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indledning
I dette bidrag vil jeg skrive og fortælle mig ind i en spredt 
mængde af erindringer og samvittigheder, som cirkulerer 
i og omkring ledelsesfunktionernes oplevelsesformer i det 
maskinelle organiseringsliv. Stilen i bidraget er tilsigtet, 
anmassende og virker umiddelbart svært foreneligt med 
gængse betegnelser for, hvad ledelse gennemlever i det 
daglige, organisatoriske liv. I den forstand virker teksten 
delirisk og dyrker livserfaringerne og tidsopfattelserne 
udi mere eventyrlige registre samt alle de uendeligt betyd-
ningsfulde eksperimenter, som sjældent finder betegnel-
ser eller mening – og derfor ikke (kan) opleves i arbejds-
livets gøren og laden.

Ambitionen og håbet er at få skriften, du læser, til at lugte 
og smage lidt af bevidsthedsliv samt af det blod og den 
fysik, som ledelseskroppen udgør og således søge væk 
fra steril geometri, klinisk analyse og forkromet matema-
tik ved at tage afsæt i et fænomenologisk og romantisk 
billede af ’oplevelsen’: 

”Noget BLiver eN opLeveLse, såfreMt 
Det ikke BLot opLeves, MeN i krAft Af 
At være opLevet får et særLigt ef-
tertrYk, Der giver Det vArig BetYD-
NiNg.”

(Gadamer, 2004, s.63) 

Men samtidig består budskabet, opfordringen og måske 
ligefrem fordringen i dette bidrag i at søge hen i den form 
for hermeneutiske refleksivitet, der først og fremmest 
driver bort fra dokumentationen, empirien og eksemp-
lernes repertoire.

Således driver teksten og med den dig, kære læser, et 
sagsanlæg frem, der både fabulerer om emnet som emnet 
ved at spille på ’oplevelse’ dels som at være sig bevidst, 
hvorved udtryk som betydningsenheder, meningsforma-
tioner, det givne, liv og produktivitet kobles ind i tekstmas-
sen, og ved at lade oplevelsesenheden blive til den para-
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doksale intentionalitet, som søger ind i den påvirkning, 
der tilsigtes at komme væk fra. Med andre ord vil jeg cir-
kle omkring meningshelheder og oplevelsesstrømme i en 
mere bevidsthedsfænomenologisk indkredsning af emnet 
og samtidig koble det uforglemmelige og uerstattelige til 
den indre sammenhæng mellem oplevelsen og livet, hvor 
”livets griben udover sig selv” herved indebærer, at en-
hver oplevelse, udgør ’et moment af det uendelige liv – et 
moment ved selve livsprocessen’. (Gadamer, 2004, s.70 jf. 
Schleiermacher)

I den romantiske og fænomenologisk-hermeneutiske be-
gribelse af ’oplevelsen’ som 

•	 ’at leve, når livet sker’ (arven fra Hegel og 
Goethe); 

•	 ’dybe mennesker har oplevelser, der varer 
længe’ (inspirationer fra Nietzsche, Sim-
mel og Bergson) samt 

•	 at; ’undtagelser består i at hæves op over 
livets kontinuitet’ (perspektiver fra Hei-
degger og Deleuze) 

– vil det være mest nærliggende at dvæle i dette gennem 
teksten – og således lade sig irritere over, begræde eller 
beklage, at det herskende oplevelsesrum i moderne for-
mer for ledelse og organisatoriske livsverdner forekom-
mer pænt nivelleret og mildest talt indskrænket og ind-
skrænkende.

Imidlertid drives teksten frem af en metodisk inspiration, 
der lyder gennem et sprog, som både; 

”… LADer sig DegrADere tiL et BLot 
og BArt eNsforMigt tegNsYsteM, Der 
kAN BeNYttes Af hverMAND og sættes 
igeNNeM soM Noget forpLigteNDe; 
DerNæst … i et storLADeNt øjeBLik éN 
eNeste gANg At sige Det eNeståeNDe, 
soM forBLiver uuDtøMMeLigt…”. 

(Heidegger, 2007 s. 180) 

Og med Kant nærmest samhørigt udtrykke metode og 
formål med dette bidrag, nemlig; 

”… At åBNe BegreBets sAMLeDe erkeN-
DeLseskrAft og BriNge eN erfAriNg i 
stAND. eN såDAN erfAriNg ruMMer … 
DeLs eN MAterie, soM skAL erkeNDes 
… DeLs eN BesteMt forM tiL At orDNe 
DeNNe erkeNDeLse MeD…”.

