og udvalgskategorierne.
Om "afgørbar kategori" er en helt velvalgt term, vender jeg tilbage til i Studiebrev 15.
3. Det ovennævnte spørgsmål drejer sig altså om, hvorvidt nedenstående påstand er forenelig med de 11 axiomer.
Påstand 1: Enhver delmængde af U er en afgørbar kategori.
Sagt med andre ord er spørgsmålet, om de 11 axiomer tillader, at rummet af afgørbare kategorier er organiseret som et diskret topologisk rum, jfr. Studiebrev
7, afsnit 9.
Det er klart, at Påstand 1 ikke kan være et theorem, da der findes interpretationer af de 11 axiomer, hvor Påstand 1 ikke er opfyldt. Hvis vi f.eks. som i Studiebrev 13, afsnit 14, interpreterer sansekategorierne som de åbne mængder i
standardtopologien på R og udvalgskategorierne som alle rationelle delmængder af R, så vil de afgørbare kategorier være alle foreningsmængder af åbne in165
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tervaller og mængder af rationelle tal. Men en delmængde af R bestående udelukkende af irrationelle tal er ikke en sådan afgørbar kategori, og dermed er Påstand 1 ikke opfyldt i denne interpretation. Altså kan Påstand 1 ikke være et
theorem.
Spørgsmålet er altså, hvorvidt Påstand 1 er et potentielt axiom. Hvis der findes
en interpretation af de 11 axiomer, hvor Påstand 1 er opfyldt, så er det dermed
bevist, at Påstand 1 virkelig er et potentielt axiom. Men det har ikke været muligt for mig at finde et sådant eksempel.
Hvis Påstand 1 er et potentielt axiom, så er dets negation pr. definition (jfr. Studiebrev 5) også et potentielt axiom, nemlig
Påstand 2: Der findes en delmængde af U, som ikke er en afgørbar kategori.
4. Alternativet til den mulighed, som er beskrevet ovenfor, hvor både Påstand 1
og Påstand 2 er potentielle axiomer, hvor altså begge er forenelige med de 11
axiomer, er, at Påstand 1 er uforenelig med de 11 axiomer, og at Påstand 2 dermed er et theorem. Andre muligheder gives ikke (jfr. Studiebrev 5), fordi Påstand 1 som sagt ikke er et theorem, da Påstand 2 (som vist med ovennævnte
model-eksempel fra Studiebrev 13, afsnit 14) er forenelig med de 11 axiomer. I
DMS har diskussionen derfor drejet sig om, hvorvidt Påstand 2 er et theorem
eller ej.
5. I Addendum i DMS, 2. udgave, er det bevist, at hvis vi til de 11 axiomer føjer
et
Axiom 12: Rummet af sansekategorier i U har en numerabel basis,
så bliver Påstand 2 et theorem (som i Addendum er betegnet som Th. A 10’’).
Men det var ikke muligt for mig at besvare spørgsmålet, altså gennemføre beviset, alene ud fra de oprindelige 11 axiomer, uden Axiom 12.
6. Begrebet numerabel basis har tidligere været diskuteret generelt i Studiebrev
8, afsnit 1-4 og 21-22, i relation til afgørbarhed i Studiebrev 10, afsnit 24, samt i
relation til sansekategorier i Studiebrev 12, afsnit 15-16 og 23. I rummet af sansekategorier sikrede en numerabel basis (Axiom 12) således en vis systematisk
"velordnethed" (som i Studiebrev 12 blev interpreteret som en principiel mulighed for algoritmisk eller computabel mønstergenkendelse). Under denne forudsætning er der altså nødvendigvis delmængder i U, som ikke er afgørbare kategorier.
Men stadig vidste jeg altså ikke, da jeg skrev Addendum [i 1989], om det
samme gælder uden den specielle forudsætning, som er givet med Axiom 12.
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7. Jeg omtalte i Studiebrev 12, afsnit 23, et spørgsmål angående forholdet mellem kardinaliteten af U og kardinaliteten af en basis for sansekategorierne i U,
som jeg havde fået besvaret i et notat (2. sept. 1994) af Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Matematisk Institut, Aarhus Universitet (om kardinalitet, se Studiebrev
4 og 6). I forlængelse af det forelagde jeg Hoffmann-Jørgensen det mere generelle spørgsmål om status'en af Påstand 1 og Påstand 2 i relation til de 11 axiomer. Svaret kom i et 8 siders notat "Maximal Perfect Topologies" (19. sept.
1994). [Hoffmann-Jørgensen, 1994b; 2000, se bilag]
Heri bevises for det første, at det gælder generelt, at hvis rummet af sansekategorier har en basis, hvis kardinalitet er lavere end eller lig med den underliggende mængdes (U's) kardinalitet, så følger Påstand 2 som theorem fra de 11
axiomer. Da U's kardinalitet ikke kan være lavere end ℵ0, altså mindst må være
numerabel (da den nødvendigvis er uendelig), vil denne betingelse altid være
opfyldt, hvis blot basen har kardinalitet ℵ0, altså er numerabel, som krævet i
Axiom 12. Det var det specialtilfælde, som jeg havde bevist i Addendum.
Hoffmann-Jørgensens mere generelle bevis anvender i øvrigt samme metode,
men benytter, hvad jeg i Addendum s. xvii har kaldt "en udvidelse af de induktionsprincipper, som er anvendt i nærværende bevis".
8. Det afgørende nye i notatet er imidlertid, at det også bevises, at hvis vi omvendt har, at kardinaliteten af basen er større end kardinaliteten af U, og hvis vi
yderligere forudsætter en udgave af udvalgsaxiomet (Zorn's Lemma), der er i
familie med axiomet om mængders velordnethed, så er Påstand 1 forenelig med
de 11 axiomer og altså, ligesom Påstand 2, et potentielt nyt axiom!
Hermed er det åbne spørgsmål fra DMS altså besvaret helt generelt!
Svaret bevises ved fra Zorn's Lemma at udlede, at der eksisterer en særlig slags
perfekte topologiske rum, nemlig såkaldte maksimale perfekte topologier (maximal perfect topologies), hvori alle delmængder er afgørbare kategorier ("resolvable categories"), altså foreningsmængder af sansekategorier ("sense categories") og udvalgskategorier ("choice categories").
Et væsentligt træk ved disse maksimale perfekte topologier er, at de ikke bare er
"særdeles uendelige", men at de ikke er konstruktive (jfr. Studiebrev 2 og 6). De
eksisterer kun under forudsætning af udvalgsaxiomet og kan ikke defineres
konstruktivt, dvs. de kan faktisk ikke beskrives eksplicit.
Hermed har jeg ikke blot fået besvaret mit åbne spørgsmål fra Addendum (og
fra DMS 1. udg.), men har fået et svar, som interpretationsmæssigt er langt
mere interessant og tilfredsstillende end de mulige svar, som jeg diskuterede i
DMS. Dette hænger sammen med det følgende.
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9. Det ser nemlig ud til, at der ikke findes andre rum end de maksimale perfekte
topologier, som opfylder de 11 axiomer og Påstand 1! Hvis det virkelig er tilfældet, betyder det, at Påstand 1 (forudsat de 11 axiomer og definitionen på afgørbar kategori som en foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori)
implicerer udvalgsaxiomet! Da udvalgsaxiomet omvendt (forudsat de 11 axiomer etc.) implicerede Påstand 1, vil dette sige, at Påstand 1 i så fald (forudsat
de 11 axiomer etc.) er en ny udgave af udvalgsaxiomet!!
Med andre ord er påstanden om, at sanse- og udvalgskategorierne "udtømmer"
U, i så fald det samme som at hævde selve udvalgsaxiomet (foruden at den selvfølgelig implicerer, at basens kardinalitet er større end U's kardinalitet, og dermed umuligt kan være numerabel).
10. Hoffmann-Jørgensen er overbevist om, at denne identitet mellem Påstand 1
og udvalgsaxiomet er gyldig, men det er ikke lykkedes ham at bevise det. Lad
mig med vanlig matematik-slang kalde det for "Hoffmann’s Conjecture", altså
"Hoffmann's formodning".
Det var Hoffmann-Jørgensens bevis, og den endnu ikke beviste yderligere formodning, altså Hoffmann's Conjecture, som jeg fortalte Niels om i november
1994, og som gav ham ideen til disse studiebreve, og til oprettelsen af STP.
I januar 1995 havde Hoffmann-Jørgensen besøg af professor Vladimir Kanovei
fra Moskvas Universitet, som er ekspert i mængdelærens axiomatiske grundlag.
Han diskuterede problemet med Kanovei, som blev interesseret og tog det med
hjem til Matematisk Institut i Moskva. Men til dato er beviset for Hoffmann's
Conjecture ikke fundet.
11. Jeg vil i det følgende gå ud fra, at beviset for formodningen eksisterer, selv
om det altså ikke er fundet endnu, og drage nogle foreløbige konklusioner, idet
formodningen forekommer mig at have vidtrækkende konsekvenser. Desuden
vil jeg af hensyn til eventuelt særligt interesserede også fortælle lidt mere om de
maksimale perfekte topologier, som er nogle af de mest eksotiske matematiske
objekter ved i en vis forstand at være "uendeligt komplicerede" på en måde, der
gør, at de ikke kan modelleres. Det er næsten (?) sådan, at de maksimale perfekte topologier eksisterer på samme måde, som der må eksistere en virkelig
verden bag ved matematikken, som den ikke selv kan afbilde fuldstændigt, men
som alligevel må forudsættes som eksisterende. Næsten (?) sådan, at matematikken her peger på sin egen grænse, ligesom man kan sige, at den gør i Gödels
ufuldstændighedssætninger.
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12. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt axiomsystemet er for forsigtigt
eller for dristigt i forhold til den virkelighed, som jeg gerne vil beskrive med
dem, ser det i hvert fald foreløbig ud til, at jeg har haft heldet med mig og holdt
balancen på knivsæggen. Der har ikke i nogen af de 11 axiomer været henvist til
udvalgsaxiomet. Det har højst ligget implicit i semantikken. Alligevel udgør de
11 axiomer altså tilsammen en syntaktisk struktur, som tilsyneladende fremtvinger udvalgsaxiomet og dermed på overraskende vis bekræfter, hvad der var
intenderet med axiomerne. Umiddelbart kunne det jo se ud til, at udvalgskategorierne som defineret med de 11 axiomer blot var negativt defineret ud fra sansekategorierne. Det interessante er imidlertid, at i den situation, hvor udvalgskategorierne netop er "alt hvad der ikke er sansekategorier", så er påstanden om deres eksistens åbenbart (ifølge Hoffmann's Conjecture) sammenfaldende med
hævdelsen af udvalgsaxiomet. Og det var netop, hvad der oprindeligt var tænkt
på med begrebet udvalgskategori.
13. Det ser altså ud til, at rummet af afgørbare kategorier kan være diskret eller
konstruktivt eller ingen af delene, men aldrig begge dele. Hvis der kan konstrueres en model af en verden, som følger de 11 axiomer, så vil denne model nødvendigvis indeholde delmængder, som ikke er afgørbare kategorier. Eller omvendt, hvis alle delmængder i verden er afgørbare kategorier, så kan der ikke
konstrueres nogen model af denne verden. Det er denne situation, som jeg nu vil
diskutere og fortolke, foruden at jeg som sagt vil sige lidt mere om selve de
maksimale perfekte topologier.
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VIId Mere om maksimale perfekte topologier og "Hoffmann’s Conjecture"
1. I Studiebrev 14, afsnit 2 introducerede jeg begrebet en afgørbar kategori som
foreningsmængden af en sanse- og en udvalgskategori, og jeg hævdede, at nedenstående Påstand 1 var konsistent med de 11 axiomer for sanse- og udvalgskategorierne:
Påstand 1: Enhver delmængde af U er en afgørbar kategori.
At negationen af Påstand 1, som blev kaldt Påstand 2, var konsistent med de 11
axiomer, vidste vi i forvejen (jfr. Studiebrev 14, afsnit 3).
På dette stade af undersøgelsen har jeg ikke taget stilling til, om jeg faktisk vil
hævde Påstand 1 eller Påstand 2. Når jeg senere igen kommer ind på tolkningen
af de 11 axiomer, vil jeg diskutere dette spørgsmål. Det afgørende er, at hverken
Påstand 1 eller Påstand 2 er et theorem, som følger af de 11 axiomer. Og det er
det, som jeg er i gang med at vise nu.
Når Påstand 1 er konsistent med de 11 axiomer, skyldes det, at der findes en
interpretation eller en model, for hvilken såvel de 11 axiomer som Påstand 1 er
sand (jfr. diskussionen af konsistens i Studiebrev 5).
Denne model er et rum af sanse- og udvalgskategorier, hvor sansekategorierne
er organiseret som en såkaldt maksimal perfekt topologi (jfr. Studiebrev 14, afsnit 8).
En sådan maksimal perfekt topologi har en række egenskaber, som kort blev
omtalt i Studiebrev 14:
- Enhver basis for en maksimal perfekt topologi har større kardinalitet end den
underliggende mængde. (jfr. Studiebrev 14, afsnit 8).
- Eksistensen af en maksimal perfekt topologi forudsætter gyldigheden af udvalgsaxiomet (mere præcist en udgave af udvalgsaxiomet, som kaldes Zorn's
Lemma, eller Hausdorff's maksimale kædeprincip). En maksimal perfekt topologi er altså ikke konstruktiv (jfr. Studiebrev 14, afsnit 8).
- Ingen andre rum end dem, hvor sansekategorierne er organiseret som de
åbne mængder i en maksimal perfekt topologi, tilfredsstiller de 11 axiomer
og Påstand 1. Denne sidste påstand (Hoffmann's Conjecture), som indebærer, at de 11 axiomer og Påstand 1 tilsammen implicerer udvalgsaxiomet, er
endnu ikke bevist (jfr. Studiebrev 14, afsnit 9-10).
2. I Studiebrev 14 tog jeg hul på at fortolke det resultat, som er nævnt ovenfor. I
tredje udgave af DMS, som udkom i begyndelsen af august 1996, har jeg i en
kort "Tilføjelse til Addendum" omtalt resultatet og givet en tolkning af det på
linie med Studiebrev 14, afsnit 13.
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I dette Studiebrev 15 vil jeg vente lidt med yderligere tolkninger og diskussioner og i stedet gå noget mere i detaljer med de maksimale perfekte topologier
og deres egenskaber, herunder de allerede nævnte.
De maksimale perfekte topologier kaldes også maksimale perfekte Hausdorff
topologier, ligesom et perfekt topologisk rum også kaldes et perfekt Hausdorffrum. Jeg bruger her den kortere betegnelse, idet det underforstås, at der er tale
om Hausdorff-rum (jfr. Studiebrev 11, afsnit 4).
Jeg har ikke helt rede på begrebets oprindelse. Jeg har nogle referencer til maksimale perfekte topologier fra 1970'erne, men begrebet er muligvis ældre. [Det
viser sig, at de maksimale perfekte topologier er opdaget i 1943 af Edwin
Hewitt. Se Studiebrev 16.]
Som sagt ovenfor kan de maksimale perfekte topologier ikke konstrueres, og
der kan derfor ikke gives et eksplicit eksempel. Men de kan dog defineres præcist nok til, at deres eksistens kan hævdes. Jeg vil ikke anføre en eksakt definition, som er ret teknisk, men i stedet forsøge mig med en lidt løsere beskrivelse.
Først skal jeg dog præsentere et par andre nødvendige begreber. I den forbindelse vil jeg erindre om, at jeg nu taler om modeller og derfor henviser til eksempler, hvor den underliggende mængde for de topologiske rum er tal, f.eks. den
reelle talakse. Men hensigten er at bevise eller illustrere påstande, som gælder
for rum, hvor den underliggende mængde kan være alt muligt, også virkelige
genstande i verden (jfr. om konsistensbeviser i Studiebrev 5).
3. Lad os som udgangspunkt se på en velkendt og veldefineret perfekt topologi,
nemlig standardtopologien på R, altså topologien på den reelle talakse defineret
ved, at alle foreningsmængder af åbne intervaller, samt den tomme mængde Ø,
er åbne mængder (jfr. Studiebrev 7, afsnit 22-31). Vi kan nu herudfra definere
en ny perfekt topologi på R, som har flere åbne mængder, men som også omfatter alle de åbne mængder i standardtopologien. En sådan ny topologi siges at
indeholde (eng. include eller contain) den førstnævnte topologi.
Den nye topologi kan f.eks. se sådan ud: Lad de åbne mængder være alle foreningsmængder af endelige fællesmængder af typen O∩Q og O∩R\Q, hvor
"∩" betyder fællesmængde (jfr. Studiebrev 3), O er en åben mængde i standardtopologien, Q er mængden af rationelle tal og R\Q er mængden af irrationelle tal ("\" betyder differensmængde, jfr. Studiebrev 3). Mængderne O∩Q og
O∩R\Q, som på denne måde definerer en topologi, kaldes en subbase eller
subbasis (eng. subbase, subbasis) for topologien.
Den nye topologis åbne mængder er altså foreningsmængder af åbne intervaller,
som er sammensat af del-intervaller, der enten er reelle, eller består af udelukkende rationelle tal eller udelukkende irrationelle tal. Denne topologi kaldes den
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direkte sum-topologi af Q og R\Q, i forhold til standardtopologien på R. Det
ses forholdsvis let, at den selv er en perfekt topologi på R.
Jeg kunne også have valgt en anden perfekt topologi end den ovennævnte, som
indeholdt standardtopologien. Jeg kunne have gjort det efter helt samme princip, men ud fra en subbasis, som var alle mængder O∩W og O∩R\W, hvor W
nu ikke er mængden af rationelle tal, men en anden mængde, som er "tæt" i R,
f.eks. alle tal af typen

z
2n

, hvor z er et helt tal, og hvor n er et naturligt tal, med

andre ord alle brøker, hvor nævneren er en potens af 2. (Jeg vender tilbage til
begrebet "tæt").
Jeg kunne have konstrueret uendeligt mange andre perfekte topologier, som indeholdt standardtopologien. Og for hver af disse kan jeg igen konstruere nye,
som indeholder dem, osv. i det uendelige. Nøjagtig samme situation ville jeg
have haft, hvis jeg i stedet var gået ud fra standardtopologien på Q, eller i virkeligheden en hvilken som helst perfekt topologi.
Hver gang jeg har to af disse perfekte topologier, kan jeg konstruere en ny, som
indeholder dem begge. For de to, som jeg har konstrueret ovenfor, kan jeg f.eks.
vælge topologien med en subbasis, som er "foreningen" af de to topologiers
subbaser, altså alle mængder af typen O∩Q, O∩R\Q, O∩W og O∩R\W. Denne
nye topologi er den "minimale", som indeholder de to topologier og betegnes
deres topologiske forening (eng. topological union). Efter samme princip kan
jeg definere foreningen af et vilkårligt antal topologier på samme underliggende
mængde.
I ovenstående eksempel var foreningen af de to perfekte topologier selv en perfekt topologi. Men det behøver den ikke at være i alle tilfælde. F.eks. kan vi
konstruere en perfekt topologi på R med subbasis bestående af alle mængder af
typen r+qz, hvor r er et reelt tal, q er et rationelt tal, og z gennemløber de hele
tal. Med andre ord alle differensrækker på R med rationel differens. Men den
topologiske forening af denne topologi med standardtopologien er ikke perfekt.
4. Vi kan tænke os alle de uendeligt mange perfekte topologier på R ordnet efter, hvorvidt de inkluderer hinanden. "Oven på" en given topologi ligger alle de,
der indeholder den, og "under" ligger alle de, som den indeholder.
Lad os nu se på en bestemt delmængde af de perfekte topologier, for hvilke det
gælder, at for hvilke som helst to af dem, vil enten den første være indeholdt i
den anden, eller den anden være indeholdt i den første. En sådan delmængde af
de perfekte topologier vil udgøre en såkaldt kæde (eng. chain). Enhver af de
perfekte topologier, som vi kan konstruere, vil være med i mange forskellige

172

Studiebrev 15. Jens Mammen, 21.09.96
chains, både "opad" og "nedad", så den samlede struktur er et filtret netværk af
kæder. En "busk" i matematisk slang.
Hvis vi har en endelig mængde af perfekte topologier, som udgør en kæde, er
den topologiske forening af alle topologierne i kæden naturligvis netop den af
topologierne, som er den mest inklusive, altså den, som er "i toppen" af kæden.
Men hvad nu, hvis vi har en uendelig mængde af perfekte topologier i samme
kæde? Det kan […] bevises, at også i dette tilfælde er den topologiske forening
af dem alle selv en perfekt topologi, om end det ikke behøver at være en af topologierne i den givne kæde. […]
[Lad os nu have en mængde af perfekte topologier på en given underliggende
mængde, f.eks. R. Hvis det for denne mængde af topologier gælder, at for enhver kæde af topologier i mængden er kædens forening også med i mængden, så
siger vi, at mængden af topologier er kæde-stabil (eng. chain-stable). Mængden
af alle perfekte topologier på en given underliggende mængde er altså kædestabil.
Der findes nu en særlig udgave af udvalgsaxiomet, Zorn’s Lemma, der siger, at i
en sådan kæde-stabil mængde findes der et maksimalt element, som indeholder
alle andre elementer i mængden. I vores sammenhæng siger Zorn’s Lemma
altså, at i en kæde-stabil mængde af perfekte topologier findes der en maksimal
perfekt topologi, som indeholder alle de andre topologier i mængden. Da
mængden af alle perfekte topologier på en given underliggende mængde som
sagt er kæde-stabil, findes der altså en maksimal perfekt topologi, der indeholder alle perfekte topologier på den underliggende mængde.
Den maksimale perfekte topologi er imidlertid ikke konstruktiv, så der kan ikke
gives eksempler. Dette hænger sammen med, at vi har måttet forudsætte en udgave af udvalgsaxiomet for at bevise eksistensen af en maksimal perfekt topologi. At Zorn’s Lemma er en udgave af udvalgsaxiomet, har i denne sammenhæng groft sagt at gøre med, at der ikke er nogen eksplicit måde, hvorpå vi kan
definere og ordne alle de mulige kæder, hvis foreningsmængder igen skal forenes i den maksimale perfekte topologi.]
Et lemma er en hjælpesætning, som bruges ved beviset af andre sætninger. Og
denne funktion har Zorn's Lemma udfyldt i høj grad i flere af den moderne matematiks områder. Det blev fremsat i 1935 af Max Zorn, men blev næsten enslydende formuleret i 1909 af Felix Hausdorff i hans maksimale kædeprincip,
som ofte blot kaldes Hausdorff's maksimal princip.
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Når det må betragtes som en udgave af udvalgsaxiomet, er det fordi det, ligesom f.eks. Hausdorff's princip om mængders velordnethed (jfr. min diskussion
med Tia 19.12.94), siger, at et matematisk objekt eksisterer, selv om det ikke
kan konstrueres eksplicit, blot visse andre svagere krav er opfyldt. Det er i formuleringen af disse svagere krav, at de forskellige udgaver af udvalgsaksiomet
afviger (ofte meget lidt) fra hinanden. (En fremragende oversigt over disse forskellige udgaver og deres historie gives som tidligere sagt i G.H. Moore, 1982).
[For en opdateret oversigt med flere spændende diskussioner, se Schechter
(2000)].
Hermed har jeg forhåbentlig fået belyst den ene af de egenskaber ved de maksimale perfekte topologier, som jeg omtalte i afsnit 1 ovenfor, nemlig at deres
eksistens forudsatte Zorn's Lemma. Og jeg har forhåbentlig også fået antydet, at
de er "uhyre uendelige og komplicerede", faktisk i en grad, så Mandelbrotmængden, som en af de mest komplicerede konstruktive mangfoldigheder, der
kendes, er det rene vand.
5. Lad mig nu se på andre af egenskaberne ved de maksimale perfekte topologier. I afsnit 3 ovenfor omtalte jeg en delmængde af R, som var "tæt" i R, nemlig
alle brøker af typen

z
2n

, hvor z var hel, og hvor n var et naturligt tal. En

mængde A er tæt (eng. dense) i et topologisk rum med den underliggende
mængde T, hvis A's afslutning er T, hvilket er det samme som, at A's ydre er den
tomme mængde Ø, eller igen at enhver ikke-tom åben mængde i T indeholder
mindst ét punkt fra A (jfr. Studiebrev 8, afsnit 23-39). Mængden W af alle brøker af typen

z
2n

er altså tæt i standardtopologien på R, fordi ethvert åbent inter-

val på R indeholder mindst ét punkt af denne type (og i øvrigt uendeligt
mange).
Komplementet til en tæt delmængde i T kaldes co-tæt (en lidt uelegant oversættelse af engelsk co-dense). For en co-tæt mængde gælder det altså, at dens
indre er den tomme mængde Ø, eller med andre ord, at den ikke indeholder nogen ikke-tomme åbne mængder. En mere sigende oversættelse af co-dense, ville
måske derfor være tynd, og jeg vil for anskuelighedens skyld fremover bruge
denne uautoriserede og hjemmestrikkede betegnelse for en co-tæt mængde.
(Desværre findes der allerede et begreb "meager" i topologien, som betegner en
anden egenskab ved en mængde. Men det må vi leve med). En delmængde i T
kan godt på samme tid være tæt og tynd. Det gælder f.eks. mængden W ovenfor.
Enhver åben mængde i standardtopologien på R indeholder nemlig både elementer fra W og fra R\W. Vi skal dog om lidt se, at noget tilsvarende lige netop
ikke kan lade sig gøre i en maksimal perfekt topologi.
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Et punkt a i en delmængde A i et topologisk rum er isoleret i A (eng. Isolated in
A), hvis der findes en åben mængde i rummet, som indeholder a, men ikke indeholder andre punkter fra A. I et perfekt topologisk rum på mængden T er ingen punkter isoleret i T.
En delmængde A, som kun indeholder isolerede punkter i A, kaldes diskret (eng.
discrete). Ethvert af punkterne i en diskret mængde kan altså isoleres i en åben
mængde, der ikke indeholder andre punkter fra A. F.eks. vil mængden af hele tal
eller enhver endelig mængde tal være en diskret mængde i standardtopologien
på R. Mængden af alle brøker

1
, hvor n gennemløber de hele positive tal, vil
n

også være diskret. Men hvis vi tilføjer punktet 0 (nul) til mængden, er den ikke
længere diskret, da dette punkt ikke kan isoleres fra resten af mængden.
En delmængde A, som ikke indeholder nogen isolerede punkter i A, kaldes i sig
selv tæt (eng. dense in itself), eller tæt i sig selv. I en perfekt topologi vil enhver
tæt mængde også være i sig selv tæt. [Se nedenfor]. Men det omvendte vil ikke
nødvendigvis være tilfældet. F.eks. vil mængden af rationelle tal imellem 0 og 1
være i sig selv tæt i standardtopologien på R, fordi ingen åbne intervaller på R
netop indeholder ét af disse rationelle tal, men den vil ikke være tæt i R. I en
perfekt topologi vil enhver åben mængde også være i sig selv tæt, mens det omvendte ikke behøver at være tilfældet. For at skelne "tæt" fra "i sig selv tæt",
bliver "tæt" af og til kaldt "overalt tæt".
I en perfekt topologi er enhver tæt mængde altså tæt i sig selv. Lad nemlig A
være tæt i T, og lad os nu modsætningsvis antage, at A ikke er i sig selv tæt.
Altså findes der en åben mængde G i T, så at A∩G kun indeholder ét element x.
Da rummet er perfekt, findes der et y i G, som er forskelligt fra x. Da rummet
også er et Hausdorff-rum, findes der dermed en åben mængde H, som indeholder y og ikke x. G∩H er nu en åben mængde, som ikke indeholder noget element fra A. Dette er imidlertid i modstrid med, at A er tæt i T. Altså må vi opgive den modsætningsvise antagelse om, at A ikke er i sig selv tæt, og altså er A i
sig selv tæt.
6. I en perfekt topologi må den inducerede topologi på en mængde A, som er i
sig selv tæt, selv være en perfekt topologi. [Specielt er A selv åben i den inducerede topologi.
Lad således A være en i sig selv tæt delmængde i en maksimal perfekt topologi.
Vi kan nu danne mængden af foreningsmængder af en åben mængde i den maksimale perfekte topologi og en åben mængde i den inducerede topologi på A.
Denne mængde af mængder udgår selv en topologi, der indeholder den maksimale perfekte topologi og den åbne mængde A. Den er desuden perfekt og dermed allerede indeholdt i den maksimale perfekte topologi, i hvilken A altså må
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være en åben mængde. Omvendt er enhver åben mængde i en perfekt topologi i
sig selv tæt. I en maksimal perfekt topologi er de åbne mængder derfor netop
alle i sig selv tætte delmængder.
Vi skal nu vise, at en perfekt topologi, hvor de åbne mængder netop er alle i sig
selv tætte delmængder, er en maksimal perfekt topologi. Lad os nemlig se på en
(potentielt) ny perfekt topologi, der indeholder den første perfekte topologi.
Fællesmængden af en åben mængde fra hver af disse topologier er selv åben i
den nye topologi og dermed tom eller uendelig. Altså har den åbne mængde i
den nye topologi ikke isolerede punkter i den første topologi, og altså er den i
sig selv tæt i denne. Men dermed er den allerede selv en åben mængde i den
første topologi, der altså indeholder den nye topologi. Dermed er den første perfekte topologi maksimal.] Det ses heraf, at
- Et topologisk rum er en maksimal perfekt topologi, hvis og kun hvis netop alle
mængder, der er tætte i sig selv, er åbne mængder i rummet.
Da en tæt mængde i en perfekt topologi som sagt er i sig selv tæt, er enhver tæt
mængde dermed åben i en maksimal perfekt topologi. Altså kan den ikke samtidig være tynd, da en tynd mængde ikke indeholder nogen ikke-tom åben
mængde. Altså kan komplementet til en tæt mængde ikke selv være en tæt
mængde i en maksimal perfekt topologi. Og tilsvarende kan komplementet til
en tynd mængde heller ikke være en tynd mængde.
7. Lad os nu antage, at en maksimal perfekt topologi har en numerabel basis. Vi
kan altså nummerere de åbne mængder i basen, så at de tildeles hver deres naturlige tal. Vi kan nu i hver åben mængde fra basen vælge to punkter, således at
punkterne fra mængde nr. n, x(n) og y(n), er forskellige fra alle x(1), y(1), ... ,
x(n-1), y(n-1). Hvis dette skal gøres for alle mængder i basen, forudsætter det
nok en udgave af udvalgsaxiomet (Axiom of Dependent Choices). Men det er
ikke noget problem for os, da eksistensen af den maksimale perfekte topologi i
forvejen forudsætter udvalgsaxiomet (i form af Zorn's Lemma). Mængden X af
alle x'erne er nu tæt i rummet, da enhver åben mængde i rummet indeholder en
åben mængde fra basen og dermed et x. X's komplement er imidlertid også tæt i
rummet, da alle åbne mængder også indeholder et punkt fra X's komplement,
nemlig et y. Altså indeholder rummet to tætte mængder, som er komplementer, i
modstrid med udgangspunktet, at rummet var en maksimal perfekt topologi.
Altså kan den maksimale perfekte topologi ikke have en numerabel basis.
Ovenstående bevisførelse svarer helt til den, som er gennemført i DMS Addendum s. xvi-xvii, jfr. diskussionen i DMS, s. 407, fodnote 67. Den kan imidlertid
udvides til ethvert tilfælde, hvor basen i rummet har en kardinalitet, som er
mindre end eller lig med den underliggende mængdes kardinalitet, fordi der altid i disse tilfælde kan defineres en parring mellem (x,y)-par i den underliggende
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mængde og mængder i basen. Hvis imidlertid den underliggende mængdes kardinalitet er mindre end basens kardinalitet, kan der ikke eksistere en én-éntydig
parring mellem (x,y)-par og mængder i basen.
Det gælder derfor generelt, at kardinaliteten for en basis i en maksimal perfekt
topologi er større end kardinaliteten af den underliggende mængde, jfr. ovenfor
i afsnit 1.
Jeg har nu beskrevet nogle særtræk ved maksimale perfekte topologier i forhold
til, hvad der gælder for perfekte topologier i almindelighed. Men så længe vi
kun som hidtil interesserer os for sansekategorierne og ikke for udvalgskategorierne, fremgår det ikke, hvorfor de maksimale perfekte topologier skulle være
noget særligt i relation til rummet af sanse- og udvalgskategorier.
8. I en maksimal perfekt topologi kan vi altså interpretere alle mængder, der er
tætte i sig selv, og det vil sige alle åbne mængder, som sansekategorier.
Det helt specielle ved de maksimale perfekte topologier fremtræder, når vi nu
interpreterer alle tynde mængder som udvalgskategorier, og det kan vises, at
denne interpretation tilfredsstiller alle de 11 axiomer (som jeg gentager nedenfor i afsnit 11, jfr. Studiebrev 13, afsnit 10), samt Påstand 1.
At Axiom 1, 2, 3, 4 og 5 er opfyldt, følger af, at sansekategorierne er organiseret som en perfekt topologi. At Axiom 6 er opfyldt, følger af, at ingen i sig selv
tæt delmængde i rummet også er tynd, fordi ingen åben mængde kan være tynd.
Enhver endelig delmængde i rummet er tynd, da en endelig mængde ikke kan
indeholde en ikke-tom åben mængde i en perfekt topologi. Heraf følger, at
Axiom 7 og 8 er opfyldt. Det er også klart, at fællesmængden af en tynd
mængde og enhver anden mængde selv må være tynd. Deraf følger, at Axiom 9
og 11 er opfyldt.
Komplementet til en tynd mængde er tæt og altså åbent. Dermed er den tynde
mængde sluttet. Da enhver delmængde af en tynd mængde selv er tynd, er enhver delmængde af en tynd mængde altså også afsluttet. For forenngsmængden
af to tynde mængder gælder det nu, at enhver delmængde af denne foreningsmængde er foreningsmængde af en delmængde fra den ene tynde mængde og
den anden tynde mængde. Da foreningsmængden af to afsluttede mængder er
afsluttet, gælder det altså også for foreningsmængden af to tynde mængder. at
enhver delmængde af foreningsmængden er afsluttet. Lad os nu kalde foreningsmængden for A, og lad os betragte et vilkårligt punkt a i A. Mængden
A\{a} er nu en delmængde af A og dermed afsluttet. Altså er komplementet til
A\{a} åbent og indeholder a, men ingen andre punkter i A. Dvs. at a er isoleret i
A. Da dette gælder for alle a i A, består A dermed udelukkende af isolerede
punkter og er altså diskret. Enhver delmængde B af A er dermed også diskret.
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Lad nu b være et punkt i B. Da b er isoleret i B, findes der altså en åben
mængde, hvis fællesmængde med B er {b}. Hvis B var åben, ville der dermed
findes en åben mængde, nemlig fællesmængden, som kun indeholdt ét element,
nemlig {b}. Dette strider imidlertid mod, at topologien er perfekt. Altså kan B
ikke være åben, og altså indeholder A ikke nogen åben mængde. Dermed er A
altså tynd. Ergo er foreningsmængden af to tynde mængder tynd. Heraf følger
så Axiom 10.
Vi mangler nu kun at vise, at Påstand 1 også er opfyldt. Lad nu A være en vilkårlig delmængde i den maksimale perfekte topologi. A vil være foreningsmængden af sit indre int(A) og "resten" A\int(A). Da int(A) er åben, og A\int(A)
ikke kan indeholde en åben mængde, er A\int(A) altså en tynd mængde. Dermed
er enhver delmængde A foreningsmængden af en åben mængde og en tynd
mængde, og altså i vores interpretation foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori. Dermed er Påstand 1 altså gyldig i vores interpretation.
9. Det kan måske være vanskeligt at se, hvorfor en perfekt topologi skal være
maksimal for at muliggøre en interpretation, hvor de 11 axiomer og Påstand 1 er
gyldig. Lad os f.eks. i en almindelig konstruktiv perfekt topologi interpretere de
åbne mængder som sansekategorier og de tynde mængder som udvalgskategorier. Det viser sig, at samtlige 11 axiomer og Påstand 1 er gyldige, og at beviserne
herfor er helt identiske med dem, vi har brugt ovenfor for den maksimale perfekte topologi - med én undtagelse, nemlig Axiom 10, der indebærer, at foreningsmængden af to tynde delmængder altid selv er tynd, eller at fællesmængden af to tætte mængder altid selv er tæt. Det vil som sagt gælde i en maksimal
perfekt topologi, men det vil f.eks. ikke være opfyldt i standardtopologien, hvor
både Q og R\Q er tynd, men hvor deres foreningsmængde er R, som jo er åben
og dermed ikke kan være tynd.
Lad os betragte en vilkårlig delmængde A i en maksimal perfekt topologi, der
som nævnt i afsnit 8 ovenfor er foreningsmængden af en åben mængde og en
tynd mængde. Det samme må gælde for A's komplement i topologien, som er
foreningsmængden af en åben mængde, som er A's ydre, og en tynd mængde.
Foreningsmængden af de to tynde mængder er selv en tynd mængde og er A's
rand. Altså gælder det, at
- i en maksimal perfekt topologi er enhver rand en tynd mængde.
Denne egenskab kan åbenbart ikke forekomme i en almindelig konstruktiv perfekt topologi, men muliggør altså på den anden side gyldigheden af de 11 axiomer og Påstand 1.
At der virkelig ikke findes andre perfekte topologier end de maksimale, som
muliggør gyldigheden af de 11 axiomer og Påstand 1, er den påstand, som jeg i
Studiebrev 14, afsnit 10, kaldte for "Hoffmann's Conjecture". Alt tyder på, at
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den er sand, men det har ikke hidtil været muligt at føre et formelt bevis for den.
Hvis den er sand, indebærer det som sagt, at gyldigheden af de 11 axiomer og
Påstand 1 implicerer udvalgsaxiomet.
10. Jeg vil fremhæve endnu en egenskab ved en maksimal perfekt topologi.
[Egenskaben er allerede nævnt i afsnit 8 ovenfor.] Som sagt er komplementet til
enhver tynd mængde tæt og dermed åben. Altså er enhver tynd mængde afsluttet. Da enhver delmængde af en tynd mængde selv er tynd, er enhver delmængde af en tynd mængde altså afsluttet. Lad os nu betragte et vilkårligt punkt
a i en tynd mængde A. Mængden A\{a} er nu en delmængde af A og altså
afsluttet. Altså er komplementet til A\{a} åbent og indeholder a, men ingen
andre punkter i A. Dvs. at a er isoleret i A. Da dette gælder for ethvert punkt i A,
er A altså diskret. Det gælder altså, at
- I en maksimal perfekt topologi er enhver tynd mængde afsluttet og diskret. [I
vores interpretation er udvalgskategorierne altså netop alle diskrete delmængder af U samt den tomme mængde Ø].
11. Nedenfor gentager jeg som lovet alle 11 axiomer, der gælder for rummet af
sanse- og udvalgskategorier i U (jfr. Studiebrev 13, afsnit 10).
Axiom 1:
Axiom 2:
Axiom 3:

I U er der mere end én genstand.
Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori.
Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en
sansekategori.
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand.
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori.
Axiom 7: Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i U.
Axiom 8: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom
udvalgskategori.
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en
udvalgskategori.
12. Der er et par problemer, som jeg i tidligere studiebreve havde lovet at behandle i Studiebrev 14 eller Studiebrev 15. Men de må vente lidt endnu, sam179
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men med en række konsekvenser af resultaterne fra dette studiebrev, som vil
blive diskuteret i Studiebrev 16.
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VIIe Om maksimale og ikke-maksimale SU-rum
1. Tiden er nu inde til at forsøge en foreløbig konklusion på grundlag af de første 15 studiebreve (som jeg i resten af dette studiebrev vil betegne SB1 til
SB15). Efter i SB1 til SB11, skridt for skridt, at have indført en række begreber
fra den generelle topologi, introducerede jeg i SB12 og SB13 begreberne sansekategori og udvalgskategori.
I "universet af genstande" U er sansekategorierne og udvalgskategorierne delmængder i U, der er organiseret sådan, at nedenstående 11 axiomer er tilfredsstillet (jfr. SB13, afsnit 9-10 og SB15, afsnit 11). I parentes har jeg anført axiomernes betegnelse i DMS.
Axiom 1:
Axiom 2:
Axiom 3:
Axiom 4:

Axiom 5:

I U er der mere end én genstand. (Ax. SU 1)
Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori. (Ax. S 3)
Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en
sansekategori. (Ax. S 7)
For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
(Ax. S 5)
Ingen sansekategori indeholder netop én genstand. (Ax. S 11’’)

Axiom 6:
Axiom 7:
Axiom 8:

Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori. (Ax. SU 14’’)
Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i U. (Ax. U 12)
Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom
udvalgskategori. (Ax. U 13)
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori. (Ax.
U 3)
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
(Ax. U 4)
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en
udvalgskategori. (Ax. SU 3)
2. Definition 1: Et rum, hvor delmængderne er organiseret, så at ovenstående 11
axiomer er opfyldt, vil jeg kalde et SU-rum.
Her står "S" for "sansekategori" og "U" for "udvalgskategori", ikke at forveksle
med "U" for universet af genstande. (I DMS havde jeg for at undgå forvekslinger skrevet U som Ú).
3. Som jeg tidligere har nævnt, er axiomerne formuleret i et simpelt sprog svarende til "first-order language" (SB6, afsnit 8-11; SB11, afsnit 12), måske lige
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bortset fra, at der i Axiom 8 bruges udtrykket "endelig", som strengt taget ikke
kan regnes for "first-order". [Se det senere ”Appendix. Om Axiom 8”]. Axiomerne henviser altså ikke direkte til topologiske begreber. Topologien spiller
kun en rolle "bag scenen" som middel til at afgøre axiomernes indbyrdes logiske relationer (dvs. deres uafhængighed) og deres implikationer for andre påstande (theoremer), som selv så vidt muligt formuleres i et sprog svarende til
"first-order language" uden reference til topologien.
Derfor har topologien også kunnet spille en relativt tilbagetrukken rolle i DMS.
Topologiens begreber er så vidt muligt i DMS, med enkelte undtagelser, blevet
formuleret tæt på first-order language. Prisen har, som sagt i SB1, været, at topologien selv har været svær at få begreb om ved læsning af DMS, og at mange
ræsonnementer er blevet lange, omstændelige og ad hoc-prægede i forhold til
topologiens mere kompakte generaliseringer.
4. I studiebrevene har jeg derimod, som bebudet i SB1, forsøgt at gå den modsatte vej, nemlig starte med den generelle topologi og først efterhånden nå frem
til axiomerne for sanse- og udvalgskategorier. Men det må stadig ikke glemmes,
at topologien kun er et redskab til at udrede de ofte fjerne relationer mellem
axiomerne og deres implikationer. Relationer, som klassisk finit logik og
mængdealgebra ikke kan sætte på begreb.
Det første eksempel på topologiens force i forhold til axiomerne var, at det faktisk kan udledes af Axiom 1 til 5, at enhver sansekategori må være tom eller
indeholde uendeligt mange genstande (punkter eller elementer), og at de fem
axiomer faktisk er indbyrdes konsistente, skønt de ville være kontradiktoriske i
enhver endelig interpretation (jfr. SB11, afsnit 7-12). Sansekategorierne er organiseret som en perfekt topologi (jfr. SB12).
Jeg har allerede omtalt andre implikationer af axiomerne, i form af theoremer,
både i studiebrevene (SB13, afsnit 12-13) og i DMS. Det skal ikke gentages her.
5. Der hvor topologien som redskab fylder så meget, at den ikke længere holder
sig bag kulissen, men kommer med på scenen, er i forbindelse med det såkaldte
"åbne spørgsmål" i DMS. Kort sagt drejede det sig om, hvorvidt der eksisterer,
hvad jeg her vil kalde et maksimalt SU-rum.
Definition 2: Et maksimalt SU-rum er et SU-rum, hvor enhver delmængde i U
er foreningsmængde af en sansekategori og en udvalgskategori.
Definition 2 siger altså, at i et maksimalt SU-rum er enhver delmængde en "afgørbar kategori" (jfr. SB14, afsnit 2). Det erindres, at sansekategorier og udvalgskategorier også selv er "afgørbare kategorier".
Tilsvarende vil jeg definere et ikke-maksimalt SU-rum således:
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Definition 3: Et ikke-maksimalt SU-rum er et SU-rum, hvor der findes en delmængde i U, som ikke er foreningsmængde af en sansekategori og en udvalgskategori.
6. At der findes ikke-maksimale SU-rum, blev illustreret både i DMS og de
foregående studiebreve. Faktisk er det ikke lykkedes at finde et eneste eksempel, i form af en model, på et maksimalt SU-rum. Alligevel blev det, som mere
udførligt gennemgået i SB14 og SB15, bevist, at der faktisk eksisterer maksimale SU-rum, hvis vi vel at mærke som i moderne ikke-konstruktivistisk matematik accepterer udvalgsaxiomet, her i form af Zorn's Lemma. Det er altså bevist, at
Theorem 1: Der findes et maksimalt SU-rum.
Det blev nemlig bevist i SB15, at en maksimal perfekt topologi, hvor sansekategorierne er de åbne mængder, og hvor udvalgskategorierne er alle delmængder, der ikke indeholder en åben mængde (dvs. alle co-tætte eller "tynde"
mængder), netop er organiseret som et maksimalt SU-rum.
7. Det, som derimod ikke blev bevist, var, at i alle maksimale SU-rum er sansekategorierne organiseret som de åbne mængder i en maksimal perfekt topologi.
Denne antagelse, som formentlig er sand, kan derfor ikke få status af et theorem, men kun af en formodning, eller en "conjecture". I SB14 og SB15 kaldte
jeg den for Hoffmann's Conjecture. Vi har altså:
Conjecture 1 (Hoffmann): I et maksimalt SU-rum er sansekategorierne organiseret som de åbne mængder i en maksimal perfekt topologi. Eksistensen af et
maksimalt SU-rum implicerer derfor udvalgsaxiomet (Zorn's Lemma), og påstanden om eksistensen er dermed selv en udgave af udvalgsaxiomet.
8. Vi skal nu se på en række egenskaber hos maksimale SU-rum, og i første
omgang egenskaber, som ikke forudsætter Conjecture 1.
Theorem 2 (globalitetstheorem): I et maksimalt SU-rum udgør enhver ikke-tom
sansekategori som delrum selv et maksimalt SU-rum.
Dette følger direkte af Definition 2, samt Axiom 2 og 11. Theorem 2 skal sammenholdes med det tilsvarende lidt mere komplicerede globalitetstheorem for
SU-rum generelt (jfr. DMS, s. 371 og SB13, afsnit 13). I topologien ville globaliteten udtrykkes som, at maksimaliteten var "åbent hereditær" (eng.: open hereditary), altså at den "arves" af alle åbne mængder som delrum.
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9. Desuden har rummet af sansekategorier i et maksimalt SU-rum en ejendommelig - eller ligefrem eksotisk - egenskab, som i topologien er blevet kaldt for
"uopløselig" (eng.: irresolvable). Det er lettest at definere den modsatte egenskab, som alle kendte konstruktive eksempler på perfekte topologiske rum har,
nemlig at være "opløselig" (eng.: resolvable):
Den amerikanske matematiker Edwin Hewitt definerede i 1943 denne egenskab
således:
"The following statements about a topological space R are equivalent:
(1) R is resolvable; (2) R contains two disjoint dense subsets; (3) R contains a
dense set with void interior; (4) R contains two complementary subsets with
void interiors." (Hewitt, 1943, p. 321).
Oversat til dansk og vores terminologi er følgende egenskaber altså ækvivalente
for rummet af sansekategorier (åbne mængder) i U, idet det erindres, at "tynd"
er min oversættelse af co-tæt (co-dense):
(1) U er opløselig; (2) U indeholder to adskilte tætte delmængder; (3) U indeholder en delmængde, som er både tæt og tynd; (4) U indeholder to komplementære tynde delmængder.
Det er tilsyneladende umuligt at definere eksempler på (perfekte) topologiske
rum, som ikke er opløselige, altså ikke har de tre ækvivalente egenskaber i
punkterne (2,3,4) ovenfor. I standardtopologien på R vil de to komplementære
delmængder de rationelle og de irrationelle tal f.eks. tilfredsstille (2,3,4). Hewitt
kunne imidlertid ikke bevise, at alle perfekte topologier nødvendigvis er opløselige, og han spurgte derfor, om der på trods af, at der ikke kan findes (konstruktive) eksempler på uopløselige topologier, alligevel ikke kan eksistere sådanne uopløselige topologier.
Det gør der faktisk, beviser Hewitt, idet han påviser eksistensen af de maksimale perfekte topologier under forudsætning af udvalgsaxiomet (Zorn's
Lemma). Det er således Hewitt, der i sin ovennævnte artikel fra 1943 […] opdager eksistensen af de maksimale perfekte topologier. (Da jeg skrev SB15, afsnit 2, kendte jeg ikke denne historie).
10. Det interessante er, at Hewitt finder de maksimale perfekte topologier ved at
eftersøge eksistensen af et topologisk rum, der ikke er opløseligt, som altså ikke
har egenskaberne (2,3,4) ovenfor.
Netop det samme spørgsmål om den nødvendige eksistens af de tre ækvivalente
egenskaber (2,3,4) i et (perfekt) topologisk rum, og endda i samme rækkefølge,
var "det åbne spørgsmål" i DMS, helt eksplicit formuleret i fodnote 67, s. 407:
"Hvis vi f.eks. kunne bevise ud fra axiomerne, at
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a) der findes to adskilte delmængder af U, hvor det for enhver sansekategori
gælder, at den indeholder en genstand fra hver af delmængderne (i 1. udgave, 1983, stod der fejlagtigt "kategorierne")
eller ensbetydende hermed, at
b) der findes en delmængde af U, 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 U, der ikke er en afgørbar kategori".
Det siges altså her, at et rum, hvor sansekategorierne er organiseret som et opløseligt topologisk rum (egenskab a,b,c), ikke kan være et maksimalt SU-rum,
eller omvendt, at i et maksimalt SU-rum må sansekategorierne være organiseret
som et uopløseligt topologisk rum. Det åbne spørgsmål var, om et sådant rum
overhovedet findes. Det viste Hewitt altså som den første. Desværre kendte jeg
intet til denne avancerede del af den generelle topologi, da jeg skrev DMS, og
kendte derfor heller ikke svaret.
11. Hewitt stillede sit spørgsmål for at løse et grundlagsproblem i den generelle
topologi. Jeg stillede mit spørgsmål ud fra en helt anden problemstilling vedrørende vores dobbelte forhold til den tingslige verden. Det er tankevækkende, at
de to spørgsmål helt ned i detaljen (med entydigt oversættelige terminologier)
bliver formuleret ens.
12. Men hvorfor er det så, at sansekategorierne i et maksimalt SU-rum må være
organiseret som et uopløseligt topologisk rum? Det enkleste er at se på egenskab (c) ovenfor, som er identisk med Hewitt's egenskab (4), i et opløseligt rum.
Hvis en tynd mængde, altså en mængde, der ikke indeholder en sansekategori,
skal være afgørbar (altså en foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori), må den nødvendigvis være en udvalgskategori. Men to tynde mængder,
altså udvalgskategorier, kan ikke være komplementer, da deres foreningsmængde er U, som ifølge Axiom 10 i så fald skulle være en udvalgskategori. Det strider imidlertid imod Axiom 6, da U er en ikke-tom sansekategori. Ergo kan to
tynde mængder ikke være komplementer i et maksimalt SU-rum, og altså kan
egenskab (c) ikke gælde i et maksimalt SU-rum.
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Det mangler nu blot at vises, at egenskaberne (a,b,c), henholdsvis (2,3,4) er
indbyrdes ækvivalente.
Da komplementet til en tynd delmængde er tæt (jfr. SB15, afsnit 5), må enhver
af de komplementære tynde delmængder i (4) også være tætte. Altså eksisterer
der en delmængde, der både er tynd og tæt, jfr. egenskab (3). Omvendt, hvis en
delmængde er både tynd og tæt (3), er både den selv og dens komplement tynde
(4). Altså er (3) og (4) ækvivalente.
Hvis der findes to tynde delmængder, som er komplementer (4), er de også
begge tætte og adskilte (2). Omvendt, hvis der findes to adskilte tætte delmængder, kan ingen af dem indeholde en åben mængde, da enhver åben
mængde jo indeholder mindst ét punkt fra den anden. Altså er enhver af de adskilte tætte delmængder også tynd (3).
Altså er egenskaberne (2,3,4), og dermed egenskaberne (a,b,c), indbyrdes ækvivalente.
Vi kan altså konkludere, at
Theorem 3: I et maksimalt SU-rum er sansekategorierne organiseret som et
uopløseligt topologisk rum.
13. Endnu en egenskab ved maksimale SU-rum blev diskuteret i SB15. Det
fulgte af de 11 axiomer, at sansekategorierne i et SU-rum var organiseret som
en perfekt topologi, og at udvalgskategorierne nødvendigvis måtte være alle
delmængder, som ikke indeholdt en sansekategori, altså alle tynde delmængder.
Dermed var alle axiomer, undtagen Axiom 10 opfyldt. For at dette skulle være
opfyldt, krævedes yderligere, at foreningsmængden af to tynde mængder skulle
være tynd, eller med andre ord, at fællesmængden af to tætte mængder skulle
være tæt. Vi har derfor
Theorem 4: I et maksimalt SU-rum er alle foreningsmængder af to tynde delmængder selv en tynd delmængde (hvor en tynd delmængde er en delmængde,
der ikke indeholder en ikke-tom sansekategori), hvilket er det samme som, at
fællesmængden af to tætte delmængder i rummet af sansekategorier selv er en
tæt delmængde.
14. I et [perfekt] topologisk rum, hvor egenskaben i Theorem 4 er opfyldt, kan
der altid defineres et maksimalt SU-rum ved at lade alle tynde mængder være
udvalgskategorier. Egenskaben i Theorem 4 er derfor både nødvendig og tilstrækkelig for et maksimalt SU-rum.
Derimod ser det ud til, at egenskaben i Theorem 3 blot er nødvendig, men ikke
tilstrækkelig for at hævde eksistensen af et maksimalt SU-rum. Men jeg er ikke
186

