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Strategi og dannelsen af selvet: et resumé af de to bøger – Strategy Without Design 

[Strategi uden design] og Judgment and Strategy [Dømmekraft og strategi] indleveret til 

Dr Merc. graden. 

 

I det følgende opsummerer jeg, mit særlige bidrag til erhvervsliv og økonomi inden for 

forskning i strategi. Strategi har længe været anset som en videnskab for de omhyggeligt 

kalibrerede beslutninger, men jeg har udviklet en forståelse af strategi, som er situationelt 

sensitiv og intuitiv; snarere en følelse af at finde éns vej i verden end at diktere til den. I takt 

med min forsknings udvikling, har den trukket tænkning fra humanvidenskaberne – navnlig 

filosofi og litteraturvidenskab – ind i reformuleringen af en strategisk tænkning funderet på 

dømmekraft frem for målinger. 

 

Beskrivende overblik 

De to bøger Strategy Without Design (med Robert Chia) og Judgment and Strategy kan siges at 

bevidne en ti år lang interesse for og teoretisk studie i strategipraksis inden for 

humanvidenskaberne i bred forstand. Jeg begyndte dette studie (med Robert Chia) i artiklen 

’Strategy as Practical Coping: A Heideggerian Perspective (Organization Studies, 2006). Siden 

da, og samtidigt med at udgive de to bøger, har jeg medforfattet et teoretisk studie i 

strategipraksissens metaforiske og analoge sprogbrug (’The role of analogy and metaphor in 

the framing and legitimization of strategic change’, Organization Studies), og i 2013 

medforfattet en artikel om tidsfilosofi, og om hvordan tid forstås og erfares i strategi- og 

ledelsespraksis (’Time and play in management practice: An investigation through the 

philosophies of McTaggart and Heidegger’, Journal of Management Inquiry). 

 

I hele denne periode har jeg arbejdet i forbundne undersøgelsesfelter (historie, etik, 

entreprenørskab, kreativitet og organisationsstudier) og undersøgt deres resonans med 

strategistudier. Denne brede tilgang har givet bøgerne et bevidst ekspansivt og vovet udtryk: 

de er skrevet for at provokere, for at antyde overfor læseren, hvordan strategistudier ellers 

kunne udforme sig, for at opmuntre til spekulation. Derfor er mit arbejde ikke et detaljeret 

indgreb i det, som allerede er skrevet, eller et direkte bidrag til det, eller en kritik af det, som 



er kommet før. Snarere er det skrevet som udfoldelsen af en tænkning, der er inspireret af den 

basale indsigt, at strategi på mange måder er æstetiske processer, der former noget – en 

organisation.  

 

Denne strategiske formgivning er typisk blevet forstået som en teknisk proces, der består i at 

identificere og akkumulere værdier og indflydelse på basis af solid information om 

ønskværdigheden og sandsynligheden af tydelige organisatoriske mål. Her former strategi 

nødvendigvis en organisation ved, for det første, at forudsætte verden som et sted bestemt af 

beregnelige kræfter og målelige ting og, for det andet, ved at bruge disse beregninger og 

målinger til at skabe an organisatorisk enhed, som vil modne på bestemte måder, om det så 

sker gennem dens konkurrenceevne og geopolitiske positionering eller i kraft af dens styrker.  

 

De to bøger udgør et gradvist udviklet og til tider anfægtet modsvar til idéen om, at en 

organisation kan formes af den bevidste gennemførelse af et design.  

 

Strategy Without Design er et teoretisk studie i strategi, som begynder med en række 

empiriske vignetter, der hver især peger på den måde, hvorved forsøg på at styre 

begivenheder indeholder spirerne til deres egen opløsning: der er ingen mere sikker måde at 

undgå udviklingen af en ønskværdig organisatorisk plan end at planlægge dens 

implementering. Ved at tage fat på dette dilemma, foretager Robert Chia og jeg et strejftog 

igennem spørgsmålet om, hvordan og hvorfor strategi ofte mislykkes og alligevel stadig er 

væsentlig. Hele vejen igennem bogen spiller argumentet på definitionen af strategi som det at 

søge at skabe overblik over begivenheder og ting. Siden grækerne første gange udnævnte en 

strategoi for at overvåge enheden og beskytte bystaterne, er strategi blevet forstået som det 

generelles kunst: det indeholder både militaristiske konnotationer og forsøg på at portrættere 

en idé om organisationens helhed: praksissen med at skabe et billede af, hvad en organisation 

er, hvor den har været og hvad den måske kan blive i forhold til et bredere miljø af andre 

organisationer, der agerer på samme vis.  

