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F

ra tidligere å ha blitt karakterisert på grunnlag av
sine særegne metoder og problemstillinger, og med
geografisk tilhørighet i Amerika og Storbritannias universiteter, lar ikke lenger analytisk filosofi seg definere som en
skole. Mens det som var analytisk filosofi stadig blir mer
synonymt med universitetsfilosofi per se, setter den også
sine kulturelle særpreg til side og innretter seg etter en mer
generell, humørløs forksningspraksis egnet en mer nøytral
verdensrolle. Litt som Tyskland, egentlig. Tyskland har i
likhet få bekjennelser, både innad og utad, og har i moderne tid blitt kjennetegnet av sitt fravær av nasjonalisme samt
nøytrale rolle i global politisk sammenheng. Et ideelt sted
for virkningsgivende, humørløse beslutninger, og kanskje
likeledes for denne nye «nøytrale forskningen»? For det er
ikke tilfeldig at det nettopp er her tradisjonen mer enn
noe annet sted er på vei opp med høy hastighet, og landets høyest rangerte universitetet, Ludwig-MaximilliansUniversität i Bayerns hovedstad München, er ikke et
unntak. Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) huser
landets største filosofifakultet i hjertet av universitetsområdet i byens sentrum, samt det ledende Munich Center for
Mathematical Philosophy (MCNP) litt lenger opp i den
kongelige avenyen Ludwigsstraße, hvor jeg befant meg på
utveksling.
Med tanke på tyskernes berøringsangst overfor egen
kultur og nasjonale historie, er det kanskje naturlig å importere anglo-amerikanske tradisjoner til fordel for deres
egne, omfattende filosofihistorie som hadde sin storslagne
gullalder her i romantikken og modernismens tid, helt
frem til verdenskrigene. Hvis filosofer noen gang har vært
høyt ansett, så må det ha vært under Tysklands storhetstid,
hvor faget faktisk først ble opphøyet til en fullverdig profesjon slik vi kjenner til det i dag.
Når man går gjennom de praktfulle søylegangene i det
nyklassisistiske hovedbygget, kan man drømme seg tilbake
til denne gamle tiden, før man vekkes opp igjen av bråkete
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amerikanere, som en besøkende John Searle. Denne kontrasten mellom det gamle og det nye Tyskland, kommer
særlig til syne når vi sammenlikner LMUs opprinnelige
filosofifakultet med det nye, analytiske MCNP. De to er
skarpt adskilt. Hos førstnevnte forholder man seg i hovedsak til tysk filosofi, alt foregår på tysk, seminarrommene er
gamle biblioteker i mørk eik, som man kommer til gjennom trappeoppganger i marmor, og det er langt mellom
professorene, som er høyt ansett og nyter stor innflytelse.
Formalistene på det voksende MCNP, derimot, snakker gjerne engelsk med hverandre, skjønt alle i rommet
er tyske; de kan kanskje sies å være mer saklige, men der
de labber uttrykksløst omkring i slitte sneakers kan man
også si de er mer blottet for kultur. Whiteboardene er fylt
av lange deduksjoner i symbolsk logikk, og man er veldig
opptatt av at filosofi er en vitenskap. Vi kan være glad for
at vi holder oss nokså moderate her hjemme, fordi filosofikulturen på universitetet slo meg som polarisert – det
gamle mot det nye.
En grunn til at denne kontrasten kommer så godt til
syne, er at vi befinner oss i Bayern. Det er en kjent sak
at bayerne er mer konservative og langt mer stolte av sin
kultur enn det berøringsengstelige og progressive nord,
og skillet mellom Øst- og Vest-Tyskland blekner i sammenlikning. Det kjempes en tydelig kulturkamp mellom
de to, som i så måte legger seg på linje med den mellom
henholdsvis det tradisjonelle og det analytiske filosofifakultetet. Bayern er altså et unntak fra det kulturelt mer
nøytrale og globaliseringsvennlige landet for øvrig, og jeg
erfarte ved flere anledninger at de rakket ned på hverandre.