Studiebrev 16. Jens Mammen, 26.11.96
sikker. Egenskaben i Theorem 4 implicerer altså egenskaben i Theorem 3, men
jeg er ikke sikker på, at det modsatte gælder.
Givet er det imidlertid ifølge Theorem 3, at hvis et rum kan vises at være opløseligt, kan det ikke definere sansekategorierne i et maksimalt SU-rum. Det var
den kendsgerning, som lå bag mit bevis i Addendum i DMS, 2. udgave, 1989,
og bag bevisets mere generelle form, som blev omtalt i SB15, afsnit 7. Det blev
her vist, at hvis sansekategorierne har en basis, hvis kardinalitet er mindre end
eller lig med kardinaliteten af U, så er rummet af sansekategorier opløseligt, og
altså kan rummet ikke være et maksimalt SU-rum.
Det gælder altså, at

Theorem 5: I et maksimalt SU-rum har sansekategorierne en basis med større
kardinalitet end U's kardinalitet.
Da U's kardinalitet mindst må være som de hele tals (ℵ0 eller U numerabel), må
sansekategoriernes basis altså være større, eller med andre ord ikke-numerabel.
Som nævnt (SB12, afsnit 15) betyder det formentlig, at de sensoriske afgørelser
ikke kan realiseres af nogen computabel mønstergenkender i et maksimalt SUrum. Men det vender jeg tilbage til.
15. Endelig anfører jeg nedenstående theorem, som følger af, at enhver endelig
mængde er tynd i en perfekt topologi:
Theorem 6: I et maksimalt SU-rum er enhver endelig delmængde en udvalgskategori.
16. Som sagt beviste Hewitt i 1943 som den første, at der fandtes uopløselige
topologier, nemlig de maksimale perfekte topologier, defineret ved, at alle i sig
selv tætte delmængder er åbne (jfr. SB15, afsnit 6). Men han beviste ikke det
omvendte forhold, nemlig at alle uopløselige topologier nødvendigvis er maksimale perfekte topologier, selv om han nok gik ud fra, at det var tilfældet. Formentlig er det til dato ikke bevist.
Som nævnt ovenfor (afsnit 14) er jeg ikke engang sikker på, at uopløselighed af
rummet af sansekategorier er tilstrækkelig til at sikre eksistensen af et maksimalt SU-rum.
Og hvis vi går ud fra, at kravet i Theorem 4 er stærkere end kravet om uopløselighed i Theorem 3, er det altså ikke engang bevist, at dette stærkere krav kun
opfyldes af de maksimale perfekte topologier. Indtil videre er der kun tale om
en formodning grænsende til vished, nemlig den ovenfor anførte Conjecture 1
(Hoffmann).
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17. Jeg vil nu anføre nogle egenskaber ved maksimale SU-rum, som forudsætter
gyldigheden af Conjecture 1, og som derfor selv betegnes som conjectures.
I SB15, afsnit 10, nævnte jeg, at i en maksimal perfekt topologi er alle tynde
mængder afsluttede og diskrete. I et maksimalt SU-rum er alle udvalgskategorier derfor afsluttede og diskrete, under forudsætning af Conjecture 1. Heraf følger:
Conjecture 2: I et maksimalt SU-rum er komplementet til en udvalgskategori en
sansekategori.
Men komplementet til en sansekategori er ikke altid en udvalgskategori. I så
fald ville rummet nemlig ikke være et Hausdorff-rum (Axiom 4).
Conjecture 3: I et maksimalt SU-rum er enhver delmængde af en udvalgskategori en udvalgskategori. [Denne påstand er uafhængig af Conjecture 1 og burde
være anført som ”Theorem 7”]
Conjecture 4 (korrespondens): I et maksimalt SU-rum er enhver udvalgskategori som delrum organiseret som et diskret rum både af sanse- og udvalgskategorierne i den inducerede topologi.
Kort sagt er enhver udvalgskategori et "velafgrænset tilfælde", hvor dette i SUrum i almindelighed kun gælder for endelige udvalgskategorier (jfr. SB13, afsnit 13, og DMS, s. 372).
18. Conjecture 5: I et maksimalt SU-rum findes der uendelige udvalgskategorier.
Denne påstand (som også blev berørt i SB13, afsnit 8) forudsætter, at der findes
uendelige diskrete delmængder i U, hvilket igen forudsætter, at rummet af sansekategorier ikke er kompakt (jfr. SB9, afsnit 18, SB11, afsnit 14, og DMS, s.
458-461). Jeg er overbevist om, at en maksimal perfekt topologi ikke kan være
kompakt, men jeg har ikke fundet noget formelt bevis. Så Conjecture 5 anføres
foreløbigt uden bevis [, dvs. uden bevis for, at den følger af Conjecture 1].
19. De sidste egenskaber, jeg vil undersøge ved de maksimale SU-rum, er deres
sammenhængsegenskaber. Allerede Hewitt var inde på spørgsmålet, men den
bedste og mest omfattende behandling, jeg er stødt på, er hos den amerikanske
matematiker Eric K. van Douwen i en posthum artikel (van Douwen, 1993). Jeg
vil ikke gennemgå den omstændelige bevisførelse her, men nøjes med at anføre
et af resultaterne.
Van Douwen viser, at maksimale perfekte topologier (i hans terminologi "maximal crowded topologies") er ekstremt usammenhængende ("extremally
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disconnected"), hvilket indebærer, at de også er totalt separerede ("totally separated"), eller i vores terminologi:
Conjecture 6: I et maksimalt SU-rum findes der for hver to genstande to komplementære sansekategorier, som indeholder hver sin af genstandene.
20. Conjecture 6 indebærer, at der overhovedet ikke eksisterer sammenhængende delmængder i et maksimalt SU-rum, og at det altså heller ikke er lokalt
sammenhængende (jfr. SB10, afsnit 28-30). Faktisk er et maksimalt SU-rum
lige så ekstremt usammenhængende som standardtopologien på Q (jfr. SB8,
afsnit 8-14).
Måske er denne konsekvens så radikal, at vi må opgive forestillingen om, at
sanse- og udvalgskategorierne er organiseret som et maksimalt SU-rum. Forudsat selvfølgelig, at Conjecture 1 og dermed Conjecture 6 er gyldig.
Den ekstremt modsatte mulighed, nemlig at der slet ikke findes sansekategorielle dikotomier, altså at rummet af sansekategorier er sammenhængende, kan
derimod realiseres i et ikke-maksimalt SU-rum.
21. For overblikkets skyld vil jeg slutte med at gentage de fremhævede sætninger i studiebrevet, med undtagelse af de 11 axiomer i afsnit 1, som der henvises
til i Definition 1:
Definition 1: Et rum, hvor delmængderne er organiseret, så at ovenstående 11
axiomer er opfyldt, vil jeg kalde et SU-rum.
Definition 2: Et maksimalt SU-rum er et SU-rum, hvor enhver delmængde i U
er foreningsmængde af en sansekategori og en udvalgskategori.
Definition 3: Et ikke-maksimalt SU-rum er et SU-rum, hvor der findes en delmængde i U, som ikke er foreningsmængde af en sansekategori og en udvalgskategori.
Theorem 1: Der findes et maksimalt SU-rum.
Theorem 2 (globalitetstheorem): I et maksimalt SU-rum udgør enhver ikke-tom
sansekategori som delrum selv et maksimalt SU-rum.
Theorem 3: I et maksimalt SU-rum er sansekategorierne organiseret som et
uopløseligt topologisk rum.
Theorem 4: I et maksimalt SU-rum er alle foreningsmængder af to tynde delmængder selv en tynd delmængde (hvor en tynd delmængde er en delmængde,
der ikke indeholder en ikke-tom sansekategori), hvilket er det samme som, at
fællesmængden af to tætte delmængder i rummet af sansekategorier selv er en
tæt delmængde.
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Theorem 5: I et maksimalt SU-rum har sansekategorierne en basis med større
kardinalitet end U's kardinalitet.
Theorem 6: I et maksimalt SU-rum er enhver endelig delmængde en udvalgskategori.
Conjecture 1 (Hoffmann): I et maksimalt SU-rum er sansekategorierne organiseret som de åbne mængder i en maksimal perfekt topologi. Eksistensen af et
maksimalt SU-rum implicerer derfor udvalgsaxiomet (Zorn's Lemma), og påstanden om eksistensen er dermed selv en udgave af udvalgsaxiomet.
Conjecture 2: I et maksimalt SU-rum er komplementet til en udvalgskategori en
sansekategori.
Conjecture 3: I et maksimalt SU-rum er enhver delmængde af en udvalgskategori en udvalgskategori. [Burde som nævnt ovenfor være opført som ”Theorem
7”].
Conjecture 4 (korrespondens): I et maksimalt SU-rum er enhver udvalgskategori som delrum organiseret som et diskret rum både af sanse- og udvalgskategorierne i den inducerede topologi.
Conjecture 5: I et maksimalt SU-rum findes der uendelige udvalgskategorier.
Conjecture 6: I et maksimalt SU-rum findes der for hver to genstande to komplementære sansekategorier, som indeholder hver sin af genstandene.
22. Hermed skulle den mere teknisk prægede gennemgang af det matematiske
grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier være overstået, så vi kan
gå over til at diskutere implikationer og interpretationer.
Jeg vil dog godt på et senere tidspunkt vende tilbage med lidt matematik i forbindelse med en generalisering af begrebet SU-rum, som indfører en tidsparameter og dermed går videre end DMS, skønt det viser sig, at vi havner i den
samme axiomatik! Det var det, jeg bebudede i Studiebrev 1, afsnit 1b, som
"Evt. om sanse- og udvalgskategorier over tid og den kompakt-åbne topologi
for kontinuerte funktionsrum". [Behandles i Studiebrev 20 og 21].
Men jeg tror, at vi nu trænger til en lille matematik-pause (altså en periode, hvor
der ikke skal læres ny matematik), og håber, at det igen kan sætte lidt skub i
diskussionerne.
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Spørgsmål og svar om komplementaritet og/eller negation
Kære STP'ere!
Da jeg læste Jens' Studiebrev 15 (udsendt tilbage i oktober), havde jeg meget
svært ved at holde nogle af de centrale begreber ude fra hinanden. Jeg stillede
nogle spørgsmål per email, og Jens svarede så udførligt på dem, at det egentlig
burde være gået til hele gruppen.
Dengang fik jeg ikke klippet svarene sammen og sendt videre til listen, og det
kan virke lidt forpasset at gøre det nu; men iflg. Jens kobler det fint til diskussionen om interpretationer, som skulle tage fart i de kommende studiebreve. Så
nedenfor følger et sammenklip af nævnte spørgsmål og svar:
Mkh Tia
[Tias] Spørgsmål:
I afsnit 5, paragraf nummer to faldt jeg helt af: Hvordan kan en mængde være
både tæt og "tynd", når det ene er defineret ved det andets komplement?
Jeg forsøgte at tegne nogle mængdeboller og fandt derved ud af, at jeg vist nok
havde fået rodet dimensionerne sammen (åben, tæt, ikke-tom).
Er det stadig - dvs. også for det, du siger nu - muligt at anskueliggøre forholdet
mellem de forskellige mængder (rum), du taler om, ved hjæp af "mængdeboller"? (altså små tegninger). Eller er vi simpelthen hinsides et punkt, hvor anskueliggørelse i spatiel symbolik er mulig?
Hvis det er muligt endnu, så ville det i hvert fald for mig hjælpe working memory en hel del, hvis du også i den repræsentationsform kunne angive, hvornår
du taler om hvilke mængder (relativt til hinanden), så bestemmelserne kunne
fysisk anbringes (skrives) inden i den "bolle", de gælder for.
Der er altså to spørgsmål her, et principielt og et praktisk:
1. Er det principielt muligt at symbolisere aspekter af forholdet mellem de "objekter", du taler om her, ved hjælp af en repræsentationsform som mængdeboller - eller er det så forkert, at det ville hæmme forståelsen i stedet?
2. - hvis svaret til 1 er "jo, det kunne man da godt" - vil du så overveje en løsning på det praktiske problem, som jo består i det fattige udvalg af repræsentationsformer, som email tillader?
[Jens’] Svar:
Lad mig starte med at gå tilbage til Studiebrev 7, afsnit 14-17, hvor jeg definerer en afsluttet mængde som komplementet til en åben mængde. Som sagt i Studiebrev 7, afsnit 8, gælder det i et topologisk rum på en underliggende mængde
M, at både M og den tomme mængde Ø er åbne mængder. Altså er deres kom191
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plementer afsluttede. Disse komplementer er henholdsvis Ø og M, som altså
dermed begge to både er åbne og afsluttede. Eller sagt på en anden måde: Hvis
to komplementære mængder begge er åbne, er de også begge afsluttede, og vice
versa. Negationen af åben er ikke-åben, og negationen af afsluttet er ikke-afsluttet. Negation og komplementdannelse må ikke forveksles (jfr. Studiebrev 7,
afsnit 17).
Måske kan man finde på mere dagligdags analogier. "Lærer" og "elev" er komplementære begreber, ligesom "giver" og "modtager". Hvis jeg er lærer over for
dig, er du elev over for mig. Hvis vi begge er lærere over for hinanden, er vi
også begge elever over for hinanden (f.eks. i to forskellige sagsområder). Negationen af en lærer er en ikke-lærer. Negationen af en elev er en ikke-elev. Også i
dette dagligdags eksempel er der forskel på negation og komplementaritet.
Hvis vi begge er givere (f.eks. i en byttehandel eller juleaften), så er vi også
begge modtagere. Og det ses tydeligt, at en ikke-giver ikke er det samme som
en modtager, og at en ikke-modtager ikke er det samme som en giver.
Helt tilsvarende, altså, med begreberne "tæt" og "tynd". Hvis to komplementære
mængder begge er tætte, er de altså også begge tynde, og vice versa. At begreberne ikke er hinandens negationer, ses også, hvis vi kigger på deres definitioner og ser på et eksempel.
Forestil dig de reelle tals akse R, og lad os se på den delmængde, som består af
de rationelle tal Q, altså alle brøk-tal, som jo ligger helt tæt på aksen. Komplementet til Q (R\Q) er alle de irrationelle tal, f.eks. 2 , π, etc. De ligger også tæt
overalt på R. Der er altså to tætte mængder, som er komplementer. Men de er
også begge tynde, fordi de ikke indeholder sammenhængende åbne intervaller
på R.
Mere eksakt sagt er en mængde tæt på R, hvis ethvert åbent interval på R indeholder mindst ét element fra mængden. Det ses at være opfyldt for både Q og
R\Q. Komplementet til en tæt mængde på R kan ikke indeholde et åbent interval, for så var der jo et åbent interval på R, som ikke indeholdt et element fra
mængden, og så var den jo ikke tæt. En sådan mængde, som ikke indeholder
noget åbent interval kaldes co-tæt eller tynd, og den vil altså pr. definition altid
være komplement til en tæt mængde. Og det ses, at både Q og R\Q er tynde,
ligesom begge altså er tætte.
Jeg håber, at dette besvarer dit problem vedr. afsnit 5 i Studiebrev 15.
Samtidig har jeg indirekte svaret på dit forslag vedrørende mængdeboller. De er
faktisk ikke så egnede til at illustrere disse egenskaber hos delmængder, nemlig
egenskaber, der har at gøre med, hvordan delmængderne er "fordelt i hinanden".
Jeg kan faktisk ikke finde på mere illustrative modeller end netop dem med de
rationelle og de irrationelle tal, som ligger helt tæt "flettet ind i hinanden" på de
192

Tia Hansen og Jens Mammen, 23.01.97
reelle tals akse R. Hvis man så husker, at standardtopologien på R er den, hvor
alle foreningsmængder af (sammenhængende) åbne intervaller på R er de åbne
mængder, så skulle man kunne "se det for sig", selv om man jo ikke kan tegne
den "fraktale" struktur, som f.eks. de rationelle tal udgør som delmængde af R.
Så måske hænger dit problem sammen med, at der er gået alt for lang tid mellem mine studiebreve, så at begrebet "standardtopologi" er kommet på afstand.
---Nu hvor jeg læser mit forrige mail om komplementaritet og negation igennem,
kan jeg se, at jeg har undladt at beskrive det slægtskab, der trods alt er mellem
de to begreber, og som naturligvis var grunden til din "misforståelse".
Vi bruger jo negationer til at definere komplementer. Mængden af tal, der ikke
er rationelle, altså de irrationelle tal, er selvfølgelig komplementet til de tal, der
er rationelle. Hvis vi generelt definerer en delmængde X ved, at dens elementer
har egenskaben A, så er komplementet til X netop de elementer, som har egenskaben ikke-A.
Sagen er, at de komplementære egenskaber, som jeg har beskrevet hos to komplementære mængder (f.eks. åben versus afsluttet, eller tæt versus tynd) ikke er
egenskaber hos elementerne, men strukturegenskaber hos delmængderne, altså
egenskaber, som vedrører delmængdernes organisation, deres måde at være fordelt på i forhold til den topologi, der gælder i rummet. Det er disse strukturegenskaber, der er komplementære (men ikke hinandens negationer) i to delmængder, hvis komplementaritet er defineret ved, at deres elementer har egenskaber, der er hinandens negationer (i dette tilfælde rationalitet og irrationalitet).
Derfor var mine eksempler med lærer/elev og giver/modtager gode nok til at
illustrere den helt almene forskel på komplementaritet og negation. Men de illustrerede ikke forskellen mellem egenskaber hos elementer og egenskaber hos
delmængder. Og det hører med til billedet, hvis man skal forstå samspillet mellem komplementaritet og negation i topologien.
Jeg håber, at dette er yderligere afklarende, og måske også yderligere viser, at
mængdeboller ikke ville fange de nødvendige distinktioner.
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VIII Diskussion og interpretationer. Sanse- og
udvalgskategoriernes semantik oG syntaks
1. […]
2. De foregående 16 studiebreve har, som det var bebudet, først og fremmest
handlet om matematik. Fra og med SB12 (Studiebrev 12) har jeg ganske vist
introduceret begreberne sanse- og udvalgskategorier, som ikke er matematiske
begreber. Men deres rolle i fremstillingen har først og fremmest været som en
slags vejvisere været at begrunde, hvorfor jeg valgte den matematiske kurs, som
jeg fulgte, og som endte med en undersøgelse af de maksimale perfekte topologier (SB14 til SB16). Den matematiske fremstilling skulle jo gerne ramme det
samme endepunkt, nemlig de 11 axiomer (senest opregnet i SB16, afsnit 1),
som jeg ad en anden vej nåede frem til i DMS, og skulle også gerne ramme de
åbne spørgsmål og de dilemmaer, som viste sig i DMS.
3. Efter at være nået frem til disse spørgsmål og dilemmaer ad matematikkens
vej, skal vi nu til at vende blikket tilbage mod den vej, jeg gik i DMS, og se, om
vi nu forstår den, dens vanskeligheder og dens mål bedre. Diskussionen kan
godt blive lidt vanskelig, da vi nu skal til at sammenholde to fremstillingsmåder, to forskellige begrundelseslogikker.
4. Måske kan et billede hjælpe lidt. Alle udsagnene om sanse- og udvalgskategorier, som jeg har fremsat i DMS og i studiebrevene, har ligesom to sider, en
semantisk og en syntaktisk. Den semantiske side vender mod den virkelighed,
som søges beskrevet med udsagnene. Den syntaktiske side er de konsekvenser,
udsagnene har i forhold til hinanden, deres implikationsstruktur.
5. Groft sagt har jeg i DMS taget udgangspunktet i den semantiske side og ud
fra den arbejdet mig frem til et sæt udsagn eller påstande, hvis syntaks var så
afklaret, at de kunne udtrykkes i et axiomatisk system bestående af axiomer og
theoremer. Det sidste indebar, at beviserne i DMS ikke var sandhedsbeviser,
men afledningsbeviser, altså blot beviser for, at de fremsatte theoremer faktisk
fulgte af de fremsatte axiomer, og beviser (i Appendix) for, at axiomerne faktisk
var indbyrdes uafhængige.
6. I studiebrevene har jeg omvendt taget udgangspunkt i den syntaktiske side og
efterhånden med matematikkens hjælp indsnævret nogle almene strukturer, som
svarer til axiomatikken i DMS, men uden endnu at tage stilling til deres seman194
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tik, altså om de nu også beskriver den virkelighed, som var udgangspunktet i
DMS. (At de ikke kun kan beskrive denne virkelighed, men altid også en uendelighed af andre "virkeligheder", er derimod et grundvilkår ved axiomatiske
systemer, deres "semantiske neutralitet", jfr. SB5 og SB6).
7. Det vi nu skal se på, er altså - stadig groft sagt - hvordan semantikken (fra
DMS) og syntaksen (fra studiebrevene) for sanse- og udvalgskategorierne mødes.
8. Når semantikken og syntaksen overhovedet har kunnet mødes på den matematisk beskrivbare måde, som det er sket både i DMS og i studiebrevene, så
skyldes det, at jeg har benyttet en særlig metode, der igen deler semantikken op
i en "intensional" og en "ekstensional" side, hvor det alene er den ekstensionale
side, der beskrives strukturelt med den matematiske syntaks, nemlig med begreber fra mængdelære og generel topologi. Det er den såkaldte ekstensionale
metode, som jeg kort har været inde på i SB2, og som Benny og jeg har diskuteret i breve 31.5.95 og 1.6.95 i forlængelse af mit brev 11.1.95 og SB9, afsnit 9.
9. Sanse- og udvalgskategoriernes semantik handler om to slags måder, hvorpå
vi som mennesker kan opdele den tingslige verden, der i DMS og studiebrevene
blev kaldt "universet af genstande". De to måder svarer til to slags "intension",
to fremgangsmåder, der kan ligge til grund for sådanne opdelinger (jfr. SB12 og
SB13). Den axiomatiske beskrivelse refererede ikke direkte til disse to slags
intensioner, men kun til de to slags "ekstensioner" i verden, nemlig sanse- og
udvalgskategorierne, som var resultatet af de to fremgangsmåder over for universet af genstande.
10. Spørgsmålet er nu, hvor godt "kæden" intension - ekstension - syntaks (matematisk struktur) hænger sammen for sanse- og udvalgskategorierne. Her må vi
igen skelne mellem to niveauer, der så at sige går på tværs af ovenstående tredeling, nemlig et mere ideelt og et mere reelt-empirisk.
11. Forholdet mellem det ideelle og det reelt-empiriske kommer til udtryk som
forholdet mellem på den ene side en mere generel beskrivelse og på den anden
side en mere konkret eller specifik beskrivelse inden for rammen af den første. I
relation til syntaksen skulle de 11 axiomer således gerne både rumme den generelle, ideelle beskrivelse og være åben for kompletteringer med nye axiomer,
der rummer den mere specifikke, empiriske beskrivelse. Denne "kompletterbarhed" er en af forcerne ved en axiomatisk beskrivelse (jfr. DMS, s. 366, note 47).
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12. De 11 axiomer skulle altså ifølge ovenstående gerne både tillade en ideel
interpretation og mere specifikke, realistiske, empiriske interpretationer. Rigtigere end ovenstående formulering vil det nok være at sige, at de 11 axiomer
både skal give plads for et ideelt grænsetilfælde og for de konkrete empiriske
tilfælde, der træder frem som figur i forhold til grænsetilfældet som grund, eller
"base-line". Der er nemlig også et modsigelsesforhold mellem grænsetilfældet
og de mere empiriske tilfælde, som det vil fremgå om lidt.
13. Lad os starte med at se på den ideelle side af kæden intension - ekstension syntaks (matematisk struktur) for sanse- og udvalgskategorierne, og lad os først
se på intensionerne. Her er sanse- og udvalgskategorierne defineret som to
fremgangsmåder, der er hinandens negationer. Sansekategorierne er sådanne
kategorier, som er "universelle", alene defineret ved "form", ved almene egenskaber eller kriterier, uden noget "demonstrativt moment". Udvalgskategorierne
er til gengæld defineret ved at have et sådant "stofligt", "demonstrativt" moment, at være "lokale".
14. Semantisk, intensionelt kunne det se ud til, at "tertium non datur". Enten har
en kategori et demonstrativt moment og er en udvalgskategori, eller også har
den det ikke og er en sansekategori. Den eneste tredje mulighed måtte være, at
en kategori kunne være en foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori. Hvis en delmængde af universet af genstande ikke skulle være en af disse
slags kategorier, som jeg i DMS kaldte afgørbare kategorier, hvad skulle den så
være? Hvis delmængderne i universet af genstande overhovedet er kategorier,
må de altså være af denne slags.
15. Så længe vi altså ikke har lagt konkrete empiriske begrænsninger på sanseog udvalgskategorierne, men blot ser på deres "ide", burde deres intensionale
forhold som hinandens negationer modsvares af en ekstensional "fuldstændighed". De burde tilsammen kunne "fylde" universet af genstande ekstensionalt,
udgøre alle dets delmængder, samtidig med at ingen ikke-tom delmængde på en
gang kan være en sanse- og en udvalgskategori. (Jfr. diskussionen i SB14, afsnit
12).
16. Eller sagt på en anden måde, hvis de 11 axiomer i sig selv udelukker nogen
delmængder fra at være afgørbare i ovennævnte forstand, så er vi enten kommet
til at "overbestemme" kravene til sanse- og udvalgskategorierne eller har overset en fremgangsmåde (intension), som svarer til de udelukkede delmængder.
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17. På den anden side ville en indfrielse af ovenstående ideelle krav heller ikke
være helt tilfredsstillende. Et helt igennem afgørbart univers af genstande ville
harmonere dårligt med vores intuitive forestilling om verdens uendelige kompleksitet, om afstanden mellem ontologi og epistemologi eller mellem eksistens
og afgørbarhed. Der ville ikke rigtigt være plads til en "post-Gödel'sk" indsigt i
afstanden mellem konstruktion og objekt, mellem system og virkelighed eller
mellem model og verden. Tilgiv mig de lidt patetiske formuleringer!
18. Modsætningen udtrykt i de to foregående afsnit blev udtrykt som et dilemma eller ligefrem et paradoks i DMS (se specielt afsnittet "Fortolkning og diskussion", DMS 2. og 3. udgave, Addendum, side xx-xxii). Om jeg måtte nøjes
med det ene eller det andet af de to ideelle krav, var desuden et åbent spørgsmål. I Addendum foretrak jeg nærmest det sidste, men kendte jo ikke svaret
(bortset fra et specialtilfælde, der konkretiserede de 11 axiomer med yderligere
et axiom om tællelig basis for sansekategorierne). (Se evt. også SB13, afsnit
16).
19. At det skulle vise sig, at jeg fik både i pose og sæk, at begge krav kunne opfyldes på én gang, havde jeg ikke forestillet mig. Men det er i realiteten, hvad
jeg har fået opfyldt ved påvisningen af eksistensen af maksimale SU-rum
(SB16, afsnit 6, Theorem 1) og ved antagelsen om, at de maksimale SU-rum
nødvendigvis er ikke-konstruktive (SB16, afsnit 7, Conjecture 1). I DMS, 3.
udgave, har jeg kort meddelt dette resultat i et efterskrift, s. xxiii. For at blive i
jargon'en er de maksimale SU-rum ikke bare post-Gödel'ske, de er også postZermelo'ske (med reference til Ernst Zermelos Udvalgsaxiom).
20. De maksimale SU-rum er altså den matematiske struktur (syntaks), der svarer til den ideelle "ekstensionale fuldstændighed", som igen svarede til sanse- og
udvalgskategoriernes intensioner som hinandens negationer. Kæden hænger
sammen, men dens ekstensionale led er uendeligt kompliceret og kan ikke modelleres.
21. De maksimale SU-rum er virkelig nogle sære ideelle størrelser, en slags
Platons eller Leibniz' ønskedrøm af en verden. Enhver delmængde er en afgørbar kategori, som oven i købet er effektivt afgørbar, idet dens komplement jo
også altid er afgørbart (jfr. DMS, s. 436-438). Rummet af afgørbare mængder er
diskret (SB7, afsnit 18-19). Alle de mængdealgebraiske operationer er tilladte i
mængden af afgørbare kategorier, således at vi altså i disse rum, der er så fjernt
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fra "det velafgrænsede tilfælde" som overhovedet muligt, på sin vis er tilbage i
den klassiske logik, der var syet over denne endelige og velafgrænsede læst (se
DMS, s. 308-330).
22. Men i det øjeblik, vi deler de afgørbare kategorier op i deres to bestanddele,
nemlig sanse- og udvalgskategorierne, defineret ved hver deres fremgangsmåde
eller intension, får vi til gengæld en struktur frem, som er kompliceret ud over
enhver eksplicit beskrivelse, men som alligevel hævdes at eksistere i kraft af
udvalgsaxiomet. På sin vis siger udvalgsaxiomet jo netop, at eksistens går videre end beskrivelse. (jfr. min diskussion med Tia 19.12.94, Prebens indlæg
5.1.95 og 9.1.95, mine svar 6.1.95, samt Bennys indlæg 31.5.95).
23. De maksimale SU-rum er som sagt ikke direkte udtryk for vores kategoriale
forhold til den virkelige, materielle og empiriske verden. Intet subjekt kan reelt
fylde verden med kategorier på denne fuldstændige vis, og formentlig er den
virkelige verden også for "sammenhængende" til, at det kan lade sig gøre, som
vi skal se lidt senere. Men måske er de maksimale SU-rum et udtryk for matematikkens verden. Sanse- og udvalgskategorierne kan måske også tolkes som de
to fundamentale måder, hvorpå man kan definere matematiske objekter. Men
det gemmer jeg til senere.
24. Som sagt ovenfor (afsnit 12) kan de maksimale SU-rum anskues som et ideelt grænsetilfælde, som en "base-line" eller en grund, hvorfra de mere realistiske
ikke-maksimale SU-rum kan stå frem. Disse rum indebærer en eller anden begrænsning i forhold til sanse- og udvalgskategoriernes ideelle intensioner, deres
ekstensionale fuldstændighed, og deres maksimale matematiske struktur. Den
sidste begrænsning kan udtrykkes i form af supplerende og konkretiserende
uafhængige påstande eller axiomer i forhold til de 11 oprindelige axiomer og
implicerer, at SU-rummet ikke længere er maksimalt.
25. Den netop beskrevne situation med et ideelt grænsetilfælde, der rummes i
axiomerne, er den optimale for et komplettabelt axiomatisk system. Den sikrer,
at de begrænsninger, som der måtte være i det enkelte konkrete subjekts sanseog udvalgskategorier, nødvendigvis må udtrykkes i eksplicitte og selvstændige
påstande i forhold til de 11 axiomer og ikke på forhånd - implicit - ligger indbygget i axiomerne! At opstille et sådant "forsigtigt" eller minimalt axiomsystem (jfr. SB13, afsnit 14) er det, som jeg tidligere (SB14, afsnit 12) har kaldt at
holde balancen på en knivsæg.
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26. Efter nu at have etableret de 11 axiomer som en slags ideel "base-line" for
konkretiseringer af mere realistiske ikke-maksimale SU-rum, kan vi se på tre
sådanne mulige konkretiseringer. Alle tre konkretiseringer blev diskuteret i
DMS, men på andre præmisser end dem, vi nu har til rådighed, og for de to sidste af konkretiseringerne også i en mindre generel form.
27. Når jeg taler om sådanne konkretiseringer, er det vigtigt at erindre, at der er
tale om tilføjelse af påstande til de 11 axiomer, der er forenelige med de 11 axiomer, som altså bevarer deres gyldighed. Vi taler altså stadigvæk om SU-rum,
blot ikke om maksimale SU-rum. De maksimale SU-rum kan for så vidt selv
betragtes som en konkretisering inden for rammerne af de 11 axiomer. Nemlig
den, der fremkommer ved at tilføje en påstand "Enhver delmængde i universet
af genstande er foreningsmængde af en sanse- og en udvalgskategori" (jfr.
SB14, afsnit 2-3).
28. Det sidstnævnte eksempel illustrerer et træk ved axiomatiske systemer, som
har været diskuteret tidligere (SB6, afsnit 12 og SB13, afsnit 14), nemlig at et
nyt axiom kan gøre nogle af de hidtidige axiomer til theoremer, i hvilket tilfælde det siges at være stærkere end dem, som det således erstatter. Den nye påstand ovenfor vil således som axiom gøre Axiom 7 og Axiom 8 (SB16, afsnit 1)
til theoremer.
29. Men lad os nu som bebudet se på nogle af de konkretiseringer, der vil føre
til en matematisk struktur, der er et ikke-maksimalt SU-rum.
30. Den første og mest oplagte drejer sig om udvalgskategorierne. […].
31. I et maksimalt SU-rum er enhver endelig delmængde en udvalgskategori
(SB16, afsnit 15, Theorem 6). Hvis vi tolker udvalgskategorierne (deres intension) som et konkret subjekts påpegende eller udvælgende virksomhed i den
tingslige verden, virker det som et uopnåeligt grænsetilfælde, at alle genstande
på denne måde skulle være "for hånden".
32. Jeg vender senere tilbage til, hvordan udvalgskategorierne kan forstås i forhold til vores praktiske virksomhed i tid og rum. [Studiebrev 20 og 21]. Her vil
jeg nøjes med at konstatere, at en påstand om, at "Der findes endelige delmængder i universet af genstande, der ikke er udvalgskategorier", vil umuliggøre den ekstensionale fuldstændighed og medføre en matematisk struktur, der er
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et ikke-maksimalt SU-rum. Påstanden vil ikke gøre nogen af de 11 axiomer til
theorem (heller ikke Axiom 1!), men blot være et nyt "Axiom 12".
33. At udvalgskategorierne for et konkret subjekt ikke bare er lokale, men altså
også "provinsielle", blev ikke udtrykt i de oprindelige 11 axiomer, men kræver
altså en eksplicit og selvstændig påstand.
34. Konsekvensen af et sådant nyt axiom vil være, at der er visse endelige delmængder i universet af genstande, som ikke er afgørbare, som så at sige er
"transcendente" eller utilgængelige i forhold til subjektets sensoriske og påpegende/udvælgende virksomhed. De er "uden for rækkevidde" eller "for langt
væk". Men det vender jeg tilbage til.
35. Man kunne gå et skridt videre og hævde en påstand, der sagde, at "Alle udvalgskategorier er endelige". En sådan påstand vil efter alt at dømme i sig selv
være uforenelig med et maksimalt SU-rum (SB16, afsnit 18, Conjecture 5). Påstanden ville som et nyt axiom gøre Axiom 6 og Axiom 8 (SB16, afsnit 1) til
theoremer. (I DMS hed disse axiomer henholdsvis Ax. SU 14’’ og Ax. U 13, jfr.
DMS, 3. udgave, s. 391, fodnote 60. I de to tidligere udgaver havde jeg her fejlagtigt anført endnu et axiom). En sådan påstand ville altså lade visse uendelige
delmængder i universet af genstande være "transcendente" eller ikke-afgørbare,
nemlig alle uendelige tynde (co-tætte) delmængder, som altså ville være "for
tynde" til at være sansekategorier og "for store" til at være udvalgskategorier.
36. Der kunne tænkes mange andre begrænsninger i mængden af udvalgskategorierne end de ovennævnte.
37. Den næste mulige konkretisering vedrører sansekategorierne. I et maksimalt
SU-rum gjaldt det, at sansekategorierne har en basis med større kardinalitet end
universet af genstande (SB16, afsnit 14, Theorem 5). Da de 11 axiomer (og en
påstand om, at alle delmængder i universet er afgørbare) er formuleret i termer,
der i realiteten er ækvivalente med "first-order language" [se dog ”Appendix.
Om Axiom 8” nedenfor], vil et univers af genstande med enhver uendelig kardinalitet kunne tilfredsstille axiomerne og være grundlag for et maksimalt SUrum. Det følger af Löwenheim-Skolem-Tarski's theorem (se SB6, afsnit IIId,
"Modelteori", specielt afsnit IIId, 9), som igen er en udgave af udvalgsaxiomet.
Altså udtaler de 11 axiomer sig ikke om kardinaliteten af universet af genstande
ud over, at det nødvendigvis - som underliggende mængde i en perfekt topologi
- er uendeligt (SB11, afsnit 10). Det udelukkes altså ikke, at universet af gen200
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stande i et maksimalt SU-rum er tælleligt [numerabelt]. Men det udelukkes, at
sansekategorierne har en tællelig basis, da deres basis i alle tilfælde må have
større kardinalitet end universet af genstande.
38. Hvis vi tilføjer et nyt axiom, der påstår, at sansekategorierne har en tællelig
[numerabel] basis, så har vi altså nødvendigvis defineret et ikke-maksimalt SUrum. Ingen af de 11 axiomer vil i øvrigt blive til theoremer derved.
39. I DMS vidste jeg, at tællelig basis udelukkede et maksimalt SU-rum (se 2.
udgave, Addendum), men jeg vidste ikke, om det allerede i forvejen var udelukket af de 11 axiomer. Det er det ikke, ved vi nu (SB16, afsnit 6, Theorem 1),
og derfor gør antagelsen om tællelig basis altså virkelig en forskel. Som det er
vist i Addendum, vil [en tællelig basis tillade eksistensen af] komplementære
tætte (eller tynde) delmængder i universet af genstande[. Disse vil] ikke begge
kunne være afgørbare, en af dem vil være "transcendent" i forhold til vores muligheder for afgørbarhed [og dermed udelukke et maksimalt SU-rum].
40. Jeg vender tilbage til en diskussion af tællelig basis for sansekategorierne
som udtryk for, at de sensoriske afgørelser i princippet kan udføres af en computabel mønstergenkender (jfr. SB12, afsnit 15 og afsnit 23). Hvis vi er sådanne
mønstergenkendere, vil det altså i sig selv indebære, at visse uendelige delmængder i universet af genstande er uafgørbare. Resultatet er beslægtet med
Gödels ufuldstændighedstheoremer, men er mere generelt.
41. Om vi er sådanne "maskiner", vil jeg her lade stå åbent, men det tror jeg
ikke, vi er. Eller rettere, for at forebygge misforståelser: Det er vi ikke kun.
Selvfølgelig kan vi lave computabel mønstergenkendelse og opføre os som Turing-maskiner. Det er ingen forhåbentlig i tvivl om. Spørgsmålet - også spørgsmålet om tællelig basis - går udelukkende på, om vi kan mere, og er nødt til at
kunne mere.
42. For eventuelle feinschmeckere kan jeg tilføje, at det også drejer sig om muligheden for at lave en model [af vores ”sensoriske rum”], der er konvergent i et
uendelig-dimensionalt metrisk rum […], dvs. den principielle mulighed for
PDP-simulering, eller spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet findes en metrik, der definerer de åbne mængder (sansekategorierne) i rummet? Det gør der
ikke, hvis sansekategoriernes basis ikke er tællelig.
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43. Den tredje og sidste konkretisering, jeg vil se på, vedrører også sansekategorierne og handler om deres sammenhængsegenskaber. I et maksimalt SU-rum er
sansekategorierne efter alt at dømme ekstremt usammenhængende, hvilket indebærer, at der for hver to genstande i universet af genstande findes to komplementære sansekategorier, der indeholder hver sin af genstandene (SB16, afsnit
19, Conjecture 6). Dvs. at i et maksimalt SU-rum er sansekategorierne lige så
ekstremt usammenhængende som standardtopologien på de rationelle tal Q
(SB8, afsnit 5-14). Det indeholder ikke en eneste sammenhængende delmængde, som består af mere end ét punkt. Rummet af sansekategorier er derfor hverken sammenhængende eller lokalt sammenhængende (jfr. SB10, afsnit 28-30) i
et maksimalt SU-rum.
44. I ethvert SU-rum er sansekategorierne organiseret som et Hausdorff-rum,
dvs. at hvilke som helst to genstande kan skilles i hver sin af to adskilte sansekategorier (jfr. Axiom 4, f.eks. SB16, afsnit 1). Men påstanden om ekstrem
usammenhæng i rummet af sansekategorier i et maksimalt SU-rum er meget
stærkere end Axiom 4. Den indebærer nemlig, at der ikke blot altid findes sådanne to adskilte sansekategorier, men at der altid findes to sådanne komplementære sansekategorier! Til hvert eneste par af genstande svarer altså en (dvs.
mindst én) sensorisk afgørbar dikotom opdeling af universet af genstande.
45. Dette forekommer helt urealistisk for noget konkret subjekt. Og i modsætning til spørgsmålet om kardinaliteten af basis for sansekategorierne, der tilsyneladende handler om subjekternes indretning som computable eller ikke-computable mønstergenkendere, handler spørgsmålet om sammenhæng snarere om
selve verdens egenskaber og deres faktisk-empiriske kontinuerte variation eller
fordeling (jfr. SB10, afsnit 47-52). Sammenhængsspørgsmålet virker som et
ontologisk spørgsmål, hvor kardinalitetsspørgsmålet snarere er et epistemologisk spørgsmål, endda med vægt på subjektsiden. (Hvor begge spørgsmål altså
stilles inden for rammerne af SU-rummets "fundamental-ontologi", hvis jeg må
svinge lidt med armene).
46. Et realistisk konkretiseret SU-rum må altså på en eller anden måde have en
sammenhængsegenskab, der beskrives i en påstand, der negerer den ekstreme
usammenhæng i et maksimalt SU-rum.
47. En mulighed ville være at påstå, at rummet af sansekategorier er sammenhængende, f.eks. med påstanden "Ingen ikke-tomme sansekategorier er hinandens komplementer i universet af genstande". En sådan påstand ville gøre
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Axiom 5 til et theorem (se f.eks. SB12, afsnit 19-20). Axiomsystemet med påstanden om sammenhæng som nyt axiom ville imidlertid miste den "globalitet",
som ellers er udtrykt i "globalitetstheoremet" (SB13, afsnit 13), nemlig at enhver sansekategori, som indeholder en ikke-tom udvalgskategori, selv er et SUrum af samme type. Sammenhæng er ikke en såkaldt åbent-hereditær egenskab,
dvs. den "arves" ikke af alle sansekategorier (åbne mængder) som delrum.
48. Man kunne vælge en anden påstand, som negerer den ekstreme usammenhæng, nemlig en påstand om lokal sammenhæng. Lokal sammenhæng er i modsætning til sammenhæng en åbent hereditær egenskab, dvs. at den er en global
egenskab i enhver sansekategori (åben mængde) i et lokalt sammenhængende
topologisk rum. Den lokale sammenhæng kan udtrykkes i en påstand om, at
"For enhver genstand i enhver sansekategori i universet af genstande gælder det,
at der findes en sammenhængende sansekategori, der er indeholdt i den første
sansekategori, og som også indeholder genstanden". Med topologiens ord indeholder enhver omegn til et punkt en sammenhængende omegn til punktet (se
SB8, afsnit 24). Påstanden om lokal sammenhæng vil ikke gøre nogen af de 11
axiomer til theoremer.
49. Et topologisk rum (og også sansekategorierne i et SU-rum) kan være sammenhængende uden at være lokalt sammenhængende, og det kan være lokalt
sammenhængende uden at være sammenhængende. Det kan også være begge
dele, og det vil nok trods alt være den mest realistiske type SU-rum.
50. En påstand om sammenhæng og/eller en påstand om lokal sammenhæng vil
som sagt (i hvert fald under forudsætning af Conjecture 6, SB16, afsnit 19) betyde, at vi har at gøre med et ikke-maksimalt SU-rum. Der vil altså være delmængder, der er "transcendente", dvs. ikke er afgørbare i universet af genstande. Hvis vi går ud fra, at i alle ikke-maksimale SU-rum er sansekategorierne
organiseret som et "opløseligt" rum (se diskussionen i SB16, afsnit 14 og 16), så
kan disse transcendente delmængder være af samme type som i et rum, hvor
sansekategorierne har en tællelig basis, altså [omfatte] mindst den ene delmængde i alle komplementære par af tynde (eller tætte) mængder. Men indtil
videre er dette altså ikke bevist.
51. Jeg har altså indtil nu vist, at SU-rum defineret ved de 11 axiomer både
rummer et ideelt grænsetilfælde, nemlig de maksimale SU-rum, og mere realistiske ikke-maksimale SU-rum, der kan beskrive konkrete subjekters forhold til
den tingslige verden. De sidste var f.eks. karakteriseret ved en reduktion af ud203
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valgskategorierne i forhold til de maksimale SU-rum og en accept af, at rummet
af sansekategorier i universet af genstande er sammenhængende og/eller lokalt
sammenhængende. Spørgsmålet om, hvorvidt det er realistisk at antage, at
rummet af sansekategorier har en tællelig basis, lod jeg stå åbent.
52. Forhåbentlig blev det også illustreret, at der med begreberne om sanse- og
udvalgskategorier er en overensstemmelse mellem beskrivelser af vores forhold
til verden på det intensionale, ekstensionale og matematisk-strukturelle (syntaktiske) plan.
53. På sin vis forsøger jeg at opstille en logik til afløsning af den klassiske, finitte logik (jfr. titlen på kap. 5 i DMS: "En infinit logik"). En logik, der beskriver "interfacen" (jfr. bagsideteksten på DMS) mellem et aktivt, skelnende og
udvælgende subjekt og en tingslig verden bestående af genstande med egenskaber og historie. (Det med historien og tiden kommer dog først eksplicit med i
beskrivelsen på det ekstensionale og matematiske plan i et senere studiebrev
[Studiebrev 20 og 21] om den kompakt-åbne topologi for kontinuerte funktionsrum).
54. Det nye ved denne logik er, at den beskriver kategoriale opdelinger i verden
(ekstensioner), samtidig med at den skelner deres subjektive perspektiv (intensioner) i form af to slags "afgørbarhed". Det var det, der fik mig til ovenfor at
tale om en "fundamental-ontologi" (med tanke på Heidegger). Strukturelt viser
dette sig bl.a. ved en asymmetri mellem komplementer og ved en skelnen mellem negation og komplementaritet, som kommer frem i Tias brev 23.1.97 til
Studiesektionen "S/ Komplementaritet og/eller negation". Der er her nogle forbindelser til Hegels logik, som jeg måske kan komme ind på senere.
55. Denne logik eller interface har en ideel side, som måske desuden er matematikkens "domæne", hvilket jeg som sagt vender tilbage til. Men den har også
en mere real, empirisk side, som det bl.a. er psykologiens opgave at forholde sig
til.
56. På den objektive side af denne logik eller interface har jeg foreløbig interesseret mig for den tingslige verden. Jeg vender tilbage til, hvordan en objektiv
ideel verden kan få indpas, når tiden og historien bliver inddraget [Studiebrev
20 og 21].
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57. På den subjektive side af denne logik eller interface befinder der sig et konkret individuelt eller kollektivt subjekt. Som udgangspunkt har jeg forudsat et
moderne, voksent menneske med diverse redskaber. Men jeg mener, at logikken
er almen nok til også at rumme andre subjekter. En central pointe vil her være,
at det først og fremmest er i mængden og arten af udvalgskategorier, at subjekterne adskiller sig.
58. Sansekategorierne er et udtryk for subjektets "analysatorer", dets sensoriske
beredskab og paratheder, og måske også dets almene endnu ikke genstandsrettede drifter eller behov. Udvalgskategorierne er derimod den del af verden, som
subjektet i sit liv har "gjort til sin", altså de virkelige genstande, som intentioner,
motiver og tilknytninger retter sig imod. Formentlig kan vi både tale om udvalgskategorier for dyr og mennesker, selv om deres omfang og art nok adskiller sig radikalt, specielt nok også deres forhold til tiden, som jeg altså endnu
ikke har inddraget i den matematiske beskrivelse.
59. På sin vis virker sansekategorierne altid, eller i hvert fald i alt væsentligt (?),
inden for udvalgskategorierne og tjener til at skelne dem fra hinanden (hvilket
finder sit syntaktisk-strukturelle udtryk i Axiom 11, SB16, afsnit 1. Se også
DMS, s. 494-495 og 501). Niels Engelsted og jeg har diskuteret, hvordan dette
kan forstås både for dyr og mennesker, uden at det særlige ved de menneskelige
udvalgskategorier går tabt. (Se f.eks. Niels' overvejelser i Engelsted, 1994a;
1994b).
60. I løbet af den normale menneskelige ontogenetiske udvikling vil udvalgskategorierne mangfoldiggøres i både art og omfang. Hvordan det hænger sammen med barnets orientering i tid og rum, ser ud til at være centralt i nyere eksperimentel udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard har interesseret sig for det og
er ved at undersøge sider af det eksperimentelt.
61. Jeg har tidligere omtalt Joan Mogensens (Mogensen, 1990; 1994) undersøgelser af skizofreni, der tyder på, at de skizofrene ikke engang besidder de udvalgskategorier, som er udgangspunktet for spædbarnets udvikling.
62. Vi har også tidligere, bl.a. i diskussionerne (se indlæg fra Preben, Benny,
Tia og Niels og f.eks. SB13, afsnit 15), været inde på konsekvenser for forståelse af begrebsindlæring, for genkendelse ved hjælp af et "what" og et "where"
system, tavs og eksplicit viden, eksistentialisme og virksomhedsteori, forholdet
menneske - dyr - maskine, forholdet mellem liv og hjerne, m.m.m. Jeg har na205
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turligvis også i DMS og andre steder diskuteret forskellige interpretationer og
konsekvenser af teorien om sanse- og udvalgskategorier, herunder mange af de
spørgsmål, som jeg ovenfor har lovet at vende tilbage til.
63. […].
64. […].
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Kommentarer til Studiebrev 17
Kære STP'ere!
I Studiebrev 17 bruger jeg i afsnittene 53 og 55-57 udtrykket "interface" til at
betegne forholdet mellem et virksomt subjekt og dets omverden. Niels Engelsted har gjort mig opmærksom på, at udtrykket kan misforstås. Pointen er, at der
netop ikke er tale om en "interface" i traditionel informationsteoretisk forstand,
hvor subjekt og objekt vekselvirker på en måde, der kan beskrives som kommunikation via en informationskanal, men tværtimod om en "væren-i-verden" med
en radikal anden struktur, hvor subjektet retter sig imod konkrete entiteter i verden. Det er netop det sidste forhold, som beskrives med udvalgskategorierne.
Når jeg brugte udtrykket "interface", var det så at sige for at komme i direkte
clinch med den traditionelle forståelse for derigennem at fremhæve den radikale
strukturforskel (Se f.eks. min skelnen mellem mekaniske "aktanters" og menneskelige subjekters omverdensforhold i Mammen, 1996, s. 272-274).
Ovenstående indebærer også, som argumenteret i bl.a. DMS, at vi ikke er i
kontakt med vores omverden på samme måde, som en computer er i kontakt
med sit input og output, og allerede af den grund er vi ikke "computable mønstergenkendere". I SB17, afsnit 40-42 og 45, diskuteres udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt vores sansekategorielle forhold til omverden, taget for sig,
kan realiseres af en computabel mønstergenkender.
Venlig hilsen Jens
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IX Om metoden i studiebrevene og i Den menneskelige sans, kap.
5. Hvorfor er matematikkeN nødvendig?
1. […].
2. I Studiebrev 17 forsøgte jeg efter vores lange matematiske rejse at vende tilbage til sanse- og udvalgskategoriernes "semantik", som jeg delte i en intensional og en ekstensional side. Og jeg prøvede at vise, hvorledes der var en nøje
sammenhæng mellem den matematiske beskrivelse af ekstensionerne og vores
forståelse af intensionerne som subjekternes forholdemåder til den tingslige
verden.
3. Et træk ved denne overensstemmelse, som jeg fik gjort mindre ud af, var i
øvrigt, at i et maksimalt SU-rum er udvalgskategorierne lige netop alle de diskrete delmængder (jfr. SB16, afsnit 17). Det svarer fint til den mulige forståelse af udvalgskategorierne som diskrete, som jeg har diskuteret i DMS (s. 490491).
4. Jeg fik også vist, hvorledes den matematiske beskrivelse havde en række
egenskaber, som gjorde det muligt i den matematiske struktur at genfinde distinktioner mellem sammenhæng og ikke-sammenhæng, mellem computabilitet
og ikke-computabilitet, mellem symmetriske og asymmetriske kategorier, mellem ideale og empiriske strukturer m.m.m., som ikke kunne finde plads i en
mere traditionel logik.
5. Men stadigvæk kan man måske spørge sig selv (eller jeg kan på jeres vegne
spørge mig selv), hvad der nødvendiggør hele denne matematiske elaborering,
og hvad der egentlig er opnået med den. Jeg har jo adskillige steder (også i
DMS) argumenteret mere "kvalitativt" for distinktionen mellem udvalgs- og
sansekategorier eller for de tilsvarende forholdemåder. Og hvad kan matematikken tilføje i forhold hertil?
6. I DMS har jeg forsøgt at begrunde nødvendigheden af den matematiske elaborering, men jeg vil her forsøge at gengive argumenterne i korte træk og med
et par mindre tilføjelser.
7. Det er et centralt træk ved min adskillelse mellem de to forholdemåder til
omverden, den "sansekategorielle" og den "udvalgskategorielle", at den sanse208
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kategorielle ikke formår at identificere en konkret enkeltting, et partikularium
eller et individ i P.F. Strawsons terminologi (jfr. DMS, s. 124, 304, 383-385 og
SB12, afsnit 16-17). Den sansekategorielle forholdemåde skelner, med
Strawsons term, kun universaler, og der er en uoverstigelig kløft mellem individer og universaler. Alligevel kan vi identificere partikularier eller individer,
men åbenbart med andre midler end de sansekategorielle, skønt de godt kan
hjælpe med.
8. Den adskillelse, som jeg (med Strawson, 1964) fremhæver mellem individ og
universale lægger imidlertid op til noget tredje, nemlig en slags kategorier, som
er mere i familie med individer end med universaler, men ikke er nogen af delene, nemlig noget tredje, som spiller en stor rolle for vores begrebsdannelse. Et
eksempel er en dyreart som f.eks. tigre. Tigre er en "natural kind" i angelsaksisk
filosofisk terminologi (se f.eks. Schwartz, 1979), men de er ikke defineret alene
ved universelle egenskaber, som f.eks. guld, der også er en "natural kind". Som
Stephen Schwartz meget rigtigt konkluderer (p. 315), er tigrene først og
fremmest defineret ved, at "tigers ... produce little tigers".
9. Kategorier som tigre og elefanter, den fugl jeg har i hånden, osv., slår jeg nu
sammen under betegnelsen udvalgskategorier, som altså har det tilfælles, at de
ikke kun er defineret ved universelle egenskaber, men forudsætter, hvad
Strawson kalder et demonstrativt moment eller element, altså et konkret påpeget
individ. De er altså ikke sansekategorier. Jeg har gode "kvalitative" grunde til
det, som jeg ikke vil gentage her.
10. Hermed er jeg altså kommet til at hævde to påstande, som vi genkender fra
studiebrevene, f.eks. SB16, afsnit 1. Her forsyner jeg dem med de betegnelser,
de har fået i studiebrevene og (i parentes) i DMS, selv om jeg altså ikke i nærværende sammenhæng endnu har begrundet, hvorfor de skal kaldes "axiomer":
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand. (Ax. S 11’’)
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori. (Ax. SU 14’’)
I den første påstand siges det, at kategorier, som er defineret ved en bestemt
slags intension, nemlig udelukkende sensorisk skelnen eller skelnen mellem
universelle egenskaber, ikke kan være et individ, altså ikke kan have en ekstension, som blot rummer ét individ. Der er altså henvist til et bestemt forhold
mellem intension og ekstension, og dermed er vi allerede så at sige "kastet i armene" på den ekstensionale metode!
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11. I den næste påstand siges det med en lidt anden formulering, at ingen sansekategori er en ikke-tom udvalgskategori. Sanse- og udvalgskategorier kan ikke
have samme ekstension, undtagen i det særtilfælde, hvor kategorierne er tomme.
Det er altså ifølge "Axiom 5" og "Axiom 6" fælles for individer og ikke-tomme
udvalgskategorier, at de ikke kan være sansekategorier.
12. Disse påstande følger som sagt umiddelbart af mine "kvalitative" overvejelser og er endnu ikke udtryk for nogen formalisering, axiomatisering, matematisering, eller hvad vi nu vil kalde det. Påstandenes betegnelser som "axiomer" er
blot påført for genkendelsens skyld.
13. Spørgsmålet er nu, hvilke konsekvenser de to påstande har i forhold til en
logik og en begrebslære, som ikke skelner mellem disse to slags kategorier,
hvor jeg jo hævder, at der i psykologien ikke er tradition for at skelne mellem
dem. Bl.a. ikke i kognitionspsykologien. Det har jeg påvist både i DMS (f.eks.
s. 84-138) og mange andre steder og vil ikke gentage her.
14. Når vi skal se på konsekvenser af de to påstande, er det vigtigt at være metodisk "konservativ". Dvs. ikke komme til at drage slutninger, som strengt taget
ikke ligger i præmisserne. Og hermed mener jeg, at vi ikke skal opgive flere
træk ved den traditionelle logik og begrebslære end højst nødvendigt.
15. Som sagt i DMS, s. 384 og i SB12, afsnit 17, mener jeg, at Strawson (i sin
diskussion med Leibniz) netop begår en sådan fejl ved at hævde, at den første af
påstandene (Axiom 5) medfører, at vi tvinges til at opgive nedenstående påstand:
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne. (Ax. S 5).
Igen bedes I se bort fra, at der henvises til "axiomer" og til "U".
16. Når Strawson taler om universelle kategorier, henviser han til sådanne, som
kan beskrives ved opregning af en endelig mængde universelle egenskaber,
altså beskrivbare kategorier. Det er sådanne universelle kategorier, som ikke
samtidig kan være individer eller udvalgskategorier. Hvis der kun var et endeligt antal genstande i verden, ville "Axiom 5" ganske rigtigt medføre negationen
af "Axiom 4", men ellers ikke. Der er altså ikke grund til at opgive den traditionelle antagelse i "Axiom 4" om, at universelle egenskaber kan bruges til at
kende forskel på individer.
210