(Kant, 2002, s.106)

oplevelsernes liv i ledelsespraktikken; be-
boeligHed og organisering aF intensitet
Som Gadamer bemærker det, bliver ’at opleve’ og ’oplev-
else’ (erleben og Erlebnis) først almindeliggjort i det tyske 
sprog i løbet af slutningen af 1800-tallet, og Hegel bruger 
allerede udtrykket første gang i en rejseberetning ved føl-
gende sentens: 

”… MiN heLe opLeveLse…”. 
(Gadamer, 2004, s.62) 

Hegel selv brugte, som i øvrigt også Kant og hele den 
filosofiske tradition, begrebet erfaring (Erfahrung), som 
trækker aner tilbage til det græske begreb: ’Empiria”, hvor 
der – i ikke lige linjer – typisk skelnes mellem sanseerfar-
ing, dvs. rå og ubearbejdet sansemateriale, og teoretiske 
og analytiske bearbejdede erfaringer, dvs. hvor tanken, re-
fleksionen typisk via en kategorial prægning har bestemt 
sanseinputtet som noget. 1 Til forskel fra dette traditionelt 
set tyngede og tyngende erfaringsbegreb, hænger ’oplev-
else’ sammen med udtryk som opleven og levevis (Leb-
wesen) og har via Goethetiden primært fastholdt betydnin-
gen; ’stadig at leve, når noget sker’.2

’Oplevelse’ antyder her, ifølge Gadamer, en umiddelbar-
hed, hvormed man opfatter noget virkeligt; noget umid-
delbart givent – som en art primær stoflighed for fanta-
siens formgivelser. Og som Gadamer anfører, indgår der 
en dobbelttydning i oplevelsesbegrebet; dels som nævnt 
den førstehåndshed, der går forud for al tydning, dels det 
varige udbytte af oplevelsen: 
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”Noget BLiver tiL eN opLeveLse, så-
freMt Det ikke BLot opLeves, MeN i 
krAft Af At være opLevet får et sær-
Ligt eftertrYk, Der giver Det vArig 
BetYDNiNg.”

(Ibid., s.63) 

I den forstand befinder der sig, ifølge Gadamer, noget 
uforglemmeligt og uerstatteligt forbundet med oplevelser, 
som peger på en indre sammenhæng mellem oplevelsen 
og livet. (Ibid., s.68-69) 

Det er specielt Dilthey, der fører udviklingen af oplev-
elsesbegrebet videre – bl.a. via inspiration fra Rousseau 
og hans begreb om liv, samt den generelle romantiske kri-
tik af oplysningstiden. Hvor naturvidenskabens kendsger-
ninger således figurerer som erfaringer; deraf erfarings-
videnskaben (med det primære sigte på data og empirisk 
dokumentation, mm), opstår og begrundes åndsvidenska-
ben, og dens dertil knyttede særlige kendsgerninger, i og 
omkring menneskelige oplevelser i form af refleksivitet 
og at være/blive sig bevidst. I det hele taget vedrører hu-
manvidenskaben en dybereliggende interesse for mening 
og betydning; hvordan anskuelser samles og indhold for-
materes, og Dilthey søger hermed at koble et livsbegreb 
med oplevelsesbegrebet gennem begrebet ’det givne’: 

”opLeveLseseNheDeN … repræseN-
terer Det givNes virkeLige eNheD. ” 

(Ibid., s.67)

Pointen er her, at ’livet’ knyttes til alle former for me-
ningsdannelse, betydningsenheder og forståelseshori-
sonter, og ’oplevelse’ bliver således til åndsvidenskabens 
altdominerende erkendelsesgrundlag; et projekt som 
genoptages af Husserl med en række centrale forskyd-
ninger, bl.a. at en oplevelse opfattes som en intentionel 
relation, dvs. at der kun findes oplevelser, for så vidt der er 
noget, der opleves og intenderes i dem, og som Gadamer 
konstaterer: 

”på DeNNe MåDe BLiver BegreBet 
opLeveLse hos husserL tiL eN geNe-
reL BetegNeLse for ALLe BeviDst-
heDsAkter, hvis væseNsstruktur er 
iNteNtioNALiteteN.” 

(Ibid., s.67)

’Oplevelse’ er således indtil videre primært erkendelses-
teoretisk indkredset, med de specielt følgende centrale 
kendetegn; at livet manifesterer sig i oplevelsen, og at 
oplevelser har en fortættende, intensiverende betydning, 
samt, at: 

”hvAD Der gæLDer soM eN opLeveLse 
… er MeNt soM eN eNheD og opNår 
herMeD eN NY MåDe At være på.” 

(Ibid., s.68)

Herudover opsamler Gadamer følgende karakteristika 
ved den livsfilosofiske og fænomenologiske prægning af 
’oplevelse’, nemlig som noget, der konstitueres i erindrin-
gen, dvs. ’den varige betydning, som en erfaring har for 
den oplevende person’: 

”ALt opLevet er seLvopLevet, og eN 
DeL Af Dets BetYDNiNg er, At Det tiL-
hører eNheDeN Af Dette ’seLv’, og 
Derfor hAr eN uMiskeNDeLig og u-
LøseLig forBiNDeLse MeD Dette iNDivi-
DueLLe Liv soM heLheD.” 

