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Claus Emmeche

enskab belyst gennem
tværvidenskab, psykologi og

videnskabsteor

Hvordan ville en venskabets videnskabsteori se ud? Det meste videnskabsteori er
fagspecifik, for selvom der er fællestræk mellem videnskabsteori om eksempelvis
fysik og psykologi er der også store forskelle pga. fagenes forskellige genstande og
metoder. Forskning som genstand for videnskabsteori er jo både almen og mang-
foldig, og de videnskabsteoretiske tilgange er ofte tværgående, og omfatter filoso-
fiske, historiske og sociologiske studier af bestemte videnskaber om bestemte
fænomener. Så hvis fænomenet er venskab, og der er flere videnskaber der under-
søger dette (lad os antage det), må venskabets videnskabsteori omfatte studier af
de fag, der måske kan gøre os klogere på venskab – det er jo ikke på forhånd givet
– og af den rolle tværvidenskabelighed spiller i forsøg på at undersøge fænome-
net. Venskabets videnskabsteori vil derfor omhandle både enkeltvidenskaber og
tværvidenskab.

Simo Køppe har argumenteret for en tværvidenskabelig antireduktionistisk
teori om virkelighedens niveauer (virkeligheden består af nogle materielle niveau-
er – det fysiske, det biologiske, det psykiske og det samfundsmæssige, og de kan
ikke reduceres til hinanden). Køppe har også forsvaret den videnskabelige legiti-
mitet af en kritisk form for moderat eklekticisme (nødvendigheden af at anven-
de og sammenknytte forskellige perspektiver og synspunkter i et samlet hele),
ikke blot forstået som en videnskabsteoretisk position man efter behag kan vælge
at antage, men som et centralt element af selve den videnskabelige udvikling, i al
fald hvad angår psykologien som videnskab. Psykologien er et centralt felt for stu-
dier af venskab som en interpersonel relation, men det synes ret oplagt, at også
fag som sociologi, historie, antropologi, adfærdsbiologi, og måske endda neuro-
biologi, må kunne bidrage til at undersøge aspekter af venskab. Lad os se på et
par problemer i venskabets videnskabsteori, og til det formål drage nytte af
Køppes bidrag til niveauteori og forståelse af eklekticisme.1

1 Kapitlet står i gæld til utallige samtaler gennem årene med Simo og Frederik Stjernfelt. Simos ideer
har også relevans for et pågående projekt som er, ud fra forskningsbaserede studier af venskab, fun-
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gerende som case, at undersøge udfordringer ved både videnskabelig specialisering, tværvidenskab
og forsøg på integration. Tak til redaktionen, Birgit Bork Mathiesen og Troels Engberg-Pedersen for
kommentarer til en tidligere version af dette bidrag. 

2 Lynch 2015, s.186; Stern-Gillet 1995, s.8.

14 • CLAUS EMMECHE

Der er først det ontologiske spørgsmål om hvad venskab er, og på hvilke 
måder det eksisterer. Er det et reelt socialt bånd uden institutionel basis, eller er 
det alene et psykisk og oplevet fænomen, eller noget helt tredje? Så er der det epi-
stemologiske spørgsmål om hvordan vi erkender venskab, både i vores eget liv og 
hverdagsforståelse, men også som noget der kan underkastes forskning. Det er 
især her det eklekticistiske kommer ind. I forlængelse af begge spørgsmål melder 
et tredje sig på banen, det normative eller axiologiske, dvs. spørgsmål om venskab 
som værdi, norm, eller ideal: Hvad er eksempelvis forholdet mellem ideer og 
idealer om venskab og så de venskaber som i praksis udfolder sig mellem folk?
Ligesom stat er et normativt begreb (der er både ’stærke’ og ’fejlslagne’ stater), kan 
vi spørge om ikke det samme gælder for venskab? Og for det fjerde, har de nor-
mer ændret sig over tid? Hvordan ser venskabets mentalitetshistorie ud? For det 
femte, på hvilken måde er normerne for venskab betinget af mere generelle 
ændringer i samfundsstrukturer, livsformer, kulturer og teknologi – og hvordan 
sammenfatte beskrivelsen af alt det? Der er nok at tage fat på, og her må vi nøjes 
med blot at skitsere elementer til en venskabets videnskabsteori, mens vi løbende 
vender tilbage til spørgsmål om niveauer og eklekticisme.