Studiebrev 18. Jens Mammen, 09.02.97

17. På samme måde undersøger jeg i DMS, hvilke andre træk vi kan bevare fra
en traditionel logik ("Det diskrete rum", DMS, s. 308-330), der ikke skelner
mellem de to slags kategorier. Det kommer så til udtryk i resten af de 11 axiomer, hvor jeg ikke har opgivet andre træk ved den traditionelle logik end dem,
som de to nye påstande virkelig tvinger mig til.
18. Det er denne radikale metodiske "konservatisme", som nødvendiggør den
mere formelle metode. Jeg har her benyttet en såkaldt "matematisk generalisationsmetode", som Johannes Witt-Hansen har beskrevet i et historisk perspektiv
(Witt-Hansen, 1963). En metode, som forener nye genstande eller fænomener
med en kendt beskrivelse, som de oprindeligt er uforenelige med, på en sådan
måde, at den kendte beskrivelse kan genfindes som specialtilfælde i den nye
beskrivelse. (Se også DMS, s. 330).
19. I fysikken er det kendt som korrespondensprincippet. Et af de bedste eksempler er Einsteins udvidelse af den klassiske kinematik til at omfatte elektromagnetiske fænomener, specielt lys, en udvidelse, som førte til den specielle
relativitetsteori. En forudsætning for denne udvidelse var, at den klassiske beskrivelse først blev præciseret i en række helt eksplicitte antagelser (Galileitranformationen), som gjorde det muligt derefter at undersøge den mindst mulige (mest "konservative") ændring af disse antagelser, som var forenelig med
de nye kendsgerninger vedrørende lysets udbredelse. Derved fremkom en ny
beskrivelse, som i så høj grad som muligt også rummede de hidtidige erfaringer,
der lå til grund for den klassiske beskrivelse.
20. Jeg har gennemgået Einsteins forbilledlige fremgangsmåde i (Mammen,
1980b). (Desværre er der et par meningsforstyrrende trykfejl, f.eks. skal "initialsystem" overalt rettes til "inertialsystem"). Se også DMS, s. 222.
21. Pointen i Einsteins metode var altså, at for at finde ud af, hvilke konsekvenser de nyopdagede kendsgerninger vedrørende lysets udbredelse havde for kinematikken, måtte den hidtidige forståelse først gennem en ekspliciteringsproces, deles op i en række uafhængige antagelser, for at det var klart, hvor lidt
man kunne nøjes med at opgive.
22. At denne "konservative" metode så samtidig er den, der optimerer muligheden for at drage nye, vidtrækkende og overraskende implikationer, er nok værd
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at fremhæve, og hænger sammen med, at der så at sige er minimalt erfaringstab.
Einsteins i første omgang minimale justering af Galilei-transformationen viste
sig at rumme en så radikal konsekvens som den berømte E=mc2 formel.
23. Så den konservative metode behøver ikke kun at have konservative konsekvenser. (Man kunne også i en anden terminologi kalde metoden for dialektisk,
jfr. DMS, s. 220-222, fodnote 7, og s. 487. I fysik-eksemplet er den klassiske
kinematik tesen, de uforenelige kendsgerninger er antitesen, og den nye forenende beskrivelse er syntesen. I DMS er den klassiske logik eller det diskrete
rum tesen, påstandene i Axiom 5 og Axiom 6 er antitesen, og SU-rummene er
syntesen).
24. Man kan måske også sige, at for at de nye kendsgerninger kan træde frem
som figur, er det nødvendigt at præcisere og eksplicitere deres grund.
25. Hvis vi nu vender tilbage til sanse- og udvalgskategorierne, har jeg derfor i
DMS overalt skelnet mellem påstande, der er udtryk for egenskaber ved den
traditionelle logik: de har ingen eller ét mærke efter deres "løbenummer", og
påstande, der i forhold hertil udtrykker nye træk: de har to mærker efter deres
"løbenummer" (jfr. DMS, s. 322, 341 og 344-345). Ovenstående Axiom 5 (Ax.
S 11’’) og Axiom 6 (Ax. SU 14’’) er derfor også de eneste axiomer i DMS, der
har to mærker (her ser jeg bort fra alternative axiomer til disse, f.eks. Ax. S
32’’, DMS, s. 460-461). Se f.eks. listen over axiomer i SB16, afsnit 1.
26. I DMS går jeg konkret til værks på den måde, at jeg først beskriver det "traditionelle" tilfælde, hvor der ikke skelnes mellem sanse- og udvalgskategorier,
som et såkaldt "diskret rum", idet jeg ekspliciterer dets egenskaber i en række
uafhængige elementære påstande, som dermed får status af axiomer (DMS, s.
299-330). Disse axiomer får af ovennævnte grund ingen "mærker" efter deres
"løbenummer".
27. Derefter indføres først Axiom 5 og siden Axiom 6, som begge er uforeneligt
med det diskrete rum, og derfor i DMS forsynes med to "mærker" (henholdsvis
Ax. S 11’’ og Ax. SU 14’’). Resten af kapitel 5 i DMS (s. 330-495) handler
stort set, på den ene side om, hvor meget af det traditionelle tilfælde det er muligt at bevare, angivet med påstande uden "mærker", herunder alle andre axiomer end de to nævnte, og på den anden side om, hvilke konsekvenser der, som
en slags ny figur på denne grund, kan afledes af Axiom 5 og Axiom 6, angivet
med påstande med to "mærker", som alle er afledte theoremer.
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28. Hele tiden foregår dette under den konservative metodes krav om at minimere ændringerne i den "traditionelle grund". Det er dette minimeringskrav, der
fremtvinger opdelingen af beskrivelsen i uafhængigt reviderbare mindstedele,
hvorved vi er "kastet i armene" på en axiomatisk metode, som i dette tilfælde
må blive mængdeteoretisk og matematisk. Jeg har tidligere kaldt minimeringen
for en balance på en knivsæg (f.eks. SB17, afsnit 25), men det er måske snarere
et forsøg på maksimering af den konservative metode (eller korrespondensmetoden, hvis det lyder pænere).
29. I denne forstand kan alle theoremerne i DMS anskues som konsekvenser af
de to påstande i Axiom 5 og Axiom 6!
30. Ganske vist indgår de andre axiomer også i udledningerne af theoremerne.
Men det gælder for alle udledninger fra nye påstande i det hele taget, at de så at
sige foregår i en kontekst af hidtidige påstande, der medbetinger udledningen.
Det jeg gør, er bare, at jeg ekspliciterer konteksten og sørger for, at den bevares
så vidt muligt intakt, således at der ikke smugles slutninger ind, der i virkeligheden ikke er konsekvenser af de to nye påstande.
31. Som i tilfældet med relativitetsteorien betyder den metodiske konservatisme, at det nye sæt påstande bliver maksimalt implikationsrigt. Vi ser da også, at
Axiom 5 og Axiom 6 faktisk har adskillige radikale konsekvenser, som ikke var
til at se "med det blotte øje", der så at sige ser figuren i axiomerne, men ikke
grunden. Der skal matematik til for at få grunden med. Sat ind i en matematisk
beskrivelse af grunden viser de to påstande de stærke implikationer bag deres
uskyldige udseende.
32. Lad mig gentage nogle udvalgte eksempler fra DMS på sådanne implikationer, hvoraf nogle også har været nævnt i studiebrevene, f.eks. SB13, afsnit 1213.
33. Der er nødvendigvis uendeligt mange genstande (Th. SU 2', DMS, s. 347).
En sansekategori er enten tom eller indeholder uendeligt mange genstande (Th.
S 16’’, DMS, s. 361).
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34. Ingen ikke-tom sansekategori er delmængde af en udvalgskategori (Th. SU
17’’, DMS, s. 362).
35. Der findes mængder af genstande, som hverken er sansekategorier eller udvalgskategorier (Th. SU 10’’, DMS, s. 364), men til gengæld kan det ikke ud fra
axiomerne udelukkes, at enhver mængde af genstande er en foreningsmængde
af en sanse- og en udvalgskategori (DMS, 3. udgave, 1996, s. xxiii, jfr. Theorem 1, SB16, afsnit 6).
36. Det gælder stadig, at enhver mængde genstande er fællesmængde af alle de
sansekategorier, der indeholder den (Th. S 29, DMS, s. 430). Det gælder altså
også, at enhver genstand er fællesmængden af alle de sansekategorier, der indeholder den (Th. S 9, DMS, s. 343), men denne fællesmængde af sansekategorier
er ikke selv en sansekategori (Th. S 6’’, DMS, s. 347).
37. Der findes en ikke-tom udvalgskategori og en sansekategori, der er hinandens komplementer (Th. SU 19, DMS, s. 425), men komplementet til en udvalgskategori kan ikke være en udvalgskategori (Th. U 19’’, DMS, s. 363), og
der findes sansekategorier, hvis komplement ikke er en sansekategori (Th. S
28’’, DMS, s. 426).
38. Komplementet til en endelig mængde genstande er en sansekategori (Th. S
27, DMS, s. 423).
39. Enhver delmængde af en endelig udvalgskategori er en udvalgskategori (Th.
U 20). Differensmængden mellem en udvalgskategori og en endelig delmængde
af udvalgskategorien er selv en udvalgskategori (Th. U 30, DMS, s. 431).
40. I DMS er alle disse (og flere) theoremer interpreterede og diskuterede, og
det påvises, at de giver god mening i forhold til, hvad vi ved om menneskelig
begrebsdannelse og begrebsbrug.
41. En af konsekvenserne af ovenstående eksempler er, at vi må opgive at betragte sanse- og udvalgskategorier som algebraiske eller symmetriske (jfr. SB7,
afsnit 18-21). Deres komplementer er ikke nødvendigvis selv sanse- eller udvalgskategorier. De to "uskyldigt" udseende påstande Axiom 5 og Axiom 6 implicerede altså en "post-gödelsk" logik, hvor der må skelnes mellem positive og
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negative kriterier på medlemskab af kategorier (jfr. SB10, afsnit 36). Det har
konsekvenser for teorier om begrebsdannelse og tænkning m.v., som jeg har
diskuteret bl.a. i DMS.
42. Dernæst vil jeg igen pege på det såkaldte globalitetstheorem (Th. SU 23,
DMS, s. 371), som jeg allerede har diskuteret i studiebrevene (senest i SB17,
afsnit 47-48), og som siger, at den globalitet (dvs. en slags uafhængighed af
"universalmængde", såkaldt "åben hereditet"), som karakteriserede den traditionelle logik, er bevaret uanset Axiom 5 og Axiom 6. Et forhold, som betyder, at
den nye logik er lige så "robust" over for forskellige anvendelser som den traditionelle.
43. Endelig må jeg fremhæve, hvad jeg har kaldt korrespondenstheoremet (Th.
DSU 10, DMS, s. 372), som hævder, at enhver endelig udvalgskategori med
mere end én genstand definerer et rum, hvor såvel sanse- som udvalgskategorierne er organiseret som det diskrete rum, altså den "traditionelle logik". I dette
såkaldte "velafgrænsede tilfælde" genfandt vi altså som et særtilfælde den logik,
som Axiom 5 og Axiom 6 havde negeret (jfr. DMS, s. 45).
44. Dette må siges at være en triumf for den konservative metode og svarer i
vores tidligere eksempel til, at den klassiske kinematik genfindes i relativitetsteorien i grænsetilfældet, hvor hastighederne er forsvindende i forhold til lysets.
45. Men et andet resultat rummer dog en endnu større triumf for den konservative metode, eller rettere, rummer den ultimative test på, at den er blevet gennemført maksimalt. Jeg tænker her på det resultat, at det er foreneligt med
Axiom 5 og Axiom 6 at hævde, at de afgørbare kategorier er organiseret som et
diskret rum, altså som den traditionelle logik, hvor en afgørbar kategori er foreningsmængden af en sanse- og en udvalgskategori (som specialtilfælde en sansekategori eller en udvalgskategori, jfr. SB16, afsnit 5-6).
46. Hvis vi altså igen kombinerer sanse- og udvalgskategorierne, som vi har
skelnet, er vi tilbage i situationen fra, før vi skelnede dem. Dog med den forskel, at det diskrete rum nu nødvendigvis er uendeligt (jfr. afsnit 33 ovenfor). På
trods af medtagelsen af Axiom 5 og Axiom 6 er det altså lykkedes at bevare så
meget af den traditionelle logik som grund eller kontekst, at den kan muliggøre
dette resultat (DMS 3. udg., 1996, s. xxiii).
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47. Ovenstående siger altså, at et maksimalt SU-rum er muligt ud fra axiomerne
(SB16, afsnit 6, Theorem 1), og dermed kan vi være sikre på, at alle theoremerne med to mærker i DMS virkelig er konsekvenser, dvs. de mest muligt konservative konsekvenser, af Axiom 5 og Axiom 6 og ikke af, at vi er kommet til
at smugle begrænsninger ind i forhold til det traditionelle tilfælde i form af axiomerne uden mærker.
48. Vi har altså lige netop beskrevet konsekvenserne af vores "kvalitative" beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne, i form af de to axiomer, i forhold til
den traditionelle logik, hverken mere eller mindre!
49. I en vis forstand har vi nu fået et fuldt overblik over, hvad det er, vi har sagt
ved at hævde, at der findes udvalgskategorier, som ikke er sansekategorier, og
at der findes individer eller partikularier, som ikke er sansekategorier. Det var
faktisk ikke så lidt, der var sagt.
50. Men spørgsmålet er derefter, om der er sagt nok. Der er f.eks. ikke sagt nok
til at udelukke, at sanse- og udvalgskategorierne er organiseret som et maksimalt SU-rum. Og hvis dette rum virker urealistisk, er der altså noget, vi mangler
at sige om sanse- og udvalgskategorierne, og som ikke blev sagt med Axiom 5
og Axiom 6.
51. I SB17 blev det maksimale SU-rum beskrevet som et grænsetilfælde, der
kunne fungere som grund for nye figurer i form af nye stærkere axiomer end
Axiom 5 og Axiom 6, som ville udelukke muligheden af det maksimale SUrum. F.eks. blev det diskuteret, hvilke konsekvenser det ville have at hævde, at
rummet af sansekategorier havde tællelig basis eller havde forskellige sammenhængsegenskaber, eller at udvalgskategorierne var begrænsede i forhold til det
maksimale SU-rum.
52. Med det maksimale SU-rum som grund har vi igen en kontekst for nye påstande om sanse- og udvalgskategorierne, der vil gøre det muligt for os at undersøge konsekvenserne af disse påstande under overholdelse af den konservative metode, dvs. finde påstandenes "rene" konsekvenser, hverken mere eller
mindre. Eller sagt på en anden måde: Enhver konsekvens, vi måtte ønske, er vi
tvunget til at eksplicitere maksimalt.
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53. Uanset den komplicerede bagvedliggende matematiske struktur har vi etableret et beskrivelsesapparat, hvor implikationerne af f.eks. empirisk begrundede
påstande er maksimalt gennemskuelige.
54. Den matematiske metode er altså ikke udtryk for formel æstetik eller ubegrundet plagiat fra de eksakte videnskaber. Jeg mener faktisk, den er en uomgængelig konsekvens af den konservative metode eller korrespondensmetoden,
som er den eneste metode, der sikrer, at teorirevisioner er eksplicitte og ikke
medfører erfaringstab.
55. Netop erfaringstab, den evindelige smiden barnet ud med badevandet, eller
med andre ord manglende teoretisk kumulation af erfaring, er desværre typisk
for psykologien, som det f.eks. gentagne gange er påpeget af Sigmund Koch og
mange andre. Samtidig er det nok det dybeste træk ved psykologiens såkaldte
permanente krise, som jeg har diskuteret i DMS kap. 1.
56. I DMS prøver jeg dernæst i kap. 2-3 bag en række teorier med absolutistisk
tendens trods alt at finde en teoretisk kumulativ udvikling. I kapitel 5 vender jeg
mig så kritisk mod den kognitivistiske psykologi og forsøger, bl.a. ud fra virksomhedsteorien, som jeg har diskuteret i kap. 4, at formulere et alternativ til
kognitivismens mere eller mindre implicitte logiske fundament.
57. Men for ikke at begå samme fejl, som den jeg kritiserer hos andre, forsøger
jeg at bevare så meget som overhovedet muligt af kognitivismens traditionelle
logiske grundlag, et grundlag som i øvrigt er fælles for den mere klassiske kognitivisme og den økologiske kognitive psykologi (se f.eks. min diskussion heraf
i Mammen, 1994a).
58. Jeg bruger altså, som gennemgået ovenfor, den konservative metode eller
korrespondensmetoden. Og jeg kan ikke se noget alternativ, hvis ikke man blot i
sin kritik vil kaste sig ud i en ny absolutisme. Den socialkonstruktivistiske kritik
af kognitivismen udgør for mig et skræmmende eksempel, som desværre er typisk for store dele af humaniora (se f.eks. Mammen, 1996).
59. Som sagt tvinger den konservative metode til en præcisering af sin "grund"
for derigennem at finde den minimalt nødvendige revision. Dette lægger op til
en analyse af denne grund i relativt uafhængigt reviderbare dele, hvor en axiomatisering er det optimale. Jeg vil ikke hævde, at det altid kan lade sig gøre. Og
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det vil næppe heller i alle tilfælde føre til en matematisering. Når det har gjort
det i nærværende tilfælde, skyldes det, at den logik og begrebslære, som jeg
kritiserede, i høj grad selv lagde op til det.
60. Matematiseringen er altså begrundet i metoden og i genstandsfeltet, men vil
ikke nødvendigvis byde sig til med den tilsvarende metode anvendt over for andre genstandsfelter. Matematiseringen er ikke et mål i sig selv, men må underordne sig bestræbelsen på at skabe den størst mulige teoretiske kumulering af
viden og erfaringer.
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Kommentarer til Studiebrev 18, specielt vedr. Axiom 4 (Hausdorff)
1. Som sagt i Studiebrev 18 har jeg forsøgt at udlede konsekvenserne af de to
påstande i
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand. (Ax. S 11’’)
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori. (Ax. SU 14’’)
ved at holde dem op imod den "konservativest" mulige baggrund, hvilket bl.a.
betød, at jeg i modsætning til Strawson (men i lighed med Leibniz) accepterede
det såkaldte Hausdorff-axiom for rummet af sansekategorier:
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne. (Ax. S 5).
2. Man kunne finde på at indvende, at Axiom 4 er urealistisk. Det kunne godt
tænkes, at der er par af genstande, som vi overhovedet ikke kan finde en sensorisk forskel på, hvor længe vi end undersøger dem, f.eks. meget "lavmolekylære" genstande. Jeg har diskuteret muligheden i DMS, s. 342, fodnote 34, og s.
454, fodnote 96, og der valgt at se bort fra sådanne tilfælde i første omgang og
lade axiomatikken gælde for "store" ting, hvor ægte "dubletter" er udelukket.
3. Hvis jeg ligesom Strawson tillod dubletter, var adskillelsen mellem sansekategorier og udvalgskategorier nærmest en trivialitet, da dubletter kun kan identificeres i forhold til hinanden med ikke-sensoriske midler, nemlig udvalgskategorielle. Strawson bygger ligefrem sit argument på eksistensen af dubletter.
4. Det jeg ville vise, var, at adskillelsen var dybere begrundet end hos Strawson,
idet adskillelsen mellem sanse- og udvalgskategorier kan opretholdes, selv om
vi med accepten af Axiom 4 opgiver eksistensen af dubletter. Med andre ord har
jeg vist, at adskillelsen ikke "hænger på" antagelsen om dubletter, men kan gennemføres i alle tilfælde. Med antagelsen om dubletter er adskillelsen som sagt
triviel, hvilket samtidig betyder, at den fundamentale intensionale forskel mellem sanse- og udvalgskategorier reelt ikke bliver indfanget af Strawson.
5. Men efter at det nu er bevist, at vi kan undvære antagelsen om dubletter, vil
der for så vidt ikke ske noget ved alligevel at tillade dubletter. F.eks. kunne vi
erstatte Axiom 4 med følgende to axiomer:
Axiom 4a: For hver to genstande i samme udvalgskategori gælder det, at der
findes to adskilte udvalgskategorier, så at genstandene falder i hver sin af udvalgskategorierne.
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Axiom 4b: For enhver genstand i enhver sansekategori gælder det, at der findes
en anden genstand i sansekategorien, således at der findes to adskilte sansekategorier, hvor genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
6. De andre axiomer vil kunne opretholdes uændret (Axiom 5 vil dog få status
af theorem), og det nye axiomsystem vil have konsekvenser, der ligger særdeles
tæt op ad det oprindelige axiomsystems. Det vil imidlertid være en smule "svagere", hvilket dog ikke vil spille nogen betydelig interpretatorisk rolle. Med andre ord vil en afledning af konsekvenser af Axiom 5 og Axiom 6 på den nye
baggrund være en anelse mindre konservativ end den i de 11 hidtidige axiomer,
som må anses for den mest muligt konservative og implikationsrige og derfor
måtte etableres først, jfr. Studiebrev 18.
7. Der kan selvfølgelig tænkes andre modifikationer af axiomsystemet for at
imødekomme forskellige kendte eller nye empiriske kendsgerninger, og det er
også muligt, at der findes en modifikation, som med hensyn til konservatisme
ligger et sted imellem axiomsystemet med Axiom 4 og axiomsystemet med
Axiom 4a og 4b.
8. Jeg vil gerne i et senere studiebrev udlede nogle af konsekvenserne af sådanne svagere og mindre konservative axiomsæt. Her nævner jeg dem blot for at
komme den potentielle indvending i forkøbet, at Axiom 4 nok er lidt urealistisk
(se også diskussionen i SB12, afsnit 16-18). Axiom 4 blev fremsat for i første
omgang at udsætte mit argument vedrørende adskillelsen mellem sanse- og udvalgskategorier for den sværest mulige prøve.
9. Derudover mener jeg faktisk, at Axiom 4 er ganske realistisk. Men det skal
nu ikke skille os.
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X

Interpretation af sansekategorierne

1. […].
2. I DMS og i studiebrevene har jeg interpreteret sansekategorierne som kategorier, hvor positivt tilhørsforhold kan afgøres med sensoriske midler (f.eks.
SB12, afsnit 11). I DMS har jeg endvidere gjort en del ud af, at der hermed menes sensoriske midler i videste forstand, f.eks. også alle mulige måleredskaber. I
SB18, afsnit 7, beskrev jeg sansekategorierne som positivt afgørbare "universaler" med reference til Strawson.
3. Jeg har i SB10 diskuteret, hvad der i denne forbindelse kan forstås ved "afgørbar", f.eks. i forhold til en afgørelse, der foregår i en række skridt eller inden
for en given tid.
4. Men jeg har hele tiden holdt mig til et forholdsvis "klassisk" begreb om sansekategorier som positivt, utvivlsomt eller sikkert afgørbare (men dog ikke nødvendigvis negativt og dermed "effektivt" afgørbare, jfr. mit brev 20.6.95
"Kommentarer til Benny og Studiebrev 10", afsnit 3, og SB18, afsnit 41). Det
har jeg bl.a. gjort for at leve op til det konservative metodiske princip, som jeg
har diskuteret indgående i SB18.
5. Imidlertid viser det sig, at den struktur i rummet af sansekategorier, som beskrives med de 11 axiomer, specielt Axiomerne 1-5 (se f.eks. SB16, afsnit 1),
dvs. en perfekt (Hausdorff-) topologi (jfr. SB11, afsnit 9) muliggør mere generelle interpretationer af sansekategorierne end dem, jeg hidtil eksplicit har omtalt, således at mere "fuzzy" eller "prototypiske" sensoriske kategorier (svarende
til "familier" af sansekategorier) er omfattet.
6. Lad os forestille os, at en sansekategori er karakteriseret ved en bestemt perceptuel reaktion, en afgørelse af, at en given genstand falder inden for sansekategorien, altså tilfredsstiller et sensorisk "kriterium". En sådan reaktion kan
f.eks. svare til kriteriet "vejer over 8 gram". Reaktionen kan være adfærdsmæssig, verbal, fysiologisk eller fænomenologisk, og den kan være resultat af en
undersøgelsesvirksomhed, altså en "præstation" eller "afgørelse", der måske gør
termen "reaktion" problematisk. Det er altsammen underordnet i denne sammenhæng. Sansekategorien er altså defineret ved den mængde genstande, som
faktisk udløser reaktionen, eller - med andre begreber - fører til den afgørelse, at
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genstanden tilfredsstiller kriteriet. Sådan har jeg hidtil interpreteret sansekategorierne.
7. Jeg kunne dog også have taget udgangspunkt i den "psykofysiske" kendsgerning, at den slags afgørelser i mange tilfælde ikke er sikre, men givet med en vis
sandsynlighed. Til hver genstand i verden og hvert sensorisk kriterium hos et
givet subjekt og en given forlangt maksimal reaktionstid ("forced choice") svarer der i denne forståelse et reelt tal mellem 0 og 1, som angiver sandsynligheden for, at genstanden afgøres som tilfredsstillende kriteriet inden for den forlangte tid.
8. Hvis vi antager, at de pågældende sandsynligheder er kontinuerte funktioner
af genstandens egenskaber (og ingen har mig bekendt formuleret et alternativ),
kan vi nu betragte den mængde genstande, som til et givet kriterium for et givet
subjekt, en given maksimal reaktionstid og en given sandsynlighed p, tilfredsstiller kriteriet med sandsynligheder større end p.
9. En sådan mængde genstande er originalmængde til et åbent interval på den
reelle akse, og er selv åben, da funktionen er kontinuert, jfr. SB9, afsnit 15.
Hvis vi yderligere antager, at ingen sådan originalmængde kun består af én genstand (jfr. Axiom 5), og at [der til alle par af genstande findes kriterier og sandsynligheder, hvortil svarer disjunkte sansekategorier i nærværende forstand]
(jfr. Axiom 4), er sansekategorierne organiseret som beskrevet af de 11 axiomer.
10. Til hvert sensorisk kriterium svarer en "familie" af sansekategorier inde i
hinanden, hvor de "snævrere" svarer til en større værdi af sandsynligheden p
end de "videre". Til kombinationer af kriterier svarer fælles- og foreningsmængder af sansekategorier.
11. Jeg har sprunget tekniske detaljer over, da jeg ikke vil belaste med for megen diskussion og matematik nu. Det afgørende er den mulige udvidede interpretation af sansekategorierne.
12. Vi kunne også have taget udgangspunkt i, at positive afgørelser vedrørende
tilfredsstillelse af sensoriske kriterier kan være sikre, men at de så til gengæld
kan kræve kortere eller længere tid. Vi kunne så på helt tilsvarende vis som for
sandsynlighederne have defineret originalmængder til afgørelser inden for en
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given tid t. Igen havde vi fået en topologi beskrevet ved de 11 axiomer. Vi
måtte nu blot antage, at der ikke findes noget kriterium, for hvilket det gælder,
at der inden for en given tid t kun findes én genstand i verden, som vil leve op
til kriteriet inden for denne tid (Axiom 5), og at der for hvilke som helst to genstande eksisterer to kriterier, hvor vi på et eller andet endeligt tidspunkt ud fra
kriterierne faktisk kan konstatere en forskel mellem genstandene (Axiom 4).
13. Igen ville der til hvert kriterium svare en "familie" af sansekategorier inden i
hinanden, hvor de snævrere svarer til de kortere tider.
14. Endelig er der også mulighed for at medinddrage, at de genstande, som undersøges sensorisk, forandrer egenskaber med tiden. Genstandene kan nu beskrives som adskilte "tråde" i et egenskabsrum, og det er disse "trådes" topologi,
vi skal beskrive. Heldigvis findes der en metode til at beskrive denne topologi,
så at vi igen ender med nøjagtigt de samme 11 axiomer. Det er det, som jeg tidligere har omtalt som den kompakt-åbne topologi for kontinuerte funktionsrum
(f.eks. SB1, afsnit 1b, og SB16, afsnit 22), og som jeg håber at vende tilbage til.
[Se Studiebrev 20 og 21].
15. Jeg har prøvet at undgå at være for teknisk i det ovenstående. Hensigten var
blot at gøre opmærksom på, at de 11 axiomer tillader en vifte af interpretationer
(jfr. SB5) af begrebet sansekategori. Man kan også sige, at de 11 axiomer beskriver den topologi, som er fælles for en række beskrivelser af sensoriske kategorier, hvoraf nogle via begreber om sandsynlighed eller tid indfører en "metrik", som f.eks. i L.A. Zadeh's "fuzzy set" teori eller i A. Tversky's teori om
prototypisk "similarity", men hvor jeg altså har ønsket at beskrive en logik, der
er mere generel end de forskellige mulige underliggende "metrikker".
16. I studiebrevene, i DMS og andre steder har jeg fokuseret meget på udvalgskategorierne, hvor sansekategorierne mere har optrådt som en baggrund. Det er
velbegrundet, fordi det er udvalgskategorierne, som er udtryk for det nye i forhold til mere traditionelle opfattelser. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at
denne baggrund ikke bestemmes for snævert, især når logikken skal interpreteres i forhold til psykologisk teori og empiri.
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XI Om sanse- og udvalgskategoRier i fysisk rum og tid
XIa Om tings tidslige, rumslige, numeriske og kvalitative identitet og ikkeidentitet
1. Som hidtil henviser "SBx, ay" til "Studiebrev x, afsnit y", […].
2. Da jeg i SB12 og SB13 introducerede begreberne sansekategori og udvalgskategori, fremhævede jeg, at det drejede sig om delmængder i et "univers af
genstande", som var vores daglige tingslige verden med en i princippet uendelig
udbredelse i det fysiske rum. Det skal ikke gentages her. (Se især SB12, a7-11
og a22-23, samt SB13, a5 og a15). Denne semantiske, interpretatoriske side af
sanse- og udvalgskategorierne er også grundigt diskuteret i DMS. Det fremgik,
at hvor sansekategorier henviser til den tingslige verdens orden med hensyn til
fysiske egenskaber, så vedrører udvalgskategorierne den samme tingslige verdens orden med hensyn til distribution i fysisk tid og rum. Det var dog karakteristisk for den ekstensionale metode, der blev benyttet til den matematiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategoriernes syntaks, at fysiske egenskaber samt
fysisk rum og tid ikke optræder i denne beskrivelse. De hører alene hjemme i
den "bagvedliggende" eller "underliggende" intensionale semantiske beskrivelse
af sanse- og udvalgskategorierne (se SB17, a4-9).
3. I dette og i det næste studiebrev vil jeg diskutere det forhold, at "universet af
genstande" består af ting, som er udstrakt og fordelt (bevæger sig) i tid og rum,
og hvis egenskaber ændrer sig i tid. Jeg vil her skelne mellem to sagsforhold, et
"synkront" og et "diakront".
4. Det synkrone sagsforhold er, at det på ethvert tidspunkt gælder, at tingene på
én gang er ordnede på grundlag af deres fysiske egenskaber og på grundlag af
deres distribution i det fysiske rum. I en "synkron" beskrivelse af universet af
genstande gælder der således to ordningsprincipper, som har fået deres udtryk i
adskillelsen mellem sanse- og udvalgskategorier. Jeg vender i et senere studiebrev tilbage til, hvordan udvalgsaxiomet i matematikken (herunder dets udtryk i
Löwenheim-Skolems theorem) måske kan tolkes som et syntaktisk udtryk for
dette forhold. (Se evt. forløbere for denne diskussion i f.eks. SB6, aIIId (1-12)
og mine diskussioner med Niels, Tia, Preben og Benny i perioden 14.12.9420.6.95).
5. Det diakrone sagsforhold er, at tingene under bevarelse af deres numeriske
identitet dels bevæger sig i det fysiske rum dels ændrer egenskaber. Oven i kø224
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bet har tingene endda i almindelighed en begrænset "levetid". På forskellige
tidspunkter vil der altså eksistere forskellige kun delvist sammenfaldende eller
overlappende "universer af genstande". Uden at det er fremgået eksplicit, er
hele den axiomatiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne imidlertid
"syet over den synkrone læst". Spørgsmålet er nu, om beskrivelsen også kan
dække en underliggende semantik, som eksplicit bygger på det diakrone sagsforhold. Det viser sig, at dette faktisk er muligt, og at den diakrone og den synkrone beskrivelse oven i købet udviser interessante korrespondensforhold.
6. Det var denne opdagelse, som jeg henviste til i SB1, hvor jeg i opremsningen
af mulige emner for studiebrevene nævnte "Evt. om sanse- og udvalgskategorier
over tid og den kompakt-åbne topologi for kontinuerte funktionsrum" og
yderligere henviste til den amerikanske matematiker R.H. Fox's afhandling fra
1945, hvori han som den første beskriver det nødvendige matematiske redskab.
Også et par andre steder i studiebrevene har jeg bebudet denne eksplicitte
inddragelse af tiden i fremstillingen (f.eks. SB17, a53).
7. Da jeg skrev DMS, havde jeg kun gennemarbejdet denne problemstilling om
forholdet mellem en synkron og en diakron interpretation af axiomatikken på
mere uformel vis, men havde dog en klar fornemmelse af, at axiomatikken var
"robust" over for inddragelse af tiden. Det er først senere, at jeg har fået min
fornemmelse bekræftet ved en mere formel gennemarbejdning, som i øvrigt
først derefter viste sig at være sammenfaldende med Fox' behandling af et tilsvarende topologisk problem [Fox, 1945]. (Jeg takker professor Ib Madsen,
Matematisk Institut, Aarhus Universitet, for at have gjort mig opmærksom på
dette sammenfald). Endnu engang havde jeg altså haft heldet med mig!
8. I DMS indskrænkede jeg mig til at skrive følgende (s. 337): "Endelig forudsættes det - naturligvis - ikke, at genstandene i universet af genstande er uforanderlige. Når det siges, at en sansekategori defineres ved et sensorisk kriterium,
betyder det ikke, at genstande i sansekategorien til enhver tid tilfredsstiller et
givet kriterium. Hvis et sensorisk kriterium skal definere en kategori, må det
være forudsat, at der er tale om kriterier på visse tidspunkter eller i visse tidsrum". Og der fortsættes i en fodnote: "Hvis vi tænker os et kriterium abstraheret
fra tiden, f.eks. defineret alment sprogligt ("intensionelt") som "genstande over
8 gram", er det klart, at kategorien ikke er éntydig. Genstande, der på ét 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, selv
om de i en eller anden forstand er defineret ved kriterier, der "intensionelt"
udelukker hinanden i betydningen, at de ikke samtidig kan være opfyldt af den
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samme genstand. Når vi i det følgende taler om kriterier, der definerer kategorier, er tidsspecifikationen altså underforstået."
9. Resten af dette studiebrev og det næste handler om den diakrone interpretation af sanse- og udvalgskategorierne og dens forhold til en synkron interpretation. Men inden jeg i det næste studiebrev går i gang med den egentlig matematiske behandling af spørgsmålet, vil jeg i nærværende studiebrev tillade mig en
lille ekskurs til, hvad man kunne kalde en mere logisk behandling af tingsbegrebet i forhold til numerisk identitet, kvalitativ identitet, rum og tid. En ekskurs, som også kommer i nærheden af et par mere ontologiske spørgsmål. Det
drejer sig om en analyse, hvis første udgave blev lavet sammen med Lars Hem
engang i foråret 1975, da vi læste og diskuterede Kant, og hvis anden udgave er
udarbejdet i 1995-96 i relation til Peter Krøjgaards og Joan Mogensens undersøgelser af henholdsvis spædbørns og skizofrenes tingsbegreb [Krøjgaard,
1995; Mogensen, 1990; 1994]. Analysen skal bl.a. belyse, hvorfor det netop er
tiden, som senere bliver inddraget eksplicit i den matematiske beskrivelse af
såvel udvalgs- som sansekategorier, hvorimod rummet (det fysiske) kun indgår i
beskrivelsen af udvalgskategorierne.
10. Når jeg i det følgende taler om (fysisk) rum, er det ikke nødvendigvis defineret ved punkter i et tredimensionalt koordinatsystem (selv om det godt kan
lade sig gøre). Snarere taler jeg om pladser i rummet som udstrakte sammenhængende områder, der "fyldes" af en ting. Når jeg desuden taler om tid og
samtidighed, ved jeg godt, at der i henhold til relativitetsteorien ikke eksisterer
absolut tid og absolut samtidighed i det fysiske rum. Men samtlige udsagn i det
følgende, der inddrager tiden, er lige gyldige, hvad enten man lægger et relativistisk eller et absolut tidsbegreb til grund, af den simple grund, at det i begge systemer er udelukket, at en given ting kan være på to forskellige steder (pladser)
på samme tidspunkt.
11. Netop den sidstnævnte påstand, som jeg vil kalde "enhedsprincippet" for
ting, er et af de forhold, som jeg nu vil udtrykke mere formelt. Et andet er, at to
forskellige ting ikke på samme tidspunkt kan være på samme sted (plads), hvad
der af den amerikanske spædbørneforsker Elizabeth Spelke er blevet kaldt
"massivitetsprincippet" (egentlig: "the solidity constraint"; se Krøjgaard [1998;
1999a; 1999b]). Ting kan ikke "bevæge sig igennem hinanden" (se også DMS,
s. 270-271). Det sidste forhold er, at samme ting ikke på samme tidspunkt kan
have to hinanden udelukkende egenskaber, "kontradiktionsprincippet". Den sidste påstand klarer sig formentlig kun fri af tautologien, hvis den læses som, at
der findes par af egenskaber, som genstande ikke kan have på samme tid, men
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at visse af disse egenskabspar derimod godt kan findes hos samme genstand til
forskellige tider. Hertil kommer nogle principper om kontinuert bevægelse og
om kontinuert ændring af egenskaber (kvaliteter), som jeg vender tilbage til i
næste studiebrev.
12. De tre ovennævnte principper, "enhedsprincippet", "massivitetsprincippet"
og "kontradiktionsprincippet", udtaler sig alle om ting, som enten er den samme
eller ej, dvs. numerisk identiske eller ej, er til stede på samme tidspunkt eller ej,
er på samme sted (plads) eller ej, og som har forenelige (ikke-kontradiktoriske)
egenskaber eller ej, altså er kvalitativt identiske eller ej. Og principperne siger
noget om, hvilke af disse fire par af muligheder der kan kombineres, og hvilke
ikke.
13. Lad os stille de 2x2x2x2=16 muligheder op i en tabel, hvor "t" betyder
"tidslig identitet"; "r" betyder "rumslig identitet"; "n" betyder "numerisk identitet"; "k" betyder "kvalitativ identitet"; "s" betyder, at det er "sandt", at der er
identitet; "f" betyder, at det er "falsk", at der er identitet; "mulig" betyder, at den
pågældende kombination er mulig, hvis den er betegnet med et "s", og at den er
umulig, hvis den pågældende kombination er betegnet med et "f". "Nr." henviser til tilfældets arbitrære "nummer" i tabellen. Endelig har jeg givet hver af de
mulige kombinationer et "Navn" for at lette interpretationen af tabellen. (Af
pladsmæssige grunde har jeg i "navnene" for kombinationerne Nr. 9 og 10
måttet nøjes med at skrive "hvile", hvor der egentlig skulle have stået "hvile eller tilbagevenden". Ligeledes skal "bevarelse" i "navnene" for kombinationerne
Nr. 9 og 13 læses som "bevarelse eller gentagelse").
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Nr.
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f
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f
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f
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s

s

Samtidig lighed

8

s

f

f

f

s

Samtidig forskel

9

f

s

s

s

s

Hvile+bevarelse

10

f

s

s

f

s

Hvile+forandring

11

f

s

f

s

s

Udskiftning+lighed

12

f

s

f

f

s

Udskiftning+forskel

13

f

f

s

s

s

Flytning+bevarelse

14

f

f

s

f

s

Flytning+forandring

15

f

f

f

s

s

Uforbunden lighed

16

f

f

f

f

s

Uforbunden forskel

Væren

Det ses, at "enhedsprincippet" umuliggør kombination Nr. 5 og 6, "massivitetsprincippet" umuliggør Nr. 3 og 4, og endelig at "kontradiktionsprincippet"
umuliggør Nr. 2 og 6. Alle andre kombinationer er mulige, dvs. at de tillades af
alle tre principper. Jeg håber, at "navnene" er tilstrækkeligt oplysende til, at tabellen er forståelig. F.eks. siger tabellen om kombination Nr. 14 ("Flytning +
forandring"), at det er muligt, at den samme ting på forskellige tidspunkter kan
være forskellige steder og have forskellige egenskaber.
14. Betegnelserne "s" for sand og "f" for falsk er selvfølgelig valgt for at kunne
tolke tabellen som en sandhedstavle (ad modum Wittgenstein) for det samlede
udsagn "mulig" sammensat af de enkelte udsagn "t", "r", "n" og "k". Lidt benyttelse af logisk algebra giver, at sandhedstavlen svarer til det sammensatte
udsagn
(1) (t & (r ∨ n)) => (r & n & k),
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hvor "&" betyder "og", "∨" betyder "og/eller", og "=>" betyder "implicerer". Til
støtte for dem, der måtte have glemt Wittgensteins sandhedstavler for de nævnte
logiske funktioner (logiske konnektiver), gengiver jeg dem nedenfor, idet jeg
medtager den logiske funktion (operator) "ikke", som her betegnes med et "i"
foran udsagnet.