(Ibid., s.68)

Nogle pointer tegner sig klart; dels at oplevelsens væsen 
er at være forskellig fra det, der vil kunne formidles om 
den eller fastholdes som begreb, dels at oplevelser fore-
kommer at være så dominerende i deres væremåde, at 
man aldrig bliver færdige med dem3, samt at oplevelser 
qua deres umiddelbarhed unddrager sig enhver mening 
om deres betydning, og derved nærmest udgør modsæt-
ningen mellem livet og begrebet.
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Som afrunding kan der via Gadamer anføres følgende 
pointer og bemærkninger – først under henvisning til 
Schleiermacher: ”Enhver oplevelse er et moment af det 
uendelige liv”, og dernæst Simmel, som forbinder ’oplev-
else’ med ”et moment af livsprocessen”, og henviser til at 
enhver oplevelse har karakter af eventyr. (Ibid., s.70) Her-
fra slutter Gadamer sig til følgende, nemlig at eventyret, 
ligesom oplevelsen, udgør en bestået undtagelse fra det 
vante liv; hverdagen og kontinuiteten, dvs. usædvanlig og 
henrykkende ud af enhver almindelig virkelighedssam-
menhæng, og Gadamer kobler da også sine overvejelser 
til ’den æstetiske oplevelse’: 

”Det sYNes LigefreM At være eN Defi-
NereNDe egeNskAB veD kuNstværket 
At BLive tiL æstetisk opLeveLse, Dvs. 
At Dets MAgt MeD ét sLAg rYkker DeN 
opLeveNDe uD Af hANs LivssAMMeN-
hæNg, sAMtiDig MeD At Det fører hAM 
tiLBAge tiL hANs tiLværeLse soM heL-
heD.” 

(Ibid., s.71)

Oplevelser udgør således både den nødvendige forud-
sætning for erkendelse af sammenhæng (historik) og 
identitetsmarkøren mellem den, der oplever (bevidst-
heden, selvet, jeget, subjektet, m.v.) og det, der opleves 
(genstanden, objektet, sagen, m.v.), og spørgsmålet er, 
hvad der transporterer, opretholder og reproducerer den 
relation, forbindelse eller identitet? Naturvidenskabens 
erfaringsorienterede forklarings-kategorier synes at være 
udelukket til fordel for livsbegrebet. Diltheys forslag er, at 
bevidstheden i sig selv er en struktur, dvs. ’selvoplevelsen’ 
beror på en helhed af indre relationer, hvor pointen er, at: 

”Det er Livet seLv, Der uDfoLDer og 
forMer sig tiL forståeLige eNheDer, 
og Det er Det eNkeLte iNDiviD, Der 
forstår Disse eNheDer.” 

(Ibid., s.213) 

Med andre ord er det bestemte oplevelsers betydnings-
fuldhed, der etablerer livets sammenhæng, således som 
det viser sig for individet.

Hvor Dilthey således via oplevelsesbegrebet søger at nå 
frem til et begreb om psykisk sammenhæng, søger han 
samtidig, ligesom Husserl, tilbage til livets konkretise-
ring, førstnævnte i form af ’livets iboende refleksivitet’ og 
sidstnævnte i form af ’bevidsthedslivet. (Ibid., s.238) Og 
selvom Gadamer, nok så loyalt og åbensindet fremlægger 
ideen om at oplevelser udgør et organiserende midtpunkt, 
som giver livsforløbet en enhed, på nøjagtig samme måde 
som en melodi tager form, (Ibid., s.213) så stiller han sig 
imidlertid i sidste ende kritisk an overfor forestillingen om 
selvbesindelsen, selvbiografien og den dertil knyttede pri-
vatisering af historien, når han konstaterer, at; 

”eNhver ’opLeveLse’ ALLereDe på 
forhåND er BesteMt Af De oMfAt-
teNDe, historiske reALiteter, NeM-
Lig sAMfuND og stAt. i virkeLigheDeN 
tiLhører historieN ikke os, MeN vi 
tiLhører DeN. suBjektiviteteN er et 
troLDspejL. ” 

(Ibid., s.263)

Således hjemsøges menneskers oplevelser af andre 
kræfter end selvbevidsthedens egne, de værende sig 
nok så lyse, dunkle, overfladiske og dybdegående; dels 
gennem de selvfølgelige måder vi lever, dels gennem det 
flagrende livs lukkede kredsløb.

oplevelsernes FlUgt i den maskinelle le-
delsesForm; gitre og stoFligHedens strømme
Der er umiddelbart noget indsamlende og hærdnende ved 
oplevelser. De ligesom bundfælder og forstærker noget, 
og samtidig udtrykker de en form for rå artikulation, som 
sker via et undertiden gentageligt midtpunkt. Oplevelser 
har forskellige organiserende bestanddele der tilsammen 
udgør et agglomerat bestående af korrektiver og kontante 
begyndelsesgrunde. Men der er også en stor rørlighed 
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i oplevelser, de væver sig ind og ud af hinanden, støder 
sammen, blandes sammen, og i disse gradationer synes 
nærmest en kadence at indfinde sig som serielle hand-
linger, som stifter en bestandig udskiftet verden.