Hvad er venskab? Det ontologiske spørgsmål.
Det er et ikke helt ubegrundet håb, at forskning kan bidrage på at gøre os kloge-
re på verden; det gælder vel også venskab som en del af omverdenen. Der er dog 
nogle af dem, der skriver afhandlinger om venskabets filosofi, som mener, at der 
synes at være noget uudgrundeligt i forbindelsen mellem venner, som unddrager 
sig nærmere analyse.2 Og er det nu også rigtigt, som antydet ovenfor, at der er en 
række videnskaber, som undersøger venskab? Én ting er, at hverken i biologi eller 
i de humane og sociale fag er venskabsstudier et særligt synligt emne; selv ikke 
moderne filosofi levner venskab megen opmærksomhed, selvom filosoffer har 
reflekteret over det siden antikken. Men kan vi ikke også stille spørgsmålstegn ved 
den realistiske intuition som påstår, at det vi benævner venskab, er det samme, 
uanset hvordan vi beskriver det? Er det sandt, at de forskellige videnskabelige per-
spektiver på venskab blot er forskellige briller vi tager på for at betragte det samme 
fænomen? 

Tvivlen herom kan antage form af en socialkonstruktivistisk indvending som 
hævder, at hver videnskab snarere udgør en arbitrær social konstruktion af dis-

Festskrift Køppe ombrukket3.qxp_Jahr festskrift 06.11.2020 15:02 Side 4



kurser, der på ingen måde afspejler virkeligheden. Men hvis det skal ligne viden-
skab, kan de diskurser ikke være helt arbitrære: Data, evidens og empiri yder hel-
digvis en vis materiel modstand; ellers ville forskning og fiktion være det samme.
En mindre radikal og mere interessant konstruktivisme flugter med det, vi kunne
kalde “Andurs pære” efter den danske videnskabsteoretiker Stig Andur Pedersen.
Andur Pedersen påpegede ofte, at et vigtigt træk ved produktionen af viden er
“konstitueringen af det videnskabelige genstandsområde og de enkelte genstande
som genstande for videnskabelig erkendelse. De genstande, som man beskæftiger
sig med i videnskabelige sammenhænge, er nemlig ikke uden videre de genstan-
de, som vi kender fra vor dagligdag.”3 Genstandskonstitueringen løfter den
naturlige genstand ud af sin hverdagsmæssige sammenhæng, gør den til noget
abstrakt og idealiserer den for at gøre den tilgængelig for teoretisk bearbejdelse.
Taler vi om biokemi gøres pæren ikke alene til genstand for abstrakte begreber
om metabolisme og proteinsyntese, men underkastes også eksperimentelle tek-
nikker, fx til sekventering af polymerer, for at kunne undersøges. Taler vi om øko-
nomisk videnskab konstitueres pæren som en vare på et nationalt eller interna-
tionalt frugtmarked og anskues som genstand for udbud og efterspørgsel, pris-
dannelse og andre økonomiske forhold. Pæren bliver til noget forskelligt i bioke-
mi og økonomi. 

Så spørgsmålet er, om venskab som videnskabeligt begreb i forskellige disci-
pliner udpeger det samme fænomen, uanset om vi taler om psykologi, biologi,
historie, filosofi, antropologi, sociologi, osv.? Er venskabet eksempelvis et socialt
bånd, en ikke-erotisk kærlighedsform, en ikke-institutionaliseret institution, et
menneskeligt universale, et kulturspecifikt konstrukt, nogle adfærdstyper, en sær-
lig følelse af nærhed og støtte der er gensidig erkendt, en alliance mhp. fysisk, per-
sonlig eller politisk overlevelse, en plural aktør, et fiktivt slægtskab, tjenester
udvekslet ’frit’ med implicit pligt til gengældelse, en central men overset moralsk
værdi, et åndsfællesskab, en sjælstilstand, en særlig klynge af sociale praksisser,
livslang ledsagelse, eller en residualkategori for de folk man hverken er fjender
eller i familie med? Dette er blot nogle eksempler4 på hvordan de forskellige fag-