p

q

p&q

p∨q

p=>q

ip

iq

s

s

s

s

s

f

f

s

f

f

s

f

f

s

f

s

f

s

s

s

f

f

f

f

f

s

s

s

15. Det sammensatte udsagn i (1) siger i lidt mere almindeligt sprog, at hvis (en
eller to) ting på et givet tidspunkt er numerisk identiske og/eller er samme sted,
så er der tale om netop én ting på dette ene sted og med forenelige kvaliteter. Et
tilsyneladende noget spagt udsagn. Imidlertid kan vi af udsagn (1) med rent
formelt logiske midler aflede følgende tre andre udsagn, der hver for sig er anført i tre logisk ækvivalente udgaver, hvor et "i" foran et udsagn som sagt betyder "ikke":
(2) (t & n) => k el. (t & ik) => in el. (n & ik) => it
(3) (t & n) => r el. (t & ir) => in el. (n & ir) => it
(4) (t & r) => n el. (t & in) => ir el. (r & in) => it
Det ses, at udsagn (2) udtrykker "kontradiktionsprincippet", udsagn (3) udtrykker "enhedsprincippet", og udsagn (4) udtrykker "massivitetsprincippet". Det
ses også ved benyttelse af lidt logisk algebra, at udsagn (1) kan udledes af de tre
udsagn (2), (3) og (4) tilsammen. Der er altså identitet mellem udsagn (1) og
sammenfatningen (konjunktionen) af (2), (3) og (4). Man kan også sige, at de
tre udsagn (2), (3) og (4) udgør en analyse af udsagn (1).
16. Både de to udsagn (3) og (4) samt det sammenfattende udsagn (1) viser, at
rumslig identitet og numerisk identitet (r og n) optræder "symmetrisk" i udsagnene. De kan så at sige erstatte hinanden. Hvis vi i udsagn (2) udskifter n med r,
får vi i øvrigt også et gyldigt udsagn, som jeg bare ikke har medtaget. Derimod
optræder tiden i en helt anden rolle i udsagnene end rummet. Hvis vi bare tænker på tiden som en fjerde rumagtig dimension, taber vi altså et væsentligt træk
ved vores tingsbegreb.
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17. Jeg vil mene, at ovenstående udsagn (1) sammenfatter en god del af vores
mere eller mindre implicitte begreb om ting. Det kan også efter behag kaldes et
udtryk for tingenes ontologi eller metafysik. Men som sagt ovenfor, skal der
nok tilføjes et par principper om tings kontinuerte bevægelse i rummet og om
den kontinuerte forandring af kvaliteter. Det vender jeg som sagt tilbage til i det
næste studiebrev.
18. Jeg vil imidlertid nu fokusere på endnu et princip, som kan diskuteres i forhold til sandhedstavlen for udsagn (1) ovenfor i afsnit 13. Nemlig det princip,
som jeg har diskuteret i studiebrevene i forbindelse med Axiom 4 ("Hausdorffaxiomet", i DMS kaldt Ax. S 5. Se f.eks. DMS, s. 342 og SB12, a16), der siger,
at
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
19. I en synkron interpretation af sanse- og udvalgskategorierne i universet af
genstande, vil Axiom 4 indebære, at vi måtte tilføje følgende princip, igen udtrykt i et sammensat formelt logisk udsagn i tre ækvivalente udgaver
(5) (t & k) => n el. (t & in) => ik el. (k & in) => it.
Den midterste af de ækvivalente udgaver af udsagn (5) er nok den, der kommer
tættest på formuleringen i Axiom 4. Den siger, at hvis vi har to numerisk forskellige ting på samme tidspunkt, så er de også kvalitativt forskellige. Axiom 4
siger desuden, at denne forskel er sensorisk afgørbar. Men det er klart, at Axiom
4 i en synkron interpretation må forudsætte, at der overhovedet er en kvalitativ
forskel til grund for afgørelsen på det givne tidspunkt. Altså implicerer Axiom 4
i en synkron interpretation udsagn (5).
20. Hvis vi vender tilbage til sandhedstavlen ovenfor i afsnit 13, så ses det, at
udsagn (5) er det samme som at erklære kombinationerne Nr. 3 og Nr. 7 for
umulige. Kombination Nr. 3 var i forvejen umulig ifølge "massivitetsprincippet". Det nye er altså, at Nr. 7 "Samtidig lighed" nu også er udelukket. Hvis vi
indføjer dette i sandhedstavlen, altså skriver et "f" under "mulig" ud for kombination Nr. 7, ses det med lidt logisk algebra, at sandhedstavlen med denne ændring nu svarer til det sammensatte udsagn
(6) (t & (r ∨ n ∨ k)) => (r & n & k)
Udsagn (6) er samtidig en sammenfatning af udsagnene (1) og (5) eller med andre ord af udsagnene (2), (3), (4) og (5). Sagt i lidt mere almindeligt sprog siger
udsagn (6), at hvis (en eller to) ting på et givet tidspunkt er samme sted eller er
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numerisk identiske eller er kvalitativt identiske (hvor "eller" som sagt læses som
"og/eller"), så er der tale om netop én ting på ét sted og med forenelige kvaliteter.
21. Det er værd at bemærke, at r, n og k nu optræder symmetrisk i det sammenfattende udsagn. Det er denne sætten numerisk identitet (n) og kvalitativ identitet (k) lig hinanden, som var indeholdt i Leibniz's "principle of the identity of
indiscernibles", nærmest svarende til den første af de ækvivalente udgaver af
udsagn (5), nemlig (t & k) => n. Strawson opponerede herimod, idet han mente,
at den afgørende skelnen mellem numerisk og kvalitativ identitet dermed gik
tabt. Når jeg alligevel foretrak Leibniz' version, skyldtes det, at jeg med mit begreb om sansekategorier som praktisk afgørbare føjede en ekstra praktisk, epistemologisk dimension til de rent ontologiske (metafysiske) bestemmelser i udsagn (6) m.v. og på det grundlag kunne hævde mit
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand,
der - i modsætning til Leibniz, og i overensstemmelse med Strawson - alligevel
rummede en afgørende skelnen mellem numerisk identitet og sensoriske afgørelser med hensyn til kvalitative forskelle. (Se f.eks. SB12, a16-17; SB18, a1516 og mine kommentarer den 13. og 14.2.97 til SB18. Se også DMS, s. 383385).
22. Hvis vi imidlertid interpreterer sanse- og udvalgskategorierne i universet af
genstande diakront, som jeg vil gøre i næste studiebrev, vil det vise sig, at udsagn (5), som jo var en konsekvens af den synkrone tolkning, ikke længere er en
nødvendig implikation. Den diakrone interpretation implicerer ikke en synkron
interpretation, hvor Axiom 4 nødvendigvis gælder, mens det omvendte vil vise
sig at være tilfældet. Dette er fortolkningsmæssigt en heldig situation, som vi
også skal se.
23. I det næste studiebrev vil jeg vende mig mod endnu to principper, som ligger til grund for den diakrone interpretation af sanse- og udvalgskategorierne,
nemlig at ting bevæger sig kontinuert i det fysiske rum, og at deres fysiske
egenskaber, som er grundlaget for sansekategorierne, ændrer sig som kontinuerte funktioner af tiden (eller i det mindste som såkaldt stykvis kontinuerte
funktioner). Og her undgår vi ikke lidt matematik.
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XIb Om tingenes kontinuerte bevægelse i det fysiske rum. Udvalgskategorierne
i det diakrone univers af genstande
1. I SB20 forsøgte jeg at sige lidt om nogle "logiske" principper, der beskrev det
ontologiske eller "metafysiske" forhold mellem tingenes tid, sted, numeriske og
kvalitative identitet. Inden jeg tog fat på den mere specielle diskussion ud fra
udsagn (5) (SB20, a19), havde jeg sammenfattet disse forhold i udsagn (1)
(SB20, a14)
(1) (t & (r ∨ n)) => (r & n & k).
Der ses her et "hierarki" mellem størrelserne t, r, n og k, der lidt summarisk
sagt lader t være det primære, r og n sekundære og ligestillede, og endelig k
tertiært, afledt. Det er lidt tankevækkende, at dette "hierarki" modsvares af tilsvarende fund, der tager udgangspunkt i mere empiriske fænomenologiske og
sproglige data vedrørende begrebsdannelse (se f.eks. Navon, 1978). Det svarer
også godt til den såkaldte "Object-first Hypothesis" vedrørende etablering af
spædbørns begreber, som er fremsat af E. Spelke og andre (se f.eks. Xu &
Carey, 1996).
2. Lad mig nu som bebudet i SB20 se på endnu et par principper, som har at
gøre med vores tingsbegreb, eller igen efter behag med tingenes ontologi eller
metafysik. Det første princip vedrører tingenes kontinuerte bevægelse i det fysiske rum. Det andet princip, som jeg vender tilbage til i afsnit 26 nedenfor, vedrører den kontinuerte ændring af tingenes egenskaber. (For at være i overensstemmelse med terminologien fra DMS og studiebrevene vil jeg flere steder i
det følgende tale om ting og genstande i flæng). Det viser sig, at de to principper sikrer, at alle 11 axiomer kan interpreteres på et diakront ("dynamisk") univers af genstande, og at sanse- og udvalgskategorierne i dette univers netop bliver kategorierne svarende til praktiske afgørelser. Det synkrone ("statiske") univers af genstande viser sig at være et specialtilfælde svarende til "øjebliksbilleder" i det diakrone univers. Desværre er den egentlige bevisførelse for alt dette
noget teknisk. Men da den nok samtidig er den stærkeste validering af axiomsættet, forsøges den alligevel gennemført i det følgende.
3. Det første princip, "kontinuitetsprincippet" for tings bevægelse i rummet, har
også interesseret udviklingspsykologer, f.eks. ovennævnte Elizabeth Spelke,
som jeg også omtalte i SB20, a11, og som kalder det for "the continuity constraint". Ting bevæger sig kontinuert gennem rummet. Tings sted eller plads
ændrer sig ikke "i pludselige hop". For en given (numerisk identisk) ting er dens
sted en kontinuert funktion af tiden. Det betyder f.eks. mere praktisk, at en ting
ikke kan bevæge sig bag to adskilte skærme uden at kunne ses imellem skær232
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mene. Noget spædbørn tilsyneladende meget tidligt er klar over. Sammen med
"massivitetsprincippet" (SB20, a11) betyder "kontinuitetsprincippet" f.eks.
også, at en ting, som er omsluttet af en lukket beholder, ikke kan komme ud.
Også et kendt interesseområde for spædbørneforskerne.
4. Hvis man skal sige det lidt mere eksakt, kan man forestille sig en ting repræsenteret ved en (sammenhængende) punktmængde i et tredimensionalt koordinatsystem, der svarer til de tre ortogonale retninger i det fysiske rum. Hvis man
nu lader tiden være en fjerde dimension, vil hvert af punkterne i den nævnte
punktmængde i dette fire-dimensionale koordinatsystem have en banekurve
(eng. "trajectory"). Kontinuitetsprincippet siger nu, at denne banekurve er sammenhængende (ubrudt).
5. Vi kan imidlertid også give en mere logisk og topologisk beskrivelse af
"kontinuitetsprincippet", som ligger tættere på studiebrevenes begreber. Hvad
jeg i SB20, a10-11, har kaldt "enhedsprincippet" for ting, udtrykt i udsagn (3),
SB20, a15, indebar, at kombinationerne Nr. 5 og 6 i tabellen i SB20, a13, var
umulige. På samme tidspunkt kunne en given ting ikke være to forskellige steder. Derimod var der ikke noget i vejen for, at en given ting kunne være det
samme sted på to forskellige tidspunkter, jfr. at kombinationerne Nr. 9 og 10 i
tabellen var mulige. Dette er netop det samme som at sige, at for en given fastholdt (numerisk identisk) ting er dens sted (r) en funktion af tiden (t), mens det
omvendte ikke nødvendigvis er tilfældet, jfr. definitionen af funktion i SB9, a7.
Hvis vi som i "kontinuitetsprincippet" siger, at en tings sted er en kontinuert
funktion af tiden, har vi altså også sagt, at stedet er en funktion af tiden, og
dermed indirekte udtrykt "enhedsprincippet". (Måske er det i øvrigt en grund til,
at Elizabeth Spelke nøjes med "kontinuitetsprincippet" og ikke ekspliciterer
"enhedsprincippet").
6. At sige, at en tings sted er en funktion af tiden, var altså det samme som
hævdelse af "enhedsprincippet". Men derudover siges det altså, at denne funktion er kontinuert. Begrebet kontinuert funktion er tidligere behandlet i SB9, a1121, i øvrigt først og fremmest med henblik på anvendelse i nærværende studiebrev. I SB9 taltes om funktioner fra et topologisk rum ind i et topologisk rum,
og ovenfor talte jeg om en funktion fra tiden (tidsaksen) ind i rummet (dvs. det
fysiske, tre-dimensionale rum). Men vi kan let definere topologiske rum på
såvel tidsaksen som på det fysiske rum og dermed udnytte resultaterne fra SB9.
Tidsaksen kan repræsenteres ved den reelle tal-akse R, og rummet kan repræsenteres ved mængden af ordnede tripler af reelle tal (de tre koordinater) R3. På
begge mængder kan vi definere topologiske rum ved de respektive standardto233
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pologier (jfr. SB7, a22-31 og SB8, a22). Og vi kan nu f.eks. udtrykke funktionens kontinuitet ved, at den overalt afbilder sammenhængende delmængder (af
tidsaksen) på sammenhængende delmængder (af det fysiske rum), jfr. SB9, a21.
Hermed har vi givet en eksakt topologisk beskrivelse af, hvad vi mener med, at
en tings sted er en kontinuert funktion af tiden.
7. I stedet for at have talt om de enkelte punkter på eller i en given ting kunne vi
have lavet en topologi for hele tingens "sted" eller "plads" i det fysiske rum med
det samme resultat som ovenfor. Men det behøver vi ikke bekymre os om her
og nu. Det afgørende er, at vi har formuleret et grundlæggende princip, der er
med til at konstituere vores tingsbegreb (tingenes "metafysik"), nemlig kontinuitetsprincippet for tingenes bevægelse i rummet, i topologiske termer.
8. Vi mangler nu at sige noget om den delmængde af tidsaksen, hvor den enkelte ting og dermed dens sted i rummet overhovedet er defineret, dens eksistens i tiden så at sige. Jeg hævder nu den forhåbentlig uproblematiske påstand,
at denne delmængde er sammenhængende, hvilket for tidsaksens vedkommende
vil sige, at den er et interval. (Dette er faktisk en selvstændig påstand, som ikke
følger af, at den funktion, der defineres på delmængden, er kontinuert). En ting
kan ikke ophøre med at eksistere for derefter senere at genopstå som den numerisk identiske ting. Der er ingen "huller" i en tings eksistens. Der gælder ingen
reinkarnation for ting. (Jeg håber ikke, at jeg støder nogen af læserne på deres
religiøse overbevisning ved i denne forbindelse at nævne, at menneskene i studiebrevenes forstand også er ting).
9. Heraf følger så på den anden side, på grund af kontinuiteten, at den delmængde af rummet, som en ting "udfylder" gennem sin eksistens, er en sammenhængende delmængde af rummet. Hvis det fysiske rum kun havde to dimensioner i stedet for tre, kunne vi lave en billedlig fremstilling af ovenstående.
Vi kunne lade tiden være en tredje dimension, og en ting ville da i dette tre-dimensionale rum være repræsenteret ved en sammenhængende "cylinder" eller
"pølse", der strakte sig i tidens retning, og som samtidig bugtede sig svarende til
tingens placering i rummet. En skarp "drejning" af pølsen i forhold til tidens
dimension ville svare til, at tingen bevægede sig med stor hastighed. Hvis pølsen var parallel med tidens dimension, ville det svare til, at tingen lå stille. To
pølser ville ikke overlappe hinanden, men kunne godt røre ved hinanden (massivitetsprincippet, SB20, a11). Da der ikke er principiel forskel på to og tre
rumdimensioner, kan vi godt tillade os at lade dette billede repræsentere også
den situation, hvor rummet - som det virkelige fysiske rum - er tredimensionalt.
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10. Hvis vi lidt endnu holder os til ovenstående billede, er der et spørgsmål, som
vi ikke er kommet ind på, nemlig hvordan "pølseenderne" ser ud. Der er selvfølgelig den mulighed, at en ting altid har eksisteret og altid vil eksistere, og i
det tilfælde har pølsen ingen ender. Men for de fleste ting (vel i realiteten alle)
gælder det, at de er opstået på et tidspunkt, og at de forgår (eller allerede er forgået) på et tidspunkt. Endelig må vi naturligvis tage højde for, at vi strengt taget
kun kan tale om eksistens i fortid og nutid. I alle tilfælde har fremtidig eksistens
ikke samme status som fortidig og nutidig.
11. Lad os forsøge at løse problemet med pølseenderne ved simpelthen at sige,
at for enhver ting gælder det, at den eksisterer i et åbent (sammenhængende)
interval på tidsaksen. Hvorfor intervallet skal være åbent, vendes der tilbage til i
afsnit 62. Specielt er hele tidsaksen et sammenhængende og åbent interval. Men
som hovedregel vil vi som sagt regne med, at en ting ikke eksisterer til enhver
tid.
12. Der er ikke her grund til at gå i detaljer med, hvad der sker med ting, som
opstår eller forgår. En ting kan f.eks. opstå, ved at andre ting samles til én,
hvorved de første så "forgår". Eller en ting kan gå itu eller deles og blive ophav
til et antal nye ting. Den kan brænde op, opløses, osv.
13. Det afgørende er, at vi nu har defineret et nyt ekstensionalt grundlag for vores axiomatiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne, et nyt "diakront
univers af genstande". Hvor vi i en hidtidig "synkron" interpretation kunne forestille os universet af genstande som et "tværsnit" (et "snapshot") i tiden med en
mængde samtidigt eksisterende genstande til et givet tidspunkt med et sæt faste
egenskaber, har vi nu at gøre med en mængde "pølser" ("cylindre"), hver for sig
udstrakt i et åbent interval i tidens retning og bugtende sig i rummets retninger,
hvor mængden af pølser defineret til et givet tidspunkt aldrig er den samme som
mængden af pølser defineret til et andet tidspunkt. Mellem de to tidspunkter er
nogle ting forgået, og andre er opstået.
14. Hertil kommer, at tingene også hele tiden ændrer egenskaber, og dermed
ændrer de kvaliteter, som er grundlaget for deres tilhørsforhold til sansekategorier, som vi kan forestille os disse defineret i det enkelte tværsnit. Det vender
jeg som sagt tilbage til.
15. Spørgsmålet er, om vi har mulighed for at beskrive dette "diakrone univers
af genstande" på en måde, der stadigvæk tillader den synkrone interpretation,
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eller om den diakrone interpretation tvinger os (mig) til at revidere eller forkaste
den hidtidige beskrivelse, der jo implicit havde taget udgangspunkt i den synkrone beskrivelse, eller i hvert fald ikke eksplicit og konsekvent havde inddraget tiden. I så fald tvinges vi (jeg) nemlig til at revidere eller tage forbehold i
forhold til denne hidtidige beskrivelse, der altså har været for speciel ved implicit at binde sig til den synkrone interpretation, næsten ligesom den euklidiske
axiomatik implicit indtil ca. 1830 havde bundet sig til det såkaldt euklidiske
rum (jfr. SB5, aIIIb).
16. Heldigvis viser det sig imidlertid, at vi ud fra den synkrone interpretation
kan konstruere en beskrivelse af det diakrone univers af genstande, som viser
sig at bestå af nøjagtig de samme 11 axiomer, som beskrev det synkrone tilfælde. Oven i købet viser det sig, at alle de synkront definerede sanse- og udvalgskategorier er indeholdt i mængden af sanse- og udvalgskategorier i den diakrone
beskrivelse. Der er korrespondens mellem de to interpretationer! (I øvrigt viser
der sig et interessant forhold mellem Axiom 4 og Axiom 5 i de to interpretationer, som yderligere belyser deres komplementaritet, jfr. SB12, a17).
17. Med andre ord viser de 11 axiomer sig at være "neutrale" eller "robuste"
over for, om de interpreteres synkront eller diakront. En fortolkningsmæssig
ideel situation. Men lad mig nu ikke tage konklusionerne på forskud.
18. Det er lettest at starte med udvalgskategorierne i det diakrone univers af
genstande. På sin vis er de defineret helt som i det (implicit) synkrone univers af
genstande. Den fugl, jeg holdt i hånden i går, og den fugl, jeg holder i hånden i
dag, er tilsammen en udvalgskategori. Om kategorien indeholder én eller to
ting, afhænger af, om det er to forskellige fugle eller den samme fugl, som jeg
har holdt i hånden de to dage. Det drejer sig om, hvorvidt det er den samme
"pølse" ("cylinder"), jeg bestemmer til to tidspunkter, eller det er to forskellige?
Er den planet, jeg nogle gange ser om aftenen ("Aftenstjernen"), den samme
som den planet, jeg andre gange ser om morgenen ("Morgenstjernen"), for nu at
bruge Freges og Russells gamle eksempel. Ja, hvis det er den samme sammenhængende "pølse". Og det er det som bekendt (nemlig Venus). Daniel Dennett
spørger sig selv (1996, s. 116-117), om den mønt, han har i lommen, nu også er
den, som han har bragt med sig fra dagen før, eller om det er en anden. Han kan
ikke afgøre det umiddelbart i den konkrete situation, men han er sikker på, at
det er et meningsfuldt spørgsmål, som drejer sig om en reel forskel i verden. Og
yderligere mener han, at lige netop den slags spørgsmål forudsætter "the intentional stance" og specifik menneskelig bevidsthed. At det i hvert fald forud-
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sætter et særligt erkendende forhold til verden, kan man jo kun være enig med
ham i.
19. Anvendelsen af begrebet udvalgskategori i et diakront univers af genstande
er uproblematisk, og lige netop vedrørende udvalgskategorierne har jeg da også
flere steder, både i DMS og i studiebrevene, direkte og eksplicit henvist til diakrone tolkninger ved at tale om "fastholdelse", "genkendelse", "numerisk identitet over tid", osv.
XIc Om den kontinuerte ændring af tingenes egenskaber.
Indledende definition af t0-diakrone sansekategorier i det diakrone univers
af genstande
20. Lad mig nu derfor gå over til sansekategorierne, idet det dog må siges, at vi
ikke er helt færdige med at diskutere udvalgskategorier, før vi også har fået sansekategorierne på plads. Trods alt indgår sansekategorierne jo som hovedregel i
bestemmelsen af udvalgskategorierne, hvilket jeg nok kom til at underspille lidt
i SB20, a2, hvor jeg alene lod udvalgskategorierne vedrøre "verdens orden med
hensyn til distribution i fysisk tid og rum". jfr.
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en udvalgskategori.
21. Til ethvert tidspunkt (fortidigt eller nutidigt) må vi tænke os, at der eksisterer et "synkront" univers af genstande, som i vores diakrone univers af genstande netop er de genstande, svarende til "pølserne" i vores billede, der eksisterer
på det pågældende tidspunkt, altså en ægte delmængde af alle genstandene i det
diakrone univers af genstande. De genstande i det diakrone univers af genstande, som ikke eksisterer på det pågældende tidspunkt, er ikke med i det pågældende "synkrone" univers af genstande.
22. Lad os foreløbig antage, at det for ethvert sådant synkront univers af genstande gælder, at vi i det kan definere sanse- og udvalgskategorier, og at de kan
beskrives med de 11 axiomer (seneste opregning af axiomerne er i SB16, a1).
Lad os se på et enkelt sådant synkront univers af genstande, som eksisterer til et
givet tidspunkt t0. Vi kan kalde det U0.
23. I U0 kunne vi vælge at interpretere sansekategorierne som sådanne delmængder af U0, som netop på tidspunktet t0, opfylder et givet sensorisk afgør237

Studiebrev 21. Jens Mammen, 09.09.97
bart kriterium, f.eks. "vejer mellem 7 og 8 gram". Lad os kalde det et
t0-kriterium og de tilsvarende sansekategorier for t0-synkrone sansekategorier.
Vi må antage, at grundlaget for en sådan afgørelse dels er egenskaber eller kvaliteter hos genstandene, dels er et kriterium, defineret sensorisk, evt. suppleret
med måleredskaber, som kan fastholdes over tid, og som altså også i princippet
kunne anvendes på et andet tidspunkt end t0. Vi kunne altså interpretere sansekategorierne i U0 sådan, at der til hvert t0-kriterium svarer en sansekategori, og
omvendt (jeg vender tilbage til dette spørgsmål senere i en diskussion af forholdet mellem sansekategoriernes "intension" og "ekstension", især i forbindelse
med interpretation af den tomme mængde Ø). Dermed er t0-kriterierne ligesom
de t0-synkrone sansekategorier organiseret som de åbne mængder i en perfekt
(Hausdorff-) topologi, dvs. opfylder Axiomerne 1-5. Da U0 selv må svare til en
t0-synkron sansekategori (jfr. SB11, a5, SB12, a16, og Th. S 18, DMS, s. 419),
må vi også acceptere et t0-kriterium, der blot siger, at tingen har egenskaber kl.
t0, eller at den eksisterer kl. t0.
24. Vi kan anskue U0 som et synkront "tværsnit" i det diakrone univers af genstande, eller vi kan anskue det som den delmængde af det diakrone univers,
altså de "pølser" i dette univers, som netop eksisterer kl. t0. Da der er en én-éntydig sammenhæng mellem genstandene i tværsnittet og "pølserne", ses det, at
begge organiseres på samme måde af de t0-synkrone sansekategorier, svarende
til t0-kriterierne.
25. I afsnit 11 ovenfor antog jeg, at alle genstande eksisterer i et åbent interval
på tidsaksen. Heraf følger, at alle genstande i U0 må eksistere i et åbent tidsinterval, som inkluderer t0. Da et åbent interval ikke indeholder noget endepunkt,
må enhver genstand i U0 altså eksistere både før og efter t0. Vi kan her forestille
os, at t0-kriterierne er faste og kan anvendes til andre tider end kl. t0, men at
genstandenes kvaliteter kan variere, sådan at en genstand, som kl. t0 opfylder et
givet t0-kriterium, ikke nødvendigvis opfylder det på et andet tidspunkt, hvor
genstanden også eksisterer, men at den på dette andet tidspunkt til gengæld opfylder andre t0-kriterier, jfr. citatet fra DMS i SB20, a8.
26. Lad os nu se på, hvordan en given genstands egenskaber eller kvaliteter ændrer sig med tiden i forhold til t0-kriterierne. At egenskaberne eller kvaliteterne
er en funktion af tiden, er allerede udtrykt i "kontradiktionsprincippet", jfr. udsagn (2) i SB20, a15. Her vil jeg postulere, at de ændrer sig som kontinuerte
funktioner af tiden, at de altså ikke pludseligt "springer". Det betyder ikke, at
jeg ikke anerkender, at der kan være spring eller kvalitative omslag i naturen.
Det kan der sikkert godt. Men de vedrører ikke de umiddelbart empiriske fysi238
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ske egenskaber hos tingene, som er grundlag for de sensoriske afgørelser, der
definerer sansekategorierne. Jeg udelukker ikke, at der kan være spring i udviklingstendenser eller -retninger for tingenes kvaliteter. (Vinden kan springe, men
ikke skibet, for nu at bruge et af Niels' billeder). Som sagt tidligere, og i DMS,
taler jeg heller ikke om elementarpartikler etc., som jo ikke er ting. De kan vist
godt være flere steder på én gang! (Forslaget i SB20, a23 om at udvide beskrivelsen til såkaldt "stykvis kontinuerte" funktioner må jeg lade ligge i denne omgang).
27. Vi kan altså forestille os den enkelte ting svarende til en funktion af tiden
ind i et "egenskabsrum" organiseret af t0-kriterierne svarende til de t0-synkrone
sansekategorier. I dette rum er tingen altså ikke en "cylinder" eller "pølse", men
snarere en "tråd" udstrakt i tidens retning og bugtende sig i egenskabsrummet,
svarende til ændringer i tingens egenskaber med tiden. Lad os kalde denne
"tråd" for den til tingen svarende egenskabsfunktion. Jeg hævder altså, at denne
egenskabsfunktion er kontinuert. Da den er defineret på et sammenhængende
tidsinterval, svarende til tingens eksistens, er tråden også selv sammenhængende, altså "i ét stykke".
28. Jeg vil nu benytte en anden egenskab ved kontinuerte funktioner fra et topologisk rum ind i et topologisk rum end i afsnit 6, 9 og 27 ovenfor til beskrivelse af de kontinuerte egenskabsfunktioner. I SB9, a15 fandt vi frem til, "at en
afbildning fra et topologisk rum ind i et topologisk rum er kontinuert, hvis og
kun hvis originalmængden til enhver åben mængde er en åben mængde". Begrebet "afbildning" er her det samme som begrebet "funktion" (se SB9, a7 og
a19). Da jeg altså hævder, at en tings egenskaber eller kvaliteter er en kontinuert
funktion af tiden, og at disse egenskaber organiseres som et topologisk rum med
de t0-synkrone sansekategorier som de åbne mængder, så har jeg altså dermed
hævdet, at for en given ting i U0 (og den tilhørende egenskabsfunktion) vil originalmængden til ethvert t0-kriterium være en åben delmængde af tidsaksen. I
standardtopologien er en åben delmængde af tidsaksen en foreningsmængde af
åbne intervaller på tidsaksen, eller den tomme mængde Ø.
29. Hvad vil dette nu sige i lidt mere almindeligt sprog? Det vil sige, at hvis vi
har en vilkårlig ting i U0 (og den tilhørende egenskabsfunktion) og en vilkårlig
t0-synkron sansekategori i U0, så gælder det, at den tid, hvor genstanden opfylder det t0-kriterium, som svarer til sansekategorien, er en foreningsmængde af
åbne intervaller på tidsaksen, eller er den tomme mængde Ø (nemlig hvis tingen
aldrig opfylder det pågældende t0-kriterium). Tingen kan f.eks. ikke opfylde det
til sansekategorien svarende kriterium kun kl. t. Enten opfylder den slet ikke
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kriteriet på noget tidspunkt, eller også gør den det i en foreningsmængde af
åbne tidsintervaller. Heraf følger, at hvis den opfylder kriteriet kl. t, så gør den
det nødvendigvis også i et åbent tidsinterval, der omslutter t. Det gælder også
specielt, hvis t er lig med t0.
30. Hvis den t0-synkrone sansekategori specielt er U0 selv, jfr. afsnit 23 ovenfor,
er originalmængden netop den tid, hvor genstanden eksisterer med egenskaber,
der overhovedet kan defineres ud fra t0-kriterierne. Om det også er genstandens
eksistens i det hele taget, vendes der tilbage til. I så fald er originalmængden ét
(sammenhængende) tidsinterval.
31. Lad nu g være en given genstand, som eksisterer i et åbent tidsinterval T, og
lad S være en t0-synkron sansekategori. Den tid, hvor g er i S (dvs. opfylder det
til S svarende t0-kriterium), er nu en foreningsmængde af åbne intervaller (eller
Ø) på T. Den tid, g er i S's ydre Y, er også en (fra den første foreningsmængde
adskilt) foreningsmængde af åbne intervaller (eller Ø) i T. Den tid, g er i S's
rand R (ikke at forveksle med R som symbol for den reelle talakse), er netop
den "tiloversblevne" foreningsmængde af lukkede intervaller og/eller intervalendepunkter. Hvis S har en tom rand, er genstanden derfor enten i S i hele T
eller i Y i hele T. (Vedrørende begreberne i dette og næste afsnit: "ydre", "afslutning" og "rand" se SB8, a24-39).
32. Lad os nu omvendt se på mængden G1 af genstande, som i et givet åbent interval I, med mindst ét endepunkt P i T, er i en given t0-synkron sansekategori S,
med ikke-tom rand R og ikke-tomt ydre Y. G1 inkluderer ifølge det ovenstående
[bl.a.] alle de genstande, som i I er i S og i P er i R. Sagt lidt mere "topologisk"
er P i I's afslutning A. Da A ikke blot er afsluttet, men absolut afsluttet eller
kompakt, vil de genstande, som i I er i S, omfatte alle de genstande, som desuden i A er i S's afslutning og dermed i R. (En kompakt mængde i et Hausdorffrum er en afsluttet mængde, som altid af en kontinuert funktion ind på et Hausdorff-rum vil afbildes i en afsluttet (og kompakt) mængde. Se senere, samt SB9,
a18, og SB11, a14). Lad os tilsvarende se på mængden G2 af genstande, som i et
åbent nabointerval, som også har endepunkt i P, er i Y. G2 inkluderer dermed
[bl.a.] også genstande, som i P er i S's og Y's fælles rand R. Hvis nu G1 og G2
skulle regnes for åbne mængder i en topologi, så skulle deres fællesmængde
også være åben. Denne fællesmængde består imidlertid udelukkende af genstande fra R, som dermed indeholder en ikke-tom åben mængde i topologien.
Hvis specielt R er endelig [hvilket ikke kan udelukkes ud fra axiomerne], ville
vi dermed have en endelig [ikke-tom] åben mængde og altså have udelukket, at
topologien var perfekt, jfr. Axiom 5 (se evt. SB11, a9). Men som jeg vender
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tilbage til nedenfor i afsnit 47, kan en sådan topologi også risikere at umuliggøre gyldigheden af Axiom 6 ved at gøre potentielle udvalgskategorier til ikketomme sansekategorier.
33. Når jeg nu skal til at definere nye "diakrone" sansekategorier i U0 ud fra
genstande, som opfylder t0-kriterier i et tidsinterval, vil jeg af ovennævnte
grunde ikke vælge åbne, men derimod lukkede (og dermed afsluttede og kompakte) intervaller, hvorved de ovenstående uheldige konsekvenser undgås. Mere
intuitivt kan der henvises til, at lukkede intervaller er afsluttede (og kompakte)
ligesom det tidspunkt t0, der definerede de t0-synkrone sansekategorier, og at de
derfor er en topologisk set "naturlig" generalisation. Jeg vil ikke her gå i dybden
med mere tekniske begrundelser. Jeg vender tilbage til spørgsmålet i afsnit 67
nedenfor i forbindelse med omtalen af de såkaldte kompakt-åbne topologier på
kontinuerte funktionsrum, som den definition, jeg nu vil indføre, nemlig er et
eksempel på.
34. En ting, som på et tidspunkt t opfylder et t0-kriterium svarende til en given
t0-synkron sansekategori, opfylder det som sagt også i et åbent tidsinterval, der
omslutter t. Der findes dermed også et lukket tidsinterval omkring t, hvor
t0-kriteriet er opfyldt. Vi kan nu for et givet t0-kriterium og et givet sådant lukket tidsinterval spørge, hvilke ting i U0 (hvor hver ting altså svarer til en egenskabsfunktion) der opfylder kriteriet i hele det lukkede interval. En sådan kategori af ting vil jeg kalde en t0-subbasis-kategori. Forklaring på det klodsede
navn følger.
35. Jeg vil nu lade mængden af alle t0-subbasis-kategorier udgøre subbasis for
en topologi på U0. Og jeg vil kalde de åbne mængder i denne topologi for
t0-diakrone sansekategorier. Specielt er t0-subbasis-kategorierne dermed selv
"elementære" t0-diakrone sansekategorier. Jeg har tidligere været inde på begrebet subbasis, nemlig i SB15, a3. En subbasis for en topologi er en mængde af
delmængder af den underliggende mængde, hvor mængden af endelige fællesmængder fra subbasen udgør en basis for topologien. Og begrebet basis har jeg
tidligere diskuteret i SB8, a1-22. En basis for et topologisk rum er en mængde
åbne mængder, hvor det for enhver åben mængde i det topologiske rum gælder,
at den er en foreningsmængde af åbne mængder fra basen. En subbasis er altså
en mængde åbne mængder, der kan fungere som "byggeklodser" for de andre
åbne mængder (herunder dem selv), der er alle er endelige fællesmængder og
vilkårlige foreningsmængder af de åbne mængder fra subbasen. Som det måske
huskes fra SB8, a1-4, udgjorde mængden af åbne intervaller med rationelle en-
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depunkter f.eks. en base (og dermed også en subbase) for standardtopologien på
den reelle akse R.
36. Billedligt kan vi sige, at hvis tingene i U0, repræsenteret ved egenskabsfunktioner, ses som "tråde" i et egenskabsrum, så definerer t0-subbasis-kategorierne generaliserede "lige cylinderflader" eller "rør-stykker" (af endelig længde),
som trådene skal løbe inden i. Med disse elementære rørstykker, som godt må
gå ind i hinanden, kan vi bygge alle mulige bugtede "kanaler" (t0-diakrone sansekategorier fra basen) i egenskabsrummet, som trådene altså skal løbe i uden at
ramme "kanalvæggene", blot må der kun gå en endelig mængde rør til hver kanal. En t0-diakron sansekategori er nu en mængde af tråde, der løber i en foreningsmængde af sådanne kanaler, som hver især er af endelig længde.
XId Om korrespondensforholdet mellem de t0-synkrone og de t0-diakrone sanseog udvalgskategorier
37. Jeg vil nu vise, at mængden af t0-diakrone sansekategorier definerer en topologi på U0, der opfylder Axiom 1-4 for sansekategorier, forudsat at de gælder
for de t0-synkrone sansekategorier. (Se f.eks. oversigten over axiomer i SB16,
a1. Axiom 5 behandler jeg lidt senere). Og jeg vil vise, at alle de t0-synkrone
sansekategorier er med blandt de t0-diakrone sansekategorier, selv om de hverken er med i t0-subbasen eller i den tilsvarende basis.
38. Axiom 1: I U er der mere end én genstand.
Da der er en én-éntydig sammenhæng mellem tingene som "pølser" i U0
("t0-diakrone genstande"), som egenskabsfunktioner og som genstande i U0 opfattet som "tværsnit" kl. t0 ("t0-synkrone genstande"), jfr. afsnit 24 og 27 ovenfor, er det trivielt, at Axiom 1 også er opfyldt for det diakrone univers af genstande U0, som er underliggende mængde for de t0-diakrone sansekategorier.
39. Axiom 2: Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori.
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en sansekategori.
At disse to axiomer er opfyldt for de t0-diakrone sansekategorier, følger direkte
af deres definition ud fra endelige fællesmængder og vilkårlige foreningsmængder af åbne mængder fra en subbasis.
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40. Jeg vil nu som lovet vise, at alle de t0-synkrone sansekategorier er med
blandt de t0-diakrone sansekategorier. Lad os se på en vilkårlig genstand, som er
indeholdt i en vilkårlig t0-synkron sansekategori i det t0-diakrone univers af
genstande. Til den t0-synkrone sansekategori svarer et t0-kriterium, som genstanden opfylder. Ifølge antagelsen om kontinuitet findes der derfor også et
åbent interval omkring t0, hvor genstanden opfylder t0-kriteriet, jfr. afsnit 28-29
ovenfor. Der findes derfor også et lukket tidsinterval omkring t0, hvor genstanden opfylder t0-kriteriet. Altså er genstanden med i en t0-subbasis-kategori, som
igen er en delmængde af den t0-synkrone sansekategori. Dette gælder for enhver
genstand i den pågældende t0-synkrone sansekategori. Altså er den t0-synkrone
sansekategori netop foreningsmængden af alle sådanne t0-subbasis-kategorier
og dermed en t0-diakron sansekategori.
41. Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne.
At dette axiom er opfyldt for de t0-diakrone sansekategorier, følger direkte af, at
alle de t0-synkrone sansekategorier selv er med blandt de t0-diakrone, som jeg
netop har vist. Da Axiom 4 jo gælder for de t0-synkrone sansekategorier, kan
jeg bare vælge de to t0-diakrone sansekategorier blandt disse.
42. For to vilkårlige genstande i det t0-diakrone univers af genstande U0 findes
der altså to adskilte t0-diakrone sansekategorier, som indeholder hver sin af genstandene, nemlig to t0-synkrone sansekategorier. Men som det netop er sagt
ovenfor i afsnit 40, svarer der til disse to t0-synkrone sansekategorier to
t0-kriterier, som for de givne genstande er opfyldt i hver deres lukkede tidsinterval omkring t0. Fællesmængden af disse to intervaller er selv et lukket tidsinterval omkring t0, hvor genstandene opfylder hver deres t0-kriterium, altså falder i
hver deres t0-diakrone sansekategori, nemlig de to tilsvarende t0-subbasis-kategorier.
43. Sagt på en anden måde vil to vilkårlige genstande i det t0-diakrone univers
U0 ikke blot kl. t0 opfylde to hinanden udelukkende t0-kriterier svarende til to
adskilte t0-synkrone sansekategorier. De vil nødvendigvis gøre det i et tidsinterval, der strækker sig på begge sider af t0. Hvis der kl. t0 er en praktisk sensorisk
afgørbar forskel på to genstande, så vedvarer denne forskel altså nødvendigvis i
et tidsinterval, der strækker sig på begge sider af t0. Ingen praktisk afgørbar sensorisk forskel er altså kun momentan, men har så at sige altid et tidsrum til sin
rådighed. Et fortolkningsmæssigt bekvemt forhold, må man sige. Det er en konsekvens af påstanden om kontinuitet og viser endnu engang styrken i de topologiske definitioner.
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44. Jeg har nu vist, at Axiomerne 1-4 gælder for de t0-diakrone sansekategorier,
og at de dermed er organiseret som et Hausdorff-rum (se f.eks. SB11, a1-5, og
SB12, a16) på mængden af genstande i det t0-diakrone univers af genstande,
forudsat at axiomerne gælder for de t0-synkrone sansekategorier. Derimod kan
det ikke tilsvarende bevises, at Axiom 5 må gælde for de t0-diakrone sansekategorier.
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand.
Men det kan på den anden side let bevises, at hvis Axiom 5 gælder for de
t0-diakrone sansekategorier, så må Axiom 5 også gælde for de t0-synkrone. Det
følger simpelt hen af, at de t0-synkrone sansekategorier, som vi har bevist ovenfor i afsnit 40, også er t0-diakrone.
45. At Axiomerne 7-10, der kun handler om udvalgskategorier, også gælder i
det t0-diakrone univers af genstande, er vist nok trivielt (som sagt er den seneste
liste over alle axiomerne i SB16, a1).
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en udvalgskategori skulle heller ikke volde vanskeligheder.
46. Derimod er det ikke helt trivielt, at
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori
også er opfyldt for de t0-diakrone sansekategorier (og udvalgskategorier). Faktisk må vi formode, at vi med vores definition af de t0-diakrone sansekategorier
er kommet til at definere nogle delmængder af U0, som ikke er t0-synkrone sansekategorier. Vi kunne kalde dem for "ægte" t0-diakrone sansekategorier (den
t0-diakrone topologi inkluderer den t0-synkrone, jfr. SB15, a3). Disse "nye"
sansekategorier skulle jo nødigt være udvalgskategorier. Derimod er det trivielt,
at hvis Axiom 6 gælder for de t0-diakrone sansekategorier, så gælder Axiom 6
også for de t0-synkrone. Axiom 6 siger jo også, at ingen ikke-tom sansekategori
er en udvalgskategori. Og hvis det gælder for de t0-diakrone, så må det specielt
også gælde for de t0-synkrone.
47. Formentlig kan gyldigheden af Axiom 6 for de t0-diakrone sansekategorier
ikke bevises ud fra gyldigheden for de t0-synkrone sansekategorier. Jeg kan i
hvert fald ikke bevise det p.t. Men netop her ville vi være kommet i alvorlige
interpretatoriske vanskeligheder, hvis vi i definitionen af t0-subbasis kategorierne havde valgt åbne tidsintervaller i stedet for lukkede (jfr. afsnit 32 ovenfor),
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idet vi da ikke havde undgået at udnævne potentielle udvalgskategorier til ikketomme sansekategorier i strid med Axiom 6.
48. Jeg har nu vist, at vi i et t0-diakront univers af genstande U0 kan definere
t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier, som opfylder de 11 axiomer, og at de
t0-synkrone sanse- og udvalgskategorier alle også er t0-diakrone. Gyldigheden af
de 11 axiomer for de t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier implicerer, at de
11 axiomer også gælder for de t0-synkrone, og omvendt. Eneste undtagelser er
Axiom 4, hvor implikationen kun går fra t0-synkront til t0-diakront, og Axiom 5
og 6, hvor implikationen kun går fra t0-diakron til t0-synkron. I de tilfælde, hvor
jeg ikke har vist det formelt, er beviserne trivielle.
49. Hvis vi tolker de 11 axiomer som gældende for t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier, som indbefatter de t0-synkrone, og derfor er den mest generelle
interpretation, er det altså kun Axiom 4, som vi ikke er sikre på også gælder i
den mere specielle t0-synkrone interpretation. Det er imidlertid en interpretatorisk fordel, som vi siden skal se (f.eks. i afsnit 68).
50. Den interpretatoriske gevinst ved de t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier
generelt er som nævnt, at især sansekategorierne som praktisk afgørbare nu har
at gøre med opfyldelse af kriterier i tidsintervaller og ikke blot momentant.
Dette gælder også i relation til Axiom 4, jfr. afsnit 43 ovenfor. Dette er i god
overensstemmelse med, at praktiske afgørelser tager tid. Læg endvidere mærke
til, at der altid kun indgår en endelig fællesmængde af subbasiskategorier i en
sansekategori fra basen og derfor kun skal træffes en endelig mængde elementære sensoriske afgørelser. Den diakrone interpretation lader lige netop sansekategorierne være de sensorisk-praktisk afgørbare kategorier!!
51. F.eks. vil en kategori som "genstande, der på et eller andet tidspunkt mellem
kl. t1 og kl. t2 vejer mellem 7 og 8 gram" være en diakron sansekategori, fordi
den er foreningsmængde af elementære (praktisk gennemførlige) sensoriske afgørelser fra subbasen, nemlig af genstande som i et eller andet endeligt lukket
tidsinterval mellem kl. t1 og t2 vejer mellem 7 og 8 gram. […].
XIe Generelle diakrone sanse- og udvalgskategorier. En nødvendig udvidelse af
begrebet om tings eksistens. Den kompakt-åbne topologi for funktionsrum
52. Jeg vil nu foretage en yderligere generalisation, idet jeg vil definere diakrone sanse- og udvalgskategorier, som ikke længere er bundet til et bestemt sam245
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eksisterende univers U0 på et givet tidspunkt t0, altså en slags forening af rummene af t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier for alle t0. Den væsentligste
grund til ikke straks at gå så vidt var, at Axiom 4 er vanskeligt at interpretere for
genstande, som ikke sameksisterer. Jfr. afsnit 41 ovenfor, hvor vi til to genstande som de to tilsvarende adskilte t0-diakrone sansekategorier valgte to
t0-synkrone. Den går jo ikke mere, hvis der ikke findes et U0, hvor begge genstande eksisterer.
53. En anden grund til at vente med denne generalisation var nødvendigheden af
først at diskutere forholdet mellem sansekategoriernes intension og ekstension.
En diskussion, som er lettest med nogle forudsætninger, hvor problemerne indirekte allerede er kommet til syne, nemlig i de t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier.
54. Så længe vi mere eller mindre implicit interpreterede sansekategorierne
synkront, kunne vi lade deres intensionelle side være i baggrunden og basere
vores axiomatik på en ekstensionel beskrivelse. Vi kunne så at sige forlade os
på et "momentant sammenfald" af sansekategoriernes intensionale og ekstensionale bestemmelse, lade der være en én-éntydig sammenhæng mellem sansekategorierne (ekstension) og de tilsvarende kriterier (intension). Det er ikke
vanskeligt at acceptere, at der til et bestemt kriterium svarer en bestemt sansekategori. Derimod kan det være vanskeligere at acceptere, at der til en given
sansekategori kun svarer ét kriterium. Det kunne jo godt tænkes, at forskellige
kriterier førte til samme ekstensionale kategorier. Især er det tydeligt for den
tomme mængdes vedkommende. Kriteriet "ting af rent jern mindre end en cm i
diameter, som vejer mere end et kilo" har samme (tomme) ekstension som "ting
af rent kogsalt, som ikke er opløselige i 20 grader varmt vand". Men vi kan
selvfølgelig vælge at regne kriterier, som hører til samme sansekategori, for ens
eller ækvivalente, som vi faktisk gjorde i tilfældet med t0-kriterierne og de
t0-synkrone sansekategorier.
55. I det øjeblik, vi vil tale om kriterier anvendt på forskellige tidspunkter, hvor
de vil tilfredsstilles af mængder af genstande med forskellig ekstension, er koblingen mellem intension og ekstension imidlertid brudt. Ovenfor brugte jeg et
U0-univers til at sammenholde ekstension og intension. Men den går jo ikke
uden videre, hvis der er universer af genstande til andre tider, hvor genstande
kan have helt andre egenskaber end kl. t0. En måde at løse problemet på ville
være den klassiske, som vi finder hos Platon, der helt løsriver intension og ekstension fra hinanden og simpelthen siger, at mængden af egenskaber (intensioner) i verden er evig og uforanderlig (rene universaler), mens enkeltgenstandene
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(ekstensionerne) er foranderlige og så at sige bevæger sig i rummet af evige
egenskaber. En løsning, som vi også finder hos en moderne ontolog som Reinhardt Grossmann (1992).
56. Det ubehagelige ved Platons løsning er, at alle egenskaber i en vis forstand
altid har eksisteret, også før der overhovedet fandtes genstande, der havde de
pågældende egenskaber (eller de pågældende kvalitative dimensioner, evt. med
andre kvantitative værdier). Egenskaben "levende" har f.eks. eksisteret siden
universets fødsel. Man behøver ikke at være dialektisk materialist for at finde
denne løsning problematisk. Derimod er det nok lettere at acceptere egenskaber
(eller i hvert fald kvalitative dimensioner) som fortsat eksisterende, selv om der
(evt. for en tid) ikke mere er genstande, som har disse egenskaber eller kvaliteter, "eksemplificerer" dem. Og jeg vil nok henvise til dette sidstnævnte kompromis som legitimering af at tale om kriterier og egenskaber slet og ret, som
bevarer deres identitet gennem tiden. Der er forskel på, om vi ser på verden
bagud eller fremad, og når vi taler om tingslig eksistens og tingslige egenskaber, ser vi altså bagud.
57. Jeg vil derfor tillade mig at generalisere, hvad jeg ovenfor i afsnit 34 indførte som t0-subbasis-kategorier, med subbasis-kategorier, der simpelthen er
mængder af genstande, som i et givet lukket tidsinterval tilfredsstiller et sensorisk kriterium. Tilsvarende definerer jeg nu en basis bestående af alle endelige
fællesmængder af subbasis-kategorier. Endelig definerer jeg nu mængden af
diakrone sansekategorier som mængden af foreningsmængder af mængder fra
denne basis. En diakron sansekategori er altså simpelthen en foreningsmængde
af en endelig fællesmængde af subbasis-kategorier.
58. Tilsvarende definerer jeg de diakrone udvalgskategorier, idet jeg nu blot
ikke længere forlanger, at de alle skal eksistere til et givet tidspunkt t0.
59. Det er ikke vanskeligt at vise, at rummet af diakrone sanse- og udvalgskategorier, helt som for de t0-diakrone sanse- og udvalgskategorier, opfylder de 11
axiomer. Dog med én undtagelse, nemlig som allerede nævnt Axiom 4. Det er
heller ikke svært at vise, at alle synkrone sanse- og udvalgskategorier er med
blandt de diakrone. Mængden af genstande, som til et givet tidspunkt t opfylder
et givet kriterium, er foreningsmængden af alle de subbasis-kategorier, som er
defineret ved, at det pågældende kriterium opfyldes i et eller andet lukket interval, som indeholder t, og er dermed en diakron sansekategori. Beviset er det
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samme som for de t0-synkrone sansekategorier, ligesom beviserne i øvrigt vedrørende de forskellige axiomer.
60. Eneste undtagelse var som sagt Axiom 4, der ikke uden videre gælder for de
således definerede diakrone sansekategorier. For to genstande, som ikke sameksisterer på noget tidspunkt, kan vi ikke uden videre pege på to adskilte diakrone
sansekategorier, som de hver for sig falder i. For hvilke som helst to subbasiskategorier, hvis definerende tidsintervaller ikke overlapper, kan vi ikke være
sikre på, at de er adskilte. Der kunne jo være genstande, som i det ene tidsinterval opfyldte det ene kriterium og i det andet tidsinterval opfyldte det andet kriterium, selv om ingen genstande kan opfylde dem samtidig.
61. For at få Axiom 4 til at gælde for de diakrone sansekategorier må vi indføre
en udvidelse af vores begreb om tings eksistens. Det vil stadigvæk være rimeligt
før en tings eksistens, repræsenteret ved dens tilstedeværelse i det fysiske rum,
at sige, at den ikke eksisterer, lige så lidt som der eksisterer havfruer eller Pippi
Langstrømpe. Men efter en tings eksistens i ovennævnte forstand er det ikke
helt rimeligt at sige, at den eksisterer lige så lidt som havfruer eller Pippi
Langstrømpe. Dinosaurusserne eller W.A. Mozart eksister ikke mere, men de er
dog ikke blevet fiktive eller rene "tankeobjekter" af den grund. De er snarere
eksisterende i den forstand, at de har objektiv eksistens og har besiddet egenskaber, men at de nu er "forgangne", "fortidige", "forgået", "gået til", er "væk",
eller hvordan vi nu vil udtrykke det. Selv om de ikke mere er aktuelt "forhåndenværende", kan de dog gøres til genstand for objektive (historiske) undersøgelser, lige som andre dele af den objektive realitet. Denne udvidelse (eller præcisering) af eksistensbegrebet er i øvrigt i overensstemmelse med en moderne
ontologi som fremført af ovennævnte R. Grossmann.
62. Jeg vil nu lade det forhold, at en given genstand på et givet tidspunkt eller i
et givet tidsinterval er "forgået" være en egenskab på linie med andre sensorisk
afgørbare egenskaber, og jeg vil altså lade mængden af genstande, som i et givet
lukket tidsinterval er "forgået", være en subbasis-kategori. Den tid, en given
genstand har en sensorisk afgørbar egenskab (opfylder et kriterium), er en åben
mængde på tidsaksen, ifølge kontinuiteten. Det må derfor også gælde såvel den
tid, hvor genstanden "er til", "findes i det fysiske rum", som den delmængde,
hvor den er "forgået". Vi undgår derfor ikke at definere en "rand" mellem at
"være til" og "være forgået", f.eks. et øjeblik, hvor genstanden er hverken det
ene eller det andet.
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63. Det har i tidernes løb været diskuteret, hvorvidt "eksistens" er et prædikat,
dvs. en egenskab. Kant mente det ikke, mens Frege og Russell mente det.
Grossmann mener det ikke og regner kun med én slags eksistens, f.eks. i modsætning til Heidegger. Uden at tage endeligt stilling til spørgsmålet kan jeg dog
konstatere, at "være til stede" og "være forgået" i hvert fald kan opføre sig som
egenskaber i en konsistent beskrivelse. Om "eksistens" som overbegreb, f.eks.
til at skille dinosaurusserne fra Pippi Langstrømpe, er en egenskab, er måske
endnu mere tvivlsomt, men ved at svare til den diakrone sansekategori "universet af genstande" (jfr. afsnit 23 ovenfor) kan "eksistens" også siges at opføre sig
som en egenskab, ganske vist en egenskab, som ingen forskel gør.
64. Med denne udvidelse kan Axiom 4 nu hævdes for de diakrone sansekategorier. For to vilkårlige genstande vil der altid findes et åbent tidsinterval, hvor
begge "er til", og/eller et åbent tidsinterval, hvor den ene "er til", mens den anden er "forgået". I det sidste tilfælde er Axiom 4 klart opfyldt. I det første tilfælde indebærer Axiom 4 blot, at der på et eller andet tidspunkt i intervallet,
hvor begge ting "er til", findes en sensorisk afgørbar forskel, i så fald sikrer
kontinuiteten nemlig, at der også er et lukket tidsinterval, hvor der er en sensorisk afgørbar forskel.
65. Igen ses det, at gyldigheden af Axiom 4 for de diakrone sansekategorier
ikke implicerer gyldigheden af Axiom 4 for de tilsvarende synkrone, som kan
defineres for de ting, som "er til" på et givet tidspunkt, men at det heller ikke
udelukker det (faktisk går der jo en implikation den anden vej, som vist tidligere, i afsnit 41-44). Men hvis vi udvider de synkrone universer af genstande med
de genstande, som på det pågældende tidspunkt er "forgået", er det oplagt, at
Axiom 4 nu ikke gælder synkront, da to forgangne genstande ikke længere falder i hver sin synkrone sansekategori.
66. Vi har altså nu fået etableret et rum af sanse- og udvalgskategorier på det
diakrone univers af genstande, som opstår og forgår, bevæger sig i det fysiske
rum og ændrer egenskaber, et rum, der billedligt kan beskrives som bestående
af rumlige "cylindre" ("pølser") og egenskabsmæssige "tråde" udstrakt i tiden.
Og rummet tilfredsstiller de 11 axiomer for sanse- og udvalgskategorier. Tilmed
har vi opnået den gevinst, at det nu indgår i interpretationen, at enhver sensorisk
afgørelse eller skelnen tager tid. Men ellers er vi i en vis forstand tilbage, hvor
vi startede, nemlig med de 11 axiomer. Alle de hidtidige diskussioner af de SUrum, som defineres af axiomerne, er altså stadig gyldige, også de interpretatoriske diskussioner af Axiom 4 i SB19 og i kommentarerne til SB18. De er som
sagt "neutrale" eller "robuste" over for de interpretatoriske forskelle. Og hvis
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man er tilfreds med dette resultat, kan man for så vidt springe hele den tekniske
redegørelse for det diakrone rum i nærværende studiebrev over. Jeg vil dog nok
vende tilbage til visse interpretatoriske perspektiver i et senere studiebrev.
67. Det er imidlertid værd at bemærke, at det tekniske apparat, som er indført til
beskrivelse af egenskabsfunktionerne med subbasis-kategorier defineret på lukkede (kompakte) tidsintervaller, viser sig at være et eksempel på den såkaldte
kompakt-åbne topologi for kontinuerte funktionsrum (eng. the compact-open
topology for function spaces), som er indført af R.H. Fox (1945), jfr. SB1, afsnit
Ic. Så vidt jeg har forstået, spiller disse topologiske rum en afgørende rolle i
moderne teoretisk fysik. Men dette sammenfald har som sagt (SB20, a7) været
utilsigtet fra min side. (Det bør dog lige nævnes, at jeg i modsætning til Fox og nogle senere forfattere, f.eks. Engelking - ikke forudsætter, at alle funktionerne har samme definitionsmængde).
68. Som sagt i afsnit 2 regner jeg axiomsystemets "robusthed" over for en diakron interpretation for en afgørende validering af axiomsystemet! Jeg vil herefter nok tillade mig generelt at interpretere axiomsystemet diakront og alene forstå de "synkrone" sanse- og udvalgskategorier som specialtilfælde af de diakrone og som en slags "differentiel topologi" i den diakrone topologi, der ganske
vist bevarer alle den diakrone topologis egenskaber med mulig undtagelse af
gyldigheden af Axiom 4, som sagt. Vi kan altså godt opretholde gyldigheden af
Axiom 4 i den diakrone interpretation, selv om vi accepterer, at to genstande
momentant, synkront, kan have identiske egenskaber, eller i vores billede, at to
egenskabsfunktioner skærer hinanden, blot de ikke er identiske i hele deres
forløb. Hermed er Axiom 4 blevet "svagere" og derfor også lettere at acceptere.
Til gengæld er Axiom 5 blevet "stærkere". Vi er med andre ord rykket endnu et
lille skridt væk fra Leibniz og hen imod Strawson, men det vil jeg vende tilbage
til.
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Kommentarer til Studiebrev 21 m.m.
Kære STP'ere!
Efter den seneste tour de force i Studiebrev 21 kan jeg til beroligelse for dem,
der endnu følger med, oplyse, at studiebrevene nu nærmer sig deres afslutning,
og at der ikke kommer mere ny matematik.
Det eneste egentligt matematiske emne, jeg kunne have taget op, drejer sig om
sansekategoriernes mulige manglende kompakthed og den dermed forbundne
mulighed for at definere "idealisationer" i universet af genstande. Spørgsmålet
er imidlertid relativt grundigt behandlet i DMS, s. 444-484, som jeg vil henvise
interesserede til.
Det næste studiebrev, som måske bliver det afsluttende, vil handle om fortolkningsmæssige konsekvenser af axiomatikken, altså en tilbagevenden til sanseog udvalgskategoriernes semantik, specielt i forhold til psykologien, men også i
forhold til et par andre emner.
Venlig hilsen
Jens