 

Det er dog umuligt at opnå og opretholde et sådan billede. Verden bliver ved med at bevæge 

sig uanset hvor sofistikeret information, der er indsamlet, eller hvor hurtigt beslutningerne 

tages. Det leder bogen ind i overvejelser over om man kan forstå strategi som en praksis, der 



uundgåeligt er bundet til kontekst og situationer, som den er nødt til at acceptere, mens den 

taler. Gennem en diskussion af strategy-as-practice bærer argumentet vidnesbyrd om, 

hvordan denne bredere konditionerende baggrund stedfæster enhver fornemmelse af det 

generelle, og hvordan den efterfølgende organisatoriske anstrengelse for at finde retning 

snarere er en betinget og kollektiv aktivitet end en forudsigelig og uafhængig aktivitet. Faktisk 

når vi frem til at foreslå, at strategipraksis lige så meget handler om at give slip og eftersøge 

åbne muligheder, som det handler om at skabe en klar fornemmelse for en fremtidig 

organisatorisk form.  

 

Strategy Without Design er blevet kritiseret for dens åbenbare forsvar for en i vis udstrækning 

passiv strategi: endda til grænsen for, at den bliver ikke-eksisterende, som om den bedste 

form for strategi er slet ikke at have én. Judgment and Strategy følger op på denne kritik ved at 

indramme kritikken i den lange filosofiske debat omkring skepticisme. På den måde tager 

bogen kritikken seriøst; at droppe den analytiske brug af velinformerede undersøgelser er på 

sin vis at opgive strategi i det hele taget. Deri fremstår bogen som et forsøg på at generobre 

kraften og seriøsiteten i strategipraksis uden at vende tilbage til de på nogen måder 

fremfusende og selvsikre former forbundet med konkurrenceevne eller erhvervelse af midler. 

Bogen gør det ved at argumentere for, at strategi er betinget af dømmekraften. På den måde 

placerer bogen sig blandt blot en håndfuld andre strategistudier, som taler om dømmekraft, 

navnligt J. C. Spenders Business Strategy, og som Spenders arbejde kan bogen anses at have 

bred sympati med Henry Mintzbergs arbejde, særligt hans kobling mellem 

virksomhedsstrategi og imaginativ vision. Men ulig Spender og Mintzberg er emnet for mit 

studie ikke begrænset alene til virksomheder, ej heller er det begrænset til debatter i 

økonomisk teori om virksomheders natur (selv om det uden tvivl berører begge). Snarere 

skaber bogen et væsentligt indgreb i tænkningen om dømmekraftens natur i sig selv, især 

Kants,  og ved at bruge litterære og kunstneriske eksempler væver bogen denne tænkning ind 

i forståelsen og studiet af organisatoriske former (hvoraf virksomheder udgør fremragende 

udtryk). Ved at træde et skridt tilbage fra de typiske associationer mellem strategi og handel, 

ved at gennemføre et seriøst studie af filosofiske forståelser af dømmekraften, har mit arbejde 

finslebet idéen om strategipraksis som en særlig og krævende refleksionsproces. Det er på 

den baggrund, at jeg argumenterer for, at strategi – i forhold til andre organisatoriske 

aktiviteter – udgør organisationens præsentation af sig selv for selv og andre. Disse 



præsentationer skabes af dem, som organiserer og er organiseret, de er mangfoldige og ofte 

rastløse. Strategiarbejde handler om at realisere en form, der er stabil nok til at opretholde en 

fornemmelse for organisatorisk mulighed – organisationen formes, potentielt, som en 

samling, hvori liv kan ledes og blomstre. Derfor er dømmekraften central. Den forbinder det 

etiske og det æstetiske aspekt i selvpræsentationen på en måde, som anerkender pragmatiske 

behov uden at blive begrænset af dem: strategi bliver lige så meget et socialt anliggende som 

et praktisk anliggende; strategi er for vigtigt til blot at være et økonomisk anliggende.  