3 Kragh & Pedersen (1981, s. 78f ) [2. udgaven fra 1991, s. 74].

4 Langt fra alle er lige eksemplariske og (i eklekticistisk ånd) ikke nødvendigvis modsigende hinan-
den. Et socialt bånd: mange sociologiske studier af venskab som fx Spencer & Pahl (2006); kærlig-
hedsform: Lewis (1960), Rorty (1993); ikke-institutionaliseret institution: Paine (1974); universa-
le: Hruschka (2010, s. 2, 68); kulturspecifikt: Carrier (1999), Adams & Plaut (2003); følelse:
Grayling (2013, s. 4ff ); - af nærhed og gensidig støtte: Wrzus et al. (2017), gensidig erkendt:
Aristoteles (1995 s. 163 = Aristotle 2011 s. 166 = NE 1156a); sjælstilstand: Aristoteles (1995 s. 168
= Aristotle 2011 s. 171: eng. characteristic = NE 1157b: gr. hexis); alliance for at overleve:
Durrenberger & Pálsson (1999); plural aktør: Helm (2010 s. 282ff om plural agency); fiktivt slægt-
skab og fiktivt/ritualiseret venskab: Miller (2017), Desai (2010), Herman (1987); tjenester osv.:
Taylor (1657), Pitt-Rivers (2016 [1983]); moralsk værdi: Mitias (2012); åndsfællesskab: Farrell
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(2001); klynge af sociale praksisser: Digeser (2016); ledsagelse: Holst (2015); residualkategori:
Rezende (2010).

5 Crombie (1994). Stilarter er et begreb Ian Hacking (2002) har videreudviklet i sammenhæng med
sin historiske ontologi, dog ikke for humaniora og samfundsfag, hvor flere stilarter vil kunne kort-
lægges. Crombies værk er en videnskabshistorisk kritik af tanken om én videnskabelig metode og
enhedsvidenskab: Der er flere, og de kan ikke reduceres til hinanden.
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videnskaber begrebsligt har konstitueret venskabet, så taler de mon om det 
samme? 

En variant af konstruktivismen er lingvistisk inspireret og tager afsæt i natio-
nale sprog og kulturer: Sprogforskeren Anna Wierzbicka (1997) har argumente-
ret for at “venskab” på ingen måde lader sig oversætte, uden tab af betydnings-
indhold, så det udpeger den samme menneskelige relation på engelsk, polsk, rus-
sisk, tysk og japansk, og at ordet som sprogspecifikt “nøgleord” indirekte fortæl-
ler en del om nationale kulturforskelle.

I sine artikler om eklekticisme skelner Køppe mellem det reale og det erkend-
te objekt, hvad der svarer til skelnen mellem en virkelig pære og pæren som teo-
retisk genstand, og bemærker, at videnskabelig praksis inkluderer det at udvælge 
præcist de karakteristika ved det reale objekt, som er relevante og definerende for 
det konkrete forskningsprojekt. Disse karakteristika må via en form for metodisk 
reduktion udvælges og operationaliseres, så de kan undersøges empirisk, og man 
må kunne klargøre betingelserne for at kunne afgrænse, måle eller på anden vis 
iagttage de pågældende træk. En del af forskningsprocessen består i løbende at 
kunne konstituere og differentiere erkendelsesobjektet (fx det psykiske) gennem 
en serie karakteristika (fx sansning, emotion, kognition) som altid vil udgøre blot 
en mindre delmængde af samtlige egenskaber realobjektet har. Det videnskabeli-
ge ligger bl.a. i at undgå at tilskrive realobjektet imaginære eller uvirkelige egen-
skaber (Køppe 2012, s. 9). Som det ses opretholdes realismen, og det sker i aner-
kendelse af en perspektivisme som understreger, at ethvert objekt kan anskues ud 
fra mange forskellige synsvinkler (eller man kunne også sige tilgås via forskellige 
videnskabelige stilarter5 for metode og ræsonneren). Eklekticismen indebærer her 
en kritisk udvælgelse af de perspektiver og karakteristika, der er produktive for 
vores videnskabelige erkendelse af objektet. Det kritiske implicerer nok også det 
at undgå synkretisme, dvs. forsøg på at harmonisere direkte uforenelige opfattel-
ser i en fingeret syntese.