251

Studiebrev 22. Jens Mammen,17.11.97

XII Afslutning og invitation
1. Som bebudet i mit brev den 15.9.97 "Kommentar til SB21 m.m." skal jeg nu
til at afslutte studiebrevene. I de forrige 21 af slagsen, samt i diverse breve med
diskussion og spørgsmål fra deltagerne, inklusive mig selv, er vi nu kommet
igennem selve det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier, når lige bortses fra en diskussion af kompakthed, som til gengæld kan
findes i DMS, s. 444-484.
2. Jeg vil ikke forsøge en sammenfatning eller konklusion i dette studiebrev.
Det har jeg allerede forsøgt i SB17 om interpretation af sanse- og udvalgskategoriernes semantik og syntaks, suppleret med SB19, og i SB18 om den matematiske metode, suppleret med mine kommentarer 13.-14.2.97. Se især SB18,
a41-60.
3. De seneste to studiebreve, SB20 og SB21, har ikke karakter af hverken sammenfatning eller konklusion. De er snarere en udbygning af den introduktion af
sanse- og udvalgskategorierne, som er foretaget i SB12 og SB13. De illustrerer
den semantiske eller interpretationsmæssige åbenhed af det axiomatiske system,
som er diskuteret flere steder i studiebrevene, f.eks. i forbindelse med
modelteori i SB6, aIIId og i SB13, a14. Men derudover illustrerer gennemgangen i SB21, at der består et stærkt korrespondensforhold mellem to mulige interpretationer af sanse- og udvalgskategorierne (en synkron og en diakron). Påvisningen af dette krævede imidlertid lidt tung matematik (den kompakt-åbne
topologi for kontinuerte funktionsrum), hvilket var min grund til at udskyde det
til sidst.
4. Frem for den konkluderende fremvisning af den interpreterede og apterede
matematiske nybygning vil min opgave i dette studiebrev snarere være at feje
lidt op efter arbejdet og stille noget af inventaret op, så det måske bliver lettere
for psykologien at gå om bord til en prøvetur. Det sidste handler overskriftens
invitation om. Men herom senere.
XIIa Mere om den synkrone og diakrone interpretation af sanse- og udvalgskategorierne
5. I SB21 blev der strengt taget fremstillet tre mulige interpretationer af sanseog udvalgskategorierne, nemlig en synkron og to diakrone, hvoraf den ene blev
kaldt t0-diakron og den anden blot diakron. Her vil jeg kalde den sidste for generelt diakron. Man kan f.eks. tænke sig, at den t0-diakrone interpretation be252
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skriver et univers af genstande, en "underliggende mængde" for topologien, som
er alle de genstande, der eksisterer netop nu, hvor "nu" er t0. Sanse- og udvalgskategorierne i denne interpretation er simple generalisationer af sanse- og udvalgskategorierne i en synkron interpretation. Men simpelhedens pris er, at genstande, som ikke mere "forefindes" kl. t0, ikke er med i universet af genstande.
De er derimod med i den generelt diakrone interpretation. Her er generalitetens
pris til gengæld, at genstande, der ikke "forefindes" mere på et givet tidspunkt,
som er "forgået", må regnes for en sansekategori, og det er ikke en simpel generalisation af begrebet om synkrone sansekategorier som baseret på sensoriske
kriterier. Jeg mener, at man kan leve med begge mulige interpretationer. Den t0diakrone er nok den mest forsigtige. Men lad os vente med at tage parti, til vi
forhåbentlig ser, hvad interpretationerne kan bruges til i en mere psykologisk
sammenhæng!
6. I SB21 beskrev jeg, hvordan kontinuiteten af genstandes bevægelser og af
deres kvalitative forandringer i tid sikrede en stærk korrespondens mellem synkrone og diakrone interpretationer af sanse- og udvalgskategorierne.
7. Dette skal på den ene side forstås sådan, at hvis vi har et diakront univers af
genstande, hvor det for ethvert synkront "snapshot" gælder, at det opfylder de
11 axiomer, og yderligere at forudsætningen om kontinuitet er opfyldt, så vil de
11 axiomer (dog ikke nødvendigvis Axiom 5 og Axiom 6; se listen over axiomerne sidst i dette studiebrev!) også gælde for det diakrone univers af genstande, hvor sansekategorierne defineres ud fra opfyldelse af kriterier i lukkede
tidsintervaller, og desuden vil alle "snapshot"-sansekategorierne selv være med.
8. På den anden side vil det gælde, at hvis vi har et diakront (generelt eller blot
t0-diakront) univers af genstande, der opfylder de 11 axiomer og forudsætningen
om kontinuitet, så vil det også gælde, at ethvert "snapshot" selv er organiseret,
så at de 11 axiomer er opfyldt (dog ikke nødvendigvis Axiom 4), og sanse- og
udvalgskategorierne i "snapshottet" vil selv allerede være med blandt de diakrone sanse- og udvalgskategorier.
9. Det er nok det sidstnævnte korrespondensforhold, altså implikationerne fra
det diakrone til det synkrone tilfælde, som er interessantest, da det diakrone må
antages at ligge nærmest vores praktiske virkelighed, hvorimod det synkrone i
forhold hertil er et grænsetilfælde, som til gengæld i højere grad rummer vores
teoretiske billede af verden. Men det er dog betryggende, at der i kraft af kontinuitetsprincippet ikke er stor afstand imellem tilfældene.
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10. Det forhold, at det netop kun er Axiom 4, der ikke nødvendigvis gælder
synkront, selv om det gælder diakront, er særlig interessant. Det betyder jo, at vi
godt i en diakron interpretation - som jeg som sagt mener, må være den primære
- kan antage Axiom 4 og alligevel tillade, at genstande momentant kan være
uskelnelige. Alle genstandes principielle skelnelighed (Leibniz) udelukker altså
ikke momentane dubletter (Strawson). Og grunden til denne "dialektiske ophævelse" er, at vi - i modsætning til begge de herrer - foruden kontinuiteten har
inddraget et begreb om praktisk afgørbarhed i logikken. Det vender jeg tilbage
til nedenfor.
11. Jeg kunne også have diskuteret andre korrespondens- eller implikationsforhold mellem egenskaber i diakrone og synkrone universer af genstande, f.eks.
sammenhængsegenskaber eller kompakthed. Men det vil jeg lade ligge, nu hvor
jeg har lovet ikke at komme med mere ny matematik. Jeg vil dog bevæge mig
tæt på at bryde mit løfte, når jeg nu hævder, at der også er korrespondens, endda
implikation begge veje, mellem det diakrone og synkrone tilfælde, hvad angår
eksistensen af en numerabel basis for sansekategorierne. Det hænger sammen
med, at mængden af lukkede intervaller på tidsaksen, der indgik i definitionen
af subbasis for de diakrone sansekategorier (SB21, a34-35 og a57), selv har en
numerabel basis (jfr. SB8, a4). Beviset er ikke indviklet, men jeg holder mit
løfte og overlader det til læseren, som man siger.
12. En diskussion af, hvorvidt sansekategorierne har en numerabel basis eller ej,
er altså indifferent eller "robust" over for, hvorvidt vi tolker sansekategorierne
diakront eller synkront. Det er et held i forhold til de tidligere diskussioner om
eksistensen af en numerabel basis for sansekategorierne (f.eks. i forbindelse
med spørgsmålet om computabilitet og computabel mønstergenkendelse, se
SB12, a15, a23; SB17, a37-42) og om eksistensen af maksimale SU-rum, som
jeg i øvrigt vender tilbage til nedenfor. Diskussionerne er altså uanfægtede af, at
vi ikke havde lagt os fast på en synkron eller diakron interpretation. De bevarer
deres fulde gyldighed i begge tilfælde og kræver ikke noget valg.
XIIb Om afgørelse og udvalg i matematikken. Udvalgsaxiomet
13. Det særlige ved den vestlige filosofi og videnskab er nok den stærke rolle,
som matematikken har spillet. Platon skrev efter sigende over sit akademi, at
her har kun den adgang, som kan geometri. Matematikken var det, der for Platon begrundede, at der foruden guderne og den materielle verden også fandtes
en ideverden, en verden af evige former. Disse former skilte filosofien og siden
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videnskaben ud fra religionen og fra den praktiske dagligdag. Matematikken var
en ren formlære og kunne dermed forbinde det partikulært og kvalitativt forskellige i en fælles beskrivelse. Matematikken var videnskabens fællessprog, og
siden renæssancen også det sprog, som overvandt bindingen til den aristoteliske
essentialisme. Galilei, Descartes og Kant var enige om, at matematiseringen var
adgangsbilletten til videnskaben. Ganske vist en matematik, som set i bakspejlet
ikke var en almen formlære, men tæt knyttet til måling og kvantificering i snæver betydning og dermed dårligt skikket til f.eks. psykologi.
14. Uden at have overblik over matematikhistorien forekommer det mig imidlertid, at der i moderne matematik over en årrække er sket (mindst) tre landvindinger, som stiller det ovenstående i et nyt lys, og som måske betyder, at matematikken kan beholde sin stilling som videnskabernes fællessprog, også i forhold til psykologien.
15. Den første er, at matematikkens formverden er langt rigere i dag end for
bare hundrede år siden og radikalt rigere end i renæssancen, hvis matematikforståelse stadig dominerer psykologien. Det vil være nærliggende i denne sammenhæng at fremhæve den moderne topologi og dens "kvalitative" matematik,
som jeg har benyttet mig af i studiebrevene.
16. Den anden landvinding er, at det praktiske og erkendende subjekt har sneget
sig ind ad bagvejen til den platoniske himmel og har fået lov at blive der som et
nyt formmoment. Jeg tænker naturligvis på det begreb om "afgørbarhed", jeg i
SB10, a1-8 introducerede som umiddelbart "lidt af en fremmed fugl i matematikkens have". Det var det begreb, som ved at blive udstrakt til matematiske beviser forstået som matematiske objekter undergravede det formalistiske program, bl.a. takket være Kurt Gödel, jfr. slutningen af SB5 og begyndelsen af
SB6.
17. Den tredje landvinding er, at det partikulære stof, som var blevet forvist fra
matematikkens formverden, også har sneget sig ind ad bagvejen. Det måtte accepteres, at der ikke kun fandtes ren form, idet man faktisk kunne identificere
eller definere et matematisk objekt til forskel fra andre objekter uden at have
angivet den form, hvorved det adskilte sig fra alle andre matematiske objekter.
Der fandtes en orden i objekterne ud over deres form, næsten som om de var
distribueret i et andet medium, hvor de kunne identificeres ud fra deres sted. Jeg
tænker her på Ernst Zermelos udvalgsaxiom og de forskellige ækvivalente udgaver (f.eks. Hausdorff's princip om velordnethed, Zorn's Lemma og Haus255
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dorff's tilsvarende maksimale kædeprincip, samt Löwenheim-Skolem-Tarskis
theorem om modellers kardinalitet).
18. Det er som om matematikken bliver et tættere og tættere billede ikke af den
evige formverden i sig selv, men af selve det menneskelige mellemværende
med den konkrete verden, med både form og stof. Samtidig er der sket en bevægelse væk fra tidligere tiders formalisme og konstruktivisme mod en ny realisme.
19. Det er disse træk ved moderne matematik, og mere konkret de tre fremhævede landvindinger, jeg udnytter i min axiomatiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne. Axiomerne for sansekategorierne (Axiomerne 2-5) beskriver
den topologiske og asymmetriske struktur i vores ligeledes asymmetriske sensoriske afgørelser, jfr. de to første landvindinger. Axiomerne for udvalgskategorierne (Axiomerne 6-11) beskriver vores udvalg af genstande på grundlag af en
orden, en "væren for hånden", som ikke kun er baseret på sensoriske afgørelser,
jfr. den tredje landvinding.
20. Min udnyttelse af disse træk ved moderne matematik er imidlertid ikke eksplicit. De 11 axiomer er søgt formuleret i et enkelt og ikke-matematisk sprog, i
realiteten oversætteligt til "first-order language" (jfr. SB6, aIIId,8) [se dog senere ”Appendix. Om Axiom 8”]. Det er først i axiomernes samvirken, deres syntaks, at den moderne matematik ligger gemt. Det var da også muligt i DMS at
begrunde og formulere axiomerne stort set uden matematik, og næsten udelukkende begrundet i vores praktisk-sanselige omgang med tingsverdenen.
21. Selve udvalgsaxiomet er således ikke forudsat i axiomsystemet. Men det er
selvfølgelig interessant, at det dukker op som en (tilstrækkelig og formentlig
også nødvendig) forudsætning for eksistensen af maksimale SU-rum, jfr. SB14,
a8-9 og SB16, a6-7.
22. Der er imidlertid også en implicit matematisk pointe i selve det at formulere
axiomerne i et sprog, der er ækvivalent med "first-order language". Det betyder
nemlig, at vi kan udnytte teorien for modeller af sådanne axiomsystemer, først
og fremmest Löwenheim-Skolem-Tarski's theorem, der netop er en udgave af
udvalgsaxiomet, jfr. SB6, a9. Det indebærer nemlig, at axiomsystemet ikke udtaler sig om kardinaliteten af selve universet af genstande U (udover at den er
uendelig), eller med andre ord, at axiomsystemet er "robust" over for interpretationer, der tildeler U en hvilken som helst uendelig kardinalitet.
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23. Dette betyder, at enhver konkretisering af axiomsystemet, f.eks. for at leve
op til yderligere empiriske bestemmelser, som diskuteret i SB17, a26-51, er
uden konsekvenser for U's kardinalitet, så længe axiomsystemet stadig kan formuleres med termer, der er ækvivalente med "first-order language". Selv et
maksimalt SU-rum kan således have en numerabel model (dvs. en numerabel
underliggende mængde U), uanset at der i det tilfælde ikke eksisterer en numerabel basis for sansekategorierne, jfr. Theorem 5, SB16, a14.
24. Hvis vi tænker os universet af genstande som ting, der ligger uden for hinanden (massivitetsprincippet, SB20, a11 og SB21, a9) og er fordelt i det fysiske
rum, vil de nødvendigvis være en numerabel mængde, hvilket jeg ikke behøver
at bevise her. Dette anfægtes altså ikke af, at axiomerne definerer alle mulige
eksotiske og ikke-numerable topologier for sansekategorierne på universet af
genstande. Vi kan stadig tænke på dette univers som ganske dagligdags ting,
ordnet i en rækkefølge i rummet, der gør, at de kan findes en efter en.
25. Men det er altså lige netop udvalgsaxiomet, her i form af Löwenheim-Skolem-Tarskis theorem, der sikrer denne interpretatoriske robusthed. Udvalgsaxiomet siger jo, som en påstand om alle mængders "velordnethed", at uanset den
topologiske kompleksitet af en mængde, kan vi stadig finde rundt i den som i
vores fysiske rum. Måske siger udvalgsaxiomet i fri digterisk fortolkning, at
uanset al uendelig kompleksitet er verden stadigvæk også et konkret bosted, eller en habitat, som Niels ville sige (Se Engelsted, 1994b).
XIIc Om mennesker og dyr
26. Både i DMS og i disse studiebreve har jeg, som også antydet ovenfor, tolket
sanse- og udvalgskategorierne som kategorier i den tingslige verden defineret
ved to slags menneskelig virksomhed. Se f.eks. omtalen af begreberne i SB12,
a7-11, SB13, a1-5 og SB17, a57-62. Beskrivelsen var på en gang "ontologisk"
og "epistemologisk". Den beskrev ikke bare verden i sig selv, men verden som
den "åbnede sig" eller var "for hånden" for mennesker, altså en slags "fundamentalontologi", jfr. SB12, a22 og SB17, a53-57.
27. Bl.a. de ovenfor anførte steder i studiebrevene omtalte jeg flere gange denne
situation som, at axiomatikken for sanse- og udvalgskategorierne handlede om
"interfacen" mellem menneske og omverden. Se også mit brev til STP den
3.2.97 "Kommentarer til Studiebrev 17". Niels Engelsted har vedholdende pro257
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testeret over denne betegnelse, som han mener i bedste fald beskriver vores forhold til verden som beskrevet af sansekategorierne. Hvis vi skal finde et begreb,
der også rummer vores forhold til verden som beskrevet af udvalgskategorierne,
ville et nyt ord: "interspace" være bedre. Udvalgskategorierne udtrykker netop,
at vi rækker ud over vores umiddelbare kontaktflade med verden, ud i et rum, vi
kan bevæge os i, og i øvrigt også ud i en fortid, som vi er forbundet med, vil jeg
tilføje, i hvert fald for menneskers vedkommende.
28. Niels har i forskellige sammenhænge hævdet, at teorien om sanse- og udvalgskategorier må kunne generaliseres til ikke blot at beskrive menneskers forhold til deres verden, men også dyrs. Det tror jeg er rigtigt, men jeg er i tvivl
om, hvordan det skal gøres. Skal selve axiomsystemet revideres, eller kan vi
nøjes med en anden interpretation end for mennesker? Måske er en synkron
tolkning af axiomsystemet, dvs. hvor udvalgskategorierne ikke interpreteres
som bevarelse af numerisk identitet i tid, men blot som distribution i fysisk rum,
et udtryk for det alment dyriske, for psyken alment. I hvert fald må det nok antages, at den generelt diakrone interpretation, en egentlig historisk situation, er
særegen for mennesker.
29. Måske havde Descartes ret i sin skelnen mellem verden og psyken som henholdsvis "res extensa" og "res cogitans". Det var bare omvendt!
XIId En invitation til fortsættelse
30. Inden jeg kommer for godt i gang med de psykologiske overvejelser, må jeg
slutte studiebrevene. Meningen var jo blot, at jeg skulle redegøre for selve den
matematiske baggrund for teorien om sanse- og udvalgskategorier. Den fortsatte
diskussion må foregå som fri debat […].
31. Studiebrevene var en noget større mundfuld, end jeg havde forestillet mig,
da jeg rundsendte det første den 12.12.94. At der skulle gå næsten tre år med
dem, var vel lidt af en streg i regningen for os alle. Men at de overhovedet blev
færdige, var formentlig lige så overraskende, i hvert fald for mig. Uden tålmodighed og interesse fra medlemmerne af STP, bl.a. manifesteret i utroligt gode,
relevante og præcise spørgsmål og kommentarer, og i Ole Elstrups redaktionelle
indsats [Se ”Forord”], havde jeg nok også droppet projektet. Tak til alle!
XIIe Liste over axiomerne
Axiom 1: I U er der mere end én genstand. (DMS: Ax. SU 1)
258

Studiebrev 22. Jens Mammen, 17.11.97
Axiom 2: Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori. (DMS: Ax.
S 3)
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en sansekategori. (DMS: Ax. S 7)
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekategorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne. (DMS:
Ax. S 5)
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand. (DMS: Ax. S 11’’)
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori. (DMS: Ax. SU
14’’)
Axiom 7: Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i U. (DMS: Ax. U 12)
Axiom 8: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom udvalgskategori. (DMS: Ax. U 13)
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori. (DMS:
Ax. U 3)
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori.
(DMS: Ax. U 4)
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en udvalgskategori. (DMS: Ax. SU 3)
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Appendix. Om Axiom 8
1. Som det fremgår af listen over de 11 axiomer sidst i SB22, er axiomsættet i
studiebrevene identisk med axiomsættet fra DMS. Det har været en pointe i sig
selv at fastholde det samme axiomsæt i de to fremstillinger. Det er det fortsat,
men jeg vil nok fremover benytte en anden og stærkere version af
Axiom 8: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en endelig ikke-tom
udvalgskategori. (DMS: Ax. U 13),
nemlig nedenstående
Axiom 8a: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en udvalgskategori
med netop én genstand.
2. Det nye axiomsæt, der fås ved i det gamle at erstatte Axiom 8 med Axiom 8a,
er helt ækvivalent med det gamle axiomsæt. Det er hverken stærkere eller svagere. Det ses af, at Axiom 8 på den ene side umiddelbart følger af Axiom 8a,
hvorimod det omvendte ikke er tilfældet, eller med andre ord, at Axiom 8a taget
for sig er stærkere end Axiom 8. På den anden side følger Axiom 8a af Axiom
2, 4, 8 og 11 tilsammen (jfr. beviserne for Th. S 15 i DMS, s. 360-361 og for
Th. U 20 i DMS, s. 367-368). Endelig er det nye axiomsæt konsistent og logisk
uafhængigt, ligesom det gamle, idet beviset for det gamle axiomsæts vedkommende i DMS (Appendix, s. iii-xii) lige så vel passer på det nye axiomsæt.
3. Når jeg oprindeligt valgte det svagere Axiom 8 frem for det stærkere Axiom
8a, var det ud fra princippet om overalt at vælge de svagest mulige axiomer,
givet de afgørende pointer, jfr. det "minimeringsprincip", som jeg har diskuteret
i SB13, a14 og i SB17, a25. Men da jeg skrev DMS, var jeg ikke tilstrækkeligt
opmærksom på at holde mig til et sprog, der i streng forstand var ækvivalent
med "first-order language", hvilket jeg faktisk har gjort i de 10 andre axiomer.
Jeg har tidligere nævnt dette problem i SB16, a3, hvor jeg gør opmærksom på,
at ordet "endelig" i Axiom 8 ikke er first-order language ækvivalent.
4. Axiom 8a er derimod holdt i det samme first-order language ækvivalente
sprog som de øvrige 10 axiomer. Dermed kan jeg nu uden forbehold bruge
Löwenheim-Skolem-Tarskis theorem på axiomsættet, jfr. f.eks. min brug af
theoremet i SB17, a37 og især i SB22, a20-23. Derudover opnår jeg også en
"æstetisk" gevinst ved, at Axiom 8a nu mere umiddelbart fremtræder som en
"makker" til Axiom 5. Endelig leder Axiom 8a også lettere tanken hen på udvalgsaxiomet end Axiom 8, selv om hverken Axiom 8a taget for sig eller axiomsættet som helhed er ækvivalent med udvalgsaxiomet. Det er det først sam260
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men med påstanden om eksistensen af et maksimalt SU-rum, må det formodes
(Hoffmann's Conjecture, jfr. SB16, a7).
5. Jeg må understrege, at udskiftningen af Axiom 8 med Axiom 8a er uden tilbagegribende konsekvenser for studiebrevene. Da det nye og det gamle axiomsæt er helt ækvivalente (de kan udledes af hinanden), er alle påstande i studiebrevene om det gamle axiomsæt lige gyldige for det nye, og ingen af påstandene mister deres gyldighed ved udskiftningen. Det er nok lettest at betragte udskiftningen alene som en forbedring af axiomsættets æstetik.
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EFTER STUDIEBREVENE - Indledende kommentarer
Kære STP'er!
12. december 1994 udsendte Jens Mammen sit første studiebrev om 'Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier' til STP, og nu 3 år
og 22 studiebreve senere er vi nået til vejs ende. Faktisk kom det sidste studiebrev for fire måneder siden (27.11.97). Siden har der været tavshed i mediet.
Jeg tror, at denne tavshed er sigende, og jeg tror også, at jeg ved, nogenlunde
hvad den siger. Først og fremmest er tavsheden dog temmelig uhøflig. Efter sådan en præstation må der dog i det mindste kvitteres. Her påhviler der selvfølgelig mig en særlig forpligtelse. Det var mig, der i sin tid lokkede Jens til at påbegynde studiebrevene. At Jens ikke overholdt den del af aftalen, der gik ud på,
at det skulle foregå på 7. klasse niveau, befrier mig ikke for denne forpligtelse.
Bortset fra denne lille svipser, har Jens jo leveret i overmål.
Det er selvfølgelig ikke særligt svært at kvittere. Det kan gøres sådan her:
Kære Jens! Både på egne og på STP's vegne vil jeg sige dig hjertelig tak for en
stor - og generøs - intellektuel og pædagogisk bedrift!
Dette havde været nemt at gøre allerede i november. Sagen er bare den, at en
gestus jo ikke lige er det, som teorien om sanse- og udvalgskategorier gør krav
på. Den gør krav på en ægte response, der forholder sig til de teoretiske problemstillinger, som Jens har rullet ud for os. Det er til gengæld ikke så nemt. Og
det er det, som jeg tror, at tavsheden siger.
[Mit barnebarn] Jenni og jeg læser i øjeblikket Odysseen, og det er svært ikke at
drage en parallel. Ligesom Odysseus, der satte ud med tolv skibe, men efter års
farefuld færd kom hjem helt alene, har Jens måske mistet alle sine folk på rejsen? Nogle kan være stået af på Christian Fletcher maner. Andre kan være tabt
hen ad vejen, fordi de blev gennemtygget af kykloper, tryllet om til grise, skyllet i havet af brådsøer eller udsat for andre dødbringende prøvelser? Hvis man
slutter fra den dalende frekvens af spørgsmål og kommentarer til studiebrevene,
er det ikke nogen helt uplausibel formodning.
Personligt føler jeg mig i hvert fald som en af Odysseus' hårdt prøvede sømænd,
og ville sikkert være druknet, hvis jeg ikke havde haft det held, at Jens altid beredvilligt optrådte som delfin, når han kunne høre mine gurglende nødskrig, og
at min studiegruppe (MAD [Mammens Algebraiske Demonstrationer]) på lange
stræk skærmede mig mod dybet, som hvalens bug skærmede Jonas. (Stor tak til
Benny, Ole og Jørgen Aage - samt til Jens himself - for det!).
Et par strandvaskere skal det jo nok være blevet til i tidens løb, men mon ikke
de fleste af de skibbrudne alligevel har klaret sig i land på dette eller hint klippeskær? Og selv om de nu ligger opsvulmede, med tæerne gnavet af krabber, og
forbander skipperen, mon de så ikke alligevel spekulerer over den rejse, som de
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har været ude på? Og mon ikke de i virkeligheden drømmer om at komme
hjem? I hvert fald hvis det kan ske på betryggende vilkår?
For disse formodede lidelsesfæller på klipper og skær føler jeg et særligt ansvar,
da det var mig, der foreslog rejsen. (Som Odysseus ville Jens helst være blevet
hjemme). Jeg har derfor langt om længe taget mig sammen og forsøgt at lave et
response til studiebrevene, der ikke blot kan være en faglig kvittering til Jens,
men også - måske - kan tilbyde andre skibbrudne hjemrejse på det jeg håber er
chartervilkår.
Man kan med rette spørge, hvorfor noget, der ikke er lykkedes for Jens, skulle
kunne lykkes for mig? Skulle min forståelse af det med det sanse- og udvalgskategorielle ikke være klart inferiør i forhold til hans? Jo, selvfølgelig. Det er
det, der er hele pointen! En dummernik kan have held til at forklare andre
dummernikker noget, som mislykkes for en ekspert. 'It takes one to know one'
og alt det der. Det koster i hvert fald ikke noget at prøve. Desuden hævder jeg,
at min forståelse i en anden henseende er bedre end Jens'. Det er også en hjælp.
Mit response bliver noget længere, end jeg først regnede med. Det skyldes, at de
her ting faktisk optager mig meget, og hvis man åbner for det, så er det svært at
holde nede. Desuden kan man kun skrive kort om det, som man forstår godt.
Det håber jeg, at man kan bære over med. For at dække lidt over det, har jeg
valgt at udsende mit response opdelt i 5 portioner, hvoraf dette er den første.
I den anden portion tages det med chartervilkår helt bogstaveligt. Ved bedømmelsen af Jens' disputats i 1983 sagde Henrik Poulsen, at kapitel 5 (den matematiske del) ville han vente med til den kom som film! OK, her er den om ikke
som film, så som teater i 3 akter. Allegorisk beskrives i 1. akt det væsentlige i
Mammens Axiomsystem (MAXI), i 2. akt forholdet mellem MAXI og Mammens Psyke-interpretation (MAPSY), og i 3. akt forholdet mellem MAXI,
MAPSY og Engelsteds Psyke-interpretation (EPSY). Hermed er hele scenen sat
for min forståelse af problematikken.
I tredje portion vises, hvad der er de 3 grundlæggende landvindinger i Mammens Axiomsystem, og hvorfor disse 3 landvindinger samtidig rummer de 3
årsager til, at det er så svært at forstå, hvad axiomsystemet egentlig fortæller os.
Identifikationen af disse årsager gør i sig selv axiomsystemet meget nemmere at
forstå.
I den fjerde portion forsøger jeg at give den simplest mulige fremstilling af
MAXI, som jeg forstår den. Man kan kalde det en lille eksamensafprøvning af
min forståelse. Jeg kan få checket min tilegnelse, og Jens kan få checket sin undervisning. Hvis jeg består, kan fremstillingen måske også være en hjælp for
andre.
I den femte og sidste portion præsenterer jeg i kortest mulig form min egen
psyke-interpretation (EPSY), som jeg hævder nøje må svare til MAXIs primiti263
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ve generalitet, og derfor udgør den semantiske nøgle til MAXI. Samtidig håber
jeg at kunne vise, hvor Mammens psyke-interpretation (MAPSY) hører til i
EPSY som et specialtilfælde.
Med det sidste er vi ude i udviklingsarbejdet, og hvis der er nogen, der har lyst
til at blande sig, skal de være hjertelig velkommen. […]
De bedste hilsener
Niels
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Stykke i tre akter
1. Akt - hvor vi møder MAXI og hendes katte
MAXI var simpelthen den smukkeste model i mands minde. Hun havde to
katte, SANKAT og UKAT, der var forskellige som nat og dag. SANKAT var som dens fine japanske navn antyder - æstet. Den havde den mest udsøgte smag
og kunne med sine forfinede kattesanser skelne enhver nuance. Anderledes forholdt det sig med UKAT. Den havde ikke sans for noget. Men den var en gogetter og havde skarpe kløer. Den kunne til hver en tid fange en mus i en mørk
kælder, hvis blot der var en. Det kneb det gevaldigt med for SANKAT. Den
ville være død, hvis den ikke blev fodret. Som regel slog de to katte dog følge,
og så kunne det æstetiske forenes med mad i maven. MAXIs hele liv drejede sig
om de to katte. Næsten.
2. Akt - hvor vi møder MAPSY
MAXI og MAPSY havde leget sammen fra de var børn. De blev gift i 1983 efter en lang forlovelse. MAPSY var af den gamle skole, og holdt den tradition i
hævd, at mennesket er noget helt særligt, fordi det har skabt videnskaben.
MAPSY trak derfor den skarpe streg i sandet mellem menneske og dyr, der i
tidens løb var blevet noget udvisket. Dette komplicerede MAPSYs forhold til
kattene, som han havde kendt fra før de fik øjne. Måske ikke så meget til
SANKAT. Selv om SANKAT var tidens foretrukne selskabskat, så var den for
MAPSY blot et dumt apparat af et dyr. Problemet var UKAT, som MAPSY
med rette havde kastet sin kærlighed på. MAPSY løste sit dilemma ved at udnævne UKAT til menneske. Ifølge MAPSY begynder menneskeheden simpelthen med UKAT. Denne lille ejendommelighed havde MAXI ikke noget imod.
Hun var altid ekstremt tolerant, nogle sagde ligeglad. Snart begyndte hun at
føde MAPSYs børn. Ægteskabet var vellykket. Næsten.
3. Akt - hvor EPSY melder sig som slangen i paradis.
MAPSY tilhørte den gamle Interpretatione-slægt, og en dag kom en af hans fætre forbi. EPSY hed han. EPSY var en udpræget animalsk type, måske ligefrem
lidt af en snog. Meget sigende var heltene i hans verdensbillede dyr af den laveste slags. Han indsmigrede sig hos familien, gjorde haneben til MAXI og forsøgte at skubbe MAPSY til side. Til MAXI hviskede han: "Du er meget mere
end MAPSY kan indfri. Han forstår dig dybest set ikke. Vi to er derimod af
samme slags. Det var altid meningen, at det skulle være os to." Hun smilede og
nikkede, men sfinksagtigt. MAXI fraveg aldrig sin fundamentale ligegyldighed.
Mere held havde EPSY med MAPSY selv. "UKAT er et dyr og ikke et noget
menneske", sagde han. Og da dette ikke krævede nogen større anstrengelse at
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se, når man først var blevet gjort opmærksom på det, blev MAPSY usikker, og
lod EPSY flytte ind. Man kunne måske dele MAXI. Huset havde tre etager, og
på EPSYs forslag, flyttede MAPSY op i loftsetagen. Kattene kunne sagtens
komme op af stigen og kunne besøge så tit de havde lyst. Til gengæld flyttede
EPSY ned i kælderetagen, hvor kattene var sikre på at komme, for her var kattelemmen ud til naturen. Begge rivaler følte, at de havde gjort en god handel,
når det nu skulle være. På loftet følte MAPSY sig som kronen på værket, og i
kælderen følte EPSY sig som fundamentet. Mellem kælder og loft var så stuen,
og den kunne bruges til repræsentation. Her kunne MAXI tage imod kommende
bejlere. Det er nemlig umuligt at forestille sig, at en så smuk en model som
MAXI kan være forbeholdt nogle få. Om arrangementet kommer til at fungere,
og om det er socialt acceptabelt, er endnu uvist. Foreløbig er der prøvetid.
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Hvorfor Jens’ matematiske teori er så fantastisk god (A), og hvorfor den er så
fantastisk svær (B).
A.
Mammens Axiomatiske model (herefter kaldet MAXI) udfører efter min opfattelse 3 intellektuelle kæmpebedrifter. I al deres enkelthed er det disse:
1) MAXI fanger med få simple axiomer, hvad det psykiske i grunden er. (Semantik)
Dette må kaldes skelsættende!
2) MAXI beskriver dette i et formelt matematisk sprog, hvorved der sikres en
gennemgående konsistens, der er ukendt i psykologien 1 , og samtidig bringes
psykologien i kontakt med de muligheder, som de rige matematiske sprog tilbyder. F.eks. muligheden for overraskende deduktioner, og det Jens selv har kaldt
fjernimplikationer. (Syntaks)
Dette må kaldes særdeles dygtigt!
3) MAXI åbner op for en meta-matematik, der ikke alene rører ved matematikkens, men også ved logikkens, erkendelsesteoriens og ontologiens grund. Og
her befinder psykologiens yderste horisont sig selvfølgelig også. (Ur-semantik,
som ingen syntaks er eller kan være foruden). 2

1

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

2

Hvis man taler om den erkendelsesteoretiske horisont og den psykologiske horisont i samme
åndedrag kan der opstå vanskeligheder. Det, der er det samme, er nemlig slet ikke det samme!
Især Nini Prætorius og Lars Hem har hver på deres måde med rette advaret mod naiv forveksling
her. (Og måske også antydet, at visse - jeg siger ikke hvem - gjorde sig skyldig i en sådan naiv
forveksling). Jeg er helt enig i, at en grænsedragning mellem erkendelsesteori (filosofi) og
realvidenskab om det epistemiske (psykologi) ikke må krænkes. Mit hurtige svar er, at der er tale
om samme ekstension men klart forskellige intensioner. Hvis nogen på et tidspunkt er
interesseret, har jeg imidlertid også et bud på et mere udfoldet og præcist svar. [Se også fodnote
30 i Efter Studiebrevene 5, 1. del, 23.3.98]
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Dette må kaldes overordentlig interessant!
Hvis jeg har ret i dette, og det har jeg garanteret, så taler vi om noget, det er
svært at overvurdere betydningen af. […]
B.
De selvsamme 3 landvindinger rummer imidlertid også præcis de 3 årsager til,
at MAXI for de fleste psykologer er så svær at begribe. Af to grunde er det værd
at omtale nøjere.
For det første er det sværtbegribeligheden, der erfaringsmæssigt har domineret
folks opfattelse af teorien. Det der så at sige har fyldt deres opmærksomhed.
Ligesom en tåget plet på øjet helt kommer til at dominere synet og samtidig frustrerer, fordi den ikke er til at placere. Hvor er den egentlig? Har man en synssvaghed, eller er landskabet selv tåget?
For det andet, fordi den blotte identifikation af, hvad det er ved teorien, der volder vanskeligheder, får pletten til at fordampe. Det, der før var uforståeligt (ikke
til at fokusere), bliver med et trylleslag forståeligt (til at fokusere). Der skal ikke
mere til. (Men observer, at her har Jens ikke kunnet være os til megen hjælp.
Jeg er sikker på, at han - for hvem det hele står ret klart - ikke har kunnet forstå,
hvorfor folk har haft så svært ved at forstå tingene. At forstå, hvad det er, der er
så svært at forstå, kræver en, der har haft bjælken i sit eget øje. Her prøver jeg at
være sådan en.)
1. (Ang. Semantikken)
Udviklingen af MAXI, der har været mange år i vej (og i øvrigt stadig er i vej),
er gået hånd i hånd med en særlig psykologisk interpretation. Axiomsystem og
interpretation har så at sige støttet sig til hinanden i opvæksten. ("I carried you,
now you carry me a little."). Dette søskendebånd fremgår klart af fremstillingen
i disputatsen Den menneskelige Sans fra 1983 (DMS). Dette har imidlertid kunnet føre til den forestilling (også nogen gange hos Jens selv?), at der er tale om
siamesiske tvillinger, hvilket der ikke er. I hvert fald ikke i princippet. Det er
afgørende vigtigt, at der skelnes skarpt mellem MAXI og Jens Mammens egen
interpretation af det grundlæggende psykiske fra 1983 (herefter kaldet
MAPSY). MAPSY har været et stillads til MAXI, og har således forankring i
MAXI. I den forstand er interpretationen vejledende. Men den er også vildledende.
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(Og det mest meningsforstyrrende er altid, når vejledning og vildledning er
viklet ind i hinanden). Det vildledende opstår, fordi interpretationen, der
identificerer det grundlæggende psykiske med det særligt menneskelige og dette
med fastholdelse af numerisk identitet, blot er et specialtilfælde af det, som
MAXI tilbyder. Måske endda et specialtilfælde af et specialtilfælde. Resultatet
er, at det specielle (MAPSY) overgeneraliseres, og at forståelsen af det generelle (MAXI) hermed automatisk overspecialiseres. Begge dele resulterer i et
skævt billede. Og skævheden vanskeliggør den tænkende læsers tilegnelse.
Denne indvending har jeg fremført i årevis i skrift og tale, bakket op af min
egen interpretation af det grundlæggende psykiske 3 (herefter kaldet EPSY), som
jeg hævder bedre svarer i generalitet til den formidabelt simple beskrivelse i
MAXI. Jens, som jeg har diskuteret det her med mange gange, er til sinds at
give mig ret, og det har selvfølgelig opmuntret mig og fastholdt min interesse i
MAXI. Min gennemgående tanke har været, at 1) hvis EPSY fanger det
grundlæggende psykiske (og det er jeg selvfølgelig sikker på), og 2) hvis MAXI
fanger det grundlæggende psykiske (hvad hele min intuition har tilsagt mig), så
3) må MAXI passe med EPSY. Hvis jeg så dog bare kunne forstå den! Jens har
virkeligt - på det mest generøse - gjort, hvad han kunne. Herunder skrevet studiebrevene. Men jeg har haft den bjælke i øjet, der beskrives i det følgende.
2. (Ang. Syntaksen)
Problemet her er i virkeligheden temmelig sindrigt, fordi der er en illusion involveret. Men umiddelbart virker det simpelt. Der er praktisk taget ikke - og
skal heller ikke være - nogen psykologer, der er i besiddelse af den fornødne
indsigt og de nødvendige kundskaber i matematik, der skal til for at følge hele
den tekniske udfoldelse af syntaksen. At deltage aktivt i tænkningen er helt
udelukket. Et årelangt studium af matematik ville være en mindste forudsætning. Netop fordi studiebrevene er så eminent pædagogiske, demonstrerer de
dette med al ønskelig tydelighed. Dette indser man hurtigt. Men hvis man af den
grund opgiver MAXI, fordi det kan man aldrig komme til at forstå, så er man
blevet offer for en illusion og har regnet smed for bager. Det er ikke den syntaktiske mekanik, der skal forstås for at forstå MAXI. Og derfor heller ikke
syntaktisk ukyndighed, der forhindrer en i at forstå MAXI. Selvfølgelig er
MAXI intet uden de formelle beviser, deduktioner osv. Men når blot mekanikken er på plads, så tilføjer beviserne i sig selv intet til axiomerne. (At det kræver
både den største kunst og det fineste håndværk at bringe mekanikken på plads,
ændrer intet på dette.) Ligesom man ikke behøver at være mekaniker for at køre

3

Udviklingen af EPSY og dens forskellige aspekter er udviklet fortløbende siden 1986. Se
fodnote 24.
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bil, når blot den er køreklar, eller fysiolog for at være psykolog, når blot kroppen fungerer, behøver man ikke være matematiker for at forstå MAXI, når blot
den er syntaktisk i orden. Og det er den garanteret. Hvis man ikke har tillid til
Jens' særlige ekspertise, så er der også professionelle eksperter, der har haft den
til syn. MAXI kunne selvfølgelig kun være opfundet af en original tænker, der
både kunne sin matematik og sin psykologi. Men så skrappe krav stilles der
ikke efterfølgende. Denne hypervigtige distinktion mellem at fatte syntaksen og
at forstå MAXI har jeg selv været meget sen til at fange. Jeg så den faktisk
først, da jeg begyndte at fatte lidt af, hvordan syntaksen fungerede! Men hvis
det ikke er syntaksen, man skal forstå i MAXI, hvad er det så? Hvad mere er der
egentlig? Dette bringer os til den tredje og måske største vanskelighed, fordi
noget meget dybt er involveret. (Hverken det forhold 1. at MAPSY misrepræsenterer MAXI, eller det forhold 2. at matematik er en videnskab, der kræver de
kundskaber, der svarer til et videnskabeligt studium, er jo i sig selv særligt
dybt).
3. (Ang. Ur-semantikken)
Standardopfattelsen af formelle abstrakte systemer (som logikkens og matematikkens) er, at de er indholdsmæssigt neutrale eller i sig selv indholdsmæssigt
tomme. De formelle abstrakte tegn er en slags tomme tønder, som man efter behag kan lægge indhold i. (Skellet mellem ekstension og intension har også med
dette at gøre.) Dette indhold kan være meget forskelligt, og det formelle system
(matematisk eller logisk) kan derfor behandle de mest forskellige ting. Det har
gyldighed over de forskellige konkrete videnskabers områder. Det vil sige, der
gælder bevislige regler eller love for tønderne og deres transport, regler der er
uafhængige af, men bindende for indholdet. Af den grund kan tøndevæsenet
udgøre en fællesbasis for videnskaberne. Noget lignende gælder for sproget.
Her er der en underliggende grammatik, som også kaldes syntaks, og denne
syntaks kan så iklædes konkret indhold, hvilket man kalder semantik. (I computeren her kaldes syntaksen i øvrigt program. Teksten selv kaldes mening, og
meningen er semantisk. Det er klart, at program og mening ikke er det samme.)
Denne distinktion mellem syntaks og semantik er meget vigtig. Den er f.eks.
socialt vigtig på den måde, at kan man ikke foretage den ordentligt, så udviser
man manglende evne til abstrakt tænkning og vil i akademiske kredse virke
uintelligent. (Vigtig-Peter: Her er vist en, der har forvildet sig.) 4

4

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

der noget!?'), mens den hos de første er mere underklasseagtig ('I skal ikke tro, at I er noget!').
Af samme grund er filosoffer måske noget mindre tilbøjelige end psykologer til at gå efter
manden snarere end bolden. Da både dette og den friske barnagtighed er at foretrække, er der
igen grund til at føle underlegenhed. Ak, ak! Til gengæld må det siges, at det heller ikke er let at
være ekspert i det principielt indholdsløse. Tomheden gør usikker. Man ser da også filosoffer
sværme om de empiriske videnskaber, som vampyrer omkring varmblodige jomfruer. Og mange
jomfruer finder det ret så ophidsende. I hvert fald psykologien. Hvis kollusionsteorien [en klinisk
analytisk teori, der siger, at folk finder partnere, der komplementerer deres egne neuroser eller
karakterafvigelser] overhovedet har et godt genstandsfelt, kunne det være forholdet mellem
filosofi og psykologi.
5

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

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

distinktionen mellem syntaks og semantik bliver mere og mere relevant. For at få den rene
syntaks til at virke (den vil man gerne gøre så simpel som mulig), må man bortse fra mere og
mere af det berigede indholds rigdom, altså abstrahere. Hermed løber man, som til overmål
demonstreret i psykologien, den risiko, at man er kommet til at bortse fra noget væsentligt. At
man har foretaget en voldelig reduktion af indholdet for at lukke hullet til den simple syntaks.
Det er det, som jeg i tre-akteren har beskyldt Jens for at gøre.# MAXI er en ren syntaks, men
MAPSY er en svært beriget semantik. Gabet dem imellem er for stort. For at få pengene til at
passe må man derfor vælge en psykologisk interpretation til MAXI, der i sin primitivitet
modsvarer den simple syntaks. Det er det, som jeg hævder, at EPSY gør. Eller også må man
foretage en berigelse af syntaksen, dvs. tilføje yderligere axiomer til MAXI, således at den
modsvarer den semantiske rigdom i MAPSY. Og det er selvfølgelig ikke enten eller. Man skal
naturligvis gøre begge dele. Herved vil man få en simpel og en beriget MAXI, der svarer
henholdsvis til den primitive EPSY og den righoldige MAPSY. Men to er vel også bedre end en.
# Beskyldningen er velbegrundet. Men det står stadig tilbage at forklare, hvordan den forkerte
MAPSY kan føre til den rigtige MAXI? Det er selvfølgelig kun muligt, fordi MAPSY ikke kun
er forkert men også rigtig. Det kræver imidlertid den udfoldede EPSY at demonstrere denne
sindrighed ved MAPSY. Måske kan vi nå at omtale det til sidst.
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ved at forstå MAXI som semantik, kan den syntaktisk ukyndige overhovedet
forstå MAXI. Intensionerne er selvfølgelig ikke helt de samme for de to forståelser, selv om ekstensionen (MAXI) er den samme. Jeg vil imidlertid hævde,
(og det er ikke kun, fordi jeg tilhører de uden for stående), at selv om den syntaktiske intension er enormt vigtig, så er det den skjulte eller tavse intension ur-semantikken - der er fundamentalt afgørende for MAXIs betydning, og derfor den, der er nøglen til MAXI.
Hvad er så MAXIs ur-semantiske intension? Jo, det er efter min opfattelse
denne:
MAXI fanger de måder, hvorpå verden åbner sig for os. Eller bedre: MAXI
fanger de måder, hvorpå verden kan åbne sig for den/det, for hvem verden kan
åbne sig. MAXI er altså om et forhold, idet den siger noget om verden i relation
til et subjekt (en som verden kan åbne sig for), og noget om et subjekt i relation
til verden. Vi taler om en semantik, hvor det ontologiske og det epistemologiske
udgør én sammenhæng. Hvis folk ikke havde så forvirrende forestillinger om
subjekt-objekt forholdet, kunne vi derfor bare sige, at MAXIs ur-semantiske
intension er subjekt-objekt forholdet (S-O). Lad os gøre det alligevel.
Der findes langt mere primitive primitiver end S-O. F.eks. dem som den moderne fysik jagter. Kvanter og dingenoter. Men S-O er det primitiviste primitiv, der
tillader et erkendende væsen, idet den blot sætter forholdet op mellem noget,
der erkender, og noget, der erkendes. Psykologien kan ikke have noget primitivere primitiv og stadig være psykologi. Og i en vis forstand - den erkendelsesteoretiske - er S-O også det primitiveste, som vi overhovedet kan forestille os.
Den sætter nemlig grunden for erkendelsen af alle andre primitiver, inklusiv
kvanter og dingenoter.
OK, det var en famlende lang historie. Enden er imidlertid god. Som matematiker rækker Jens os den syntaktiske intension, som vi som udenforstående har så
ondt ved at gribe. Hvis man imidlertid holder sig den semantiske intension for
øje, så bliver MAXI særdeles simpel at forstå. Den er nøglen til MAXI. Hvilket
jeg vil prøve at anskueliggøre i det følgende.
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MAXI (Mammens Axiomatik) 7
En simpel fremstilling af det væsentlige, som jeg forstår det
Indledende bemærkninger
Nøglen til den syntaktiske MAXI er dens ur-semantik. Ur-semantikken er
denne: MAXI er en formel beskrivelse af de måder, hvorpå verden kan åbne sig
for den/det, for hvem verden kan åbne sig. Det er meget vigtigt at bemærke, at
der er tale om to sammenhængende sider: Det erkendende og det erkendte.
MAXIs ur-semantik er om de grundlæggende epistemiske forhold.
Tænk på MAXI som en formel beskrivelse af de måder, hvorpå en levende organisme kan kende verden (1), eller verden kan kendes af en levende organisme
(2).
Man kan sige, at (1) har en epistemologisk og (2) en ontologisk hældning. I
MAXI skifter vægten lidt frem og tilbage mellem (1) og (2), det skal man lige
være opmærksom på. Men man må endelig ikke glemme, at (1) og (2) udgør et
uadskilleligt sæt. MAXI udtaler sig ikke om verden uafhængigt af et subjekt, ej
heller om et subjekt uafhængigt af verden. (Med denne begrænsning deler
MAXI vilkår med os mennesker!)
MAXI henter sit syntaktiske instrumentarium fra mængdelæren og fra topologien. Efter min opfattelse har mængdelæren samme slags ur-semantik som
MAXI. Mængdelæren udtrykker dybest set også et epistemisk forhold. Mængdelæren har to grundprimitiver: Elementer og Mængder, hvor mængder omfatter elementer. Det er ligesom en cowboy med lasso og indhegning om-fatter
(indfanger) køer og kalve. Denne omfattelse svarer til, hvordan verden kan omfattes (kendes) af den/det, som verden kan omfattes (kendes) af. 8 Jeg er helt

7

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

8

Mængder omfatter elementer i overensstemmelse med kendetegn (prædikater). Forskellige
kendetegn og kombinationer af kendetegn kan kaldes kategorielle bestemmelser, der definerer en
bestemt om-fattelse af elementer, der bærer kendetegnene. F.eks. kan vi have en indhegning, der
hedder sortbrogede tyre. Dette er den intensionelle side, der omtaler, hvilken slags mængde der
er tale om. Kendetegnene gør det imidlertid ikke alene. De er kun en side af sagen. Nok så
vigtigt er, hvad der faktisk går i indhegningen, hvad der kaldes den ekstensionelle side. Vores
indhegning kan være tom, eller der kan gå 7 sortbrogede tyre i den. For cowboyen gør det en
forskel, ja det er faktisk afgørende. Han kan også indfange en flok dyr i sin indhegning uden at
kende hverken deres antal eller slags. Der kan være både tyre og køer og sågar heste. Her følger
karakteriseringen (det intensionelle) efter indfangningen (det ekstensionelle). Det er de to
aspekter ved mængder - den intensionelle og ekstensionelle, som MAXI forsøger at udskille som
to forskellige slags kategorier.
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overtydet om, at dette er rigtigt, hvad angår Mængdelæren. Den er, som Jens
siger, et barn af logikken (domslæren) og dermed af filosofien, der altid var
immanent epistemologisk. Om noget lignende kan siges om Topologien, der er
et barn af matematikken, aner jeg til gengæld ikke? 9
MAXI kort fortalt
MAXI har 11 axiomer, hvor et axiom er et logisk uafhængigt udsagn. Det vil
sige, at det er foreneligt med de øvrige axiomer, og at dets negation også ville
være foreneligt med de øvrige axiomer. Det har også en række theoremer. Disse
er logisk afhængige af axiomsystemet, idet de er deduceret fra axiomerne.