 

Dette fører studiet langt uden for erhvervslitteraturens normer. Judgment and Strategy er den 

eneste vedholdende undersøgelse af strategi, som ikke bare definerer strategi som 

selvpræsentation, men gør det med udgangspunkt i etik og æstetik, og på den måde seriøst 

forholder sig til de indsigter og provokationer, som er gjort tilgængelige af forskere i filosofi, 

litterær- og kunstteori, litteratur og kunstnerisk praksis. Studiet argumenterer for, at disse 

indsigter og provokationer kan findes i Adam Smiths idé om ’forfængelighed’, Walt Whitmans 

poetiske ’imellem’, Odysseus’ list, i hvad Heraklit kalder den smukkeste orden af ’vilkårlige 

ophobninger’, George Perecs ’tøven’, Virginia Wolfs ’opmærksomhed’, Judith Butlers ’empati’, 

Stanley Cavells ’sårbart almindelige’, og Michel Foucaults ’omhu’. Det findes måske også, 

vover jeg, i ’strategi som selvpræsentation’. Til dels er studiet skrevet lige så meget for at 

eksemplificere som for at forklare disse indsigter og provokationer, og er som sådan i sig selv 

et forsøg på at udøve dømmekraft, med betoning her på ’forsøg’.  

 

Herefter følger et mere detaljeret resumé af argumentet, sådan som det udfolder sig i disse to 

bøger, der samlet udgør min indsendelse til den danske Dr. Merc.-grad.  

 

Fortællingen i Strategy Without Design 

 

Strategy Without Design blev publiceret i 2009 af Cambridge University Press og skrevet 

sammen med Robert Chia. Bogen udsprang af en artikel fra 2006 (’Strategy as practical 

coping’), hvori vi foreslog, at strategisk tænkning var udtryk for en tilvænnet stil. I bogen 

udvidede vi denne idé og argumenterede for vores forståelse af, at strategipraksis var alt for 

fikseret på at være betinget af en bevidst retning realiseret enten i planlægning eller igennem 

positionering eller i fremlæggelsen af en specifik kompetence. Selv om disse forståelser er 



indsigtsfulde, er de stadig begrænsede. Faktisk er de snæversynede, fordi de, for det første, 

overser baggrundsbetingelserne ud fra hvilke den eksplicitte angivelse af position eller 

distinktion udgør en abstraktion, og, for det andet, overser de hverdagsbetingelserne, hvortil 

enhver strategi nødvendigvis må vende tilbage, hvis den skal virke. For at forstå disse 

baggrunds- og hverdagsbetingelser – dem vi argumenterer for er essentielle for strategisk 

praksis som noget eksplicit designet – må man forstå vanens indflydelse, sammen med vores 

kapacitet til at absorbere og spille på begivenheder (det som poeten John Keats kalder 

’negative evner’). I strategipraksis er der meget mindre planlægning og positionering, end 

man formoder, og mens mange organisationer påstår at være distinkte, er deres levede 

virkelighed meget mere et spørgsmål om at magte med, læse og spille på situationer. I strategi 

handler kapacitet mere om tålmodighed og list end om analyse og magtudøvelse.  

 

Vi bruger illustrative eksempler fra erhvervslivet (som UBS og Toyota), politik (som 

skovbrugspolicy), og militærhistorie (som T. E. Lawrence) for at argumentere for en løsere, 

åben og mere ydmyg ramme for strategisk praksis. Denne bogs inspiration kommer fra to 

kilder. Den første er en tradition for tænkning, hvori det almindelig livs ’levende variation’ er 

genstand for opmærksomhed, snarere end eftersøgningen efter grundlæggende sandheder og 

sikkerheder. Vi argumenterer for, at denne tradition findes i William James’ pragmatisme, i 

Joseph Dunne og James Scotts diskussion af phronesis, i Martin Heideggers fænomenologi, og i 

den John Ruskin-inspirerede ’arts og crafts’-bevægelse, der priser opmærksomheden over for 

udviklingen af disciplinerede færdigheder, som bidrager til menneskelig blomstring. Vi 

hverver idéer fra disse forfattere for bedre at værdsætte, hvordan indflydelsesrige situationer 

betinger organisationer over tid på måder, som er sammenhængende nok til at berettige, at 

de bliver anset som genstand for strategisk praksis.  