Selvom biokemi og økonomi er to meget forskellige videnskaber, er de ikke 
nødvendigvis hinanden helt uvedkommende. På et rigtigt frugtmarked handles 
der ikke med pærebegreber, men med virkelige pærer, som pga. deres biokemiske 
egenskaber gør at varen let fordærves og kræver et hurtigt skift fra produktion 
over cirkulation til konsumption. Pæremarkedet er til gengæld ikke en biologisk 
genstand, men tilhører ontologisk set det samfundsmæssige niveau, som (da
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niveauerne er inklusive) her altså omfatter noget biologisk. Lidt på samme måde
er det med venskab. Venskabet, og mere generelt interpersonelle relationer og
hele socialpsykologiens gebet, er især knyttet til de to ontologiske niveauer, som
Køppe kalder det psykiske (venskabet som noget oplevet og afhængigt af emo-
tion, kognition og personlighedsstruktur) og det samfundsmæssige (venskabet
som en mikrosocial kulturafhængig sfære for kommunikativ interaktion), men
venskabet har også rødder i det biologiske niveau: For det første er mennesket et
socialt dyr med biologiske egenskaber og forudsætninger for det, som karakteri-
serer os hinsides biologien. For det andet har vores art ikke monopol på at kunne
knytte venskabs(lignende) bånd; andre arter kan det samme. Indtil for nylig var
det blandt adfærdsbiologer et no go og udtryk for en uheldig antropomorfisme6

at kalde to ikke nært beslægtede bavianers alliance-lignende indbyrdes forhold
indenfor en flok for “venskab”, men det har ændret sig. Der er nu stigende inter-
esse for studier i både de etologiske og neurobiologiske forudsætninger for men-
neskers socialitet, og i nonhumane dyrs genuint sociale liv, herunder forhold, som
ikke kan forklares alene som udtryk for individuel kamp for overlevelse eller en
plads i den sociale hakkeorden.7

Så når der tænkes over venskabets natur – det har folk har gjort siden antik-
ken, og vi kan nu gøre det med støtte i de empiriske fag – kan niveaumodellen
give et første overblik over venskabsrelationens ontologiske kompleksitet:
Venskabsrelationen har biologiske forudsætninger, men venskab handler især om
den enkeltes psyke og den sociale kontekst, herunder det forhold at forskellige
kulturer kan have forskellige typer samspil mellem det psykiske og det sam-
fundsmæssige, fx være mere eller mindre individualistiske. Den moderate eklek-
ticisme minder os om, at når fagvidenskaberne ser ud til at konstituere et virvar
af forskellige venskabsbegreber i forsøget på at begribe fænomenet (eksempelvis i
modsætning til fjendskab eller ensomhed, eller som en anden form for kærlighed
end romantisk, forældre- og næstekærlighed), så behøver de forskelligt konstitue-
rende begreber om venskab ikke at udelukke hinanden eller være inkommensu-
rable. Og på trods af store forskelle mellem individer, kulturer, samfundsstruktu-
rer og sprog kan det heller ikke udelukkes, at der mht. venskab er visse fællestræk
imellem enkeltvidenskabernes erkendelsesobjekter, som repræsenterer samme
realobjekt. Her vil så den lingvistisk bestemte kulturrelativisme, som Anna
Wierzbicka har peget på, blot udgøre et moment af denne variation. Endelig er
der grund til at erindre om mange sociale relationers konjunktive karakter, dvs.

6 Henzi & Barrett (2007) mener eksempelvis at studier, der taler om venskaber indenfor flokke af
bavianer eller chimpanser (fx Smuts 1985) er udtryk for en videnskabelig ubegrundet projektion af
menneskelige relationstermer over på dyr. For et svar, se Seyfarth & Cheney (2012).

7 En populær introduktion til denne strømning er Denworth (2020). Se også Brent et al. (2014). 
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8 Se Perlman (2017, s. 285) og Grayling (2013).

9 Se Caine (2009) og hendes introduktionskapitel i samme; for en analyse af samspillet mellem filo-
sofiske, sociokulturelle og litterære diskurser i oplysningstidens England, se Berndt (2017); for ana-
lyse af venskabers svindende rolle i meritokratisk opbygning af stat og bureaukrati, se Österberg
(2010).

10 Psykoanalytiske bidrag om venskab (der opfattes som et sublimeret homoerotisk bånd): Rangel
(1963), Capps & Carlin (2010). For en Winnicott-inspiret teori om forskellige venskabstypers psy-
kodynamik, se den sært oversete Little (2000). Wrzus et al. (2017) er fra en antologi om venskabets
psykologi, ligesom Harré & Moghaddam (2013). Ud fra databasen Web of Science’s kategorier for
fagdiscipliner topper “History”, “Humanities, multidisciplinary” og “Psychology, developmental” (i
den rækkefølge) mht. antal artikler om venskab. Tak til Lorna Wildgaard for bibliometrisk analyse
af venskabsstudier.