Når oplevelserne bundfælder sig, dvs. bliver væsentlig-
gjorte, får jordisk grund, bestjæles livet imidlertid gen-
nem indstiftelsen af taktfaste trit og udgør derved en 
bestemt vibrerende form, hvis centrale tilstand består af 
en sprække og flugtende forskel ud af hvilken tegninger 
opstår og forehavender bliver til. Som en nærmest sub-
molekylær rende, tegner der sig på dette eksistentielle 
areal rækker af ekspressive billeder og kæder af indre 
manier, hvis relationer, forbindelser og sammensætnin-
ger herimellem spænder fra vilkårlighed til regelmæs-
sighed; et spænd der indstifter en anden akse, hvis linjer 
aftegner forløbet fra mulighed til virkelighed; potentialitet 
– aktualitet.

Oplevelserne tegner med andre ord menneskerne, giver 
dem selvbilleder, verdensbilleder, billeder af de andres 
ansigter, for nu at nævne nogle af ”de store kunstværker”; 
vægmaleriet, fotograferingen, m.m., og samtidig fungerer 
disse tegninger som muligheder for hvorved og igennem 
hvordan udtryk, grimasser, blikke, m.m. lader sig ske – og 
gøre. I og med fremkomsten af disse figurer og forekom-
ster sker aftegningerne nemlig som motiveret; begrun-
delser og ræsonnementer, impulsernes takt og tone: ’Det 
er mig, der gør det! ’ – ’Det var det, der skete med mig.’ 
– ”Forleden oplevede jeg…” – ”En fantastisk oplevelse!” – 
og så fremdeles…

Jeg bliver med andre ord til gennem oplevelserne og vice 
versa, men sjældent og nærmest aldrig som rå og ubear-
bejdet materiale og form, og samtidig er, hvad jeg væsent-
ligt set er, heller ikke ubesmittet af interventionerne fra de 
nærmest uendelige kæder af og uforudsigelige sammen-
sætninger mellem opførelsernes og bagtankernes syste-
mer. Schopenhauers forestillingsverden og viljesverden; 
semiotik og pragmatik. Sagerne, genstandene, tingene 
spaltes frem, klippes ud – saksesparket. Langs oplevel-
sernes således producerende forskelliggørelse befinder 
der sig nogle modtagelsescentre, der opfanger og præger 

begivenhederne gennem at pode, bemærke, kommentere, 
gribe, opfatte, m.m. – i det hele taget registrere, indtegne 
og formgive, ’det, der skete’ og ’det, der skete med mig.’
Disse manøvrer, som vel må figurere som navigerende 
kodninger, er ikke nødvendigvis nogens, dvs. éns egne 
fortolkninger eller en andens operationelle indgreb. Det 
kan være i form af større apparater såsom institutioner, 
relativt hærdede referenceensembler eller fortolknings-
netværk. I det hele taget hegemoniske kontinua; gitre, der 
veksler oplevelsernes differentieringer og bevægelser til 
mere eller mindre særegne (kende)tegn typisk i form af 
mening, og på den anden side mere eller mindre stoflige 
fortætninger af semantisk art, dvs. betydningsfulde in-
tensiteter; væsentlighed – substans. Alternativet er oplev-
elser uden indhold eller udtryk, dvs. uorganiske begiven-
heder, immaterielle eventyr; oplevelser uden form eller 
substans.

Herved tenderes umiddelbart oplevelsernes grænse, el-
ler måske skulle man sige; grænsen for oplevelsernes 
registreringsmulighed og fortætningsrealitet. I takt med 
en stigende interesse for afkodningsregimer, dvs. i den 
opslugende bevågenheds accelerando i og omkring for-
skydningen af betydningsbærende komponenter, hvor ’mit 
hjem’ invaderes, må en vis besindighed i forhold til trans-
kodnings-hysteriet imidlertid anmærkes; forfølgelsen af 
nye konceptioner i form af meningsproduktion og betyd-
ningsintensivering forekommer dels grusom som følge af 
selvets kontinuerlige nedbrydelse; kamikazens risikable 
karakteristikon, dels håbløs som følge af angstens kalej-
doskopiske sug; bekymringens alvorlige dåd.