 

Den anden er østlig filosofi og den livsstil som hører hertil. I vesten antager vi, at menneskelig 

kontrol stammer fra en determinerende sans for at være tilstede, om det så er 

tilstedeværelsen af en individuel beslutningstager eller en organisation. I strategipraksis 

bliver dette udtrykt i forhold til et generelt perspektiv på, hvor organisationen har været og 

måske bevæger sig hen, og hvordan den kan dirigeres derhen gennem beslutninger 

vedrørende ressourceallokering og lignende. I østlig tænkning forlader man denne 

individualitet og den forestillede suverænitet, som hører til (om det så vedrører et individ 



eller en organisation) til fordel for en mere åben, kollektiv og fordybet fornemmelse af ’at 

være til stede’. I strategipraksis vender dette op og ned på, hvad det indbefatter at have et 

generelt blik. Snarere end at have overblik udefra over så mange begivenheder som muligt for 

bedst at placere en organisation/enhed eller for at gøre den mest markant, beskriver et østligt 

perspektiv indsigten i tings generelle betingelser mere som en udsættelse, indefra, for 

mangfoldige muligheder. Denne udsættelse udspringer af afvisningen af at forpligte sig til ét 

særpræg eller én position og i stedet tolerere åbenhed og ambiguitet. Der er lige så meget 

interesse i fravær som i nærvær, i at lade ting være som i at lede dem, og i at ære det lille og 

flygtige så meget som det store og vedvarende. 

 

Ved at kombinere disse to inspirationskilder argumenterer vi i bogen for en forståelse af 

strategipraksis, der er meget løsere end den, som er fremherskende i strategitekster. Snarere 

end at finde en konkurrencestyrke i skiftende opbud af markeder eller blive distinkte ved at 

demonstrere en førende evne (RBV), argumenterer vi for, at strategi måske bedre udøves 

igennem det, vi kalder en ’stifindersans’: en organisatorisk tolerance overfor en fremtid, der 

løbende udvikles og tilpasses, faktisk i kraft af simpelthen at være undervejs. Denne 

processuelle forståelse af strategi kræver en villighed blandt eksponenter til at klare sig uden 

traditionelle målinger, igennem hvilke vi konfigurerer og vurderer mål, milepæle og værdier, 

for i stedet at handle og tænke i det åbne, en stil som på én og samme tid er både entreprenant 

og ydmyg. Den er entreprenant, fordi den opmuntrer eksponenten til at gå ind blandt (entre-) 

ting ved at blive sensitiv overfor og trænet i de praksisser, man søger at påvirke. Fra en sådan 

situationel sensitiv position er de bedre i stand til at tage op (-preneur) og påvirke 

begivenheder, men aldrig fra en ophøjet position. Hvilket leder til det ydmyge aspekt. 

Ydmyghed er ikke svaghed, men en villighed til ikke længere at behandle verden (inklusiv 

mennesker), som en ressource, der simpelthen er placeret dér for at være brugbar. 

Stifindersansen opfatter ikke verden som blot og bar resource, der afventer udnyttelse, men 

som et sted der skal bebos og udforskes i sin egen ret, uden en forestillet idé om brugsværdi. 

Stifinderi er derfor mere end en instrumentel aktivitet, én som bærer sin egen sans for 

selvforsyning: personligt og socialt bærer strategi sin egen kilde til legitimitet, der ligger uden 

for tilskrivningen af enhver kommerciel eller politisk effekt. På den måde har vi måske vist, 

hvordan man kan realisere Mintzbergs (Harvard Business Review, 2009, juli-august: 140-143) 

opfordring til strategi om at bygge fællesskaber ud fra virksomheder.  



 

Fortællingen i Judgment and Strategy 

 

Hvordan skal vi så forstå dannelsen af et sådan fællesskab?  

 

Søren Kierkegaard skrev nogenlunde sådan her: ethvert væsens enhed og form udspringer af 

dets vedvarende bestræbelse efter selvpræsentation, ikke i indholdet af en sådan, der kan 

være mangfoldig og varieret, men i forpligtelsen på at være tilstede. Vores indsigt er dunkel, 

der er ikke noget gudeagtigt perspektiv, ikke noget ophøjet, dele af vores liv er altid 

utilgængelige – fremtiden for eksempel, eller vores relation til Gud. Fornemmelsen for selvet, 

som vi former, er ikke mere substantiel end en eksistentiel opgave, hvori viden må tages op, 

som det lever i hver af os og altid bevæger sig ind i det åbne og ind i historien. Sandheden om 

os selv er historisk tilgængelig, skabt mens vi fortsætter i vores bestræbelser på 

selvpræsentation. For at forstå hvilke mennesker er, må vi derfor forsøge at forstå os selv.  