11 Også kaldet femfaktormodellen, som omhandler karakteristik af personlighed efter grader af hhs.
ekstraversion (indadvendt vs. udadvendt), neuroticisme (bekymret vs. rolig), åbenhed (konventio-
nel vs. original), samvittighedsfuldhed (upålidelig vs. trofast) og venlighed (irritabel vs. godmodig). 
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en relation mellem to mennesker kan både instantiere venskab og andre rela-
tionstyper som fx kollegialitet, mentor, familiemedlem, romantisk partner, osv.8

Kan erkendelsesobjektet virke tilbage på realobjektet? Ja, i en vis forstand, for 
ligesom ideer om hvad det kræver af institutionelle tiltag for at opbygge en stærk 
og velfungerende stat (fx bekæmpelse af korruption knyttet til mafiøse kredse af 
’venner’ indenfor staten) indgår i og påvirker de politiske processer, der medvir-
ker til state building, så kan ideer og idealer om det gode venskab – fra først sagn 
og myter, og siden fra litteratur, kunst og videnskab – påvirke de måder folk fak-
tisk dyrker deres venskaber på.9 Videnskaberne er selv en del af de samfund de 
beskriver, og ikke mindst psykologien har allerede før psykoanalysen været trofast 
leverandør af begreber og forestillinger, der cirkulerer i samfundet om hvordan fx 
psykisk sundhed eller sygdom fungerer. Men hvor psykoanalysen historisk mar-
kant har påvirket bredere diskurser om seksualitet og romantisk kærlighed, synes 
der ikke at have været nogen tilsvarende ’vidensdeling’ eller eksport af forestillin-
ger om venskab fra den videnskabelige psykologi til den bredere samfundsdebat; 
måske fordi venskabet har været relativt lidet udforsket af psykologer, hvis man 
ser bort fra udviklingspsykologiske og socialpsykologiske studier af børn og unges 
venskaber.10

Hvordan erkender vi venskab? Venskabets tværvidenskabelige epistemologi. 
I et nyligt kvantitativt studie (Altmann 2020) af sammenhængen mellem venskab 
og det, der er kommet til at hedde the big five personlighedstræk11 synes resulta-
tet – nemlig ret svage korrelationer – svært at tolke og sikkert nedslående for til-
hængere af the big five, men vi ser i konklusionen på studiet en sætning, der er 
værd at gengive: “The friendships of a woman with a man is different from the
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friendship of a man with a woman is different from the friendship of a man with
another man is different from the friendship of a woman with another woman.”
Det kan man så lige lade synke ind. Hvad betyder det, er det noget nyt, eller vid-
ste vi det godt? At “en kvindes venskab med en mand” siges at være noget andet
end “en mands venskab med en kvinde” er måske en god illustration af den dia-
lektik, Køppe udpeger imellem det psykiskes og det sociales ontologi: Socialt set
er der tale om én relation, ét komplekst sæt af handlinger, men for en mand og
en kvinde i et nært venskab er der mindst to måder at “gøre venskab på” (som de
siger i performance studies), og to forskellige måder rent subjektivt at opfatte
relationen på. I hvor høj grad og på hvilke måder dette er rigtigt vil nok kræve
flere afhandlinger12 at undersøge, men at erkendelse af venskab er en udfordring,
både på hverdagsplan og for videnskaben, er oplagt. 

Er fagenes undersøgelse af venskab et eksempel på eklekticisme? Der er selv-
følgelig variationer fra fag til fag, men der er også flere tendenser, der ikke nød-
vendigvis stemmer overens: Når man forsøger at få et tværgående overblik over
venskabsstudier får man let det indtryk, at der i citationsstrukturen er en ikke
overraskende tendens til primært at citere andre forskere indenfor ens eget felt og
ignorere andre discipliners ellers ofte relevante bidrag (eller glemme at søge efter
disse); socialpsykologer i den kvantitative tradition citerer andre studier indenfor
samme disciplin der udvikler indices for fx venskabers grad af nærhed efter de
samme standarder m.v., filosoffer citerer andre filosoffer, osv. Selv for antologier13