Når de monterede lidenskaber fjernes, eller med at lånt 
udtryk, når muligheds-betingelserne for fx at kunne an-
føre, at ’denne oplevelse betyder noget for mig’, mister 
sin intensitetsvektor, eller når; ’jeg mister stemmen, og 
ikke kan sige noget’, hverken fra eller for mig selv, om 
mig selv eller om oplevelsen, dvs. hvilken mening den har, 
kan have eller ikke have, så opstår der en ny bræmme. 
Når udtrykkenes tegndannelser og tilskrivningen heraf til 
den eller dem, der foretager dette, forsvinder, nedbrydes, 
indtræffer et andet batteri; så bliver tingene dunkle og 
grumsede, dvs. til som ubestemte spydspidser og intri-
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kate streger, der fx afsnører rum; ’hvori, noget sker for 
nogen’. Opløsning og kollaps. Snakkende lyde og målløse 
motiver.

den FrigJorte oplevelse; den krøllede diago-
nal i ledelse
Så snart og så længe oplevelser figurerer dimensionalt, 
kan man være sikker på, at noget eller nogen har besat 
oplevelsen og gjort den effektiv eller funktionel via for-
skellige former for forgreninger; højder såvel som dybder, 
indre såvel som ydre, betegnelser, der ikke er uskyldige 
som fx i de måder hvorpå ordene lægges til givne oplevel-
ser; ’det var en stor oplevelse.’ Eller: ’Den oplevelse ramte 
mig dybt.’ Når oplevelser således får tildelt, anlagt eller 
pålagt et omrids, dvs. at der tegner sig et område, en sil-
huet, kontur, m.m., kan vi være sikre på at her forekom-
mer en art oplevelses-teknologi, dvs. en styring af hvad 
der sker/skete. Simpel addition.

Omvendt: Når oplevelser, dvs. dét, der sker/skete ikke 
figurerer binært, cirkulært, dvs. i sidste ende ikke seg-
menteres, og når oplevelserne således fortsat bevæger 
sig mellem tingene, tegnene, handlingerne, mellem men-
ings- og betydningsgivende punkter, indstiftende koor-
dinater, så forbliver oplevelserne glatte uden billeder 
og motiver; konturløse. Simpel subtraktion? Oplevelser 
uden betydning, dvs. typisk uden dybde, som ikke ved-
rører en eller flere, og som ikke giver eller tilgives men-
ing, forekommer umiddelbart ligegyldige, kedsommelige 
og strengt taget ikke som værende inden for kategorien 
af at være en oplevelse: ’Der sker/skete ikke en skid!’ En 
flosset oplevelsesmængde, som i sig selv er konsistent, 
konsolideret virker ”i bedste fald” nærmest psykotisk eller 
ligefrem skizoid.

Såfremt den kategoriale oplevelsesmargin, stadig kan 
lade sig gøre, dvs. på grænsen af oplevelsens pragmatiske 
og semiotiske system, må grænseoplevelser strømme 
som unormale og illegale, ude af takt – utællelige, i utal, 
og som tangerende det passionerede indhold nærmest 
fortryllende; det er det, der sker, når diagonalen inden for 
rammen af den oplevelsesteknologiske model og dertil-

hørende geometri knækker af, frigives eller frigør sig 
selv, vokser ud over rammen af den biometriske horisont, 
bliver (til som) ustyrlig, stikker af, flygter: ’Hvad sker der 
lige her?’ Heterogenesens forbavsede udtryk, en flig af 
kombineret meningsløshed og fascination. Grebet af reso-
nansen mellem spredt kaos; som når man fjerner osten 
og bliver til i kraft af hullernes sammenhæng. Forbløffels-
ens traume.

I denne strøm af omfattende udglatning af biometrisk ge-
nereret materiale og geometrisk betegnet kapacitet er 
midten alle steder og ingen steder; her er sammenfaldets 
sammensætning mellem tegn og handling, mellem at sige 
og gøre, her er ingen og alle hjemme, sammenklappet 
åbning; her-løs plangeometri uden præcise og dermed 
koordinerende punkter, snarere skabende punkteringer, 
sammenbruddenes gennembrud, konsistens + intens kon-
solidering = insistens. Den formløse stoflighed svæver frit 
i rumløsheden som begivenhedernes betydningsløse væv, 
mystik uden substans, kosmisk adspredelse, nærmest 
mytisk; fabelagtigt, fablende, sværmende og fantasmago-
risk i og som den glatte slette; livsmagtens eskalerende 
forbindelser af til(stede)værelse.

oplevelsesmaskinen i ledelse = materialitet + 
diagram
I den flygtende operationelle forladelse fra tegn og udtryk, 
motiver og handlinger forekommer oplevelserne rå og 
ubearbejdet, og som sådan i retning af indholdssiden, dvs. 
i retning af en pulserende indfoldelse; impuls, inderlig-
gørelse, approksimerende ligegyldighed, ugidelighed, 
depression; ’det betyder alligevel ikke noget’. Forstem-
mende kedsommeligt, uden lidenskab, apatisk; stoisk ro. I 
retning af udtrykssiden og udfoldelsen; ’siger det mig ikke 
noget’, meningsløst, usynligt, kalder ikke på noget eller 
nogen. Fredsommelig para-noia? Ikke nogen, ikke noget, 
ingen vilje, uden skyld, intet ansvar, ligeglad, bare være, 
blive til, skride, briste; opleve – leve livet.