 

Der er ikke nogen historisk tilbagevenden til en original form, overfor hvilken vi kan 

sammenligne på hinanden følgende forsøg, for det ville være dogmatisk idealisme, og ikke den 

selvforståelse, imod hvilken præsentationen stræber.  

 

Jeg har taget Kierkegaards argument som et simpelt afsæt, denne fornemmelse for at væren 

og tid er sammenflettet i udfoldelsen af selvpræsentation, for at undersøge, hvordan vi kan 

forstå strategi som præsentationen af en organisatorisk form for sig selv og andre.  

 

Blandt de mangfoldige strategiske præsentationer af et organisatorisk selv overfor sig selv og 

andre, som vi er vidner til i dag, har jeg argumenteret for, at der findes tre former, selv om 

ingen organisation er begrænset til en enkel form, og ofte har en blanding af alle tre. 

 

Den første, og aktuelt den allermest dominerende form, består i indsamling og analyse af 

information, der vedrører de elementer, som organisationen består af (mennesker, leje, 

vurderinger, ansvar og pligter, interessenter, arkitektur, historie og lignende) og de steder, 

hvori den søger at agere. Det er en velinformeret præsentation og én som, i hvert fald når det 

gælder virksomheders organisatoriske former, langt hen ad vejen er kvantitativ, kompleks og 



bestandigt fornybar. Den findes i mange standardiserede rammesætninger af strategi, inklusiv 

Michael Porters konkurrenceevne (som understreger præsentationen overfor andre), og Jay 

Barneys ressource-baserede perspektiv (som understreger præsentation overfor én selv). Det 

er også det blik på strategi, som mange konsulentbureauer anvender og sælger ved at bruge 

projektgrupper til at levere grundig, detaljeret information for bedre at rationalisere en type 

af retninger og mål over andre.  

 

Denne form kommer dog til at stamme og går endda i stå, fordi det næsten uundgåeligt vil 

lede til fiasko at forsøge at  holde sig ajour med alle relevante informationer. Den mest 

troværdige karakteristik af indsamlet information er dens forældelse. Derudover at det sådan, 

at når man handler i overensstemmelse med information, så handler man i overensstemmelse 

med type: det er planlagt, forudsigeligt og meget lidt markant; for at bruge et begreb fra 

kunsthistorien, så bliver de mannerister. I stedet for den repræsentative viden, eller som 

supplement til denne, kommer fremskaffelsen af en vision. Hvis den første form med sin 

betoning af måling har en ansats af videnskab i sig, er denne her mere teologisk. Længe 

associeret med Mintzbergs arbejde opfordrer visionære præsentationer til en kollektiv 

fornemmelse for narrativt tilhørsforhold, en bevægelse i retning af noget bedre, og som følge 

heraf væk fra den mindre tilfredsstillende nutid. Risikoen ved strategiske visioner er utallige. 

Ikke bare kan visionen være komplet vildledt, men det er måske endnu mere bekymrende, at 

strategien risikerer at vække andres engagement og berøve dem kritisk formåen. Dermed 

bliver selvpræsentationen i stigende grad verdensfjern, afskåret fra verdens krav, 

eftergivende fordi den er tankeløs.  

 

Den tredje form præsenterer selvet i forhold til dets selvinteresse, hvilket jeg har kaldt et 

udtryk for brutal vilje og finder uforfærdet og foruroligende eksemplificeret af Harold Pinter i 

hans teaterstykke Celebration. Her er der ingen bestræbelse på at måle og præcist placere sig 

selv i en større verden, ej heller er der forsøg på at give andre en sans for kollektiv retning. 

Selv om denne form ofte er markant, er det en udmærkelse grundlagt på en ikke-

undskyldende aggressiv hævdelse, der ligesom visionen savner ironien til at tænke 

anderledes. Den udgør et perspektiv, som synes særligt gennemgående i den finansielle 

industri, hvor hævdelse af brutal vilje er formet af en situationel sensitivitet og hastighed i 

beslutningstagen i forhold til en selvisk og nedbrydende konkurrencebetonet inkarnation af 



list, en inkarnation af selvinteresse, som giver mindelser om Ezra Pounds kommentar: Det 

kræver bare nogle få uhæmmede ’financiers’ for i løbet af et par generationer at have 

perverteret hele nationens presse og misfarvet dens uddannelse.’ (Guide to Kulchur, s. 168).  