der har inviteret flere discipliners forskere til at bidrage, ser det ud til at multidi-
sciplinaritet stadig dominerer over interdisciplinaritet; der er mao. parallelle aka-
demiske fagoffentligheder. Der er dog modtendenser i form af gensidig inspira-
tion og mere integrerede tilgange, og man kan tale om en form for implicit tvær-
videnskab i mange enkeltbidrag, fordi de ikke begrænser sig til kun ét fagområ-
de, men bidrager samtidigt til fx psykologi, filosofi og historie.14 De humane
videnskaber er forbundet indbyrdes på mange måder. Kortlægningen af dansk
humaniora påviste fx en klar inspiration fra (for ikke at sige en gros import af )
teoretikere og metoder fra samfundsvidenskaberne til mere klassiske humanisti-
ske forskningsfelter.15

Sidstnævnte tendens er international; et eksempel kunne være studier af ven-
skab i antikken (fx via skrifter af Platon, Aristoteles, Xenophon, Epikur, Cicero
og Seneca) og et vidne klassicisten David Konstan. I en samtale fra 2012, hvor

12 Et tidligt forsøg på sammenfatning er Monsour (2002), se også Holmquist (2011). 

13 Fx Descharmes et al. (2011) og Risseeuw & van Raalte (2017). Om typer af tværvidenskab se Klein
(2010). 

14 Se analysen i Emmeche (2017).

15 Lilienstrøm et al. (2016), Budtz Pedersen et al. (2015). 
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16 Interview på NYU Abu Dhabi Institute 17. okt. 2012 i anledning af udgivelsen af Konstan (1997)
på arabisk: https://youtu.be/O3rGjUlFcQY

17 Det kan dog diskuteres om Patrokles og Achilleus var ligeværdige ’venner’ eller snarere et pædera-
stisk par, se Cantarella (2009). 
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Konstan interviewes16 af Philip Mitsis, fortæller han om hvordan klassiske studi-
er pludselig blev kraftigt påvirket af sociologiske og antropologiske perspektiver 
på venskab (“classics came to be invaded by anthropology!” som han siger). 
Denne strømning satte et stort spørgsmålstegn ved om man i de filologiske stu-
dier af klassikerne havde læst for mange ’moderne’ følelser og tanker om venskab 
ind i de formentlig meget anderledes relationer, der må have hersket i de førmo-
derne samfund – ekstremt køns- og klasseopdelte, med slaver, og meget militari-
stiske. I stedet for at hylde antikken for sin storhed som demokratiets vugge tråd-
te man et skridt tilbage og spurgte: Ligner de os nu virkelig så meget? Man så kri-
tisk på ord i sproget som philos (kære, nogen man kan lide [engelsk: dear]); der 
kan være rigtig mange, som en person kan lide, fx hans børn, men er de venner?
Konstan fortæller at antropologerne satte deres kritiske fokus ind via begrebet om 
gensidighed (reciprocity). Ideen var: Hvad vi selv opfatter som inderlige emotio-
nelle forhold, som afhænger af et autonomt selv, fandtes ikke helt på den måde i 
de tidlige samfund. Her var mellemmenneskelige forhold struktureret gennem 
sociale forpligtelser; stammen eller en lille slægtsgruppe dominerede alle aspekter 
af livet, så hvad “de” (de gamle grækere) kaldte venskab var i virkeligheden noget, 
der handlede om gensidighed i antropologisk forstand, dvs. forstået som indbyr-
des forpligtelser, a la “du hjælper mig, og så kommer jeg til at stå i gæld til dig, 
hvorefter jeg derfor bør betale dig hjælp eller støtte tilbage.” Dvs. venskab var i 
virkeligheden bare et socialt bånd af gensidige forpligtelser. 

Synspunktet kom hurtigt til at ligne den nye konsensus indenfor feltet; 
Konstan selv sluttede op om det i begyndelsen, men kom senere til at anse det 
som en fejltagelse. Noget stemte ikke: For den netop antropologiserede Konstan 
virkede det som en sær anomali, at de mange og righoldige tekster han stadig 
arbejdede med, talte om venskab på en særdeles emotionel måde. De omtalte 
venskaber med de samme ord som de brugte for kærlighed. Achilleus’ dybt inten-
se sorg over tabet af sin ven Patroklos var svær at forstå, hvis den kun skulle ses i 
lyset af den gæld/gengældelse han skyldte ham.17 Konstan (se også hans 1997 
bog) kom frem til en anden opfattelse, som er nærmere hans mere naive udgangs-
punkt (og nærmere den måde ordet “ven” bruges på også af os i dag), nemlig at 
for de gamle grækere var venskab en form for kærlighed, ligesom for os, men de 
skelnede også sprogligt mellem det felt der handler om erotisk kærlighed (eros), 
som de så på med en vis skepsis (erotisk besættelse blev ofte sammenlignet med 
en art galskab), og så den meget brede gradient i intensitet af venskabelige følel-