Fra hvilken side den fortløbende oscillerende bevægelse 
kommer eller krummer er ikke til at sige entydigt, samt 
hvordan denne foldning udarter sig i spændevidde og ret-



detpostmodernelederliv 49

ning, men noget eller nogen installerer bøjende punkter, 
krav, ansvar, ejerskab: ’Det må/skal da sige dig noget!’ 
Giv mening; ’hvad siger det dig?’ – og betyde noget; ’hvad 
vil du gøre?’, og flugtvejen afskæres: ’Nu gælder det!’ 
Fordringer, skylder noget til nogen, fordrer nogen noget, 
og til-freds-heden negeres mobiliserende; katastrofen, u-
heldet indtræffer, og der zigzagges igen; tegn/handlings-
spillet (gen)op-tages typisk som angivet i og omkring de 
subjektive betegnelser; flugtbevægelsen standses om-
kring et jeg, et selv, et fikseret billede af ’mig selv’: Opråb: 
’Du må da tage stilling!’ – og man kan (ikke) lade sig mar-
ginalisere, blive mindre, gøre sig smidig, vandre omkring, 
dvs. bevæge ”sig” bevægeligt, bevarende forbindelsen til 
og med det jævnede rum; hvirvlende, jævnet med jorden.

Falde ned på jorden igen, finde ”sit” fodfæste, her foregår 
den reelle, dvs. molekylære kamp, blokeringen ankom-
mer typisk i form af en omsluttende overkodning. Tilfang-
etaget. Pis! Så blev man til nogen – igen; ’jeg bliver mig’. 
Åh – og på dette absolutte vendepunkt, hvor jorden bliver 
ny, og dog allerede overtaget, overtegnet, handlingsangi-
vet; hvor; ’jeg synes noget – og vel må gå (d)en vej’, fig-
urerer det effektive aspekt, der overtager det maskinelle 
og gør det mekanisk. Jeg bliver mekanisk; oplevelserne 
mekaniseres, men oplevelser er som stoflighed og form-
løse funktioner udelukkende maskinelle, dvs. en konsoli-
deret mængde af materialitet og diagrammatiske træk. 
Hvis oplevelser således ikke blot skal tilføre formet stof til 
en evolutionær mekanik, men blive til som revolutionært 
maskinel, må ”jeg ske” direkte fra det virkelige – i ét med 
stoffet.

At ske virkelig, virkelig at ske, blive til gennem oplevelser; 
virkelige oplevelser implicerer gennemstrømningen af 
en materialitet, som de givne oplevelser bringer med sig; 
resonansen, materialiseringen, og bæres frem, dvs. eks-
plicere, komme til udtryk gennem fremmed tegn, som ir-
riterer toneangivende meningssedimenter i de herskende, 
semiotiske systemer. Nye begivenhedsrige benævnelser, 
der sker ved at gå uden om den bestemmende funktion, 
og forbi sig selv, og nervepirrende intensiteter, der fore-
kommer gennem at effektuere potentialer og kreativitet. 

En nomadisk rapsode fødes således hele tiden gennem at 
fuldbyrde oplevelserne ved at følge et diagram, der afteg-
ner blokeringer, organiseringer, fordækte brister og an-
nihilerende afgange.
Forvarslingen er hermed givet, oplevelsesruterne aldrig 
fastlagt, men dog indikeret; virkeliggørelserne af oplevel-
serne, og i dette spil sig selv, verden og alle de mange, 
mange andre synes optegnet; hold øje med tre mekaniske 
tegn/handlinger:

•	 ordensmekanikken, dvs. hvad oplevel-
serne siger; læg mærke til hvordan de skal 
sige en noget, i hvilken udstrækning og 
med henblik på hvem og hvad – give me-
ning: frigiv tegnet!

•	 ansigtsmekanikken, dvs. hvad oplevel-
serne gør; læg mærke til hvordan du skal 
reagere gennem mimik og gestik – være af 
betydning: fritag handlingen!