 

I betragtning af problemerne associeret med hver af disse former for selvpræsentation – 

problemer jeg rammesætter ud fra den filosofiske skepticisme og illustrerer ved at bruge 

Shakespeares skuespil The Tempest – foreslår jeg, at den strategiske præsentation af det 

organisatoriske selv overfor sig selv og andre bliver en etisk og æstetisk praktisk, som huser 

betingelserne for dømmekraft. Som en etisk praksis deler den meget med phronesis, som 

Aristoteles kaldte den praktiske viden forbundet med at handle hensigtsmæssigt og lytte 

opmærksomt til situationens krav. Herudfra dannes en fornemmelse af selv som karakter 

(etos), som andre også vil forstå, konfigureret i en omhyggelig sammenkobling of 

beslutsomhed og varsomhed, der tager tråden op fra Strategy Without Design i forhold til 

fornemmelsen af strategi som udfoldende, alt imens en organisation udviklede sig 

(wayfinding). Her vender jeg tilbage til denne idé, men udvikler argumentet med en meget 

stærkere analytisk intention for at forstå, hvilken form for karakter eller ’selv’ dette 

indebærer.  

 

Deraf kommer argumentet, at præsentationen af selvet til sig selv og andre rækker videre end 

at udvikle en fornemmelse af etos. Det er også en æstetisk dannelse af selvet. Her bliver 

strategi mere end den fintmærkende og hensigtsmæssige aflæsning af og handling i 

situationer. Det er en aktiv transformering af et organisatorisk selv, om end ét som er flygtigt. 

Som i et digt, eller i en skulptur, er det en form, der opnår en helhed, når den føles rigtig og 

som kan pålægge andres entusiasme og engagement, men som aldrig kan påstå, at denne 

helhed er korrekt eller en invariant model. Ulig et digt eller skulptur, er der ikke noget færdigt 

værk, men snarere en selv-opretholdelse, der endeløst modificerer sin form, mere beslægtet 

med kunstneren, som i hvert fald ifølge Delacroix er den egentlige genstand for al kunst.  

 

Ved at udvide det etiske til det æstetiske sammenligner jeg strategisk praksis med det at være 

tilskuer og påkalder argumenter og idéer fra Adam Smith, Immanuel Kant og William Hazlitt 

for at underbygge, hvad det indebærer at danne et organisatorisk selv ved at skabe en 

beskuer, hvis rolle er at sikre den fantasirige kritik af selvets allerede præsenterede former. 



Det er med beskuer-rollen som figur, at Kant var i stand til at placere Oplysningstidens kald 

efter kritik, som århundreder senere skulle inspirere Michel Foucault til i hans essay om 

Oplysningstiden at seriøst behandle det, som han kaldte det moderne projekt om at kende sig 

selv, og deklarere det, igen og igen.  

 

Mit studie af beskuerens rolle i dømmekraften og strategipraksis udgør en respons til dette 

kald. Her bruger jeg i udpræget grad Shakespeares Hamlet, som nogle har argumenteret for at 

være den arketypiske moderne figur på grund af hans indre uro og manglende 

beslutningsevne. Jeg argumenterer i modsætning hertil for, at Hamlets kvalifikationer som en 

moderne figur er forbundet med hans kapacitet til at betragte og herigennem potentielt at 

dømme.  

 

Efterfølgende uddyber jeg endvidere om den strategiske selvpræsentations proces ved at 

overveje, hvad det indebærer at dømme imaginativt, eller poetisk som Walt Whitman og 

Rainer Marie Wilke kalder det. Her pålægger jeg mit argument til Hannah Arendts, for hvem 

dømmekraft er konstitueret i dannelsen af en offentlighed, til Martha Nussbaum og hendes 

efterspørgsel efter en mere imaginativ og emotionel resonant form for dømmekraft, og til 

Jacques Rancière, for hvem en æstetisk form eller billede er defineret delvist af dets evne til at 

modstå de instrumentelle krav, det bliver påduttet af dem, som søger at lede livet på vores 

vegne: en form arbejder i kraft af dens afvisning af at blive fuldt ud kendt.  

 

 