Festskrift Køppe ombrukket3.qxp_Jahr festskrift 06.11.2020 15:02 Side 10



ser (philia) der spændte helt fra bekendte, kolleger, familiemedlemmer, og så til
nogle få uhyre nære venner som man følte sig tæt forbundet med og elskede.
Konstan bemærker, at brugtes den bestemte artikel ho før philos (eng.: the dear),
så betød det ven; de sagde “mine venner og familie”, og slog dem altså ikke sam-
men. Ordet kan snyde os, fordi det på græsk også kan bruges om familiemed-
lemmer.18 Imod et andet og mere sociologisk argument (fremført af Alan Silver
med baggrund i den skotske oplysning19) – som går ud på, at først med mar-
kedssamfundenes opkomst opstår der en særskilt (“disembedded”) privat sfære,
som muliggør en særlig form for intimitet, frigjort fra markedes og nødvendig-
hedens tunge net af gensidige forpligtelser – indvender Konstan, at også i antik-
ken udgjorde de nære venskaber en særlig sfære, et helle, dog ikke i modsætning
til de økonomiske, men til de politiske nødvendigheder.

De andre spørgsmål
Da jeg fortalte en ven om projektet med at undersøge venskabets videnskabsteo-
ri, var reaktionen “åh nej, det kan kun gøre én rundtosset”. Det kan der være
noget om. Hvis venskab rummer mange gåder, og venskabsstudierne endnu flere,
må venskabets videnskabsteori ikke foregive viden hvor der snarere er spørgsmål
og ikke-viden. Så i stedet for at foregive konklusioner på de indledningsvise
spørgsmål, lad os fremsætte et par frie associationer. 

Der var spørgsmålet om venskabets axiologi: Hvilke værdier har venskab?
Hvis venskab rent begrebslogisk er en refleksionsbestemmelse, dvs. gensidigt defi-
neret ved sin modsætning, hvad er da denne modsætning? Som værdi, eller dyd,
har det så en modværdi, en tilsvarende last? Venskab kontrasteres ofte med med
ensomhed – eller fjendskab. Kun få holder af at føle sig ensomme (det er lettere
at være det end at føle det), men det er ikke er det samme som at være alene.
Alenehed (solitude) kan være helt nødvendig, især for de introverte blandt os,
mens oplevelsen af ensomhed er belastende. Hvordan så med fjendskab som
modsætning til venskab? I antikken var det engang en dyd at hjælpe sine venner
og skade sine fjender (Blundell 1989). Men i dag, i et lidt mere civiliseret sam-
fund, er de fleste ikke-venner ikke fjender, men blot neutrale fremmede. Fjenden
er kommet på afstand, nærmest som en fiktiv størrelse, og er for stadigt flere men-
nesker blevet en sjælden social anomali, som vi – hvis vi mener det er uciviliseret

18 Konstan fortæller i samme interview, at han undersøgte alle eksemplerne i bogen Murder Among
Friends: Violation of Philia in Greek Tragedy (Belfiore 2000) og fandt ingen mord blandt venner i de
græske tragedier! Det var alle mord på familiemedlemmer, bogen burde ifølge ham have heddet
Murder Among Kin fordi Belfiore for ukritisk havde associeret ordet philia til det moderne “venner”,
jf. også Konstan (2001).

19 Se introduktion og kommentar i Emmeche (2018).
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20 Aristoteles: “wishing for someone the things that he deems good, for the sake of that person and
not oneself, and the accomplishment of these things to the best of one’s ability” (Konstan 2018,
p.40).
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at ønske at skade fjenden – i stedet diskret kan trække os fra, fordi fjendskab lige-
som venskab udspilles i privatsfæren (hvor vi kan blive skilt fra ægtefællen over 
nettet eller afslutte et venskab tilsyneladende blot ved at stoppe kommunikatio-
nen), mens den offentlige sfære er præget af institutionelle og mere neutrale rol-
ler. Det er nok kun de færreste, når vi undtager Jesus og radikaliserede kristne, 
der elsker deres fjender. Kun få søger bevidst fjendskabet til den anden (måske 
kan psykologien lære os hvorfor), selvom talemåden “fri mig for mine venner -
for mine fjender skal jeg nok selv tage mig af” vækker en vis genkendelighed. 