9

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

10

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

kan prædiceres (man kan angive kendetegn). Et partikularium kan prædiceres (man kan angive
kendetegn). Men ligeså lidt som kendetegnene er identisk med det sidste, er de identisk med det
første. Jeg vender tilbage til problemet i omtalen af EPSY.
# I Froms (1951) Drøm og Neurose, s. 54-55 omtales en sådan skelnen. Her bruger From Universalia som almenbegreb for almenbegreber, Generalia som post rem almenbegreber (ligesom
her), og Identalia som ante rem almenbegreber (hvor jeg har brugt Universalia).
11

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

282

Efter Studiebrevene 4¼ (af 5). Niels Engelsted, 16.03.98
Den fælles baggrund for MAXI og EPSY, som jeg ser den
Kære STP'er!
Dette skulle være den femte og sidste portion af mit response til Jens' studiebreve. Imidlertid er der mere stof til denne portion, end jeg lige forudså, hvilket
dels betyder, at den endnu ikke er færdigskrevet, og dels at den allerede er blevet temmelig lang. Jeg har derfor - som det ses ovenfor - grebet til fraktionering, og deler den sidste portion op i fire. De kommer til at fordele sig således:
4¼: Den fælles baggrund for MAXI og EPSY, som jeg ser den.
4½: Hvor EPSY er uenig med MAPSY.
4¾: 3M taxonomien kort fortalt.
5:

EPSY - det grundlæggende psykiske og dets struktur.
-----------------

Den fælles baggrund for MAXI og EPSY, som jeg ser den.
............
MAXI er kun psykologisk interessant, hvis den identificerer det psykiske. Hvis
MAXI identificerer det psykiske, identificerer den det som det udvalgskategorielle. 12
Det udvalgskategorielle er det, der kan fange en partikulær genstand (Ax. 8a).
Enten assisteret af det sansekategorielle (Ax. 11), der ikke selv kan fange en
partikulær genstand (Ax. 5). Eller - nok så vigtigt - uassisteret af det sansekategorielle.
Heraf følger, at det psykiske ikke kan identificeres med det sansekategorielle og
derfor heller ikke med det sensoriske.
En sådan identifikation af det psykiske med det sensoriske (eller det sensoriskes
resultanter) har været den empiristiske psykologis varemærke siden Hobbes,
Locke, Berkeley og Hume, og må opfattes som en standard også i moderne psykologi. På den ene eller den anden måde er den grundforståelsen i Wundts in

12

Eller mere korrekt: Dette siger Jens gennem MAXI. MAXI selv siger ingenting om det psykiske.
Denne interpretation eller enhver anden interpretation skal extra-systemisk knyttes til MAXI.
Min diskussion af MAXIs ursemantik er i sig selv en sådan interpretation. I sit psykologiske
arbejde (MAPSY) knytter Jens MAXIs udvalgskategorier til det psykiske; en anden kunne dog,
hvis vedkommende ønskede det, knytte det psykiske til MAXIs sansekategorier (og ville dermed
være i overensstemmelse med psykologiens mainstream.) Bemærk igen, at MAXI er temmelig
indifferent over for interpretationer. I hvert fald på overfladen, for jeg hævder, at hvis MAXI
psykoanalyseres, så finder man ursemantikken.
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trospektionistiske psykologi, i Gestaltpsykologien, i Behaviorismen (hvor det
sensoriskes prioritet udtrykkes i termer af stimulus og response), i den funktionalistiske psykologi, og i kognitiv science.
Påstanden er med andre ord, at de mange forskellige retninger i mainstreampsykologien, der (mere eller mindre konsekvent) deler det sansekategorielle udgangspunkt have somehow missed the point!
Det problem, som Jens påviser gennem MAXI, nemlig at det sansekategorielle
ikke kan fange partikulære genstande, blev identificeret meget tidligt. Den klassiske fremstilling er David Humes. Han siger, at det sensoriske ikke kan identificere andet end rækkefølger eller kombinationer af indtryk. Det kan ikke identificere genstande.
Da det sensoriske iflg. Hume heller ikke formår at give os tid og rum som udstrækning og heller ikke kausalitet, så betyder det, at det sensoriske ikke kan
anbringe os i den verden, vi kender os omgivet af.
Heraf følger den (anti-videnskabelige) skepticisme i Humes erkendelsesteori
(epistemologi), som henholdsvis Thomas Reid og Immanuel Kant prøver at
finde udveje for. Reid gennem et filosofisk forsvar for common sense som erkendelsens udgangspunkt, og Kant gennem de transcendentale anskuelsesformer og kategorier. (Det er Hume, der i sin tid overbeviste mig om, at det psykiske ikke kan identificeres med det sensoriske og derfor må være førsensorisk i
en eller anden forstand).
Den videnskabelige psykologi er i høj grad filosofisk nonchalant og har antaget
sin sensoriske grundantagelse uden småligt hensyn til Humes påvisning. Men
Hume har ret. Og det Hume har ret i, er det som MAXI siger om det sansekategorielle. (Hvilket vakte min første interesse for MAXI):
Dette argument har imidlertid gyldighed: Hvis det sensoriske ikke kan give os
den verden, vi kender, så kan det sensoriske ikke udtømme vores kendskab til
verden. Vi må derfor lede efter, hvad der yderligere skal til som det, der giver
os verden.
Og det kan naturligvis kun være det, som MAXI identificerer som det udvalgskategorielle. (For MAXI gør det sansekategorielle og det udvalgskategorielle til
et udtømmende sæt. Jvnf. påstanden om, at der findes et maximalt SU-rum).
Iflg. MAXI er det sensoriske foreneligt med identifikationen af partikulære genstande. Nemlig som deltager i fællesmængden mellem det sansekategorielle og
det udvalgskategorielle (Ax. 11). Her er det sensoriske imidlertid parasitisk på
det udvalgskategorielle, og sådan forholder det sig også i psykologien. På trods
af sin sansekategorielle bias er psykologien udmærket i stand til at beskæftige
sig med både enkeltting og verden, fordi den tavst og selvfølgeligt baserer sig
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på eller bliver båret af det sansekategorielles upåagtede udvalgskategorielle ledsager. (Hvem lægger mærke til caddyen?). 13
Påvisningen af det udvalgskategorielle som genstands- og verdenserkendelsens
grund er således ikke en epokegørende nyopdagelse. Det er blot en identifikation og sprogliggørelse af det, som vi i vores naturlige omgang med verden har
som udgangspunkt og tager for givet. Det svarer egentlig til at opdage, at vi taler i prosa. I den forstand er det dybt trivielt eller banalt. Det dybt trivielle er til
gengæld netop dybt og det, det er allersværest at få øje på. Og det har efter min
opfattelse altid været psykologiens store problem. Men det kan der rådes bod
på. (I hvert fald hvis vi læser Piet Heins smæderim som en anvisning: "En psykolog er en, der i sit ansigts sved, studerer det, som alle ved!").
Hvis vi siger, at det psykiske er betegnelsen for det forhold, at verden gives for
os med enkeltting og egenskaber, så svarer det grundlæggende til det udvalgskategorielle. Vi kan altså sige, at det udvalgskategorielle = det psykiske.
For at give dette synspunkt tid til at fæstne sig kan man lave en lille von Uexküllsk øvelse. Jacob von Uexküll lavede en lang række rekonstruktioner af,
hvordan verden måtte være givet for forskellige dyrearter. Det vil sige, han forsøgte at rekonstruere (gøre sig en idé om) forskellige dyrearters fænomenologi
(fænomenologien er læren om, hvordan verden er givet for eller fremtræder for
et subjekt). Efter min opfattelse er et sådant projekt ikke så vilkårligt, som det
umiddelbart kan lyde. Undersøger man en dyrearts relevante omverden (hvad
den kan interessere sig for), grænserne for dens adfærdsmuligheder (hvad den
evner at gøre), og arten af og begrænsningerne i dens sensoriske udstyr (hvad
den kan diskriminere), så kan man udtale sig om, hvordan verden i bedste fald
kan være givet for den. (Og hvorfor skulle dyret ikke være i nærheden af sit
bedste? Prøv at svare på det, men bemærk, at almindelig skepticisme ikke udgør
noget kvalificeret svar.). I hvert fald bliver det tydeligt ud fra von Uexkülls
analyser, at verden må være givet forskelligt for forskellige arter. OK, lad os nu
lave denne øvelse: Hvordan mon verden kan være givet for en sten? Vores intuition plus lidt eftertanke efterlader kun dette rimelige svar: Verden kan ikke
være givet for en sten. Dvs. at sten overhovedet ikke (i en epistemisk forstand)
eksisterer i en verden af enkeltting og egenskaber. Hvad med en lysstråle? Helt

13

Dette gælder selvfølgelig kun, når psykologien beskæftiger sig med sit realvidenskabelige
genstandsfelt. Når den kaster sig ud i epistemologiske refleksioner, hvad den uafladeligt gør, så
slår den sensoriske (empiristiske) bias igennem med fuld musik og medfører de for en
realvidenskab kuriøse betragtninger om erkendelsens ubodelige relativitet og subjektivitet og om
det håbløse i at erkende verden, som den er ud over sanseindtrykkene (eller - i overensstemmelse
med sidste mode – ud over de sociale diskurser).
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det samme gælder for den 14 . Hvad med en kaffekop? Det samme. Øvelsen fortæller os altså, at der er nogle ting, som verden ikke kan være givet for, og andre
ting (f.eks. os selv og orme), som verden kan være givet for. Det er denne givetfor-hed, som vi henviser til med betegnelsen det psykiske, og som vi knytter til
det udvalgskategorielle.
Via omtalen af fænomenologi kan vi i øvrigt foretage endnu en tilknytning. Fænomenologi er læren om givet-for-hed, og det forhold, at der overhovedet er
noget-givet-for kaldes intentionalitet. Faktisk omtales fænomenologi som læren
om intentionalitet. Amerikanerne kalder intentionalitet for aboutness, der fikst
fanger det forhold, at noget er givet for X. Traditionelt er det bevidstheden, der
sættes på X's plads, dvs. noget er givet for bevidstheden, eller bevidstheden er
om noget (aboutness). Og faktisk er det netop denne intentionalitet eller aboutness som Franz von Brentano har udnævnt som det psykiskes definerende træk.
Brentanos kriterium er i dag rimeligt alment accepteret. Skal man forklare, hvad
det psykiske er, og hvordan det er muligt, skal man forklare, hvad intentionalitet
er, og hvordan det er muligt. 15
Vi får altså disse sammenknytninger:
Det psykiske = intentionalitet = det udvalgskategorielle

14

Det hører med til historien om relativitetsteorien, at Einstein som barn fandt på at spørge sig selv
om, hvordan verden mon ville være givet, hvis han red på en lysstråle? Denne øvelse kom der
noget vældigt meningsfuldt ud af, idet Einstein indså, at verden fra en lysstråle måtte være meget
anderledes end vores ordinære verden. Men bemærk, at Einstein ikke spurgte om, hvordan
verden var givet for en lysstråle. Han spurgte, hvordan verden måtte være givet ham selv, hvis
han red på en lysstråle.

15

Fænomenologien er grundlæggende om det intentionelle, men er samtidig traditionelt bundet op
med det sensoriske (og hermed med et qualia-aspekt): heraf oplevelse og bevidsthed. Hvis vi –
som vi har gjort – knytter det intentionelle (aboutness) til det udvalgskategorielle, så kan vi sige,
at fænomenologien altid har befundet sig inden for fællesmængden af det udvalgs- og
sansekategorielle (Ax. 11). Det kan man nok ikke få lavet om på. Derimod vil jeg mene, at
intentionalitet som sådant ikke behøver at være bundet til oplevelse, men kan udtrykke det
generelle udvalgskategorielle forhold uafhængigt af sin mulige sansekategorielle ledsager. For
mig er dette en meget vigtig pointe, når det psykologiske skal placeres.
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Hvor EPSY er uenig med MAPSY
.............................
Jens' vej til MAXI kan kort siges sådan: Han tager (som psykologien)
(a) Udgangspunkt i fællesmængden af det sanse- og udvalgskategorielle,
(b) Identificerer den som en fællesmængde af to mængder, der ikke er det
samme, og
(c) Fremhæver det udvalgskategorielle som det psykisk afgørende (i modsætning til den herskende bias).
Hans prototypiske forståelse af det psykiske bliver fuldstændig analog til denne
opdagelsesvej.
Det psykiske identificeres i MAPSY med evnen til (i fællesmængden) at skille
det udvalgskategorielle fra det sansekategorielle og fastholde dets autonomi.
Eller lidt mere konkret: Det psykiske er evnen til at fastholde det partikulære
(genstanden som numerisk identitet) over/på tværs af/gennem dets sensoriske
kendetegn (kvalitativ identitet). (Herved bliver i øvrigt forestillingen om forandring tilgængelig for subjektet. Forandring betyder nemlig, at noget forblivende
skifter sine kendetegn. Det forblivende er det udvalgskategorielle, det skiftende
det sansekategorielle. Det udvalgskategorielle får på den måde en vis affinitet til
den gamle forestilling om substans, der netop er det underliggende og forblivende, der kan bære forandringer.)
Eller hyperkonkret: Det psykiske er Mendels evne til at fastholde sine ærteplanters numeriske identitet på tværs af deres skiftende sensoriske kvaliteter
(blomsterfarver) og dermed opdage Mendels love [jvf. DMS, s. 190-192, 197198].
Og på en måde er Jens jo selv en slags Mendel, der i fællesmængdens klosterhave fastholder og aftvinger sine planter deres særlige distinktioner og således
kan formulere MAXI.
På den måde bliver - sat på spidsen - Jens' prototypiske psyke lig hans egen og
knyttet til den potentielle videnskabeligheds kompetence. Men denne psyke udstrækker Jens beredvilligt til sine artsfæller, hvorefter det psykiske og det udvalgskategorielle bliver et specifikt menneskeligt træk.
At det er et menneskeligt træk er fuldstændigt korrekt. Hvis det imidlertid tillige
er et specifikt menneskeligt træk, så betyder det, at de øvrige dyr (herefter blot
dyr) er det foruden. Dyrene har ikke del i det udvalgskategorielle. Følgelig fungerer dyrene alene efter det sansekategorielle. Og i min Humeanske forståelse
betyder det, at der ikke er givet nogen verden af enkeltting og egenskaber for
dyrene.
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Det har jeg haft ondt ved at acceptere af primært to grunde:
1) For det første er det ikke til at få til at passe med vores spontane indtryk af
dyr, enten som vi kender dem personligt eller har set dem på Discovery kanalen.
Hvem, som har prøvet at lege med en kattekilling, kan opfatte den som en Cartesisk maskine? (Og det vil den være, hvis den alene fungerer sansekategorielt).
Det er der i hvert fald ingen børn, der kan, og det er nok ingen dårlig rettesnor!
2) For det andet involverer det efter min opfattelse helt uoverstigelige teoretiske
problemer. Personligt hører jeg til dem, der bevisligt tror på radikale kvalitative
spring, ikke mindst hvad angår springet fra dyr til menneske. Forskellen mellem
det sansekategorielle og det udvalgskategorielle er imidlertid så afgrundsdyb, at
den sat som forskellen mellem dyr og menneske ville anbringe disse i så
grundlæggende forskellige kategorier, at det ville blive mere end almindeligt
teoretisk vanskeligt at forklare, hvordan mennesket kunne udvikle sig fra dyret.
Hvis dyr virkelig kun er sansekategorielle maskiner, så forekommer det mig
umuligt, at mennesket kan være noget radikalt andet. Da vi er noget radikalt andet, så forekommer det mig til gengæld omvendt umuligt, at dyrene kun er sansekategorielle maskiner.
Den første indvending er rimeligt socialt effektiv, hvis man bruger chimpanser
som eksempel. Der er ingen, der finder det plausibelt, at chimpanser skulle være
så grundlæggende forskellige fra os. Stort set alle er derfor enige om at give
chimpanser andel i det udvalgskategorielle og dermed skubbe den grundlæggende delelinie et lille stykke ned i dyreriget.
Men når man rækker folk en lillefinger, bliver salamimetoden effektiv. For når
folk først har accepteret chimpansers andel i det udvalgskategorielle, så bliver
det svært at nægte hunde og katte samme ret. Skulle de virkelig være så principielt forskellige fra chimpanser? Nej, vel? Hermed kan det udvalgskategorielle
udstrækkes til pattedyrene. Det kan måske være det specifikt mammale træk?
Mennesker har som pattedyr en utrolig rapport med andre pattedyr. (Hvilket
troligt skyldes, at vi deler det emotionelle system, og tilmed uden væsentlige
forskelle, som Lashley og andre har gjort opmærksom på). Alligevel kan også
denne grænse undermineres, hvis man spørger, om det er troligt, at rotten er så
grundlæggende forskellig fra skaden eller papegøjen? (Fugle er de eneste nulevende repræsentanter for dinosaurerne, der i 90 millioner år var pattedyrenes
succesrige konkurrent). Selv om vi ikke forstår skader nær så godt som rotter, så
er der alligevel ingen, der vil forpligte sig på det synspunkt, at der går en så
fundamental skillelinie mellem rotter og skader, som forskellen mellem det sansekategorielle og udvalgskategorielle. Fuglene (og dermed dinosaurerne) kan
derfor også få lov til at være lidt udvalgskategorielle, hvis rotter kan.
Men hvis skader kan, så kan det være svært at nægte det til krokodiller og
skildpadder. Og hvis skildpadder kan, så må firben vel også have lov? Og hvis
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firben tudser. Og hvis tudser monstro så ikke også gedder? Det er i hvert fald
svært at angive en principiel teoretisk grund til at hævde den principielle forskel.
Efter at have købt fiskene opstår imidlertid en ny mulighed for at hugge hælene
i. Vi kan nemlig sige, at det udvalgskategorielle er en egenskab, der knytter sig
til hvirveldyret.
Hvirveldyr deler den egenskab, at de er organiseret omkring en central akse
med muskler og et centralt nervesystem med hjernen som toppen af kransekagen. Det udvalgskategorielle kan således måske låses fast til hjernen?
Nogle vil efter hjerneåret sikkert være så glade for det, at de forbiser, at hele
Jens' argumentation er vendt mod den opfattelse, at det psykiske er identisk med
den slags kognitiv informationsbehandling, som hjerner excellerer i. Hjernen er
det sansekategorielles triumf, men er derfor også utilstrækkelig i sig selv. I
hvert fald kan den ikke være det udvalgskategorielles - og dermed det psykiskes
- rod.
Desuden var vi lige lidt vel lumske i vores argumentation, for nervesystemet og
hjernen begynder overhovedet ikke med hvirveldyrene! Disse dannelser begynder i primitiv form langt nede i invertebraterne, f.eks. hos planarier. Er vi først
dernede (og hjernen alene i øvrigt er en utilstrækkelig platform for det psykiske), så er der næppe grund til at tro, at der findes en plausibel delelinie i dyreriget mellem det sanse- og udvalgskategorielle overhovedet.
Alle dyr får hermed del i det udvalgskategorielle, og det udvalgskategorielle er
altså ikke et træk, der kan skille dyr fra hinanden. Forskellen mellem det udvalgskategorielle og det sansekategorielle går ikke på tværs i dyreriget, den går
på langs. Sådan er i hvert fald min opfattelse.
Nogen kunne sige, at jeg hermed ufrivilligt har gennemført et reductio ad absurdum argument for mit synspunkt. Skulle en flagellat f.eks. kunne gennemføre en Mendeliansk operation? Nej, det kan den nok ikke, men det er heller
ikke, hvad MAXI forlanger, sådan som jeg læser det.
Det udvalgskategorielles definerende træk er i MAXI udtrykt i Axiom 8a, der
siger: "Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en udvalgskategori med
netop én genstand." Hvilket betyder, at hvis der findes en partikulær genstand,
så vil der være en omfattelse, der udvælger denne genstand, og denne omfattelse kaldes udvalgskategoriel. Eller endnu mere konkret: Det udvalgskategorielle
er identisk med evnen til at få fat på en partikulær genstand, hvis der er en.
Denne evne har flagellaten. Hvilket vi kan demonstrere ved et tankeeksperiment. Lad flagellaten svømme rundt i en skvat vand i en petriskål. Lad os dernæst udvælge en partikulær flagellat-foderpille fra dåsen af flagellat-foderpiller.
Vi har hermed defineret en partikulær genstand (til overmål demonstreret fordi
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vi har skullet bruge både mikroskop og en meget fin pincet for at få fat i foderpillen i dåsen.) Lad os nu droppe foderpillen forsigtigt ned i petriskålen. Hvis
flagellaten også kan finde foderpillen og spise den (hvilket opfylder få fat på
kriteriet), så har den også udvalgt en partikulær genstand. Det kan den! Både
empirisk og teoretisk. (Den teoretiske sandsynlighed for, at flagellaten finder
pillen, er i øvrigt 1). Ergo opfylder flagellaten MAXIs krav til udvalgskategorialitet. (Og dermed falder den også ind under kategorien "psykisk-hed".) 16
1000 års kristen-teologisk og 350 års Cartesisk indoktrinering har skematiseret
vores forståelse således, at vi har ondt ved at anerkende, at psykiskhed (som et
grundvilkår) er noget, som vi deler med dyrene. Det har jeg mødt som et evigt
tilbagevendende problem, når jeg gennem årene har skullet redegøre for min
opfattelse af, hvad det psykiske i grunden er. Folk vil gerne medgive aber psykiskhed, men de knurrer, hvis bænkebidere også skal have. Og de slår sig for
hovedet, hvis amøber (for slet ikke at tale om bakterier) bliver indbefattet. Så
meget kan tillært intuition og sprogbrug ikke bøjes. Der er tale om en teoretisk
bestemmelse, siger jeg, men netop fordi teorien er temmelig konkret, støder
også den an mod vante billeder. Det er derfor, at jeg elsker MAXIs principielle
bestemmelse af det udvalgskategorielle. Det burde være en virkningsfuld kanon
i EPSYs arsenal, idet den ikke alene præcist udtrykker det samme, men også gør
det på en intimiderende ukonkret måde og med matematikkens vægt bag! (Desuden er der - som en bonus - grund til at tro, at det, der nås på to helt forskellige
måder og uafhængigt af hinanden, faktisk også er noget, der findes! 17
De forskellige opfattelser af "psykiskhed" som EPSYs primitive psyke er oppe
imod, repræsenterer i virkeligheden forskellige stationer i det psykiskes udvikling, som folk udvælger sig som prototyper for deres forståelse. Her først og
fremmest den station, som vi deler med pattedyrene, eller den station, der er helt
vor egen. Disse stationer er ægte, og prototyperne er i den forstand overhovedet
ikke forkerte. Heller ikke den særligt menneskelige station, som Jens har valgt
som sin prototype. Og selv om den efter min opfattelse ikke kan repræsentere
det alment udvalgskategorielle, så kan den faktisk godt udtrykke en specielt
menneskelig måde, som udvalgskategorialiteten kan udfoldes på.
Ole Elstrup har lavet en lykkelig distinktion mellem det, at der er en kvalitet til
forskel og det at der er en kvalitativ forskel. Den kan bruges til at rydde lidt op i

16

Hvis der er nogen, der tænker med, må jeg lige sige, at der er forskellige måder, hvorpå det
sansekategorielle kan interferere i det beskrevne eksperiment. Eksperimentet kan imidlertid
designes, så det samme resultat opnås samtidig med, at enhver sansekategorialitet udelukkes. Det
er selvfølgelig vigtigt, men det gider vi ikke bruge tid på her.

17

Der er i øvrigt en tredje uafhængig udbyder på den selvsamme bane. Nemlig Ole Elstrup
Rasmussen.
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spørgsmålet, idet den anvendt på vores sag betyder følgende. Jens siger i DMS:
"Der er en kvalitet til forskel mellem mennesker og dyr, nemlig det udvalgskategorielle." Jeg siger: "Det passer ikke. Dyr og mennesker har samme andel i
kvaliteten det udvalgskategorielle. Den forskel Jens påviser, er ikke en kvalitet
til forskel, det er en kvalitativ forskel. Nemlig forskellen mellem det udvalgskategorielle hos dyr og det udvalgskategorielle hos mennesker (som mennesker). Det udvalgskategorielle hos mennesker udfolder sig på en særligt menneskelig måde." Jens' påvisning er altså korrekt. Det er hans generalisering, der er
falsk. (Men som man siger: Al generalisering er overgeneralisering! Og vi kan
tilføje: Al overgeneralisering implicerer samtidig undergeneralisering!).
Heraf ser vi, at et lille klassificeringsarbejde, der sorterer det psykiskes forskellige stationer, kan være formålstjenligt, hvis vi skal besvare, hvad det psykiske i
grunden er. Heldigvis er en sådan klassificering eller taxonomi allerede foretaget af Aristoteles, og den kan (næsten) ikke forbedres. (Det skal vi se på i 4¾).
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3M Taxonomien - kort fortalt
3M taxonomien er min sortering af psykologiens forskellige træk i et klassifikatorisk system, der tager højde for stigende fylogenetisk kompleksitet. Den
bygger direkte på Aristoteles.
Aristoteles har en klassifikation eller taxonomi, der fordeler naturlige træk på en
skala (trappe) fra det mest almene til det mest specifikke. Den ser således ud: 18
---------------Den menneskelige
psyke
----------Den animale
psyke
-----------------Den vegetative psyke
(= det levende)
---------Det fysiske
1) Det fysiske er det, der kan bevæges. Alt materielt hører til her.
2) Den vegetative psyke har herudover sin egen bevægelsesformåen. Den svarer
til evnen til at tage næring til sig, vokse og formere sig. Den svarer til den almene levende evne.
3) Den animale psyke har herudover evnen til stedbevægelse (lokomotion) og
evnen til at sanse.
4) Den menneskelige psyke har herudover evnen til at tale, tænke og leve i samfund.
Et menneske, en hund, en plante og en sten er fælles om det fysiske. Et menneske, en hund og en plante adskiller sig fra en sten ved at have den vegetative
psykes evner. Et menneske og en hund adskiller sig fra planten ved at have den
animale psykes evner. Et menneske adskiller sig fra hunden ved at have den
menneskelige psykes evner.

18

[…].
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3M taxonomien er med to små ændringer identisk med Aristoteles' taxonomi.
Den ene ændring er, at der skydes en station ind imellem den animale psyke og
den menneskelige psyke, der specifikt nævner evnen til overvejelse, hukommelse og fantasi. (Aristoteles nævner selv disse træk som tilføjelser til den animale
psyke).
Den anden er, at 3M ikke ønsker at identificere det psykiske med det levende
slet og ret. Samtidig med, at den accepterer det levende (inkl. egenskaberne
nævnt under den vegetative psyke) som noget extra i forhold til det blot fysiske,
så opfatter 3M det som mere hensigtsmæssigt at reservere betegnelsen "det psykiske" til det animale trin. 19
Stigen i 3M taxonomien kommer derfor til at se således ud:
Det fysiske/ Det levende/ Den animale psyke/ Den mammale psyke/ Den menneskelige psyke.
De sidste tre trin kaldes henholdsvis M1, M2 og M3. Heraf navnet 3M. (M står
for mening, men det er for omstændeligt at begrunde her. Man kan derfor læse
det som manege. 3M taxonomien har netop 3 maneger for psykisk udfoldelse.)
Udover at arve alle egenskaberne i Aristoteles' taxonomi så besidder 3M taxonomien 3 interessante træk, som er værd kort at nævne.
1) Taxonomien modsvarer for psykologien markante stationer i psykens evolution.
a) M1 svarer til det animale livs psykologi og kaldes psyche. Den har gyldighed
for alle dyr begyndende med de encellede.
b) M2 svarer til de nye psykiske evner, der optræder med pattedyret, herunder
først og fremmest evnen til mental repræsentation, og kaldes Mind.
c) M3 svarer til menneskets særlige psykiske formåen. Denne har flere strenge
og flere mulige navne. For tiden kaldes den diskurs. 20
19

Bemærk at det i nogen grad er et spørgsmål om sprogbrug, da 3M ser det samme konkrete
indhold i trinene som Aristoteles. Men sprogbrug er ikke uvæsentligt i sig selv. Sprogbrugen i
3M modsvarer en sprogbrug, der har været gældende siden senmiddelalderen, hvor betegnelsen
psykologi blev indført, og den modsvarer det psykologiske vokabulars referencerum i vores
hverdagssprog. F.eks. er vores hverdagssprog ikke så glad for at tilskrive psykiskhed til planter.
Og der er al mulig grund til at lytte til hverdagssproget. Dets intensionelle arsenal og
referentielle rum er den måske vigtigste kilde til den psykologiske genstandsverden!

20

Ved diskurs forstår jeg den særegne (men ikke særligt veldefinerede) historiegenererende måde,
hvorpå mennesker er indbyrdes forbundne, og som er konstituerende for den menneskelige
eksistensmåde. Der er mange facetter af denne måde, sproget er blot en, samfundsmæssigheden
en anden. Diskurs indeholder også gerne de indsigter, som Rom Harré er ved at søsætte under
betegnelsen diskursiv psykologi som det nye paradigme i psykologien. Men diskurs i min
forståelse er langt mere alment.
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2) Taxonomien peger på en særlig logisk følge imellem de tre trin.
a) I M1 identificeres det psykiske som et eksternt forhold i verden. (Vil blive
tydeliggjort i Efter Studiebrevene 5).
b) I M2 tilføjes som det særlige en internalisering af forholdet i M1. Det psykiske optræder som det indre-psykiske = Mind. (Den fænomenologiske drøm er
her en god prototype).
c) I M3 tilføjes som det yderligere særlige en eksternalisering af forholdet i M2.
Mind eksternaliseres og optræder nu eksternt i verden som Mind-produkter
(Erik Schultz' fine betegnelse). (Sproget er her en god prototype).
Denne skitserede rækkefølge, der danner en slags hegeliansk negationens negation - extern > internaliseret > eksternaliseret - er 3Ms mest spændende (men
også noget uudforskede) påstand. Forskellen mellem trinene kan udtrykkes på
forskellige måder. Den nedenstående har relevans for vores diskussion. Vi tager
den her, selv om dens betydning først vil fremgå i Efter Studiebrevene 5:
M1 Det psykiske er slet og ret, hvad det er.
M2 Det psykiske formår at repræsentere det psykiske.
M3 Det psykiske formår at sætte det psykiske som genstand. 21

OBS!!!
I forbindelse med valget af denne betegnelse har jeg under trusler om blodhævn lovet Jens, at
gøre opmærksom på, at denne slutningsrække er absolut ugyldig: Jens = MAPSY = M3 =
Diskurs = Diskursiv psykologi = socialkonstruktivisme. Eller forkortet: Jens =
socialkonstruktivisme! Sådan må det altså absolut ikke læses.
21

Selv om jeg har opereret med 3M taxonomiens forestilling siden 1980 (Engelsted, N.:
Psykogenesen. Beskrivelse af vejen til et projekt. Psyke & Logos, 1. årg. nr. 1, 91-111.), så er
det først for ganske nylig, at den fundamentale distinktion mellem M2 og M3, nemlig at
repræsentere noget psykisk og at have noget psykisk som genstand, er gået op for mig. (Jeg har
bare sammentænkt dem under kategorien udvidet genspejlen.) Hvordan jeg har kunnet forbise
dette radikale skel, forekommer mig gådefuldt og fortvivlende, for denne distinktion er
fuldstændig analog til det, som EPSY (ang. M1) er udviklet til at demonstrere. Vi må nok indse,
at med århundreder på bagen, så er cartesianismen simpelthen default. Hver gang vi ikke tænker
selv, så tænker cartesianismen for os. Og også indse, at der garanteret ligger masser af
uopdagede distinktioner foran os. Distinktioner uden hvilke vi er dømt til intuitionens tvetydige
vaghed, der ganske vist understøtter vores hverdagspsykologi på eksemplarisk vis, men som
leder os på vildveje (overgeneralisering og fejlkategorisering), når vi skal sætte akademiske ord
på, som vi jo i princippet skal i denne branche.
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3) Taxonomiens tre trin modsvarer temmelig nøje tre grundforestillinger om det
psykiske, der har været dominerende i hver deres epoke.
a) M1 svarer til den aristoteliske forestilling om psyche, som havde gyldighed
for middelalderens skolastikere frem til år 1600. 22
b) M2 svarer til den cartesiske (og lockeanske23 ) forestilling om mind, som et
indre teater, der bliver epistemisk tvillingebror til den partikel-ontologi (fysik),
der via Galilei o. 1600 helt overtager det naturvidenskabelige verdensbillede.
(Det finder sted som et opgør med Aristoteles).
c) M3 svarer til den senmoderne forestilling om social diskurs, der udvikles af
tænkere som Mead, Vygotski og Wittgenstein, og som har stridt sig frem til en
dominerende position i det 20. århundrede. (Det finder sted som et opgør med
cartesianismen, hvis moderne repræsentant er cognitive science).
Med andre ord: De tre grundlæggende forestillinger om det psykiske, som har
domineret tænkningen i Europa, har fat i henholdsvis M1, M2 og M3. Men hvis
det er 3M, de arbejder i, så indser vi, at der er noget galt med cartesianismen og
lockeanismen, for samtidig med, at den identificerer noget rigtigt (mental repræsentation), så ønsker den at lade dette erstatte eller fortrænge kendsgerningerne fra M1. Den fjerner med andre ord sit grundlag og må resultere i subjektiv
idealisme og skepticisme, hvilket også sker. Tilsvarende må der være noget galt
med den senmoderne forestilling om social diskurs. Den identificerer noget rigtigt, og noget af dens kritik af cartesianismen er også rigtig, men fordi den ønsker at stå alene (uden M2 og M1), så er også den skåret af fra sit grundlag og
må blive fritsvævende. Hvilket vi genfinder i dens ejendommelige forestillinger
om altings relativisme.
3M taxonomien er på den måde et redskab til at identificere den rationelle kerne
i forskellige konkurrerende paradigmer, og en påstand om, at det netop er tilsammen, at de er rationelle. Dvs. at den anviser psykologien en vej ud af sin berømte og tilsyneladende permanente teoretiske krise, hvor paradigmer prøver at

22

Den blev indført fra den islamiske kulturkreds og erstattede mere platoniske forestillinger o.
1200. Gennem Albertus Magnus og Thomas Aquinas blev den meget materialistiske aristoteliske
lære gjort til grundlaget for den katolske kirkes verdensbillede, hvilket banede vej for
naturvidenskabelig tænkning og udforskning. Det skal dog bemærkes, at Aristoteles knytter en
særlig dannelse til den menneskelige psyke nous, der er udødelig og sjælelig på en platonisk
måde (måske som en cadeau til sin lærer?). Det har sikkert hjulpet aristotelianismen på dens vej
ind i kirken. Det er denne sjæl i et materielt hylster, vi genfinder hos Descartes (Res cogitans
over for res extensa). (NB: 3M medtager ikke nous).

23

Rationalismen (Descartes etc) og Empiricismen (Locke, Berkeley, Hume, J.S. Mill etc.) deler
den grundopfattelse, som vi kalder mind.
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kværke hinanden. I den forstand er 3M taxonomien et almenpsykologisk værktøj. (Almenpsykologi kan - som navnet antyder - opfattes som a-paradigmatisk
psykologi.)
3M taxonomien er vigtig i forhold til vores emne, idet distinktionen mellem
M1, M2 og M3 kan hjælpe til at udrede forholdet mellem EPSY og MAPSY.
Kort sagt: MAPSY og EPSY konkurrerer ikke i den samme manege. Mens
MAPSY er en M3 interpretation af MAXI, så er EPSY en M1 interpretation. De
skulle derfor begge kunne have gyldighed. I hvert fald hvis MAXI er et cirkus,
der omspænder alle 3 maneger. Og det skulle det jo helst være.
Med 3M taxonomien i hånden kan vi tilmed tilskrive både MAPSY og EPSY en
særlig betydning. Som M3-interpretation fanger MAPSY (formentlig) det særligt menneskelige i psykisk udfoldelse. Kronen på værket. Til gengæld fanger
EPSY som M1-interpretation (formentlig) det grundlæggende i psykisk udfoldelse. Fundamentet.
Det grundlæggende er imidlertid ikke bare noget i kælderen, der kun kan interessere forskere ud i præmammale dyr. I 3M taxonomien udgør M1 ikke kun det,
der gælder for præmammale dyr. Det udgør det, der gælder for alle dyr, inkl.
mennesket. Det er altså i M1, at vi finder den almene bestemmelse af det psykiske. Da det utvivlsomt er MAXIs ambition formelt at udtrykke den almene bestemmelse af det psykiske, lad os derfor se hvad EPSY har at sige.
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EPSY - det grundlæggende psykiske og dets struktur, 1. del. Liv, næring og
den psykologiske verden
Om EPSY (Engelsteds Psyke-interpretation). 24
------------------------Kort version
Man kan forstå, hvad det psykiske grundlæggende er, når man opdager den banale kendsgerning, at vi lever af føde.

24

Udviklingen af EPSY er beskrevet i følgende udgivelser:
Engelsted, N. (1989a): Personlighedens almene grundlag bind II, s. 13-87, Århus: Aarhus
Universitetsforlag.
(Her udvikles den generelle idé i en bred beskrivelse.)
Engelsted, N. (1989b): What is the psyche and how did it get into the world? In: N. Engelsted, L.
Hem & J. Mammen (eds.): Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus:
Aarhus University Press, p. 13-48.
(Her præsenteres den generelle idé i en kortere og mere direkte form.)
Engelsted, N. (1994a): Floden og svømmeren. I: J. Mammen & M. Hedegaard (red.).
Virksomhedsteori i udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1, p. 23-42.
(Her argumenteres der for, at denne opfattelse af, hvad det psykiske i grunden er, er almen. Dvs.
har samme gyldighed for mennesket [som for andre dyr]. F.eks. hævdes det, at den modsvarer
visse grundtræk fremhævet af eksistentialismen. I denne tekst formuleres også den opfattelse, at
det udvalgskategorielle ikke er et menneskeligt særkende, men udgør et vertikalt og ikke et
horisontalt snit i faunaen.)
Engelsted, N. (1994b): Værdi, verden og virksomhedsteori. I: K.-E. Sabroe, H. Kristensen & C.
Hegnsvad (red.). Psykologi i et jubilæumsperspektiv. Århus: PIAU, s. 89-112.
(Heri specificeres 4 meget vigtige trin på subjektets vej til objektet. Desuden introduceres
distinktionen mellem Ecology, Environment og Habitat.)
Engelsted, N. (1997a): Fortsatte betragtninger over Ψ I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen
(red.). Erkendelse, stræben, følelse. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
(Heri relateres EPSY til den fysiske verden, der er dens udgangspunkt. Og her fremstilles
iøjnefaldende (grafisk), hvordan det psykiske optræder som forskellen mellem animalt liv og
planteliv.)
Engelsted, N. (1997b): Det intentionelle versus det funktionelle. Bulletin fra Forum for
Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 47-55. Århus: PIAU.
(Heri argumenteres for, at man skelner skarpt mellem det forhold subjektet sætter til sin
omverden, og de mekanismer der realiserer denne sætten.)
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Lang version
(Er selvfølgelig blevet ret lang, sorry! Er derfor blevet opdelt i to dele med separate noter. […]. De to dele er:
I. Liv, næring og den psyko-logiske verden.
II. Det psyko-logiskes episke struktur.
I slutningen af II kommer jeg med et kvalificeret bud på MAPSYs placering i
EPSY.)
I. Liv, næring og den psyko-logiske verden
3Ms M1 er det fælles for alle dyr (også for pattedyr, der har lod i M2, også for
mennesker, der har lod i M3). Det er dermed i M1, at vi skal søge det alment
psykiske. (M1 svarer i øvrigt også til det fylogenetisk tidligste - og er også i
denne forstand det psykiskes primitiv).
M1 er iflg. 3M taxonomien det særlige, der kendetegner de levende væsener, vi
kalder dyr. Hvad dette særlige er, får vi blik for, hvis vi sammenligner med det
levende, der ikke har dette særlige, men kun de egenskaber som Aristoteles opregner under den vegetative psyke.
I praksis vil det sige, vi skal sammenligne planter og dyr.
Lad os først spørge, hvad planter og dyr er fælles om? De er netop fælles om det
at være levende. Liv er ikke noget, som moderne biologi finder fornødent at definere (helt parallelt til at moderne psykologi ikke finder fornødent at definere
det psykiske), men heldigvis er Aristoteles' bestemmelse temmelig præcis. Liv
er noget, der vokser og formerer sig, og gør det ved at tage næring til sig. Det er
formerings- og vækstsiden (celler vokser og deler sig), der er knyttet til genetisk
reproduktion, og dette aspekt har stort set monopoliseret biologiens interesse for
liv i det 20. århundrede. Den intra-dermale (inden for huden) side har været det
helt centrale fokus. 25 (På den måde er fysiologi og biologi praktisk taget blevet
synonymer (test jer selv!), og fysiologi er i dag næsten identisk med biokemi.)
Vækst- og formeringssiden er helt afgjort et sine qua non for liv. Men det er absolut ikke det eneste, og i en vis forstand heller ikke det vigtigste aspekt ved liv.
Helt afgørende er, at noget for at være levende må tage næring til sig. At tage
næring til sig er et extra-dermalt forhold. Liv kan altså ikke defineres inden for

25

Dette modsvares af den naturvidenskabelige psykologis fokuseren på Mind, der som
internalisering netop også - i hvert fald hvad angår mekanikken - er et intra-dermalt
foretagende. Det er heller ikke gået sporløst hen over denne videnskab, at den starter som
fysiologisk psykologi (Wundt) med direkte udgangspunkt i sansefysiologien.
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hudens (eller cellemembranens grænse). Liv er altså ikke identisk med fysiologi. 26
Mens den intra-dermale side hos planter og dyr er principielt ens (teksterne er
forskellige, men bogstaverne er de samme, grammatikken er den samme og de
10.000 mest almindelige ord i vokabularerne er de samme), så er det på den extra-dermale side, at vi finder den afgørende forskel på planter og dyr. Det er
måden, hvorpå de tager næring til sig, der adskiller dem grundlæggende.
Planterne skaffer sig deres næring (energi) fra sollyset i form af fotoner, der
"fanges" af lysfølsomme molekyler, der hedder klorofyl. Klorofylet udgør en
slags solcelle i en kemisk fabrik, der bygger simpelt (højentropisk eller energifattigt) kultveilte og vand om til komplekst (laventropisk eller energirigt) sukker. Gennem vildtraffinerede kemiske processer styret af gigantmolekylerne
DNA og RNA bruges sukkeret herefter som byggemateriale i organismens fortsatte genopbygning (vækst- og formering) og - forvandlet til ATP-molekyler som brændstoffet, der driver processen. (Ud over kul, ilt og brint indgår også en
række andre grundstoffer i opbygningen, men det er den lysdrevne kulbrintemaskine, der er den organiske verdens energetiske eksistensgrundlag).
Denne måde at skaffe sig næring på kaldes fotosyntese.
Dyrene adskiller sig grundlæggende fra planterne ved ikke at besidde fotosyntese. Da de på indersiden fungerer efter de samme grundlæggende biokemiske
eller fysiologiske principper, og derfor behøver sukkeret på samme måde som
planterne, opstår det problem for dem, hvordan de skal skaffe sig sukkeret?
Hvis de skal leve, har de med andre ord en opgave, de skal løse.
Der er kun en løsning, selvfølgelig. Uden fotosyntese må dyrene være parasitiske på de levende organismer, der har fotosyntese. De må simpelthen tage sukkeret fra dem, der kan lave det. Dyr spiser derfor planter, eller de spiser andre
dyr, der spiser planter. (Hermed etableres det, man kalder fødekæden).