Medstudenter fra de mer nordlige delene av landet – matematikkfilosofer, så klart – har lagt ut til meg om sin avsky
for bayernes arroganse, deres selvtilfredshet, og om hvordan de konsumerer for mye kjøtt og kjører forurensende
biler. Et lite uttrykk for bayernskepsis drypper gjerne ut
først, og hvis man ønsker å høre mer, så er det bare å åpne
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fant sted under lekenes siste dager. Bungalowene huser
kranen. Til og med den sydlige dialekten mener man er
i dag utvekslingsstudenter fra alle verdens hjørner, men
plagsom. Fra den andre siden har mer konservative, gjerne
særlig Asia. Sportsanlegget med stadion i midten, er
katolske medstudenter tilhørende det gamle fakultetet
tegnet som et slags telt som er ment å etterlikne falanget ut både mot fremmedgjørende matematisk filosofi
songen til Alpene i bakgrunnen. Det består av to typer
og, i samme åndedrag, mot de andres kulturforvitrende
prefabrikkerte deler; først bæresøylene som står to og
globaliseringstrang.
to og møtes på midten, som holder oppe et slags teppe
Mens jeg selv bare tok ett kurs på det gamle fakultetet,
bestående av glassplater sydd sammen med vaiere. Det
befant også filosofistudenten Erlend Finke Owesen seg der
skal nevnes at disse kalkulasjonene av vektfordeling
på fulltid det samme semesteret, og han har selv skrevet
og bæreegenskaper var utført med penn og papir, før
et reisebrev fra utvekslingen som er trykket her i Filosofisk
man hadde programvare til dette. BMW-bygningen
supplement i nummeret 03/16. Owesen gir stedet en poer ment å etterlikne en virvelvind, ettersom selskasitiv vurdering: For eksempel er Ludwig-Maximillians
pet begynte som en flymotorprodusent, før landet
Unisveristät en «ærefull institusjon», byen er «vakker og
ble fratatt retten til dette etter de to krigene. Mellom
sjarmerende», og «god orden og renhet råder i gatene.»
er det fargede rør, antennemaster, og modernistiske
Beliggenheten er «fenomenal på alle måter,» og Müncherne
skulpturer. Denne bydelen skulle representere det
er «karismatiske, stilfulle og elegante.» I en fotnote samnye Tyskland. Tom står gisselleiligheten fra lekene, og
menliknes også München med Berlin, hvor det kommer
ved den finnes et lite minnesmerke på hebraisk for de
frem hvilken side han tar i kulturstriden nevnt over: «Men
elleve israelske utøverne som
for all del: Den med forkjærligble drept under aksjonen.
het for bongotrommer, tagging
Allee Allee Allee Allee Allee
En forskjell fra mange andre
og menn med langt, fett hår må
eine
Straße,
viele
Bäume,
byers OL-anlegg er at det er
gjerne dra til Berlin!» skrives
ja, das ist eine Allee
vedlikeholdt og fortsatt brudet her (Filosofisk supplement,
kes aktivt, men allikevel står
Vitenskap, 03/16. Red. Solberg,
– Tradisjonell tysk sang
det bare en fjern skygge igjen
H. R. og Hellem Aaby, B.).
av fremtidsoptimismen som definerte etterkrigstidens
Erlends teori om nordtyskernes skepsis, er at de er misunVest-Tyskland. Kraftwerks «Antenne», fra samme tid,
nelige. Mitt eget reisebrev fra den samme utvekslingen er
spiller i bakgrunnen.
ment som et kritisk svar til denne glansbildefremstillingen.
Det er et fremmedgjørende område, særlig om
Erlends blomsterfasade skal opp i flammer, og frem skal
man går fem minutter gjennom parken vestover i
sakens andre side.