Et gennemgående træk ved alle mono- såvel som tværvidenskabelige studier af 
venskab hos mennesker, som vi ikke på samme vis finder i de biologiske studier 
af venskab hos dyr, er at de humane venskabsstudier næsten altid må forholde sig 
til venskabets dobbelthed mellem idealitet og realitet, dvs. vores ideer om det 
gode (eller slette) venskab versus de i praksis forekommende handlinger og kom-
munikationer mellem individer som er eller kalder hinanden venner. 

Spørgsmålet om venskabets kultur- og mentalitetshistorie har vi allerede 
berørt. Her er der hele to yndede, men som vi har set også stærkt omdiskuterede 
kontraster, der går igen i en stor del af de historiske, filologiske, makrosociologi-
ske og filosofiske studier af venskab: Den første er kontrasten mellem 1) klassiske 
antikke idealer om det gode venskab (mellem to mænd af excellent karakter, som 
intet manglede, og slet ikke i dyd, men hvor samværet dog tillod aktivt at udfol-
de dyd eller duelighed), hvor man ønskede vennen det bedste - eller mere empa-
tisk, hvad vennen anså for godt20 - for dennes egen skyld, og 2) moderne former 
for venskab, hvor det optimale venskab mindre ses som en relation af høj moralsk 
karat, men snarere som et særligt tæt og emotionelt bånd mellem de bedste ven-
ner, som kan betro sig til hinanden om ting de ikke kan tale med andre om. Der 
er dog en del træk, som det moderne venskab deler med det klassiske, såsom gen-
sidighed, frivillighed, tillidsfuld fortrolighed og hengivenhed. Klassisk antikt per-
fekt venskab ser anderledes ud end moderne venskab, men diskussionen om præ-
cis hvordan er langt fra afsluttet. 

Den anden kontrast (i fx antropologi, etnografi, kulturgeografi og områdestu-
dier) er mellem I) vestlige opfattelser og/eller praksisser mht. venskab og II) ikke-
vestlige venskabsopfattelser og -vaner i fx kinesiske, persiske og indiske kulturer, 
eller hos de oprindelige folk verden over, førhen kaldet naturfolk fordi deres sam-
fund er uden egentlige statsdannelser, bureaukratier og differentierede institutio-
ner. Et dybere kendskab til ikke-vestlige venskabsopfattelser (se fx Hruschka 
2010) vil være en vigtig ressource til bedre at kunne sætte spørgmålstegn ved en
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del af de opfattelser, vi i Vesten har om hvad det vil sige at været et selv, et indi-
vid, og en del af et fællesskab. 

I modsætning til vores viden om vestlige venskabsidealer og -begreber, synes
viden om faktiske venskabspraksisser ret begrænset, ikke mindst mht. andre kul-
turer, tidligere epoker og især mht. venskaber mellem kvinder, børn, forældre, sla-
ver, og ikke-aristokrater. Vi ved lidt om hvordan en tidligere romersk slave som
Epiktet tænkte om venskab fordi han skrev om det, men først efter det var lyk-
kedes ham at blive en fri mand, og vi ved meget mindre om hvordan venskab
mellem slaver blev praktiseret, hvis de overhovedet var mulige. 

Det omrids, der her er antydet af en venskabets videnskabsteori bekræfter
nødvendigheden af eklekticisme og en mere systematisk tværvidenskabelig prak-
sis i venskabsstudierne, hvis flere af fænomenets åbne spørgsmål skal undersøges
nærmere. Køppes niveaumodel skaber et godt første overblik over realobjektets
komplekse ontologi, med rødder i det biologiske, men primært erkendt som gen-
sidigt konstitueret af en række psykologiske og samfundsmæssige forhold i kom-
pleks vekselvirkning. Dette er selvfølgelig ikke nok til at afdække det uudgrun-
delige i forbindelsen mellem venner – men hvorfor skulle man også det?
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