26

Levende organismer er i termodynamisk forstand højtordnede (laventropiske) materielle
systemer. For sådanne systemer gælder jvnf. den anden termodynamiske lov, at de uundgåeligt
falder i orden eller nedbrydes (entropi). For at opretholde (eller øge) deres grad af orden over tid
må de udefra have tilført energi. Det vil sige, at de må være åbne, og hermed indgår et større
system end dem selv i deres bestemmelse. Naturen producerer hele tiden den slags modentropiske systemer (Prigogine), men det, der er de levende systemers kendemærke, er evnen til
at forbruge af deres orden/energi på en sådan måde at de vinder energi. (I det sæt af sætninger,
der definerer liv er dette som et distinktivt træk helt afgørende). Hermed følger, at liv først og
fremmest må forstås som et extra-dermalt fænomen.
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Organismer, der ernæringsmæssigt kan selv, kaldes autotrofe. Organismer, der
ernæringsmæssigt kun kan ved andres hjælp, kaldes heterotrofe. Planter er
autotrofe, dyr er heterotrofe.
Næringsenergi, hvad enten det er lys eller organisk materiale, er altid noget, der
kommer udefra og bringes ind. Grænsen mellem organismens yderside og inderside (defineret af en halvåben membran) udgør altså den kontaktflade mellem organismen og næringen, der er dens livsforudsætning. At være i kontakt er
af allerstørste betydning for alle levende organismer. Hvis de er ude af kontakt
længe nok, så dør de. (Men bemærk, at de kan være ude af kontakt for en tid
uden at gå til grunde. Det kan ikke-levende dissipative strukturer ikke. En dissipativ struktur er en sådan, der gennemstrømmes af energi udefra og derfor kan
blive kompleks, f.eks. tornadoer.)
Der er mange forskellige måder at være i kontakt på for en levende organisme,
og mange forskellige måder at øge sandsynligheden for kontakt på. Det er i høj
grad bestemt af næringsobjektets art og spatiale og temporale distribution. De
mange forskellige arter er forskellige løsninger på dette grundlæggende problem, som alle arterne deler. The bottom line of "survival of the fittest" betyder
simpelthen, at de organismer der relativt til andre organismer er heldigere med
at kontakte den energistrøm, der driver hele den biologiske maskine, også er de
organismer, der overlever (vokser og formerer sig).
Ud af evolutionen dukker to grundlæggende forskellige kontaktstrategier op,
hvor den ene er den stationære, hvor næringen kommer til organismen, og den
anden er den mobile, hvor organismen kommer til næringen. Den anden har en
fordel og en ulempe i forhold til den første. Ved selv at gøre en indsats (mobilitet) øges sandsynligheden (alt andet lige) for kontakt, men indsatsen koster i
form af energiforbrug og dermed nedbrydning. Facit af dette fine regnestykke
afhænger helt af næringens art og spatiale og temporale distribution.
Kigger vi imidlertid i naturens facitliste, så ser vi, at planter har valgt den stationære strategi, mens dyr har valgt den mobile strategi. 27 Dyrene har bevægelsesorganer, der muliggør lokomotion, dvs. stedbevægelse. De bevæger sig med

27

Selv om reglen er, at autotrofe er stationære, og heterotrofe er mobile, så gælder den nok for
planter og dyr, men det er ikke en regel uden undtagelser. Der findes således organismer, der er
autotrofe og mobile, f.eks. den encellede Euglena. Og der findes organismer, der er heterotrofe
og stationære, f.eks. alle svampene (der passende kaldes rådplanter). Da det er lokomotionen, der
åbner verden, så er ingen verden givet for de heterotrofe svampe. Det kan derimod udmærket
være tilfælde for den autotrofe Euglena (der dog både er heterotrof og autotrof).
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andre ord fra et sted, hvor der ikke er næring, til et sted, hvor der er næring.
Planterne venter bare på, at lyset kommer hen til dem. 28
Kalder vi plantens grundlæggende måde at skaffe næring på for fotosyntese, så
kan vi kalde dyrets helt anderledes måde for seek-and-find.
Fotosyntese og Seek-and-Find er "dimensioneret" helt forskelligt, og hermed
optræder et afgørende skel i det levende.
Fotosyntesen involverer fotoner og molekyler. I forhold til organismens størrelse (selv hvor denne er mikroskopisk) er den fotosyntetiske begivenhed bittelille
både i spatial og temporal udstrækning. Vi kan tale om en punktbegivenhed, der
finder sted på selve membranens kontaktflade. Fotonerne og de energifattige
molekyler befinder sig på denne flades yderside, og det resulterende sukker på
dens inderside. Det kan derfor også kaldes en fladebegivenhed.
Lad os kalde den model, der beskriver det for en interface-model. Vi kan illustrere den med to spidser, der vender punktformet mod hinanden. Pilen til højre
er der, hvor sukkeret er etableret indenfor. Pilen til venstre er de ingredienser,
der skaber sukkeret. Og hele næringsfremskaffelsen finder sted lige der, hvor de
to spidser møder hinanden:
><
Når et dyr indtager sukker, er der selvfølgelig også et punkt, hvor sukkeret bringes udefra og ind på indersiden af membranen. Hvor sukkeret konsumeres. Der
er to trin, som er tydeligere at skelne hos dyret end hos planten: Først: sukker på
ydersiden (= fundet!). Dernæst: sukker på indersiden (= spist!). Vi ser også, at
denne begivenhed har større spatial og temporal udstrækning end fotosyntesens,
alene fordi sukker er en betydelig større entitet end fotoner og simple molekyler
som kultveilte og vand. Vi kan begynde at tale om genstandsmæssighed her,
hvad der forekommer langt vanskeligere, når vi snakker om plantens næringsingredienser. Det er imidlertid ikke den afgørende forskel. Forskellen ligger i en
meget større dimensionering end den, som næringens genstandsmæssige udstrækning repræsenterer. Selv om sukkerknald er så store, at de kan kvalificere
som genstande, er de stadig af mindre dimensioner end organismen selv. Og

28

Planter har også en slags "mobilitet", selv om de er stationære. De kan øge sandsynligheden for
kontakt ved vækst af kontaktfladen og/eller ved orientering af kontaktfladen. Væksten og
orienteringen er ofte et produkt af selve lyspåvirkningen (lyset trækker så at sige planten til sig),
men den kan også finde sted uden stimulering, dvs. som efter et tidsskema, som f.eks. når visse
planter åbner sig om morgenen og lukker sig om aftenen, selv om de er anbragt i et konstant
mørkt eller konstant lyst rum. Det er i øvrigt den slags "plante-mobilitet", som Jaques Loeb
kaldte tropismer, og som han opfattede som grundlaget for både dyrisk og menneskelig adfærd.
Loeb var John B. Watsons lærer og inspirerede ham til den behavioristiske stimulus-response
psykologi.
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den store forskel ligger i dimensioner, der klart overstiger organismens egen
størrelse.
Hvis dyr, ligesom planter, lå på ryggen med åben mund og ventede på at sukkerknaldene kom sejlende ned fra himlen, så var der ingen væsentlig forskel.
Men det gør de netop ikke. De opsøger aktivt (ved egen kraft) sukkerknaldene.
Det er netop det seek, der indleder seek-and-find.
Vi ser med det samme, at som enhed betragtet, så må seek-and-find være en begivenhed med udstrækning i tiden. Alle begivenheder har selvfølgelig en vis
tidsmæssig udstrækning, således også fotosyntese. Men her var udstrækningen
så kort, at man med rette kan tale om en punktbegivenhed (den tid det tager et
foton at forvandle kultveilte og vand til sukker, og det er garanteret væsentligt
kortere end et hjerteslag). Seek-and-find er derimod ingen punktbegivenhed. Fra
dyret påbegynder sin lokomotion til fødeemnet findes, kan der gå rimeligt lang
tid. Seek-and-find har derfor betydelig varighed (tænk på myrer eller hajer eller
duer eller løver). En væsentlig grund til denne varighed er, at lokomotion tager
tid. Det tager tid for dyret at bevæge sig fra det sted, hvor der ingen føde er, til
det sted, hvor der er føde. Den betydelige temporale varighed modsvares altså
af, at seek-and-find sædvanligvis finder sted i et spatialt rum, der har betydelig
udstrækning i forhold til organismens egen udstrækning. Rummet er simpelthen
som regel meget større end organismen selv (tænk igen på ovennævnte dyr).
Hermed har vi ingredienserne til at konstruere en verden. Lad os kalde en aktivt
søgende organisme for subjekt. Lad os kalde det, den søger for objekt. (Læg i
øvrigt mærke til den vidunderlige fusionerede dobbelt-betydning af ordet "objekt" - nemlig på den ene side det, der bliver søgt, og på den anden side det, der
bliver fundet - som noget man kan få fat på.) Givet Subjekt og Objekt har vi
jvnf. det netop sagte også subjektets og objektets nødvendige rum. Dette rum
har en større spatial udstrækning end subjektet selv. Modsvarende denne spatiale udstrækning har rummet også temporal varighed. Eller sagt med andre ord:
Dyrets særlige måde at skaffe sig næring på anbringer det med nødvendighed i
en spatialt udstrakt og temporalt varig verden indeholdende objekter. Det er
simpelthen dyrets verden. Eller livsverden. Heri eksisterer det som Dasein
(Being-in-the-world), hvis man vil. (Og det er hvad subjekt betyder). 29

29

At dyret eksisterer i dette rum er givet ved ernæringsmådens særlige logik uafhængigt af, om
dyret selv oplever det. Men vi oplever det selv, og da vi er et dyr, kan man overveje, hvad der
skal til for, at det kan opleves. Vi kan i hvert fald konstatere, at tre betingelser skal være opfyldt.
For det første skal dyret faktisk eksistere i det beskrevne relationssæt for at det kan sætte formen
for dens oplevelse. Denne betingelse er opfyldt. For det andet skal det have en måde at
konstatere objektet (fødeemnet) på, når det møder det. Når organismen finder objektet, skal den
kunne sige fundet! Det har alle dyr. De dyr, der ikke kunne "genkende" føden er forlængst døde.
At der derfor lever dyr, fortæller os, at det kan de. For det tredje skal dyret have et indre mål for
varighed. (Varigheden er ret central for formningen af denne animale verden). Men her var vores
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Læg straks mærke til, at dyrets verden ikke er plantens. Planten eksisterer ikke i
en sådan verden. Og måske overhovedet ikke i en verden. Den eksisterer kun i
sin overflade eller sit interface. Dyrets verden er imidlertid ikke reducerbar til
interface. For at udtrykke det, kan man kalde den model, der beskriver dyrets
eksistensmåde for en interspace-model. Mellem subjektets sted og objektets
sted er der en hel verden givet som spatialt og temporalt rum, og det er i denne
verden (dette interspace), at dyret eksisterer. For at modstille det interfacemodellen, kan vi måske illustrere det således:
S<

>O

Læg i øvrigt mærke til, at det er grundtrækkene i denne verden, som Hume siger, at sanserne ikke kan give os. (Verden - som verden - er ikke givet os med
sanserne). Og læg mærke til, at det derfor er disse træk, som Kant tildeler os
som det epistemiskes (erkendelsens) aprioriske (før-sensoriske eller ikke-sensoriske) grundforudsætninger. Verden (tid, rum og eksistensen af objekter) er givet forud for sansningen.
Enig!!! Men vi går det skridt videre, der er tilladeligt for en realvidenskabelig
forestilling (men nok ikke for en filosofisk-epistemologisk 30 ). Vi siger: Og det
skyldes, at disse grundforudsætninger er de logiske konsekvenser af dyrets særlige måde at tilegne sig føde på!
Man kunne kalde disse logiske konsekvenser for psyko-logik. Det er dem, som
vi - helt eller delvis - henviser til, når vi bruger vort rige psykologiske vokabular. Disse konsekvenser er det psykiske. Det er EPSYs påstand.
Psyko-logik er altså en særlig sammenhæng eller form. Den har følgende definerende træk: Den har en begyndelse og en afslutning, svarende til begyndelsen
og afslutningen angivet i seek-and-find. Den er altså grundlæggende struktureret
som et forløb i tiden eller en historie. Man kan sige, at den har en episk eller
narrativ struktur. Den udgør selv et tidsrum af en sådan varighed, at det er muligt for den at indeholde eller omfatte konstaterbare begivenheder af kortere va

hjerteslags metafor slet ikke ringe. Galilei startede sin karriere ved at bruge sine hjerteslag som
tidsmåler. Vi kan derfor sige, at hvis der findes interne (fysiologiske) processer i organismen, der
1) har mindre varighed end det, der skal måles, og 2) kan summeres, så har organismen i princippet mulighed for at måle varighed. Det er næppe grund til at tro, at selv encellede prokaryoter
ikke skulle have processer, der kan opfylde disse betingelser. Summa summarum: Det er svært at
finde en principiel grund til, at dyrene ikke skulle kunne opleve deres verden i en eller anden von
Uexküllsk variant.
30

Kant kunne sige: Hov, hov, du har allerede forudsat det, du påtager dig at forklare. Jeg kunne
svare: sure! Det er hele ideen i empirisk videnskab at forklare det, der er sat forud. (Se i øvrigt
fodnote 2 i Efter Studiebrevene 3, 12.3.98).
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righed. På den måde bliver det en begivenhed, der indeholder og organiserer
begivenheder. (Hvad det er for principielle begivenheder, skal vi se om lidt.)
Hele formen svarer efter min opfattelse til det, vi omtaler, når vi bruger ordet
mening (heraf M'et i 3M). De indeholdte begivenheder kaldes også mening, og
er relaterer til hele formen som kontekst. (Måske kan man sige, at formen er
kendetegnet ved "metonymiske" - pars pro toto - relationer?). Fordi hele formen
er defineret af en organismes bevægelse (lokomotion) hen til et objekt, der så at
sige er forudsat, så udgør formen en stor hen-visning. Hvilket vil sige, at formen
er intentionalitetens form. (Den opfylder derfor Brentanos kriterium for at tale
om det psykiske.) Den gør det tilmed i betydningen hen-sigten, og forener dermed filosoffernes epistemiske intentionalitet (aboutness) med psykologernes
conative intentionalitet (målrettethed). Disse aspekter følger af heterotrofien,
der samtidig betyder, at formen har immanent problem og opgave-karakter. For
dyr har livet karakter af problem og opgave. Der indgår en særlig ejendommelighed i denne bestemmelse af formen. Formen danner dyrets eksistens-form.
Men denne eksistens har to forudsætninger, jvnf. princippet seek-and-find. 1)
Dyret kan kun eksistere, hvis der faktisk uden for dets membran eller grænse er
eller findes (sic!) et næringsobjekt. Dvs. den livsdefinerende energikilde. Her er
det externe fødeobjektet dyrenes absolutte livsforudsætning, som sollyset er
planternes. Vi kan kalde det den objektive forudsætning, der dikteres af termodynamikken. 2) Dyret kan kun eksistere, hvis det selv (dvs. ved egen kraft) opsøger dette næringsobjekt. 31 Vi kan kalde det den subjektive forudsætning, der
dikteres af heterotrofi-problemet, som det stiller sig for dyret. På den måde kan
man sige, at dyrets eksistensform på én gang er objektivt givet og subjektivt
skabt. (Hvilke problemer denne uløselige dobbelthed kan skabe for den analytiske tænkning, kender vi fra filosofi- og psykologihistorien). Eksistens-formen
kan genfindes i begrebet handling, og i analysen af handling (f.eks. Charles
Taylors) ser man netop ejendommeligheden komme til udtryk. Der er kun tale
om handling, hvis der er et mål. Men der er kun et mål, hvis der er tale om

31

Ordet eksistens er flertydigt. Her betyder det mere end blot at være. Det er en form for
kvalificeret væren. Vi læner os op ad eksistentialismens betydning af ordet eksistens. Et dyr der
ligger bevidstløst i en hospitalsseng og bliver fodret gennem slanger eksisterer ikke, det er blot.
Eksistens implicerer altså her det "at kaste sig ud i verden". I den forbindelse er det værd at
nævne, at de to grundlæggende former for insufficiens identificeret af eksistentialisterne nøje
modsvarer seek-and-find formen. Eksistentialisterne taler om livsangst og dødsangst. Med en
flyveanalogi svarer det til angsten for at lette og angsten for at lande (terminalangst!). Med en
kortspilsanalogi svarer det til angsten for at åbne og angsten for at lukke. Det er klart at se, at det
svarer til henholdsvis insufficiens, hvad angår seeking, og insufficiens, hvad angår finding.
Hermed ikke sagt, at dyr almindeligvis er stedt i eksistentialistisk kvide i en Sartresk betydning.
Men den dyriske væren sætter en grundstruktur, som også har gyldighed for en fransk
intellektuel cafégænger med Weltschmertz.
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handling. Handlingen og målet krydsdefinerer hinanden, de er ikke logisk uafhængige. 32 Ligesom formen er defineret som et tidsrum er den også defineret
som et spatialt rum. Dette rum har større udstrækning end organismen selv, og
konstituerer således en verden. Ligesom formens tidsrum kan omfatte mindre
konstaterbare tidsrum, kan det spatiale rum omfatte begivenheder af mindre
spatial udstrækning. Rummet kan ikke alene opdeles i begivenheder, der finder
sted til forskellig tid, men også begivenheder, der finder sted på forskellige steder.
Der er i denne objektivt givne og subjektivt skabte psyko-logiske verden, at dyrene eksisterer. Sten og andre blot fysiske ting eksisterer ikke i en sådan verden.
Verden er ikke givet for dem. Blot levende ting som planter eksisterer heller
ikke i en sådan verden. Verden er heller ikke givet for dem. Kun dyrene eksisterer i en sådan verden. Der er netop tale om den animale verden. Dette gælder
uanset om dyrene oplever denne verden eller ej. Hvis de gør, så lever de ikke
kun i en psyko-logisk verden, men også i en fænomeno-logisk verden. Man kan
måske sige, at psyko-logikken beskriver, hvordan verden er givet for et subjekt,
mens fænomeno-logikken beskriver, hvordan verden viser sig for et subjekt.
Det sidste må imidlertid være i overensstemmelse med det første, selv om det
har en ekstra kvalitet (den qualiske), og det er det første, som vi her er på jagt
efter. (Hvis en forced choice procedure tvang mig til at vælge, ville jeg i øvrigt
vælge at mene, at dyrenes psyko-logisk givne verden også viser sig fænomenologisk. Jeg mener som sagt, at der skal gode grunde til at udelukke dyrene fra
fænomenologien, når vi ikke selv er udelukket fra den. Jeg mener ikke nogensinde at have set sådanne Gode grunde.)
Svarer vores oplevelsesverden til den psyko-logiske verden, som her er beskrevet? Ja, aldeles. (Og derfor må Husserl gribe til sin Epoché, når han vil grunde
verden på fænomenologien i stedet for fænomenologien på verden. Epoché betyder at skille oplevelsen fra oplevelsen af verden, dvs. at sætte verden uden for
parentes. Hvis det overhovedet er muligt, så kræver det megen lang øvelse, skal
med det samme siges.) Men her viser Humes indsigt sin afgørende betydning.

32

Den logiske afhængighed betyder, at man ikke kan etablere formatet med afhængige og
uafhængige variable og dermed heller ikke kan applicere den funktionsmatematik, der siden
Galilei er blevet standard for videnskabelighed (science). På den måde forekommer den
beskrevne eksistensform at være hinsides scientific forklaring. Hvilket selvfølgelig er knusende
for psykologien, hvis der bare er noget rigtigt i det her beskrevne. Siden Galilei er den
psykologiske videnskab nemlig hermed blevet afskåret fra den psykologiske genstand! For at
forklare psykologien har man brug for Causa formalis og Causa finalis og ikke blot Causa
efficiens. (Nogle ville her kunne sige, at også seeking må være igangsat af en forudgående
begivenhed, der så kan tjene som causa efficiens. Det er denne tanke, som
motivationspsykologien forfølger. Jeg mener imidlertid, at det beror på en utilstrækkelig analyse.
Men det er en anden historie.)
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Hvis vores oplevelse af verden alene beror på sanseerfaringen (hvilket er empiristernes teoretiske forudsætning), så kan den ikke give os verden (tid, rum, genstande med substans og alt det der). Jeg har allerede tilsluttet mig Humes indsigt, som jeg opfatter som den samme som MAXI udtrykker i Ax. 5: Det sansekategorielle kan ikke få fat på et partikulært objekt. Og derfor, tilføjer jeg, det
sansekategorielle kan heller ikke få fat på den psyko-logiske verden som ovenfor beskrevet. Denne verden åbner sig simpelthen ikke for det slet og ret sansekategorielle. Når den åbner sig, må det derfor ske gennem det udvalgskategorielle, givet at det sanse- og udvalgskategorielle er et udtømmende sæt. Seek-andfind må derfor være en udvalgskategori. Lad os prøve at forfølge det.
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EPSY – det grundlæggende psykiske og dets struktur, 2. del. Det psyko-logiskes episke struktur
I Poetikken definerer Aristoteles den episke eller narrative struktur ved at sige,
at "den har en begyndelse og en afslutning og noget ind imellem." Sådan er det
også med seek-and-find. Den begynder med seek og slutter med find, der så at
sige angiver menings-omfanget. Men der er også noget ind imellem, som vi måske kunne kalde menings-indholdet. Under alle omstændigheder rummer seekand-find en særlig struktur mellem sin begyndelse og sin afslutning, og dette
kan kaldes det psyko-logiskes struktur. Strukturen udfolder sig som nævnt i tid
og rum og udtrykker derfor særlige tidsmæssige og spatiale relationer eller stadier i subjekt-objekt forholdet. Faktisk kan man sige, at den udfolder de forskellige måder, som objektet kan være givet for subjektet på. Og dermed - som
et mirror image - de forskellige måder, som subjektet kan relatere sig til objektet
på.
Der er 4 grundlæggende måder, der fordeler sig som stadier mellem begyndelsen og afslutningen. (Jeg bruger planarien som konkret eksempel. Planarien
kaldes også en fladorm, fordi den ligner en flad orm. Den er det laveststående
dyr, som jeg har personlig fortrolighed med.)
a. Vi ser planarien svømme eller kravle (den kan begge dele) spontant rundt i
sine omgivelser. Det gør den inden nogen kontakt er etableret med fødeobjektet
(hvilket vi kan overtyde os om, hvis vi lader være med at give den noget fødeobjekt). Dette trin, der indleder seek-and-find, vil vi kalde søgen. (Den spontane
lokomotion kan dog per definition kun kaldes søgen, hvis der faktisk er et fødeobjekt at finde. 33 )
b. Planarier lever (under laboratoriebetingelser) af kalvelever. Kalvelever er inkontinent og sender duft- og smagsstoffer ud i omgivelserne. Så snart planarien
med sine kemoreceptorer i forenden registrerer disse spor fra fødeobjektet, ændrer den adfærd til en stimulus-response modus, idet den lader sporet styre sig
frem mod kilden, dvs. fødeobjektet. Dette trin kan vi kalde sporing eller taxis
(den tekniske betegnelse).

33

Dette er ret vigtigt, men det rejser straks en masse intrikate problemer. Søgen kan nemlig kun
bestemmes diakront og støder derfor hele tiden ind i vores trang til synkronicitet i
bestemmelserne. F.eks. er jeg til sinds at sige, at der kun er tale om søgen i M1, hvis der faktisk
bliver fundet noget (en slags operationel definition). Da det sidste (findingen) nødvendigvis sker
senere end det første (søgningen), så definerer en senere begivenhed altså en forudgående
begivenhed. Det kan vi ikke lide. Men det svarer til, at noget, der sker nu, er bestemt af noget,
der sker i fremtiden. Hvilket er den teleologiske forklaring, som er en plage, men som på en eller
anden måde er på spil ved søgning. Om der findes logikker, der har udforsket dette, ved jeg
ikke? Hvis der gør, vil jeg da gerne have et praj.
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c. Sporingen bringer til sidst planarien frem til sporets kilde: fødeobjektet. Fødeobjektet er imidlertid en fysisk genstand, der som alle fysiske genstande er
kendetegnet ved genstridighed. Den øver materiel modstand. Før den kan fortæres, må planarien fysisk kontrollere genstanden. I planariens tilfælde består det
i, at planarien med sit legeme omslutter og fastholder fødeobjektet. Dette trin
kan vi kalde fastholdelse eller håndtering.
d. Planarien har ingen mund, men den har en snabel (pharynx) midt på undersiden af kroppen, og når planarien har fysisk kontrol med den genstridige genstand, så ruller den snablen ud som en støvsugerslange og begynder at fortære
fødeobjektet. Hermed er vi ved det afsluttende stadie, hvor føden bliver bragt
inden bords. Dette trin kan vi kalde konsumtion.
Skal vi opsummere, kan vi skrive grundformen seek-and-find således:
S/

/O

Vi har et subjekt og et objekt adskilt fra hinanden af et tomt rum (interspace)
defineret af den afstand subjektet skal tilbagelægge for at nå objektet og den tid,
som denne tilbagelæggelse tager. Dette spatio-temporale rum udgør subjektets
verden. Subjektets søgende og findende bevægelse gennem rummet har imidlertid 4 logiske stadier, der kan skrives ind således:
S/ a, b, c, d /O
De udgør den psyko-logiske verdens struktur, og er defineret af såvel subjektets
aktive bestræbelse og objektets beskaffenhed, som det dukker op hen ad vejen.
Vi kan derfor sige, at de 4 stadier også repræsenterer 4 (de fire!) forskellige måder, som objektet er givet for subjektet.
Hvis vi begynder bagfra, kan vi beskrive disse objekt-måder således:
d: I konsumtionen optræder objektet som opfyldelse af livsnødvendighed og
dermed som bekræftelse af det forudgående energiudlæg. (Vi har belønningens
og reinforceringens grund her). Lad os derfor kalde objektet på dette afsluttende
stadie for materiel værdi.
c. Her optræder objektet som fysisk genstand kendetegnet ved materiel genstandsmæssighed (genstridighed). Vi kan simpelt hen kalde det objektet som
genstand.
b. Her optræder objektet gennem en relation mellem objektet selv og de spor,
som det (muligvis) har afsat. I modsætning til d. og c., hvor objektet var fysisk
forhåndenværende henholdsvis lige inden for og lige uden for membranen, så er
objektet her kun givet som en hypotese. Der er et ufravigeligt moment af sandsynlighed involveret. (Derfor kan c bekræfte eller reinforcere b: "Gudskelov!
Hypotesen holdt"). Objektet givet på denne måde kan vi kalde spor, tegn eller
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image (hvor der er geometrisk isomorfi mellem objektet som en fysisk ting og
tegnet, jvnf. Gibson.) 34
a. Her bliver det meget sværere, for subjektet er i dette stadie uden for objektets
effektive materielle rækkevidde. Det er ikke indenbords i maven som i d. Der er
ingen fysisk kontakt som i c. Der er end ikke det usikre materielle bånd, som
sporet udgjorde i b. Der er slet og ret intet materielt bånd imellem dem, kun det
tomme interspace. Hvis objektet er givet her, må det altså være givet ideelt. Vi
kunne derfor kalde objektet på dette trin for idé eller motiv (som biologisk begrundet bevægelse).
Men findes objektet overhovedet på nogen måde i a? Dvs. findes søgen overhovedet? Det er EPSYs påstand, at det gør det, og at forståelsen af psyko-logikken
som en egen grundform står og falder hermed. Hvordan skal det spørgsmål afgøres? Hvilke argumenter og hvilken evidens kan være med til at informere et
svar?
Spørger man psykologien selv, så vil svaret være, at søgen ikke findes som en
psyko-logisk realitet. Det er i hvert fald ikke explicit identificeret. For langt
størstepartens vedkommende hedder psykologernes rækkefølge ganske enkelt b,
c og d, mens a er udeladt. (Det gælder f.eks. Leontievs ellers så fremragende
stadieteori). Det meste psykologi begynder derfor med sporing eller taxis (enten
forstået som sansning eller som stimulus eller som information eller som tegn).
Helt i overensstemmelse med det universelle forlæg i den britiske empirisme i
øvrigt. Men hermed dukker Hume op og siger: tegn er ikke ting (og det er jo
det, han på sæt og vis siger). De fleste psykologier siger OK, så er ting hinsides

34

Man kunne kalde denne fase for Sherlock Holmes fasen i respekt for verdens største
menneskelige sporjæger. Samtidig er det tegnenes og tegnlæsningens fase. Dvs, det er her, at
semiotikken begynder. (Semiotikere som Eco og Sebeok har i øvrigt moret sig med netop at
drage denne parallel mellem Holmes og semiotikken, kraftigt inspireret, formoder jeg, af C.S.
Peirces Holmesagtige stunt om bord på dampskibet Bristol i juni 1879). For semiotikere er alting
tegn (Peirce), men denne grunden verden på tegn er for sent ude, for uden søgen kan der ikke
være tegn. I hvert fald ikke tegn som information. Hvad er nemlig information? Information er
en forskel, der gør en forskel (Bateson?). Begrebet forskel er i høj grad et fysisk begreb. Det er
som sådant Shannon og Weaver definerer det, og det er rigtigt. Som fysisk størrelse fortælles
imidlertid intet om, (og det gør Shannon og Weaver klart opmærksom på), hvad forskel
forskellen gør? Hvad mening forskellen giver. Derfor skal dette med, for at man kan tale om
information, som noget, der informerer: Information er det svar, man får på et spørgsmål
(Bateson?). For at information skal informere, må der altså gå noget forud for den betegnende
forskel. Et spørgsmål. I vores psyko-logiske epos er det netop søgen, der udgør det spørgsmål,
som tegnene tilbyder et svar på. Men uden spørgsmål, er det ikke et svar og derfor heller ikke
meningsgivende information. At lade verden begynde med tegnene eller med informationer er
derfor ganske utilstrækkeligt. Verden må begynde med et spørgsmål, og dette spørgsmål er
søgen.
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psykologien. Nogle psykologier (materialistiske og den slags) mener imidlertid,
at ting skal med, hvis psykologien skal modsvare vores virkelige omgang med
verden. De kan så gøre opmærksom på, at efter b følger c. Og fastholdelsen i c
afslører, at objektet er mere end et tegn. Det er præcis det, som Jens har gjort i
et opgør med Tranekjær Rasmussen: At hævde c's uafhængige betydning i relation til b. Det sansekategorielles egenskaber er identiske med relationerne i b.
Det udvalgskategorielles egenskaber er derimod afgørende, når vi taler om relationerne i c. Hermed bliver det udvalgskategorielle den fastholdelse, der giver
os objektet som en genstand med numerisk identitet (dvs. en identitet ud over
den sensoriske). Det er, hvad MAPSY siger + selvfølgelig, at det kun gælder for
mennesker, dvs. M3. På den måde er MAPSY en M3c teori.
Slaget i psykologien, som Jens på den danske front har været deltager i, har
stået omkring tegn og ting. Idé og værdi har man derimod ikke fokuseret på. 35
Man har interesseret sig for det, der er inden i den animale eksistensforms
ramme, men ikke for rammen selv, der netop defineres af seek (objekt som idé)
og find (objekt som værdi). Denne ramme har man overladt til filosofien. Jeg
tror imidlertid, at dette er "to sell psychology short". EPSY forsøger derfor at
anbringe rammen på lystavlen.
Nu er der næppe nogen, der vil betvivle konsumtionens realitet og dermed objekt som værdi. Man mener højst, at psykologi ikke omhandler værdier (et almindeligt men højst ejendommeligt synspunkt). Problemet koncentrerer sig derfor til spørgsmålet om, hvorvidt søgen kan siges at være en realitet.
Mit argument for, at søgen er en realitet, skal være dette.
For at tale om søgen som en realitet skal vi have en reel forbindelse mellem
subjekt og objekt. De skal være bundet til hinanden. Men der må ikke være tale
om den fusionerede materielle forbindelse, vi finder ved konsumtion. Der må
heller ikke være tale om den materielle fysiske nærkontakt, vi finder ved fastholdelse. Ej heller må der være tale om den lidt mere diffuse materielle fysiske
fjernkontakt, vi finder ved sporing. Der må slet intet materielt bånd være imellem subjekt og objekt, de skal være ude af materiel kontakt, og alligevel må vi
kunne tale om en reel forbindelse.

35

Bemestringen af tegn og ting er netop det, som funktionelt kan optimeres. Det udgør derfor
platformen for den udvælgelse af mere og mere effektive funktioner, der kendetegner
udvælgelsen af the fittest i evolutionen. (Sanseorganer, muskler og hjerner handler om at
optimere bemestringen af tegn og ting). Det optimerbart funktionelle finder vi derfor først og
fremmest inden for seek-and-find rammen. Det er indholdet, der konkurreres på (sporing og
håndtering) ikke rammen selv. Psykologien har altid (selv hos Aristoteles) haft en funktionel
bias, og det har den moderne anvendte psykologi også. Den forsøger netop at optimere
funktioneringen hos sine kunder. Dette kan være en forklaring på, at rammen ligesom er kommet
"for langt ud" for psykologien.
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I en reel og temmelig principiel henseende kan vi tale om en sådan forbindelse.
Der er nemlig en nødvendig logisk forbindelse mellem subjektet og objektet,
som vi kan udtrykke på den måde, at en levende organisme som levende organisme er utænkelig uden, at der til den modsvarer en ydre næringskilde. Dette er
den mest elementære og grundlæggende biologiske kendsgerning og følger af
termodynamiske kendsgerninger. Disse kendsgerninger har vi udtryk med subjektet som organismen og objektet som den eksterne næringskilde. Fordi subjektet forudsætter objektet, kan vi også tale om en logisk - eller bedre øko-logisk
- forudsætning. subjektet og objektet er - forud for sporing, fastholdelse og konsumtion – økologisk forbundne. Den økologiske forbindelse er en nødvendig
forudsætning for at tale om søgen, men den er ikke tilstrækkelig. Søgen er noget, der praktisk finder sted i verden givet som en materiel struktur (her først og
fremmest en scene udstrakt i tid og rum). Vi kan sige, at søgen også må komme
til udtryk som en environmental kendsgerning. Søgen må være en forbindelse,
der faktisk fysisk afstedkommer, at subjektet når objektet. Den økologiske forbindelse er ikke tilstrækkelig, vi må også demonstrere en environmentalt virksom forbindelse. Der må kort sagt være en elastik mellem subjekt og objekt. Og
en anden elastik end den fysiske kontakt beskrevet under b, c og d. Kan vi påvise en sådan ikke-materiel eller usynlig elastik?
Lad os igen lave et tankeeksperiment. Og lad os igen begynde bagfra, og tage
fat i fødeobjektet inden i planariens snabel (d), lad os trække det ud af snablen
og vriste det ud af planariens omklamring (c), lad os flytte det ud af fysisk kontakt med planarien men stadig inden for spor-kontakt (b). Slipper vi nu - og planarien ikke er blevet alt for hjerneskadet - så vil planarien bevæge sig tilbage
igen via b og c til d. Her er der elastik mellem subjekt og objekt, og det er tilmed en materiel elastik (med en slags nærkontakt hele vejen, sporingens fjernkontakt er jo en lang sekvens af nærkontakter). Ingen vil selvfølgelig have problemer med denne forbindelse.
Lad os nu gentage eksperimentet, men denne gang fortsætter vi ud over enhver
spor-kontakt. Fødeobjektet anbringes helt ude af enhver form for materiel kontakt med planarien. Så slipper vi. Resultatet bliver præcis det samme som før.
Planarien bevæger sig igen tilbage, denne gang via a, b og c til d. Igen er der
tydelig elastik mellem subjekt og objekt. Søgen er derfor ligeså meget en realitet
som sporing og fastholdelse.
At elastikken ikke denne gang er materielt båren over hele strækningen, gør det
ikke til mindre elastik, for resultatet bliver ganske det samme. Vi må blot sige,
at et stykke af vejen er elastikken ikke af materiel beskaffenhed (i hvert fald
ikke i samme betydning som ved b, c og d). Og hvor der er forbindelse, men
ikke materiel forbindelse, vælger vi at tale om ideel forbindelse. (Men det ideelle kan så her opløses i den materielle beskrivelse af hele systemet, som vi har
kaldt form, eksistensform eller livsverden.)
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Hermed fremgår - og det er meget vigtigt - at den ideelle forbindelse (Objektet
givet som idé) ikke må forstås som noget inden i subjektet. Logikken implicerer
intet intra-dermalt, og det vil sige, at psyko-logik intet principielt har med dyrets
inderside at gøre. 36 Planarien har altså ikke en idé i konventionel forstand. (Noget sådan optræder først ved M2). Forbindelsen er givet i kraft af hele systemet,
der udgør den animale verden genereret af seek-and-find ernæringsmåden. Det
er derfor, at det psykiske i M1 grundlæggende er et forhold i verden og eksternt
i forhold til subjektets inderside.
Hvordan forholder denne forståelse sig nu til MAXI?
Det er nemt at se, at sporing eller taxis (b) i EPSY er identisk med det sansekategorielle. Det er også dette som MAPSY identificerer som det sansekategorielle.
Det er også nemt at se, at fastholdelse (c) i EPSY har en umiskendelig lighed
med det, som MAPSY identificerer som det udvalgskategorielle (eller måske
mere præcist: som fællesmængden af det udvalgs- og sansekategorielle, hvilket
selv er udvalgskategorielt). Der er selvfølgelig den forskel, at fastholdelse som
EPSYs M1c ikke er ganske identisk med MAPSYs menneskelige fastholdelse
(M3c i EPSY), men lad os forbise det et øjeblik.
Men hvad er så søgen?
I EPSY er det klart defineret som ikke-sansekategorielt. Hvis det sansekategorielle og det udvalgskategorielle derfor udgør et udtømmende sæt, så vil udelukkelsesmetoden konkludere for os, at søgen er udvalgskategoriel.
Men hermed sprænger vi klart M3c interpretationen af det udvalgskategorielle
som identisk med menneskelig fastholdelse, og vi gør det endda på to forskellige måder.
For det første hævder vi, at fastholdelse på simpelt dyrisk plan (M1) er ligeså
udvalgskategorielt som fastholdelse på menneskeligt plan (M3). Både M1c og
M3c er udvalgskategorielt. Hermed har vi afvist MAPSYs dyr-menneske-barriere som en udvalgskategoriel barriere. (Men vi husker lige Ole Elstrups distinktion mellem at have en kvalitet til forskel og have en kvalitativ forskel. Vi siger
bestemt ikke, at M1c er kvalitativt det samme som M3c, blot at de har en kvalitet fælles: det udvalgskategorielle).

36

Hvilket selvfølgelig ikke udelukker, at de mulige relationer mellem indre processer og psykologikken (= psyko-fysiologi) i sig selv kan være et ret interessant emne. Det er formentlig
relevant, hvis man skal begrunde, at dyret kan opleve noget. Og på M2-trinnet er det helt
afgørende, for repræsentationen af det psykiske kan ikke forstås uden hukommelse (mind) og
hukommelse er med nødvendighed en intra-dermalt funderet proces. (Med M2 bliver hjerner
psykologisk interessante, men ikke ret meget før.)
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For det andet hævder vi, at det udvalgskategorielle ikke kan identificeres med
fastholdelse, men at søgen også er et udtryk for det udvalgskategorielle. Mc er
udvalgskategorielt, men Ma er det også. (Og vi hævder, at netop Ma udtrykker
det psykiske i dets grundlæggende form).
Enten er disse påstande rigtige eller også er de forkerte. (Vi springer den mulige
kombination over).
Hvis de er rigtige, så betyder det, at det udvalgskategorielle beskrevet i MAXI
må være en mere almen og åben kategori end det, som MAPSYs M3c prototype
præsenterer.
Hvis de er forkerte, så betyder det, at dette spørgsmål må besvares: Hvis søgen
ikke er udvalgskategorielt, og heller ikke sansekategorielt, hvad er det så?
Det er kun Jens, der som Lord of MAXI i sidste ende kan beslutte om disse forskellige muligheder, men mit udspil er, at M1a er det mest primitive udvalgskategorielle. Kun objekter, der har en sådan materiel beskaffenhed, at de er ting
og ikke kun tegn, kan opfylde de biofysiske krav til fødeobjekter. Ingen dyr lever eller har nogensinde levet af tegn. Dyrenes fødeopsøgning ender derfor i
sidste instans med kapringen af en fødeting. Dvs. et partikulært objekt bliver
udvalgt i denne proces. Hvis vi opfatter dette fødeudvalg som en tidsmæssig
udstrakt proces med stadier, så er der vel grund til at sige, at udvalget begynder,
når fødeopsøgningen begynder. Fødeopsøgningen kan opfattes som en slags
cone i tid og rum, hvor den åbne ende først udgør den satte muligheds rum eller
horisont, for derefter at blive indsnævret i sporenes informationsrum (men hele
tiden med det ideelle objekt som forudsat), der dernæst snævres ind til fastholdelsens fysiske genstandsrum, for endelig at nå sin kulminationsspids med konsumtionens værdirealiserende opfyldelse. Hele conen er efter min mening udvalgskategoriel, blot skifter den farve undervejs fra rent udvalg (a) til det sansekategorielle båret af det ideelle udvalg (b) til det fysiske udvalgs regimentering
af det sansekategorielle (c) til den konsumative opfyldelse af hele den udvælgende proces (d).
Hermed begynder udvalget med M1a. Søgen bliver dermed al udvalgs begyndelse og dermed det psykiskes mest primitive og grundlæggende form.
Denne påstand er langt fra veletableret. Den eksisterer kun som konklusion.
Præmisserne og argumentet fra præmisser til konklusion er langt fra på plads.
Der er mange store problemer tilbage, og utvivlsomt også mange usynlige distinktioner, uden hvilke vi kommer til at soppe rundt i kategorifejltagelser. En
stor hjælp til at afgøre, hvorvidt MAXI kan imødekomme EPSYs M1a, vil det
imidlertid være, hvis vi også får en bedre idé om, præcist hvad MAPSYs M3c
egentlig går ud på? Jeg har her en forestilling, som jeg vil præsentere til sidst.
Under omtalen af 3M taxonomien nævnte jeg, at i M1 er det psykiske slet og
ret, hvad det er; i M2 kan det derudover repræsenteres; og i M3 kan det derud313

Efter Studiebrevene 5(af 5), 2. del. Niels Engelsted, 23.03.98
over gøres til objekt. 37 Vi kan nu skrive det sådan, idet vi bruger a, b, c og d,
som det psykiskes indhold.
M1

S/ a b c d /O
abcd

M2

S/ a b c d /O

M3

S/ a b c d /O; (O = a ∨ b ∨ c ∨ d)

Det skal læses på den måde, at i M1 har vi et forhold mellem subjekt og objekt,
der rummer stadierne a, b, c, og d. I M2 har vi et forhold mellem subjekt og
objekt, der rummer stadierne a, b, c og d, og (tidligere erfaringer med) disse
stadier kan repræsenteres og give mulighed for overvejelse. I M3 har vi det
samme og her kan hvert af stadierne gøres til subjektets objekt (dette er ikke
tilfældet i M2). F.eks. kan dette føre til, at subjektet har en genstand (M3c) som
objekt. (Hidtil var det kun muligt at møde et objekt som genstand, og det er noget helt andet). At have en genstand som objekt, er det samme som at interessere sig for, hvad tingen er i sig selv. Noget sådant forekommer dyr absurd, eller
rettere det forekommer slet ikke hos dyr. Der findes et navn for det, der lige i de
her tider gøres til et bad name. Det kaldes God-eye-view. Det er slet ikke nogen
dårlig betegnelse! Det er et perspektiv mennesket faktisk kan anlægge på tingene.
Et objekt er det, subjektet hungrer efter. I vores historie har objektet hele tiden
været repræsenteret ved føde, fordi føde som objekt sætter den animale eksistensform, men hen ad vejen kommer der andre ting til, der udgør objektiver for
subjektet (partner ved sexuel reproduktion, yngel ved yngelpleje, osv.). I M3 er
denne objektsudvidelse kommet så vidt, at subjekt-objekt forholdet selv kan
blive objekt. Kung-folket taler om "the little hunger after food and the big hunger after meaning". (Det synes jeg selvfølgelig er ret klogt). Dyr har nok kun
den lille sult. Med mennesket bliver den store mulig.
Faktisk kan man sige, at 4 store projekter for den menneskelige ånd, som ingen
dyr har lod i, netop er de fire stadiers objektmåde sat som objekt (dvs. mål i sig
selv):

37

Hermed er intet sagt om, hvordan og hvorfor M2 og M3 har disse egenskaber. At udfolde det
kræver specielle teorier om M2 og M3. Jeg har (f.eks. i Personlighedens almene grundlag
[Engelsted, 1989a]) skrabet nok i overfladen til at turde hævde disse træk, men herfra og til en
fuldt udbygget teori er der langt.
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a. IDÉ

>

Filosofiens epistemologi og ontologi.

b. IMAGE

>

Æstetikken og kunsten.

c. GENSTAND >

De empiriske videnskaber

d. VÆRDI

Læren om værdier, axiologi og etik.

>

Hvis dette har noget på sig, og det har det måske, så svarer M3c i Jens' MAPSY
til den videnskabelige objektgørelse af fastholdelse, der giver os objekter i deres
rene genstandsbeskaffenhed. Dette er selvfølgelig meget forskelligt fra M1s lokale fastholdelse og M2 erindringsbaserede fastholdelse. 38 Hvis vi derfor identi-

38

Hermed ser vi i øvrigt den kvalitative forskel mellem fastholdelse som M1c, M2c og M3c. Der
er i alle tre tilfælde tale om udvalg, og også om udvalg i den specielle betydning af fastholdelse.
Fastholdelse som udvalg er efter min mening bedst repræsenteret ved MAXIs axiom 11, der
siger, at fællesmængden af en sansekategori og en udvalgskategori er en udvalgskategori. Det
svarer til, at fastholdelse i både M1c, M2c og M3c implicerer en kombination af det
sansekategorielle og det udvalgskategorielle (håndtering er umuligt uden at blive sensorisk
informeret, selv Mendel må kunne læse sine skilte, derfor hører det sansekategorielle med ved
fastholdelse). Fastholdelse af det partikulære involverer altid numerisk identitet af den simple
grund, at fastholdelse omringer en lokation i rummet, der kun kan fyldes af én ting, defineret ved
netop i et givet øjeblik at udfylde denne lokation i rummet. Det er, hvad numerisk identitet
betyder. I den forstand er det netop fødeobjektets numeriske identitet, som planarien ved M1c
omklamrer. Her gælder i øvrigt allerede fra M1, at den numeriske identitet udgør en grund for de
sansekategorielle forandringers figur. Så snart vi er nået fastholdelsens trin (M3c), så kan
kamæleonen skifte nok så meget farve, den forbliver det samme objekt for predatoren. Det nye,
der sker ved M2c, hvor erindring knyttes til den psyko-logiske formåen, er, at objektet kan
fastholdes på en ny måde. Det kan (qua erindringen) fastholdes fra en situation til en anden
situation. (I M1 er det ikke muligt).# Når noget registreres som "det samme" fra situation1 til
situation2, så har vi numerisk identitet, der ligesom er frigjort i den situationsbundne tid.
Pattedyr har denne evne. Der er en million psykologiske forsøg fra hunde til spæd- og andre
børn, der netop sigter mod at demonstrere denne evne. Der er også objekt-permanens i M1, men
den er helt bunden til den igangværende situation og ophører, hvis situationens kontinuitet
brydes. Hos pattedyr, derimod, kan objekt-permanensen opretholdes, selv om situationen skifter.
Om der tilføjes noget principielt nyt i objektpermanens-henseende med mennesket skal jeg lade
være usagt. Men der sker i hvert fald det i M3c, at det fastholdte (objektet som genstand) kan
gøres til objekt. Hermed tilbyder der sig en videnskabelig forestilling om numerisk identitet (det
er faktisk videnskabens forudsætning). Den lille ombytten mellem objekt som genstand og genstand som objekt betyder, at også genstanden bliver noget i sig selv, hvorfor numerisk identitet
også bliver noget i sig selv. Hvis det er numerisk identitet an sich, der skal være kriteriet for det
udvalgskategorielle, så har dyr det selvfølgelig ikke. Den numeriske identitet, de fastholder, er
hele tiden für sich, men ikke af den grund mindre numerisk identitet. Måske kan man også fange
forskellen mellem dyr, pattedyr og mennesker ved at sige, at svarende til meningsudvidelsen fra
M1 over M2 til M3, så kan objekt-permanensen (den numeriske identitet) være givet som
kortvarig (M1), mellemvarig (M2) og langvarig (M3). Kortvarig betyder her bundet til
situationen, mellemvarig: permanent over enkeltsituationer, langvarig: permanent over så mange
situationer, det skal være (life itself).
# Herved bliver det i øvrigt muligt, at knytte situationer og dermed meninger sammen. Mening
kan ikke kun analyseres ned i skala (hvilket a, b, c, og d er udtryk for), de kan også syntetiseres
op i skala. Hermed opstår meningsfænomenets grundlæggende nestede karakter. Hos mennesket
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ficerer det udvalgskategorielle med M3c alene, så bliver MAXI en teori om videnskabelig udforskning af genstandsverdenen. Selv om en sådan higher-order
fastholdelse har megen overlap med menneskets daglige omgang med verdenen
(videnskab er når alt kommer til alt kun en speciel udvækst på hverdagserfaringen), så tror jeg, at det nok bliver svært at klemme det alment psyko-logiske ned
i den sko. EPSY forsøger derfor at træde skoen til. Om det i sidste ende er muligt, er så en anden sag. Det kan formentlig kun Jens afgøre.
Hermed slutter mit response. Jeg beklager, at det blev så langt.
Venlig hilsen Niels

er det kommet så vidt, at vi har forestillinger om en mening, der i udstrækning rækker over hele
livet, og endda hinsides vores eget liv.
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Kommentarer om dyrerækken og udvalgskategorisering
Tak til Jens for studiebrevene.
Tak også til Niels for at åbne ballet.
Niels mener at skellet mellem UKAT og SANKAT ikke skal findes som en horisontal linje men som en vertikal linje i dyreriget. Til den ende leverer han en
baglæns naturhistorie med en vis heuristisk værdi. Hvorfor skulle vi udelukke
bonoboer fra det gode selskab - og hvis vi ikke vil udelukke dem, hvorfor så
flagermus, eller krager, eller torsk, .., eller flagellater. Men en sådan historie kan
naturligvis aldrig være et argument., hvad man kan overbevise sig om ved at
stille sig spørgsmålet om 'care': kymrer mennesker sig om deres børn? ja da men hvis vi gør, så gør bonoboer også, og hvorfor så ikke flagermus, krager,
torsk, ... , eller flagellater. Men det gør flagellater altså bare ikke, også selv om
der ifølge denne bagvendte fortællemåde ikke er påvist nogen logisk grund til,
at de ikke skulle gøre det.
Så vi må selvsagt gribe sagen anderledes an, hvad Niels jo også gør. Man kan
gribe sagen an ved at kigge efter kendetegn ved psyken som forbundethed,
f.eks. i adfærdsmæssige indicier - eller man kan gøre sig nogle overvejelser
over, hvilke materielle strukturer der på organismesiden mon skal være til stede
for, at psyken som forbundethed kan have karakter af en udvalgskategorisering.
Niels griber til den første mulighed og kigger efter flagellaternes adfærd ved at
fodre en flagellat med en flagellatpille. Måske har jeg misforstået noget (og så
vil jeg meget gerne korrigeres/oplyses). Men at udvalgskategorisering er identisk med evnen til at få fat på en partikulær genstand, mener jeg da ikke skal
forstås således, at blot flagellaten kan finde sin flagellatpille (hvad den sagtens
kan), så har den demonstreret, at den udvalgskategoriserer. I det eksperiment er
der nemlig intet iagttageligt tegn på udvalgskategorisering. Havde vi smidt en
anden pille ned til flagellaten, ville det ikke havde gjort nogen forskel for den.
For mig at se er eksperimentet blot et tegn på flagellatens sansekategorialitet. Vi
har i vores moderne tidsalder masser af cartesiansk-funktionelle maskiner, der
kan præstere det samme. Det varer f.eks. nok heller ikke længe, før amerikanernes intelligente bomber er så smarte, at en af dem kan gå direkte efter Sadam
Husein himself - om han så sidder på toilettet. Men for bomben gør det ingen
forskel på, om det nu også var den virkelige Sadam, den blæste til atomer. Den
ville være lige kold i begge ender, om den (hvis den ikke selv var blevet blæst
til atomer) fik at vide, at det i virkeligheden var en klon, som Sadams bioteknikere havde fået fremstillet, den havde fået ram på.
Der skal mere præcise tests til at afsløre udvalgskategorisering, tror jeg nok.
Hermed har jeg ikke sagt, at jeg ikke tror på udvalgskategorisering langt tilbage
i dyrerækken.