retning Olympia Einkaufzentrum, et av de første og
Et godt sted å begynne for å illustrere kontrasten melstørste kjøpesentrene i landet. Tusener av biler står parlom det gamle og det nye, kan være områdene hvor vi bodkert utenfor, og senteret overflødiggjør hele resten av
de. Mens Owesen bodde midt i historiske Schwabbing,
byen. Her er det materialisme som råder, fordi det er
så å si Münchens Frogner, holdt jeg selv til i futuristiske
mening å finne i å ha en velutstyrt husholdning, med
Olympiadorf—landsbyen hvor utøverne bodde under de
det riktige dusjhodet, støvsugeren, og hvitevarene, alt
olympiske leker i 1972. Mellom sentrum og Olympiadorf
i ypperste stand. Mens det her i Norge er kaffekapselligger en mangefelts Autobahn, før man kommer til den
maskinen som splitter landet mellom de pietistiske og
olympiske parken med utsiktstårnet Olympische Turm
de vulgære, skal tyskerne ha en automatisert maskin
og Olympiastadion, som i dag fremdeles tjener som byfor alt—automatiske røremaskiner, nøtteknekkere, osens sportsarena, samt som konsertlokaler for Slagermusiktekuttere, og så videre, og det er enorme kjøttdisker
festivaler og annet. Både parken, landsbyen, sportsanlegder, med svært lav kilopris i tillegg. Det var på dette
gene og Bayerische Motor-Werk-hovedkvarterene som
kjøpesenteret, sommeren 2016, at masseskytingen som
ligger der, er bygget i det som på syttitallet var en svært
snudde byen på hodet en natt fant sted. Neste dag var
moderne stil. Parken er stor, med kunstige vann og kunstialt tilbake til det vanlige, og det viste seg at den skyldige topper med utsikt over resten av byen, og over Alpene.
ge var en ung mann, som på soverommet hadde bøker
Delen av landsbyen hvor jeg bodde ligger inntil parken og
om både amerikanske skoleskyttere, islamistisk terror,
består av et hundretalls toetasjes bungalower, hver med en
og Anders Behring Breivik. Hadde du selv holdt til i
liten altan, hvor de kvinnelige utøverne holdt til, og overdisse omgivelsene ville kanskje ikke ideen om å skyte
for ligger leiligheten hvor det epokegjørende gisseldramaet
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rundt seg på Olympia Enkaufzentrum vært likeså ubegripelig.
Fremmedgjøring og materialisme er to nøkkelord, og
Ordnung og Punktlichkeit, som tyskerne er så kjent for, gjelder
ikke like mye her nede; faktisk er de nokså uorganiserte. Hele
byråkratiet på universitetet og med myndighetene går sakte,
fordi alt er gjort av mennesker med penn og papir. Faktisk går
hjulene mye glattere rundt hjemme i Norge, med våre automatiserte systemer med gode brukergrensesnitt, kanskje grunnet i vår langt høyere minstelønn. De ser også langt mindre
sunne ut her nede, og de er slitne og bleke i huden. Bayerne
røker og drikker mye, elsker fotball, og eter salt husmannskost
hver dag. Et vanlig måltid kan bestå av en halv kilo oversaltet
Schweineknödel, dertil en halv arm lang saltkringle, en Brezn.
Spør man derimot etter en «Brezl», som ikke er den bayerske
måten å betegne denne kringlen på, kan de finne på å spørre
hva du mener; det samme gjelder Brötchen, som her betegnes
som Semmel. «Hva er en Brezl? Jeg vet ikke hva du snakker
om.» De sverger ikke bare til dialekten sin, men også til det
svært søte bayerske ølet, som serveres nesten lunkent i literglass til halvannen Euro. I den lokale Bierstube er det vanlig å
stille opp i Lederhosen, som man bruker så ofte anledningen
byr seg—og dem er det mange av: I Bayern tviholder de på
sine mange helligdager som feires nesten ukentlig til ære for
en eller annen helgen, noe en utvekslingsstudent gjerne blir
klar over først etter å ha ankommet sentrum, for så å se at hele
byen er stengt. Fagutvalgskontoret på filosofifakultetet er likt
vårt eget, bortsett fra at de har et stort kjøleskap fylt med søt
øl, samt flere dusin kasser stående ved inngangspartiet. Her
drikkes det mens det leses, fra morgen til kveld, og det serveres
også alkohol i studentkantinene hvor det er vanlig å ta seg en
øl til lunsjen. Studentenes mathall er en egen stor bygning,
hvor hvert måltid består av svinekjøtt med seige raspeballer,
om ikke saltkringler. Når man eter her – nei, blir foret – oppleves det som et massivt industrielt husdyranlegg, noe landet
for øvrig også er kjent for. Altså konsumeres kjøttet på et sted
svært likt der det ble produsert.
