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Roskilde Kunstforening



Og sådan så Kierkegaard ud, mens en eller anden hvirvelvind fra 
evigheden havde et stærkt tag i ham og hans sprog.
Og vinden river ham løs af korsets fod, og stolen han sidder på følger 
med. For vinden er stærk og skummet er meget let. Og det hjælper ham 
lidt, at han klamrer sig til det barn, han ikke vidste, hvorvidt var 
mulighed eller virkelighed.

Hein Heinsen: Søren Kierkegaard i skumplast, højde 15 cm, april 2013



En smule smuler
Hein Heinsen

Jeg er blevet inviteret til at lave en skulpturudstilling i Roskilde i 
forbindelse med Kierkegaardåret 2013.
Det giver mig anledning til en usikkert gæt på, hvorfor jeg aldrig fik læst 
Kierkegaard. Og et par forsigtige spørgsmål. Og jeg vil håbe, at nogen af 
de mange, som har læst K, vil svare mig på, hvad jeg gik glip af ved for 
eksempel ikke at læse Filosofiske Smuler. Det kunne måske også hjælpe 
andre, som forstår lige så lidt af K, som jeg. Lidt flov har jeg altid 
undladt at kommentere, når X eller Y fortalte, at de af K havde lært, 
"hvad det vil sige at være menneske". Det er jo ikke så lidt at lære. Selv 
har jeg aldrig forstået det "indre" eller "dybe", men været betaget af det 
underfulde i, at verdens overflader kan vise sig for os i sprog fra galakser 
til synapser, mens de samme overflader ikke kan udtrykke, at vi er her.

Jeg begyndte med Smulerne, men kom ikke langt i bogen. Jeg forstår 
stadig ikke hvad meningen med bogen er. Er det en leg og en spøg, en 
dogmatik eller noget tredje. Hvorfor er den værd at læse? 
Som ungt menneske forstod jeg ikke hvorfor K mente, at man skulle 
træde i karakter. Han siger, "Og når jeg oven i købet ved slet ikke i 
højeste forstand at vove (og at vove i højeste forstand er just at blive 
opmærksom på sig selv), feigt vinder alle jordiske fordele og taber mig 
selv." Dette "selv" forstod jeg ikke hvad var. Og det grundlagde min 
skepsis overfor K. 
Som lidt ældre betragtede jeg de modne og de, jeg mente, var trådt i 
karakter. Det "selv", jeg kunne ane, var ikke noget at misunde dem, der 
havde det. Jeg skal nok dy mig for at fortælle, hvem jeg tænker på. Så jeg 
har siden holdt mig til de barnlige og umodne, der ikke kan finde selvet. 
"Du skal male som om du aldrig har malet", siger Cezanne - og han 
havde malet meget.
Jeg selv indrettede mig efter dem, jeg talte med, og sagde som Carnap 
"Når jeg blev spurgt hvilket standpunkt jeg selv indtog, var jeg ude af 
stand til at svare". Og Musils Manden uden Egenskaber, eller ham med 
alt for mange af de andres "Eigenschaften", var min mand.
Jeg forstod ikke hvilket "mig selv", man skulle tabe. Der var alt for 
meget kedsommeligt selv. Og nu i mit otteoghalvfjerdsindstyvende år 
fylder gentagelsernes selv endnu mere, mens verden og sproget trækker 



sig tilbage. Jeg var lettet, da jeg i 1962 opdagede, at jeg kunne springe 
selvet og identiteten over - og er det stadig. 

Hein Heinsen: Røde sinuskurver 1967, Statens Museum for Kunst

Jeg har altid godt kunnet lide tilnærmelsen. Hverken Parmenides eller 
Heraklit, men Empedokles var og er min helt. Pendulet der svinger 
mellem yderligheder. Væren og tilblivelse. 
Der er endnu ingen kunsthistoriker eller kunstteoretiker, der filosofisk har 
behandlet, hvad det betyder, at måske alle elementer i  Minimalismens 
skulpturer  kan udtrykkes ved  talrækker med naturlige tal (1, 2, 3, ...) 
mens mine Røde sinuskurver fra 1966-67, som af alle betegnes som 
minimalisme,  beskriver en funktion, som bevæger sig kontinuert fra  -1 
over 0 til 1 gennem en uendelighed af reelle tal. Ganske som tonerne og 
deres overtoner. Jeg tror Jean-François Lyotard er inde på det i sine 
overvejelser om det sublime som timbre; som nuance. Men han så ikke 
Sinuskurverne.
Amerikanerne er nået til computerens 0/1 - jeg i 1966 til hjerterytmen og 
violinstrengens overtoner; timbren. I Amerika er der meget kort mellem 
ørkenen og den store by. I Europa finder man altid en stenøkse, et græsk 



kar, en romersk mønt eller nogle tekster. Det gør forskellen. Jeg ser 
hverken meningen med enten/eller eller både/og, men forfølger 
sandhedernes blandede, glidende og plastiske overgange. Sinuskurverne 
står på Statens Museum for Kunst, hvis nogen vil se dem.