317

Preben Bertelsen, 18.03.98
En anden fremgangsmåde ville være at gøre sig antagelser om den materielle
struktur, en organisme skulle bestå af, for at den kunne indgå på en udvalgskategoriserende måde. Et for mig lovende eksempel på en sådan fremgangsmåde
er den, som Penrose & Hameroff har udviklet i fællesskab. Ideen er her at undersøge, hvilke neurale processer der kunne tænkes at være bærer af psykens
noncomputable eller nonalgoritmiske processer, hvilket for mig at se er det
samme som udvalgskategoriserende processer (og igen må man meget gerne
korrigere mig, hvis jeg tager fejl her). Deres forslag er, at hjernens synaptiske
forbindelser synes at være kontrolleret af de molekylære strukturer i synapserne
- mere specifikt i microtubulierne i cytoskelettet. På dette molekylære niveau,
siger de, er vi på et så tilpas lavt micro-niveau, at kvanteniveau-effekter kan
gøre sig gældende. Det ser ud til, at de konstituerende byggeelementer i disse
microtubulier (tubuliner) kan være placeret i superpositioner, hvilket betyder, at
det er usikkert, om de vil fungere på den ene eller anden måde, og dermed er det
usikkert, om de bidrager til de synaptiske funktioner på den ene eller anden
måde. Kun når disse superpositioner kollapser i bestemte positioner bestemmes
den faktiske funktionsmåde. Som de siger: hjernecellerne har dermed en onboard quantum computer, som er af den særlige slags, at dens hardware alternerer alt efter kollapsens art fra superpositionen. Dertil kommer så en antagelse
om, at alle disse onboard-computere i nervecellernes synaptiske molekylestrukturer er højorganiseret koordineret. Det er på det højorganiserede niveau, at
vi så finder måder at forbinde sig på nonalgoritmiske måder til sine omgivelser.
Som sagt så er det for mig et godt forsøg på at finde de materielle forudsætninger for, at udvalgskategorisering overhovedet kan finde sted. Hvis denne model
er holdbar, så forudsætter udvalgskategorisering en bestemt stoflig konstitution.
Finder vi den hos flagellater? Kan vi finde stoflige strukturer, som på den ene
side på micro-niveau består af en række onboard quantum computere - og er
den stoflige struktur på den anden side således indrettet, at alle disse onboard
quantum computere kan få deres kollaps koordineret? Eller kræver det et mere
raffineret nervesystem?
Hvis modellen ikke uden videre er holdbar, eller hvis den ikke afdækker den
eneste måde, som stoffets organisering kan konstituere nonalgoritmiske eller
udvalgskategoriserende forbundetheder, så bliver dog spørgsmålet tilbage:
Hvilken slags stoflig organisering kan egentlig konstituere noncomputabilitet?
Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle gøre noget, at denne stoflige organisering
først optræder et stykke oppe ad dyrerækken. At det markerer et spring i dyrerækken, også et ganske radikalt spring, gør jo ingen forskel. Thi benytter vi os
af Niels' baglæns fortællemåde, så når vi jo også før eller siden bagud af dyrerækken og ned i det biokemiske og længere tilbage det mere simple stofområde.
Et eller andet sted i hele denne udviklingsrække må der jo alligevel antages et
radikalt spring i stoffets evne til at relatere sig på en udvalgskategorial måde 318
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så om det er sket 1.5 sekund efter big bang eller et godt stykke inde i den dyriske evolutionshistorie, gør i sig selv ingen forskel. EPSY-tesen om, at psyke
drejer som om at søge - at få fat på noget, kan jo stadig fastholdes, og så kan
man så ellers give sig til at undersøge, hvornår denne søgende aktivitet overgår
fra at være en sansekategorisering til at være en udvalgskategorisering - og det
vil sige, hvornår psyken overgår fra at være sansekategoriserende til at være udvalgskategoriserende.
Mvh Preben Bertelsen
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Spørgsmål
Kære Jens Mammen!
Nu har Niels og Preben reageret på dit ganske imponerende materiale, som har
indført os i formelle problemer i forholdet mellem sansekategori og udvalgskategori. Det vil jeg også gerne gøre. Tidsskriftet Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi har stillet mig i udsigt på et senere tidspunkt at bidrage med
en targetartikel, og jeg har planer om at skrive om menneskelige tilknytninger,
hvor jeg påtænker at forholde mig til dine to centrale kategoribegreber. [Se
Schultz, 1998].
Jeg vil gerne stille Jens nogle spørgsmål i den anledning, som kan afklare, om
jeg har misforstået noget. Det første spørgsmål lyder:
Er verden udtømmende beskrevet ved sansekategorier og udvalgskategorier,
eller foreligger der fænomener i verden, som ikke kan indordnes ved hjælp af
disse to kategorier?
Et muligt svar kunne være, at de to kategorier nødvendigvis må indordne alt
eksisterende på grund af en eller anden fundamental kosmologisk kendsgerning.
Et andet muligt svar kunne være, at de to kategorier afgrænser og udtømmer
den del af verden, som mennesker kan begribe. Muligheden for eksistensen af
noget andet er derfor til stede, men muligheden for at erkende det findes ikke.
Et tredje muligt svar kunne være, at de to kategorier afgrænser og udtømmer
den del af verden, som Jens har valgt at beskæftige sig med. Identificerbare fænomener, som ikke kan indordnes i Jens' kategorier, kan andre psykologer interessere sig for, men dem har Jens bare ikke ønsket at beskæftige sig med.
Hvis svaret er et af de to første, har Jens' teori en voldsom ambitionsdybde, der
gør krav på at kunne være selve psykologiens fundament, og omgangen med
teorien skal respektere denne dybde. Konsekvensen er nemlig, at teorien påtager
sig at kunne fundere alle identificerbare psykiske fænomener. Jeg tror selv, at
Jens prøver at indfri lidt af denne konsekvens ved i forskellige artikler og foredrag at antyde, hvorledes menneskelige tilknytninger begribes gennem udvalgskategoriel perception.
Hvis svaret er det tredje, er sagen anderledes. Det tredje svar efterlyser nemlig
en præcisering af teoriens inklusivitet og eksklusivitet, og hvorledes grænseområdet herimellem skal tackles.
Jeg mener selv at kunne identificere masser af psykiske fænomener, der ikke
kan indordnes i Jens' to kategorier. Interessant nok får jeg øje på disse fænomener, fordi jeg er blevet fortrolig med at supplere den menneskelige kategorielle
erkendeevne (udvalgskategoriel såvel som sansekategoriel) med en symbolsk
erkendeevne, der identificerer fænomener, som hverken er udvalgskategorielle,
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sansekategorielle eller kombinationer heraf. Og det er netop psykiske tilknytningsfænomener, som synes mig at have denne kvalitet.
Lad mig derfor fremture med et enkelt og simpelt eksempel herpå
"Jeg betragter et fænomen, som jeg beskriver som et lækkert æble".
At æblet er lækkert, er vel næppe sansekategorielt beskriveligt. Hvad skulle de
relevante sansekategorier være for nogle? Thi æblets sansekategorielle egenskaber skal jo suppleres med mine stofskifteegenskaber, for at egenskaben
"lækker" kan foreligge i verden.
At æblet er lækkert, er vel heller ikke udvalgskategorielt beskriveligt. Det er jo
ikke særlig sandsynligt, at det er mit og æblets fælles historie, der har knyttet
mig til æblet og muliggjort, at jeg kan udvælge netop dette æble, som jeg har
netop denne historie med.
Jeg spørger derfor Jens: "Hvordan vil du kategorisere egenskaben lækker?" En
egenskab masser af identificerbare fænomener har.
Med venlig hilsen
Erik Schultz
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Svar til Erik Schultz
Kære Erik - og STP!
[…]
Lad mig her prøve at besvare Eriks spørgsmål fra den 19. marts.
1. Hverken verden eller mængden af fænomener er udtømt af sanse- og udvalgskategorierne. Det drejer sig kun om den tingslige verden, som jeg også har
fremhævet flere steder både i DMS og i studiebrevene. Der findes meget mere i
verden end ting. Der findes f.eks. også begivenheder, tilstande, tanker, meninger, betydninger, symboler og sikkert meget, meget mere.
Den tingslige verden har formentlig en særlig status som en slags "rekursbasis"
eller "forankring" for alt, hvad der ellers findes, både ontologisk og epistemologisk. Men det har vi ikke diskuteret i denne sammenhæng.
2. Det, jeg mener med, at sanse- og udvalgskategorierne kan "udtømme" den
tingslige verden, er (jfr. SB17, a13-26; og DMS, 1996, s. xxiii), at det er foreneligt med mit axiomsæt at hævde, at der eksisterer et maksimalt SU-rum.
Dvs. et univers af ting, hvor enhver delmængde er en foreningsmængde af en
sanse- og en udvalgskategori. Det er altså foreneligt med axiomsættet at hævde,
at der ikke eksisterer andre måder at definere delmængder i den tingslige verden
på end ved hjælp af sanse- og udvalgskategorier. Det betyder ikke, at vi (eller
nogen andre subjekter) de facto eller i praksis udtømmer denne ideelle eller
teoretiske mulighed, der er beskrevet som et maksimalt SU-rum.
3. Sanse- og udvalgskategorierne beskriver den "ekstensionale" side af vores
kategoriseringer af ting. Dvs. at de beskriver de inddelinger i den tingslige verden, vi kan foretage, "set udefra" (jfr. SB12, a9 og SB17, a8-9). De beskriver,
hvilket muligt objektivt grundlag vi kan have for vores inddelinger af den
tingslige verden, uanset det tilsvarede fænomenologiske indhold. I DMS (s.
304-307) har jeg kaldt det for vores "praktisk-sanselige" forhold til den tingslige
verden. Hvilke forskelle eksisterer i verden, som kan udgøre den objektive side
af vores klassificeringer af ting? Her hævder jeg, at der kun eksisterer to slags
forskelle: 1) Tingenes forskellige egenskaber (svarende til sansekategorierne).
2) Tingenes forskellige forekomst og historie i tid og rum (svarende til udvalgskategorierne). Disse to slags forskelle møder vi med vores krop, der selv besidder egenskaber og befinder sig i (og bevæger sig i) tid og rum. Det er altså selve
mødet, som jeg beskriver.
4. De "psykiske fænomener", som Erik omtaler, har en objektiv og en subjektiv
side. Jeg beskriver alene den objektive side. Om alle psykiske fænomener har
en objektiv side, ved jeg ikke. Jeg siger bare, at i det omfang, at de har en objektiv side, som vedrører kategorisering af ting, så hviler den alene på sanse- og
udvalgskategorier.
322

Jens Mammen, 19.04.98
5. Erik nævner eksemplet "et lækkert æble". Selve "lækkerheden" har jeg ingen
ambition om at definere kategorialt. Den er netop med Eriks egne begreber
"symbolsk" og hverken "kategorial" eller tingslig. Men hvis vi vender blikket
mod, hvilke forskelle i den tingslige verden, som kan tænkes at gøre en forskel
med hensyn til, om jeg vil regne noget for et lækkert æble eller ej, så drejer det
sig netop om sanse- og udvalgskategorier. Dette udelukker ikke, at der også er
andre forskelle (som ikke kan henføres til den tingslige verden, in casu æblet),
der gør en forskel, og som f.eks. har at gøre med mit humør. Det symbolske, i
Eriks terminologi, kan ikke reduceres til det kategoriale. (Jeg bruger her begreberne som i Eriks bog Personlighedspsykologi på erkendelsesteoretisk grundlag. (Schultz, 1988)).
6. Lad os igen se på det (potentielt) lækre æble og den kategoriale side af den
"symbolske" lækkerhed. Det er trivielt, at lækkerheden afhænger af æblets "sansekategorielle" egenskaber, smag, lugt, udseende. Men det konkrete æbles lækkerhed kan også afhænge af æblets "udvalgskategorielle" forekomst og historie i
tid og rum. Hvis det er et æble, som jeg har fået af Pia Kjærsgaard, vil jeg sikkert ikke synes, at det er lige så lækkert som, hvis jeg havde fået det af Erik.
7. Erik kan måske efter dette synes, at mit ambitionsniveau nok er højt, hvad
angår den tingslige verdens kategorialitet, men til gengæld lavt, hvad angår de
"psykiske fænomener", som han finder væsentlige for psykologien. Hertil er at
sige, at jeg betragter min teori for sanse- og udvalgskategorier som en udredning af "økologien" i vores tingslige (livs)verden, og at en forståelse af denne
økologi er en nødvendig - og i høj grad ignoreret - forudsætning for psykologien. Hermed være ikke sagt, at den er tilstrækkelig.
8. Netop når det drejer sig om menneskelige tilknytninger, som Erik vil skrive
om i Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi [Se Schultz, 1998], viser
denne "økologi" sin styrke, for mig at se. Menneskelige tilknytninger, kærligheds- og venskabsforhold, ejendomsforhold, mv. kan kun forstås som henvisende til udvalgskategorier som deres objektive side (se f.eks. min artikel "Erkendelsen som objektrelation" (Mammen, 1986)). De sentimenter eller affektioner,
som måtte høre til som den subjektive side af forbundetheden, er naturligvis
ikke udtømmende beskrevet med denne bestemmelse af deres kategoriale
grundlag. Men de kan heller ikke forstås uden. (Se evt. også mit kapitel "Menneskemodeller i psykologien - og en diskussion med teologien" (Mammen,
1997)).
Venlig hilsen Jens Mammen
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Svar til Preben Bertelsen
Kære Preben - og STP!
1. Lad mig […] prøve at svare på Preben Bertelsens indlæg til STP fra den 18.
marts. Preben rejser for mig at se tre sammenhængende spørgsmål: A) Hvad
skal der til, for at et dyrs forbindelse til omverden kan karakteriseres ved udvalgskategorier? B) Er det en nødvendig betingelse for realiseringen af denne
forbindelse, at der i dyret forløber nonalgoritmiske eller noncomputable processer? C) Hvad er det materielle eller organiske grundlag for sådanne processer?
2. Spørgsmål A henvender sig nok i højere grad til Niels Engelsted end til mig,
så jeg vil gerne vente med at svare på det, til jeg forhåbentligt snart kommenterer Niels' mening om spørgsmålet i hans "Efter Studiebrevene".
Spørgsmål C vedrører i høj grad Roger Penrose's og Stuart Hameroff's teori om
quantum computere i hjernen, som jeg ikke føler mig kvalificeret til at kommentere i denne omgang.
Tilbage står spørgsmål B, som jeg vil forsøge at svare på i det følgende.
3. Lad mig først sige, at jeg mener, at der er mange gode grunde til at tro, at der
- i det mindste i menneskers hjerner - forløber nonalgoritmiske processer. Jeg er
dog usikker på, hvorvidt der i dag findes noget virkeligt tvingende argument for
det. Penrose's argument ud fra menneskers evne til at nå frem til ny matematisk
indsigt, som ikke kan nås ved (algoritmisk) deduktion fra allerede eksisterende
matematisk indsigt (jfr. Kurt Gödel), beviser formentlig kun, at vi aldrig vil
kunne definere en algoritmisk model af vores egen funktionsmåde, ikke at en
sådan ikke findes. Penrose's argument er formentlig kun tvingende som et epistemologisk argument, der afviser muligheden af AI, men ikke som et ontologisk argument, der afviser, at vi faktisk fungerer algoritmisk, efter ikke-erkendte
regler.
4. Når jeg ovenfor siger, at vi næppe i dag har et sådant tvingende argument, så
har jeg også antydet, at jeg ikke mener, at selve det forhold, at vi som mennesker er forbundet med vores omverden som beskrevet med mine 11 axiomer for
sanse- og udvalgskategorier, implicerer, at vi fungerer nonalgoritmisk, selv om
jeg som sagt faktisk tror, at vi gør det.
Men jeg kan godt se, at tanken er nærliggende ud fra, hvad jeg har skrevet i
DMS og især i studiebrevene. Lad mig uddybe det:
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5. Lad os forestille os, at vi er indrettet som en algoritmisk mønstergenkender,
der er grundlaget for vores sansekategorier. Det følger nu af Axiom 6 "Ingen
ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori" og Axiom 7: "Der eksisterer en
ikke-tom udvalgskategori i U", at der findes en udvalgskategori, som den algoritmiske mønstergenkender ikke kan identificere. Sagt med andre ord indeholder møstergenkenderen ikke nogen algoritme til afgørelse af, om en genstand
tilhører en given udvalgskategori.
Men dette udelukker ikke i sig selv, at vi ud over at være en mønstergenkender
også er indrettet med et motorisk baseret orienteringssystem i rum og tid, der
identificerer udvalgskategorier, og som er algoritmisk. Der er bare nødvendigvis
tale om en algoritme, der er defineret uafhængigt af mønstergenkenderens algoritme. Dette udelukker heller ikke, at de to algoritmer kan "arbejde sammen",
jfr. Axiom 11: "Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en
udvalgskategori".
6. En nødvendig forudsætning for, at der kan findes en algoritmisk mønstergenkender som basis for sansekategorierne, må være, at sansekategorierne har en
numerabel basis. Denne mulighed har jeg ikke udelukket hverken i DMS eller i
studiebrevene.
Imidlertid viser det sig, at i et maksimalt SU-rum har sansekategorierne ikke en
numerabel basis, og der eksisterer følgelig ikke nogen algoritmisk mønstergenkender som basis for sansekategorierne i et sådant rum. Men som det også er
sagt i studiebrevene, er maksimale SU-rum et ideelt grænsetilfælde, hvorimod
alle realistiske interpretationer af sanse- og udvalgskategorierne som praktisk
afgørbare svarer til sub-maksimale SU-rum. Altså implicerer disse realistiske
interpretationer ikke umiddelbart, at sanse- og udvalgskategorierne er baseret på
ikke-algoritmiske processer.
7. Jeg vil godt til afslutning understrege, at jeg betragter ideen om, at vi - og
(nogle?) dyr - fungerer nonalgoritmisk, som meget frugtbar og formentlig korrekt. Men jeg mener desværre ikke, at jeg med min aksiomatik har fundet det
tvingende argument for det. Derimod vil jeg mene, at jeg har defineret en begrebslig kontekst, hvori spørgsmålet kan diskuteres rimeligt præcist og implikationsrigt.
8. For en evt. uddybning af ovenstående, se SB8, a1-4; SB12, a15 og a23;
SB16, a14; SB17, a37-42; SB22, a12 og a23.
Venlig hilsen Jens Mammen
325

Jens Mammen, 06.05.98
Uddybet svar til Preben Bertelsen
Kære STP'ere!
STP-medlem Jens Kvorning har mundtligt påpeget over for mig, at jeg nok
burde præcisere, hvad jeg i mit svar den 27.4.98 til Preben Bertelsen mener med
begrebet "uafhængigt", når jeg i afsnit 5 skriver:
"Sagt med andre ord indeholder mønstergenkenderen ikke nogen algoritme til
afgørelse af, om en genstand tilhører en given udvalgskategori.
Men dette udelukker ikke i sig selv, at vi ud over at være en mønstergenkender
også er indrettet med et motorisk baseret orienteringssystem i rum og tid, der
identificerer udvalgskategorier, og som er algoritmisk. Der er bare nødvendigvis
tale om en algoritme, der er defineret uafhængigt [min kursivering] af mønstergenkenderens algoritme."
Jeg vil ikke her gå dybt ind i spørgsmålet om, hvad en algoritme er. Men det er
sådan noget, som en computer kan udføre, dvs. en computer med et endeligt sæt
instruktioner, men med et principielt uendeligt lager, altså en såkaldt Turing
maskine (jfr. SB3 og SB10, a37-39). Det algoritmen kan udføre, er helt generelt
sagt - i et endeligt, men ikke nødvendigvis på forhånd fastlagt, antal "skridt" - at
afbilde en given inputmængde på en outputmængde, som f.eks. kan bestå af tal
eller af "svarmulighederne" ja/nej.
En algoritme B kan have en anden algoritme A's output som sit input. Hvis B
ikke har andet input end A's output, vil jeg kalde B for determineret af A. Hvis B
slet ikke modtager input fra A's output, er B uafhængig af A. Det tredje mulige
tilfælde, hvor B både modtager input fra A og andet input, kunne man måske
kalde, at B er afhængig, men altså ikke determineret, af A?
Det jeg har villet sige med citatet ovenfor, vil med denne præciserede terminologi være, at en eventuel algoritme til identifikation af udvalgskategorier ikke
kan være determineret af nogen algoritme, der alene identificerer sansekategorier. Den kan altså ikke nøjes med input fra en sådan algoritme. Men disse input
kan godt indgå sammen med andre input, så at algoritmen til identifikation af
udvalgskategorier - hvis den findes - godt kan afhænge af en algoritme til identifikation af sansekategorier - hvis den findes. I den forstand kan de hypotetiske
algoritmer altså tænkes at "arbejde sammen", som jeg udtrykte det sidst i afsnit
5 i svaret til Preben, med henvisning til Axiom 11.
Venlig hilsen
Jens Mammen
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The full MONTI. Foreløbigt svar til Niels Engelsted
Kære STP'ere!
1. Siden Niels Engelsted den 10.-23. marts 1998 sendte sine STP-breve "Efter
Studiebrevene" (herefter ES) om MAPSY og EPSY, har jeg gået og ventet på et
pusterum, hvor jeg kunne skrive et langt og grundigt svar. […] Nu kommer der
i stedet et forholdsvis kort svar, som jeg håber senere at følge op med et længere.
2. På sin vis kunne jeg nøjes med en ultrakort version, jfr. Niels' ditto forslag i
ES 1, nemlig
A. Tusind tak, Niels, for din modtagelse af og reaktion på mine studiebreve!!
B. Du har helt ret i det altsammen!
Alligevel har jeg lyst til at uddybe punkt B en smule.
3. Det viser sig nemlig, at Niels ikke bare har ret i sin generalisering af
MAPSY, men endda har endnu mere ret, end han har skrevet. Det leder til en ny
opdagelse (jfr. afsnit 19, nedenfor), men rejser også et ny problem (jfr. afsnit
21).
4. I stedet for at kritisere Niels' EPSY-interpretation fra min MAPSY-interpretations side, hvilket ville være halsløs gerning, vil jeg derfor gå endnu længere i
Niels' retning, ud på den anden side af EPSY til MONTI (som er "Mammens
ONTologiske Interpretation") og derfra forsøge at bruge Niels' kritiske metode
på både EPSY og MAPSY, med samme konstruktive sigte som Niels.
5. Sagen er jo, at MAXI ("Mammens AXIomsystem"), som Niels så rigtigt siger, er indifferent, tolerant, ligeglad og ligegyldig over for sine interpretationsmæssige bejlere, og på spørgsmålet om, hvad det/den/hun handler om, svarer
som en sfinks. Sagt med andre ord fortæller et axiomatisk system ikke selv noget om sin semantik, jfr. SB5 og SB6.
6. Det er derfor helt rigtigt, at MAXI ikke kan gøre krav på kun at handle om
sanse- og udvalgskategorier, således som de er semantisk defineret i MAPSY.
MAXI handler lige så vel om sanse- og udvalgskategorier, således som de er
semantisk defineret i EPSY. Dette betyder, som Niels konkluderer, at MAXI
beskriver det psykiske i almindelighed og ikke kun i den særligt menneskelige
udgave.
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7. Men hvorfor stoppe her? Som Niels fremhæver, har MAXI uendeligt mange
forskellige interpretationer, f.eks. også nogle hvor sanse- og udvalgskategorierne tolkes som delmængder af et tallegeme (jfr. ES 4).
8. Niels' mest vidtgående tolkning (ES 4½) indebærer, at udvalgskategorierne er
de objekter, som en flagellat kan "få fat på". Preben Bertelsen har i sit STP-brev
den 18.3.98 hævdet, at Niels (semantisk set) går for vidt i sit eksempel. Men
man kunne også sige, at han går for kort, hvis vi alene bruger den semantikblinde MAXI som dommer.
9. Hvis vi yderligere udvidede tolkningen af udvalgskategorierne til at være alle
de objekter, som flagellaten kom i kontakt med i sit liv, hvad enten den havde
forsøgt at få fat på dem eller ej, så ville de også tilfredsstille MAXI.
10. Så vidt jeg kan se, kan man endda lave en interpretation af MAXI, der ikke
forudsætter et individ med psyke i en verden. Ja, interpretationen forudsætter
slet ikke nogen levende individer i verden. I den forstand er den en rent ontologisk interpretation, renset for epistemologi, dog med det forbehold, at den måske stadigvæk siger noget om, hvordan verden vil tage imod individer, når de
indfinder sig, hvordan den "kan åbne sig". Det er denne interpretation, som udgør MONTI.
11. Interpretationen forudsætter, at genstandene i verden fordeler sig på to måder, der står i et indbyrdes kontingent forhold, nemlig på den ene side ved, at de
udviser forskellige (universelle) egenskaber, på den anden side ved, at de indtager forskellige positioner i tid og rum. Man kunne sige, at tingene på en gang er
ordnet eller distribueret i et universelt egenskabsrum og i fysisk rum-tid, og at
den ene orden ikke er determineret af den anden. Jeg har redegjort for nogle
bånd på denne dobbelte distribution i SB20 og lidt i SB21.
12. I dette univers, eller denne verden, af genstande kan vi nu definere to slags
delmængder. Den første slags delmængder, som vi kunne kalde egenskabskategorier, er intensionelt defineret alene ved genstandenes egenskaber, altså uafhængigt af genstandenes position i fysisk rum og tid. Man kunne sige, at egenskabskategorierne alene har at gøre med genstandenes positioner i det universelle egenskabsrum.
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13. Lad os endvidere antage, at MAXI's axiomer for sansekategorier også gælder for egenskabskategorierne. Denne påstand kræver måske en nøjere analyse
af egenskabskategoriernes semantik. Men vi kan tænke på dem som sådanne
kategorier, som i princippet kunne defineres ved sensoriske kriterier i videste
forstand, selv om vi altså ikke forudsætter, at der findes subjekter.
14. Den anden slags delmængder i verden er nu defineret intensionelt ud fra
genstandenes position i rum og tid. Vi kunne kalde dem for lokale kategorier,
hvor "lokalitet" henviser til både tid og rum. En delmængde af en lokal kategori,
defineret ved de genstande i kategorien, som desuden tilhører en bestemt egenskabskategori, vil vi selv kalde en lokal kategori.
15. Vi kan herefter antage, at MAXI's axiomer for sansekategorier og udvalgskategorier også gælder for henholdsvis egenskabskategorierne og de lokale kategorier. F.eks. at foreningsmængden af to lokale kategorier er en lokal kategori
(Axiom 10), og at ingen ikke-tom lokal kategori er en egenskabskategori (Axiom
6), jfr. påstanden ovenfor om de to tilsvarende "ordners" (distributioners) indbyrdes kontingens.
16. Faktisk er der intet i selve MAXI, der forhindrer os i at fortolke sansekategorierne som egenskabskategorier og udvalgskategorierne som lokale kategorier, slet og ret, uden henvisning til noget subjekt. Altså en rent ontologisk interpretation. Det er det, som jeg gør i MONTI. Men der er endnu ikke tale om
the full MONTI.
17. Jeg hævder nemlig nu, at der ikke eksisterer andre måder at ordne verden på
end ved hjælp af egenskabskategorier og lokale kategorier. Der kan måske eksistere andre intensioner end dem, der definerer disse kategorier, altså henholdsvis egenskaber og position i tid og rum, f.eks. hvis vi inddrager diverse subjekter, jfr. mit svar til Erik Schultz den 19.4.98. Men de kan ikke definere kategorier, hvis ekstensioner ikke allerede er defineret ved egenskabskategorier og lokale kategorier.
18. Jeg hævder altså, at egenskabskategorier og lokale kategorier udtømmer
verden kategorialt i den forstand, at enhver delmængde i verden er en foreningsmængde af en egenskabskategori og en lokal kategori, specielt blot en af
disse kategorier. Verden organiseres altså af egenskabskategorierne og de lokale
kategorier som et maksimalt SU-rum. Som i mit svar til Erik vil jeg dog præci329
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sere, at jeg alene taler om mængden af genstande i verden. Verden indeholder
mere end genstande eller ting.
19. Endelig fandt jeg altså en interpretation (MONTI) af de maksimale SUrum!! Det var den opdagelse, jeg omtalte i indledningen (afsnit 3). Det drejer
sig om selve den tingslige verden, som den er distribueret eller ordnet på de to
nævnte indbyrdes kontingente måder. Det blev bevist i studiebrevene, at et sådant maksimalt SU-rum findes, i hvert fald som et matematisk objekt, hvilket
var en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for, at det også fandtes som
et materielt objekt. Dette materielle objekt er vores tingslige verden.
20. At denne verden så ikke kan konstrueres af noget subjekt ud fra nogen model, at den med andre ord er "ikke-konstruktiv" (jfr. SB16, a7, Conjecture 1
(Hoffmann), og DMS, 1996, s. xxiii), når den specielt tilfredsstiller MAXI som
et maksimalt SU-rum, er med til at gøre MONTI plausibel. Det gælder også den
kendsgerning, at egenskabskategorierne i MONTI ikke har nogen numerabel
basis (jfr. SB16, a14) og altså ikke kan være baseret på noget computabelt sæt
kriterier. Samtidig tillader MONTI heldigvis, at selve mængden af genstande er
numerabel (jfr. SB22, a17-25) som i vores virkelige, tingslige verden.
21. Hvis vi alene definerer udvalgskategorierne ud fra MAXI, kan vi altså ikke
hævde, at udvalgskategorierne som sådan definerer det psykiske. Hvis udvalgskategorierne kan tolkes så bredt ud fra MAXI som de lokale kategorier i
MONTI, så er EPSY altså lige så snæver set fra MONTI, som MAPSY er snæver set fra EPSY. Det var det problem, jeg nævnte i indledningen (afsnit 3).
22. Men fortvivl ikke! Lad os sige, at vi nu udvider begrebsparret "egenskabskategori" og "lokal kategori" til at være et overbegreb for ethvert semantisk defineret begrebspar, der beskriver delmængder i den tingslige verden, og som
tilfredsstiller MAXI. MONTI betegner nu et yderpunkt ved at beskrive egenskabskategorier og lokale kategorier, som semantisk er rent ontologisk definerede og syntaktisk er organiseret som et maksimalt SU-rum. Sanse- og udvalgskategorierne i MAPSY er nu et specialtilfælde af egenskabskategorier og lokale
kategorier, som semantisk er defineret ud fra et menneskeligt subjekt, og som
syntaktisk er organiseret som et ikke-maksimalt SU-rum. EPSY er et andet sådant specialtilfælde. Topologisk set går vi ud fra, at både EPSY og MAPSY er
"indeholdt i" MONTI (jfr. SB15, a3).
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23. Det er nu klart, at det ikke alene kan være det forhold, at udvalgskategorier
er lokale kategorier, som kvalificerer dem til at udgøre en definition af det psykiske, al den stund vi som nævnt sagtens kan finde eksempler på egenskabskategorier og lokale kategorier, der tilfredsstiller MAXI, men ikke definerer nogen
psyke. Det gælder f.eks. kategorierne i MONTI eller lokale kategorier defineret
som "de genstande, en flagellat rammer ind i, hvad enten det er, fordi den søger
dem (og dermed finder dem), eller ej", f.eks. genstande, som ikke er føde.
24. Hvis udvalgskategorier skal være et særkende for det psykiske, må de altså
på den ene side nødvendigvis være lokale kategorier. På den anden side må de
have en semantisk kvalifikation ud over at være lokale kategorier.
25. Det er altså rigtigt, at vi med MAXI og begrebet udvalgskategori har fundet
den generelle "dimension", hvori det psykiske skal defineres, nemlig dimensionen "lokal kategori". Men selve det at pege på denne dimension er ikke tilstrækkeligt til at afgrænse det psykiske. Vi skal derudover inden for den generelle dimension "lokal kategori" med semantiske midler afgrænse, hvilke "værdier" på dimensionen der er kvalificerede til at være udvalgskategorier som noget særegent for det psykiske eller intentionale.
26. Det er den diskussion, som Preben har rejst i sit STP-brev den 18.3.98, jfr.
hvad jeg i mit svar til Preben den 27.4.98, afsnit 1, kalder spørgsmål A. Det
drejer sig i første omgang om, hvad der skal til, for at et dyrs forhold til en genstand kan kaldes intentional. Skal netop den partikulære genstand, som findes,
være intenderet (hvad Preben som et minimum kræver, og hvilket ikke er opfyldt i Niels' eksempel med flagellaten)?. Eller er det nok, at der er intenderet
"en genstand i den og den sansekategori inden for min (flagellatens) lokomotoriske rækkevidde" (som Niels nøjes med, idet jeg dog har tilføjet/ekspliciteret
det med rækkevidden), og hvor den partikulære genstand, flagellaten på et tidspunkt finder, så faktisk falder i denne kategori?
27. Måske vil Preben kræve, at genstanden ud over at være intenderet, også skal
kunne identificeres i sin numeriske identitet over tid? Her nærmer vi os så et
krav, som vil svare til min MAPSY interpretation, og som flagellaten i hvert
fald ikke vil kunne leve op til.
28. Denne diskussion vil jeg gerne vende tilbage til, når jeg laver et mere uddybet svar til Niels. Men jeg har vist allerede antydet, at jeg mener, at der kan fin331
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des en formulering af spørgsmålet, der med visse forbehold giver både Niels og
Preben ret ved at tale om forskellige "slags" udvalgskategorier inden for den
fælles generelle dimension "lokale kategorier".
29. Som jeg skrev i mit ovennævnte svar til Erik, er sanse- og udvalgskategorier
beregnet til at beskrive den objektive side af individernes psykiske forhold til
verden. De er snarere en beskrivelse af individernes økologi end af den subjektive eller "indre" side af det psykiske forhold. Som jeg for MAPSY's vedkommende skrev det i DMS, s. 494: "Udvalgskategorierne er den menneskelige virkelighed" (se i øvrigt også fortsættelsen s. 495).
30. Dette korte svar yder ikke Niels' meget perspektivrige ES ret. Men alt må
have en begyndelse.
Venlig hilsen
Jens
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Liste over anvendte matematiske begreber m.v.
[…]
Alle ord i ordforklaringerne, som selv er indgange i ordlisten (bortset fra det
forklarede ord selv og bortset fra ordene "element" og "mængde"), er skrevet
med kursiv. Der ses bort fra forskelle i bøjningsform.
Jeg giver her minimale forklaringer og henviser i parentes til de studiebreve
eller andre breve, hvor begrebet er diskuteret nærmere, selv om det også kan
være omtalt andre steder. Jeg har ikke tilstræbt egentlige definitioner, men snarere pædagogiske forklaringer, der skal hjælpe hukommelsen i forhold til brevene. Angående forbehold og detaljer henvises til de oprindelige breve. Der er
altså ikke tale om et matematisk leksikon, som det ville have taget mig meget
længere tid at udarbejde, og ordforklaringerne må ikke tages for eller citeres
som definitioner. I en række tilfælde har jeg nøjedes med at henvise til, hvor
man kan finde ordet eller begrebet forklaret, anvendt eller diskuteret.
Jeg har kun i nogle tilfælde indsat de engelsksprogede ækvivalenter, som ellers
må opsøges i studiebrevene.
(SB3) betyder Studiebrev 3. (16.12.94) betyder mit brev den pågældende dato.
[…]
ORDLISTE:
Additionsregel: Regel, der siger, at størrelsen af to adskilte mængders foreningsmængde er lig med summen af mængdernes størrelser. (SB4)
Adskilte: To mængder A og B er adskilte eller disjunkte, hvis de ikke indeholder
fælles elementer. Udtrykt mængdealgebraisk er A og B adskilte, hvis
A∩B=Ø. (SB3)
Afbildning (eng. mapping): En afbildning eller funktion fra en mængde X ind i
en mængde Y er en relation mellem mængderne X og Y, for hvilken det gælder, at til hvert element x i X er der ét og kun ét element y i Y, for hvilket det
gælder, at det ordnede par (x,y) er element i relationen. (SB9)
Afgørbar kategori: (SB14, afsnit 2)
Afgørbarhed: (S10; 20.6.95, afsnit 3)
Afslutning (eng. closure): (SB8)
Afsluttet mængde (eng. closed set): I et topologisk rum er komplementet til en
åben mængde en afsluttet mængde. (SB7)
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Afstand: Afstanden mellem to elementer x og y i en mængde er en funktion (en
såkaldt afstandsfunktion) dist(x,y) fra mængden af ordnede par (x,y) ind i R,
for hvilken det gælder, at
1. dist(x,x) = 0
2. dist(x,y) = dist(y,x)
3. Hvis x er forskellig fra y, så er dist(x,y) > 0
4. dist(x,y) + dist(x,z) >= dist(y,z)
Punkt 4 er den såkaldte trekantsrelation. En mængde, som er organiseret på
denne måde med en afstandsfunktion, kaldes et metrisk rum, og elementerne
kaldes punkter i rummet. NB! Denne ordforklaring går videre end diskussionen i Studiebrev 8. (SB8)
Afstandsfunktion: Se afstand.
Aleph: Det første bogstav i det hebraiske alfabet (ℵ). Bruges til at betegne uendelige mængders kardinalitet. Mængden af naturlige tal har kardinaliteten
ℵ0, som er den laveste uendelige kardinalitet. Næste højere kardinalitet er
ℵ1, etc. Se også kontinuumshypotesen. (SB4)
Algebra, algebraisk: Bruges groft sagt om et sæt operationer eller "regneregler"
i en mængde, hvor anvendelsen af operationerne ikke fører uden for mængden. I studiebrevene henviser det til, at operationen dannelse af differensmængde (specielt dannelse af komplement) i en delmængde af en potensmængde ikke fører uden for delmængden. Specielt henviser det til, at dannelse af komplement i en topologi ikke fører uden for topologien, eller med andre ord, at komplementet til en åben mængde også altid er en åben mængde.
(SB3; SB7)
Algoritme: Et sæt operationer eller en regneproces, der kan udføres "mekanisk"
ved anvendelsen af et endeligt sæt regler. (SB3)
Associativ lov: I mængdealgebraen loven, der tillader, at der hæves parenteser i
sammensatte udtryk, hvor der kun optræder én af de mængdealgebraisk operationer dannelse af fællesmængde eller dannelse af foreningsmængde. (SB3)
Axiom: Der henvises til diskussionen af begrebet i (SB5; SB6; 16.12.94).
of Extensionality: En mængde er alene defineret ved sine elementer (mængdens ekstension), uafhængigt af deres rækkefølge eller orden, og uafhængigt
af, hvorledes de er udvalgt (mængdens intension). (SB2)
of Foundation: Enhver kæde bestående af en mængde, som er element i en
mængde, som er element i en mængde, som ... etc., skal være endelig. Dette
udelukker, at mængder kan være element i sig selv, hvorved en række paradokser undgås. (SB2)
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of Regularity: Det samme som Axiom of Foundation. (SB2)
Axiomatisk system: Der henvises til diskussionen af begrebet i (SB5)
Axiomsæt for sanse- og udvalgskategorier: (SB13, afsnit 9-10; SB15, afsnit 11;
SB16, afsnit 1; SB22, afsnit 31)
Basis: I et topologisk rum er en mængde af åbne mængder en basis, hvis det for
et vilkårligt punkt i rummet og en vilkårlig åben mængde i rummet gælder, at
den åbne mængde indeholder en åben mængde fra basen, som indeholder
punktet. Det er det samme som, at enhver åben mængde i det topologiske rum
er en foreningsmængde af åbne mængder fra basen. (SB8)
Bevis: Beviser for logisk afledningsforhold mellem axiomer og theoremer og
for kontradiktion eller inkonsistens foregår ved deduktion, dvs. med syntaktiske midler. Bevis for konsistens og for uafhængighed foregår ved eksistensen
af en model eller interpretation, dvs. med semantiske midler. (SB5)
Bijektiv: Se én-éntydig.
Billedmængde (eng. image set, image): (SB9)
Billedpunkt (eng. image point, image): (SB9)
Co-tæt (eng. co-dense): (SB15, afsnit 5)
Dedekind-endelig: En mængde er Dedekind-endelig, hvis det ikke er muligt at
parre dens elementer med en ægte delmængde af mængden selv. Påstanden,
at enhver Dedekind-endelig mængde er endelig, er en konsekvens af (og stort
set identisk med) udvalgsaxiomet. (SB6)
Deduktion: Afledning af en påstand fra andre påstande med rent syntaktiske
midler. Alle deduktioner kan transformeres til udledning af en kontradiktion.
(16.12.94; SB5)
Delmængde (eng. subset): En mængde A er en delmængde af en mængde B,
hvis det for ethvert element i A gælder, at det også er element i B. Specielt er
enhver mængde en delmængde af sig selv. Den tomme mængde Ø er delmængde af enhver mængde. (SB3)
Delrum (eng. subspace): Det samme som underrum. (SB8)
Differensmængde: Differensmængden A\B er mængden af de elementer i
mængden A, som ikke er elementer i mængden B. (SB3)
Disjunkt: Se adskilt.
Diskret mængde: En mængde i et topologisk rum, der kun indeholder isolerede
punkter i mængden. Hvis en diskret mængde er afsluttet, er alle dens delmængder afsluttede. (SB15, afsnit 5, afsnit 10)
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Diskret rum: Et topologisk rum, hvor alle delmængder er åbne og afsluttede.
(SB7)
Distributiv lov: I mængdealgebraen den lov, der kan udtrykkes ved følgende to
ligheder:
A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) og

A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)
Her siges operationen ∩ at være distributiv med hensyn til operationen ∪ og
vice versa. (SB3)
DMS: Forkortelse for J. Mammen: Den menneskelige sans, Se litteraturlisten.
(SB1)
Dualitetsregler: I mængdealgebraen regler, også kaldet "de Morgans love", der
siger, at operationerne dannelse af fællesmængde og dannelse af foreningsmængde er "operationelle komplementer", dvs. hinandens "spejlbilleder" ved
operationen dannelse af komplement. I universalmængden M kan reglerne
udtrykkes således: (SB3; SB7)
M\(A∩B) = (M\A) ∪ (M\B)
M\(A∪B) = (M\A) ∩ (M\B)
Én-Éntydig (eng. one-to-one): (SB9)
Éntydig: (SB9)
Effektiv afgørbarhed: En påstand er effektivt afgørbar, hvis det ved en gennemførlig og på forhånd fastlagt procedure (en algoritme) kan afgøres, om den er
sand, eller om den er falsk, hvad enten den faktisk er sand eller falsk. En
delmængde er effektivt afgørbar inden for en anden mængde, hvis såvel den
selv som dens komplement er afgørbar inden for mængden. (SB5; SB10)
Eksistens, matematisk: I konstruktivistisk matematik eksisterer et matematisk
objekt kun, når det kan konstrueres ved en eksplicit fremgangsmåde. Det er
ikke tilstrækkeligt, at det fører til en kontradiktion at benægte dets eksistens.
Den moderne matematiks, herunder den realistiske matematiks, eksistensbegreb er langt mindre restriktivt.(SB6, afsnit 17-24; 19.12.94)
Ekstension eller extension: En mængdes omfang, dvs. samlingen af alle dens
elementer, uanset deres indbyrdes orden eller organisering, og uanset hvorledes de er udvalgt (deres intension). (16.12.94)
Ekstensionalisme: Her brugt om det udelukkende at definere en relation ved sin
ekstension, dvs. alene ved de par, som står i den pågældende relation til hinanden. (11.01.95; SB9)
Element: Der henvises til den indledende diskussion af begrebet i SB2. Se også
punkt.
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Endelig komplement rum: (SB7)
Endelig mængde (eng. finite set): En mængde, hvis størrelse kan angives med et
naturligt tal. Se også Dedekind-endelig. (SB4; SB6)
Euklidisk geometri: En geometri for det tredimensionale rum, hvor parallelaxiomet gælder. (SB5; 06.02.95)
Finitisme: Det synspunkt, at der ikke eksisterer uendelige mængder. (19.12.94)
First-order-language: (SB6; 27.11.97)
Foreningsmængde (eng. union): Foreningsmængden af mængderne A og B er
mængden af de elementer, som er elementer i enten A eller B eller i begge.
Skrives i studiebrevene som A∪B. (SB3)
Formalisme: Forestillingen om, at hele matematikken kan afledes med rent
syntaktiske midler af et endeligt antal axiomer. Forudsætter, at matematikken
er komplet. (SB5)
Fortætningspunkt (eng. limit point): (SB8)
Funktion: Se afbildning.
Fællesmængde (eng. intersection): Fællesmængden af mængderne A og B er
mængden af de elementer, som er elementer i både A og B. Skrives i studiebrevene som A∩B. (SB3)
Generalisation, matematisk: (SB6)
Generaliserede kontinuumshypotese, den: Påstanden om, at potensmængden til
en mængde med kardinaliteten ℵn har kardinaliteten ℵn+1. Se også aleph
(SB4; SB6)
Generel topologi: (SB7)

Hausdorff-rum: (SB11, afsnit 1-8; 13.-14.02.97)
Hoffmann’s Conjecture: (SB14, afsnit 10; SB15; SB16, afsnit 7)
Homeomorfi: (SB9)
Homotypi: (SB9)
I-sig-selv-tæt: Se tæt-i-sig-selv
Ikke-afgørbar mængde: Se afgørbarhed.
Ikke-Euklidisk geometri: Geometri, hvor parallelaxiomet ikke gælder. (SB5;
06.02.95)
Ikke-konstruktive mængder: Se udvalgsaxiomet.
Ikke-maksimalt SU-rum: (SB16, afsnit 5)
Indhold: Se intension.
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Indre (eng. interior): (SB8)
Indre punkt: (SB8)
Induceret topologi: (SB8)
Inkonsistens: Et sæt påstande er inkonsistent, hvis der fra det kan deduceres en
kontradiktion (syntaktisk inkonsistens), eller hvis der ikke eksisterer et objekt
(en interpretation eller en model), som tilfredsstiller sættet (semantisk inkonsistens). (16.12.94; SB5)
Intension: Den måde, hvorpå elementerne i en mængde er udvalgt, f.eks. ved
opregning, ved angivelse af et eksplicit kriterium for medlemskab, ved en regel for konstruktion eller ved henvisning til udvalgsaxiomet. (16.12.94)
Interpretation: En mængde matematiske objekter er en interpretation af et sæt
axiomer, hvis de variable termer i axiomerne kan tolkes som beskrivelse af
objekterne. (SB5)
Intuitionisme: En radikal udgave af konstruktivismen, som hævder, at et matematisk objekt først eksisterer, når det er konstrueret af en person under anvendelse af en eksplicit regel. (19.12.94)
Invers afbildning/funktion: (SB9)
Irrationelle tal: Reelle tal, som ikke er rationelle tal. F.eks. π og 2 . (SB4;
SB8)
Isoleret punkt: (SB15, afsnit 5 og 10)
Karakteristisk funktion: En delmængde A i en mængde B har en karakteristisk
funktion i forhold til B, dvs. en funktion fra B ind i mængden {0,1}, som tilskriver et element i B værdien 1, hvis det er element i A, og værdien 0, hvis
det ikke er element i A. (SB4)
Kardinalitet: To uendelige mængder har samme kardinalitet, hvis deres elementer kan parres med en én-éntydig funktion. En mængde har større kardinalitet end en anden mængde, hvis der ved enhver mulig parring mellem
delmængder i den ene og den anden, altid bliver uparrede elementer tilbage i
den første. Se også aleph. (SB4; SB6)
Kommutativ lov: I mængdealgebraen den regel, der siger, at ved dannelse af
fællesmængde og foreningsmængde er rækkefølgen af mængderne ligegyldig
(SB3). Altså
A∩B=B∩A og A∪B=B∪A

Kompakthed: (SB9)
Kompakt-åben topologi for kontinuerte funktionsrum: (SB21, afsnit 33 og 67)
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Komplement: I mængdealgebraen er komplementet til en mængde A det samme
som differensmængden mellem universalmængden og A. Hvis universalmængden er M, er A's komplement altså M\A. (SB3)
Komplethed: (SB5)
Konsistens: Se inkonsistens (SB5)
Konstruktive mængder: Se udvalgsaxiomet.
Konstruktivisme: Manglende anerkendelse af udvalgsaxiomet. I modsætning til
moderne matematik. Se også eksistens. (SB2; 19.12.94)
Kontaktpunkt (eng. contact point, adherent point, point of closure): (SB8)
Kontinuitet: (SB9)
Kontinuumshypotesen: Påstanden om, at mængden af reelle tal har kardinaliteten ℵ1. Se også aleph (SB4)
Kontradiktion: (SB5)

Konventionalisme: (SB6)
Logik: Jeg tør ikke give en generel definition af begrebet logik, ikke engang den
såkaldte matematiske logik, lige så lidt som af begrebet matematik. Begge
videnskaber er i dag karakteriseret ved en høj grad af formalisering, og det
ser ud til, at logikken i højere grad tjener som redskab i forhold til matematikken end omvendt. Logikken beskriver først og fremmest udsagn, prædikater og forholdsvis elementære mængder, mens matematikken beskriver organiserede mængder med høj kompleksitet. Men der hersker ikke enighed om,
hvilke dele af mængdelæren der hører til den matematiske logik, og hvilke
dele til matematikken.
Lokal sammenhæng: (SB10)
Löwenheim-Skolem(-Tarski)’s theorem: (SB6)
Maksimal perfekt topologi: (SB14, afsnit 8; SB15)
Maksimalt SU-rum: (SB16, afsnit 5)
Mandelbrots mængde: Mandelbrots mængde (i Q2) er et eksempel på en ikkeafgørbar mængde. Den er defineret som komplementet i et plan til de punkter,
der i en bestemt algoritme får denne til at stoppe efter et endeligt antal skridt.
Se den nærmere beskrivelse i (SB3; SB10).
Model: (16.12.94; SB5)
Modelteori: (SB6)
Moderne matematik: Betegnelse for matematik, der anerkender udvalgsaxiomet.
(SB2; 19.12.94)
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Mængde (eng. set): Der henvises til den indledende diskussionen af begrebet i
SB2. Hvis en mængde angives ved opregning af elementerne, skrives de i
krøllet parentes, f.eks. {a,b}. (SB3).
Mængdealgebra: Anvendelsen af operationerne dannelse af fællesmængde,
dannelse af foreningsmængde og dannelse af differensmængde (specielt komplement) inden for en potensmængde. Se også algebra. (SB3)
Naturlige tal: De hele positive tal og nul. Altså 0, 1, 2, .... Se også numerabel,
tællelig og aleph. (SB2; SB4)
Numerabel (eng.: denumerable eller enumerable): En mængde er numerabel,
hvis den har samme kardinalitet som mængden af naturlige tal, altså ℵ0. Se
også aleph (SB4)
Omegn (am. eng.: neighborhood): (SB8)
Omfang: Se ekstension
Omvendt afbildning/funktion: Se invers afbildning/funktion
Operation, mængdealgebraisk: Fællesbetegnelse for dannelse af fællesmængde,
foreningsmængde, differensmængde og komplement i en potensmængde.
(SB3)
Operationel symmetri/asymmetri: (SB7)
Opløselig (eng. resolvable): (SB16, afsnit 9)
Ordnet par: En "mængde" med to elementer, hvor der skelnes mellem elementernes rækkefølge. Angives med runde parenteser, f.eks. (x,y). (SB2)
Originalmængde (eng. inverse image): (SB9)
Overdækning (eng. covering): En mængde af delmængder af en mængde udgør
en overdækning, hvis deres foreningsmængde er lig med mængden. (SB3)
Parallelaxiomet: (SB5)
Parring: Elementerne i to mængder A og B kan parres, hvis der eksisterer en énéntydig funktion fra A på B. (SB4)
Perfekt topologisk rum: (SB11, afsnit 9-14)
Platonisme: (SB6)
Potensmængde (eng. power set): For en given mængde er dens potensmængde
den mængde, hvis elementer er alle den første mængdes delmængder. (SB3;
SB4)
Power set axiom, the: Axiomet hævder, at en mængdes potensmængde (power
set) selv er en mængde. (19.12.94; SB9)
Produktmængde (eng. product, Cartesian product): (SB9)
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Prædikatskalkule: (SB5)
Punkt: (SB7)
Rand (eng. boundary): (SB8)
Randpunkt (eng. boundary point): (SB8)
Rationelle tal: Alle brøker

p
, hvor p er et helt tal (positivt, nul eller negativt)
q

og q er et helt positivt tal. Skrevet som decimalbrøk er rationelle tal periodiske, dvs. at de ender med en cifferrække (specielt ét ciffer), som bliver ved at
gentage sig, f.eks. cifret 0. Mængden af rationelle tal har samme kardinalitet
som mængden af naturlige tal, nemlig ℵ0. Se også aleph (SB4)
Realisme: (SB6)
Reelle tal: Alle uendelige decimalbrøker. Omfatter de rationelle tal og de irrationelle tal. Kan parres med punkterne på en ret linie. Kaldes også den reelle
talakse eller kontinuet. Har større kardinalitet end de naturlige tal. Se kontinuumshypotesen. (SB4)
Rekursiv mængde: En delmængde af en numerabel mængde, hvor både mængden selv og dens komplement er rekursivt numerable. (S10)
Rekursivt numerabel mængde: En delmængde af en numerabel mængde, for
hvilken det gælder, at der findes en effektiv procedure til afgørelse af positivt
medlemskab, dvs. en procedure eller algoritme, som på et eller andet tidspunkt vil stoppe, hvis et givet element er med i den rekursivt numerable
mængde. En procedure, som ét efter ét genererer ethvert af en delmængdes
elementer, definerer dermed delmængden som rekursivt numerabel. Der findes rekursivt numerable mængder, som ikke er rekursive. (S10)
Relation: (SB9)
Relativ topologi: Se induceret topologi.
Sammenhæng (eng. connectedness): (SB7; SB9). Se også lokal sammenhæng.
Sansekategorier: (SB12; SB19)
Semantik: (SB5)
Standardtopologien på mængden af reelle tal R: (SB7)
Standardtopologien på mængden af reelle tal R2: (SB8)
Standardtopologien på mængden af rationelle tal Q: (SB8)
Styrke af axiom: (SB6)
SU-rum: (SB16, afsnit 2)
Subbasis eller subbase: (SB15, afsnit 3)
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Symmetri: (SB7)
Syntaks: (SB5)
Theorem: (SB5)
Tom mængde, Ø (eng. the empty set): En mængde uden elementer, dvs. med nul
elementer. Hvis to mængder er adskilte, dvs. ingen fælles elementer har, er
deres fællesmængde tom. (SB3)
Topologi: (SB7; SB9)
Topologisk afbildning: Se homeomorfi.
Topologisk invariant: (SB9)
Topologisk rum: (SB7)
Topologisk ækvivalens: Se homeomorfi.
Trivielt rum: (SB7)
Turing: (S10)
Tynd: Det samme som co-tæt (SB15, afsnit 5)
Tællelig (eng. countable): En mængde er tællelig, hvis den er endelig eller numerabel. (SB4)
Tæt eller over-alt-tæt (eng. dense): (SB15, afsnit 5)
Tæt-i-sig-selv eller i-sig-selv-tæt (eng. dense in itself): (SB15, afsnit 5)
Uafhængighed: (SB5)
Udvalgsaxiomet (eng. Axiom of Choice, tysk das Auswahlaxiom): Hævder
groft sagt, at der eksisterer mængder, som ikke er defineret ved nogen eksplicit regel for deres konstruktion, såkaldte ikke-konstruktive mængder. Se den
opsummerende diskussion i afsnittet "Modelteori" i SB6. Se også udvalgsfunktion. (SB2; 16.12.94; 19.12.94; 06.01.95; SB6)
Udvalgsfunktion (eng. choice function): For en given mængde M er en udvalgsfunktion en funktion, som til enhver ikke-tom delmængde af M udvælger et
element i delmængden. Udvalgsaxiomet hævder, at en sådan udvalgsfunktion
altid eksisterer, selv om den ikke kan formuleres som en forskrift, dvs. som
en eksplicit regel, eller konstruktivt. (06.01.95; SB6)
Udvalgskategorier: (SB13)
Uendelig (eng. infinite): En mængde er uendelig, hvis den kan parres med en
ægte delmængde af sig selv. Se også aleph, Dedekind-endelig og kardinalitet.
(SB4)
Ufuldstændigheds-sætninger: (SB6)
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Underliggende mængde (point set): (SB7)
Underrum: Se delrum
Universalmængde: I mængdealgebraen den mængde, inden for hvis potensmængde de mængdealgebraiske operationer er defineret. (SB3)
Universet af genstande: (SB12, afsnit 13)
Uopløselig (eng. irresolvable): (SB16, afsnit 9)
Uægte delmængde: En mængdes uægte delmængde er mængden selv. Se ægte
delmængde. (SB3)
Velordnethed: En mængde er velordnet, hvis den er ordnet på en sådan måde, at
der med henvisning til denne orden kan udpeges (udvælges) et element i
mængden. Påstanden om, at alle mængder er velordnede, svarer til udvalgsaxiomet. (19.12.94).
Ydre (eng. exterior): (SB8)
Ydre punkt (eng. exterior point): (SB8)
Zorn’s Lemma: (SB14, afsnit 8; SB15, afsnit 4; SB16, afsnit 9)
Ægte delmængde (eng. proper subset): En mængde A er en ægte delmængde af
en mængde B, hvis A er delmængde af B, men B ikke er delmængde af A.
(SB3; 10.01.95)
Åben kugle: (SB8)
Åben mængde (eng. open set): (SB7; SB10)
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liste over anvendte symboler og tegn
Som hovedregel bruges i udtrykkene små bogstaver om elementer i mængder og
store bogstaver om mængder.
ℵ

Se aleph

{a,b}

Mængden bestående af elementerne a og b

A∩B Fællesmængden af mængderne A og B
A∪B Foreningsmængden af mængderne A og B
A\B Differensmængden af mængderne A og B
(x,y) Det ordnede par bestående af første element x og andet element y
x < y x er mindre end y
x ≤ y x er mindre end eller lig med y
x > y x er større end y
x ≥ y x er større end eller lig med y
dist(x,y) afstandsfunktionen for det ordnede par (x,y)
N

Mængden af naturlige tal

N2 Mængden af ordnede par af naturlige tal
R

Mængden af reelle tal, eller den reelle tallinie

R2 Mængden af ordnede par af reelle tal, eller det reelle plan
Q

Mængden af rationelle tal, eller den rationelle tallinie

Q2 Mængden af ordnede par af rationelle tal, eller det rationelle plan
U

Universet af genstande

Ø

Den tomme mængde
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