Hvis du syntes våre egne bergensere kan være høylytte og
patriotiske, tar du feil. Mange land har sant å si en region hvor
man er opptatt av sin særegenhet og av å understreke sin tilhørighet, og hvor man kanskje ser det slik at resten av landet er
misunnelige. Men her i Bayern er det som om hele Tysklands
nedslåtte patriotisme og humørløshet finner sitt utløp, multiplisert med ti. En forklaring kan være at nasjonalisme er fyfy, men når det gjelder regionalisme, derimot, er det bare å
fyre løs. Postkortbildene med Lederhosen, fet mat, og gjøkur
kommer alle herifra, og mens de øvrige tyskerne er gørr lei av
disse stereotypene, omfavnes de varmt her nede. Den typiske
bayeren man møter på en av de mange ølstuene, er gjerne en
ingeniørstudent på Münchens enorme Teknische Universität,
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hvor alles patriotiske drøm er å kunne tjene landet hos
BMW. Med sine Lederhosen, glatte fjes, og blonde hår
med barbert nakke og rundt ørene, er det ikke vanskelig å
forestille seg dem stående på rekke og gi hilsen—og Erlend
med dem.
München er ikke bare Erlends favorittby, men det var
også Hitlers. Han utnevnte byen til Nazistbevegelsens hovedstad, og det var her han ble fengslet under det mislykkede Ølkjellerkuppet i 1923—og kulehullene fra kaoset som
fulgte, er fremdeles å finne på veggen i Ludwigstraße. Her
er historien ekstra nær, og mange av bygningene som føreren selv tegnet, står fremdeles rundt om i sentrum, mens de
i andre tyske byer har blitt revet. Enkelte diskré hakekors
er også å finne om man leter. Men historieforglemmelsen
er allerede i gang blant disse unge patriotene der de står på
stolene og synger «Allee, Allee», og jeg tok gjerne på meg
oppgaven å minne dem på hva som hendte her for ikke så
alt for lenge siden. Men å ta et oppgjør med dette, som
man har et eget ord for – Vergangenheitsbewältigung – er
ikke lenger et tema. Hvordan tyskerne kunne gjøre det de
gjorde, er et spørsmål som fulgte meg hver dag gjennom
dette utvekslingsoppholdet.
Kanskje er jeg urimelig i min vurdering av bayerne.
Kanskje har de ikke noe annet valg, enn å lete i det gamle
for finne en identitet å klamre seg til, hvilket i økende
grad blir nødvendig i et europeisk land på globaliseringsfronten. Når både unge og gamle samles på Marienplatz
for å nyte Rathaus-Glockspiel, et stort gjøkur på rådhuset som har spilt klokken tolv hver dag så lenge man kan
huske, dveler man kanskje bare ved det velkjente og trygge
som aldri forandres.1 Kanskje er formalistene på MCNP
ikke noe bedre, men flykter i stedet inn i den analytiske
filosofiens logiske systemer hvor de kan finne Sauberkeit,
Ordnung og Lebensraum, uten å måtte ty til totalitarisme.
Kanskje er det formalistene som er de egentlige nazistene
i ny forkledning, likesom en rehabilitert seriemorder som
har fått orden på livet og tviholder på hverdagen og sunne
medmenneskelige forhold, og nå får utløp for sine lyster
på kjøkkenet hvor han forbereder de flotteste middager til
familie og venner. Men en hitlerbart er ikke mye større enn
et frimerke. Tenk litt på det, Erlend.
Noter
Enkelte utfordrer denne uforanderligheten. En dag jeg selv møtte opp
for å overvære ritualet, ble seansen kuppet av en original og virkningsfull
form for demonstrasjon fra den innvandringsfiendtlige organisasjonen
PEGIDA. Fra et kraftig høyttaleranlegg de hadde rigget i forkant, satt de
på islamske bønnerop med fullt volum i det samme øyeblikket klokkene
skulle begynne å spille, noe som selvsagt var til manges forskrekkelse.

1

ludvig fæhn fuglestvedt

61