"Hvorvidt kan Sandheden læres?", begynder Smulernes kapitel 1.
Hvorfor stilles spørgsmålet i ental bestemt form? Giver den bestemte 
form ental ikke svaret på forhånd? Sandheden kan ikke læres.
Den hele sandhed, den absolutte sandhed ser vi kun kanten af 
(Wittgenstein). Intet moderne menneske vil forholde sig til "Sandheden", 
men kan tænke over begrebet sandhed. Og måske stille spørgsmålet: "Er 
sandheden derude i verden, eller herinde i hovedet, eller midt imellem - i 
sproget mellem os?". Eller alle tre steder i forskellige blandinger og 
overgange?

Jeg har i mange år set sandheden som en art fletning hvor verden er flettet 
ind i jeg'et gennem sproget (alle medier både dem i tid og dem i rum), 
først grovere så finere og finere, ind i timbren, ind i evighedens sprække i 
materien. I Beethovens violinkoncert spillet af Anne Sophie Mutter og 



dirigeret af Herbert von Karajan finder jeg mange sprækker i materien. 
Det er den samme måde, jeg begriber Gudfader, Gudsøn og 
Gudhelligånd, flettet ind i hinanden, hvor sprækken mellem dem kan 
opstå alle steder og blive Gud.

Og hvis det er den absolutte sandhed, Smulerne handler om, hvis det er 
meningen med det hele, sandheden om livet, meningen med livet, Det 
Nye Testamentes sandhed, kristendommens sandhed, K taler om i 
Smulerne, hvorfor begynder K da med "Hvorvidt", dvs i hvilket omfang - 
ikke helt, men delvis?
Eller betyder hvorvidt ingenting? Eller betyder hvorvidt blot "om". 
Hvordan kommer Sokrates ind i billedet? Blev hans sandhed ikke til, 
efterhånden som eleven erindrede? Der er "Hvorvidt" vel en udmærket 
begyndelse, men ikke hvis det er kristendommen, det drejer sig om.
Der er det meningsløst.

Bruges ordet sandhed ikke normalt om noget der svarer til noget andet, er 
i overensstemmelse med, eller spejler noget der dækker, en virkelighed; 
en sproglig eller kropslig relation til noget 1) udenfor mennesket 2) i 
sproget og 3) i mennesket? Ordet sandhed peger på noget, der er i 
overensstemmelse med noget andet. For eksempel Jesus ("Jeg er 
Sandheden").

"Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr – 
nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem 
Denken eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze 
denken können (wir müßten also denken können, was sich nicht denken 
läßt)."
Bogen, der er tale om, er Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus.
Bogen vil trække en grænse i tænkningen. For at trække en grænse i 
tænkningen, må vi kunne tænke begge sider af grænsen (vi må altså 
tænke det, som ikke lader sig tænke). Wittgenstein undersøgelser vil 
trække en grænse i tænkningen.

K: "forsaavidt Sandheden skal læres, maa den jo forudsættes ikke at 
være, altsaa idet den skal læres".
Hvorfor er Sandhed(en) ikke? Måske er den ikke i nogen sproglig eller 
anden menneskelig form. Det er den sproglige form, der skal læres.



Ding an sich kender vi jo ikke. Og "vand fryser ved 0 grader", også selv 
om vi ikke måler eller siger noget om det. Der sker noget "derude" i 
verden, også når der ikke sker noget "herinde" i hovedet. Eller der kan 
ske noget i teksten uden at det sker udenfor.

Når det derude gennem sprog forbindes med det herinde i hovedet, er det 
derude der oftest stadigvæk. Men i kvantefysikken ændrer verden sig når 
den iagttages (læres). Her kan ikke skelnes entydigt mellem iagttager og 
verden. Sproget har flere relationer til virkeligheden alt efter iagttagerens 
position (partikel/bølge).

K: "hvad han ikke veed, kan han ikke søge, thi han veed jo end ikke, 
hvad han skal søge."
Hvorfor er det ikke manglerne i det man ved, der får en til at søge, det 
man ikke ved? Hvorfor er det svært at søge det, man ikke ved? Man 
søger jo blot nær ved det, man ved. Måske ved et tilfælde finder man 
noget. Penicillinet for eksempel.

I Moralen i Smulerne siger K at der er "antaget et nyt Organ: Troen". 
Hvad er det for et organ? Hvad kan et nutidigt menneske tænke på? 
"Hjertet"? Følelserne? Hvordan tænkes et nyt organ til at gribe 
"Sandheden" med, som hjernen ikke kan klare? Sokrates tror vi har en 
evig sjæl. Men K's nye organ: "Troen", er vanskeligere end den "evige 
sjæl". Et organ: Troen til at tænke videre end Wittgenstein (wir müßten 
also denken können, was sich nicht denken läßt). Hvordan tænkes det 
organ?

Af Moralen fremgår det, at der slet ikke er tale om at diskutere sandhed 
med læseren eller Sokrates, men at placere nogle af kristendommens 
dogmatiske begreber i en filosofisk ramme, skabt af Sokrates. Men 
misforstås de kristne begreber ikke i denne ramme af den moderne læser?

Teksten besvarer ikke et moderne spørgsmål om sandhed: Hvordan kan 
kemiske processer i hjernen genkende verden? Mens verden 
tilsyneladende ikke kan genkende fedtcellernes "tanker". Verden kan ikke 
læse. Men det er muligvis noget helt andet? Jeg tror jo, at genkendelsen 
af verden er det, som er tilbage af gudbilledligheden. Og det er underet.



Det højre øje ser muligheden rundt om Higgs partikel, mens venstre øje 
dårligt har forladt synapsekløften.

Hein Heinsen 2011