•	 repressionsmekanikken, dvs. hvad 
grunden til oplevelserne er; læg mærke 
til hvor de bliver taget til indtægt at 
skulle komme fra, og hvad de har til 
hensigt – opholdsstedets midte herimel-
lem, bristepunktet, hvor der findes, føres 
og fastholdes gidsler: frigør økotopiens 
tungtvejende grunde!

oplevelsernes taktiske logik i ledelse; de 
klassiske værn: Form og Uorden
Som det blev anslået tidligere hænger oplevelser sammen 
med at leve og gennemleve noget som nogen, fx opleve 
frygt gennem at føle det eller bevidne det. En oplevelse 
udgør en livserfaring, dvs. rodfæstet i indre tilstande, ak-
tiviteter og processer af intens, emotionel påvirkning på 
ens indre og personlige liv. Til forskel herfra kan ’erfaring’ 
opfattes som at fare afsted som fx i forhold til at rejse, at 
være på farten, og kan associeres til at lære, finde ud af, 
høre om, men også at undergå, modtage noget, hvorved 
’erfaring’ kan siges at relatere sig mere til ydre begiven-
heder, og det man lærer via sådanne hændelser. Fx er er-
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faringsvidenskaben som nævnt en empirisk videnskab og 
de mere personlige oplevelser har som genrebetegnelse 
essayistik og dagbogsform.

Oplevelsesbegrebet strækker sig gennem ”Væren og 
tid” og angives omtrent 20-25 steder, som i denne sam-
menhæng fremefter vil blive fremhævet. Først gang er i 
§10 i forbindelse med fremstillingen af Diltheys begreb 
om ’oplevelse’. Her fremhæver Heidegger den sammen-
kobling mellem liv, oplevelse og personlighed, som blev 
fremført af Gadamer omtrent 30 år senere (jf. ovenstående 
afsnit); og med en henvisning til Scheler citerer Heidegger 
følgende: 

”persoNeN er DeN uMiDDeLBArt MeD-
opLeveDe eNheD Af opLeveLseN, ikke 
NogeN BLot tæNkt tiNg BAgveD og 
uDeN for Det uMiDDeLBArt opLeveDe.” 

(Heidegger, 2007, s.68)

Heideggers kritik af ’oplevelse’ består i at det forbindes 
med et jeg, et subjekt eller en bevidsthed, dvs. en person, 
og han har gennemgående i sit hovedværk to primære ind-
vendinger, nemlig dels at ’oplevelse’ udgør en isoleret, 
tidslig erfaring, dels at ’oplevelse’ udgør en indre, psykisk 
hændelse, som forekommer afkoblet fra kroppen såvel 
som fra den ydre verden. Hovedpointen er her, at mennes-
ker grundlæggende ikke bliver bevidste om sig selv via fx 
samvittighedsoplevelsen men gennem den brugende om-
gang med tingene. I den forstand opfatter Heidegger ikke 
stemninger og følelser i form af indre oplevelsestilstande 
som omdrejningspunktet for det fundamentalontologiske 
projekt. Som hos grækerne handler værenstænkningen 
ikke om at afdække subjektive oplevelser.

I indgangen til en nærmere udforskning af oplevelses-
fænomenet ville det i overensstemmelse med et aristote-
lisk træk derfor snarere være nærliggende at undersøge 
det logisk, dvs. anlægge et diskursivt og som sådan be-
grebsligt interesseret perspektiv. 

Oplevelsernes første tidsalder og undersøgelsestilgangen 
til samme ville opstille og anvende nogle logiske katego-
rier med henblik på at billedliggøre og tilnærme sig det 
substantielle i oplevelsen. Med andre ord informere mate-
rialet via nogle formgivningsfaktorer og refleksionskate-
gorier; lade formens midte kode oplevelsernes stoflighed. 
Således ville det være at gå klassisk til værks.

I fx overgangen fra spørgsmålet om oplevelsernes sted 
og deres kvalitet ville man foretage to samtidig opera-
tioner; både differentiere formen og samtidig lade infor-
mationerne følge en bestemt orden; rækken ville opdele, 
adskille, harmonisere og regulere facetterne af oplevel-
serne, og som et helt vinkelsliberi udi optikerkunst kunne 
spørgsmål om oplevelsernes tid, relation, aktivitet, stilling 
og kvantitet, m.m. forme et miljø, som ville producere et 
værn mod de kaotiske kræfter, som altid hjemsøger det 
rå og utæmmede stof. Denne barokke smidighed ville altid 
være oplagt; organisere kaos og skabe en geometrisk or-
den på udtrykssiden; hvad ville meningen med oplevelsen 
være? Og helt frem til slutningen af 1700-tallet kunne man 
i kronologisk forstand stadig forestille sig endda i nær-
mest fuldbyrdet udtryk skimte denne metode forekomme.4

Med en så særegen og anstrengende genistreg som den 
tyske kritiker og idealist; Immanuel Kant ville det (sta-
dig) være fristende at spørge til oplevelsens kvantitet, 
kvalitet, relation og modalitet, dvs. forme fænomenet og 
lade det få mening gennem en forstandiggjort begribelse. 
I flæng kunne spørgsmål være som følger ud fra linjen; 
”oplevelsesmængden: mængden af oplevelser” ikke blot 
udgøre en fjerdel af kategorial klogskab, men også præ-
cisere emnet via tre underkomponenter, som fx: ”Er det 
én bestemt oplevelse der forekommer? Findes der flere 
forskellige former for oplevelser? Handler det hele om 
oplevelser?”5 
Følgende streng: ”oplevelseskvaliteten og kvaliteter i 
oplevelser” griber efter det kvalitative niveau og gør det 
gennem realitetsoplevelsen: oplevelsen af realitet og 
realiteten i oplevelser, begrænsningsoplevelsen: oplev-
elsen af begrænsning og begrænsninger i oplevelser samt 
negationsoplevelsen: oplevelsen af negation og nega-
tionen af oplevelsen. 6
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Tilsvarende med strengen: ”oplevelsesrelationen og re-
lationen af oplevelse”, hvor netop substansoplevelsen: 
oplevelsen af substans og substansen af oplevelsen, kau-
salitetsoplevelsen: oplevelsen af kausalitet og kausalitet 
af oplevelsen samt fællesskabsoplevelsen: oplevelsen 
af fællesskab og fællesskabet af oplevelsen – tvinger en 
forbindelse ind i og ud af sagen oven i købet med mulig 
virkende kraft. De sidste 25 procent af denne klassiske og 
forstandige begribelse af oplevelsens stoflighed vedrør-
er strengen: ”oplevelsesgraden og graden af oplevelse” 
gennem fx tematiseringer som mulighedsoplevelsen: 
oplevelsen af muligheder og mulige oplevelser, nødven-
digheds-oplevelsen: oplevelsen af nødvendighed og nød-
vendige oplevelser samt eksistens-oplevelsen: oplevelsen 
af eksistens og eksistentielle oplevelser.

Herved ville emnets materiale være blevet formateret og et 
givent substantielt højdepunkt kunne være blevet angivet 
som svar på oplevelsernes mening i en given organisation 
og ledelsespraksis. Det ville være en analyse baseret i en 
taktisk logik med overordnede og underordnede pointer, 
niveauer og lag. Den klassiske abstraktion og aprioriske 
operation. Et præfigureret beredskab af teoretisk appara-
tur, der fortsat fungerer i relativt raffineret grad på diverse 
semiotiske institutioner bredt udi videnskabelige netværk 
og uddannelsessystemer, politiske såvel som univer-
sitære, merkantile såvel som militære, sociale såvel som 
individuelle, m.m. – og ikke mindst altgennemsyrende 
praksis i den ledelsesmæssige funktion og organisatoris-
ke kontekst. Et klassisk fungerende aspekt, der primært 
søger et centrum, slår et søm i et sort hul, fylder det med 
mening i form af forviklet kraft; aldrig helt lokaliserbart – 
ikke-dimensionalt: paranoia eller kaos!

noter
1. Gadamer gennemgår i sit værk erfaringsbegrebet 
(s.329-343), og fremhæver bl.a. at den egentlige erfaring 
er erfaringen af ens egen historicitet, som sker gennem 
den sproglige overlevering – baseret i en åbenhed overfor 
den andens tiltale.
2. Ibid., s. 63 – Gadamer anfører bl.a. følgende udtryk fra 
Goethe: ”Spørg kun ved ethvert digt, om det indeholder 
noget oplevet (ein Erlebtes) – eller: ”Også bøger har deres 
oplevelse (ihr Erlebtes) ” (s.64-65)
3. Jf. Nietzsche: ”Hos dybe mennesker varer alle oplevel-
ser længe”. (Gadamer, 2004, s.68)
4. Den klassiske tilgang – og dermed den netop frem-
stillede sætning – udelukker ikke at denne ordning ikke 
også kan finde sted i dag, og stadig gør det i nærmest 
ekstrem grad; teori, tanke, refleksion, struktur, tegn in-
formerer fænomenet, materialet, stoffet i dominerende 
grad; sagen selv er altid en konstruktion.
5. Pointen er her ikke at svare præliminært på 
spørgsmålene, men blot markere en mulig indkredsning 
af emnet og dermed en transcendental tilfangetagelse af 
stoffet i oplevelserne, hvilket ikke bliver mindre prekært 
og tydeligt via den kvalitative vinkel.
6. Igen handler det ikke om at angive entydige spørgsmål 
eller for den sags skyld besvare dem, men om at udstille 
den udtrykkelige formgivende og substantielt kodende 
manøvre.
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