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Birgitte Klahn viser, at !loso! 
godt kan præsenteres ved at  
fortælle om en Kierkegaard i gråd  
i en bolsjebutik

bog

Damián Arguimbau
kultur@k.dk

Alle !loso"er har engang været børn. 
Og mon ikke deres undren over ver-

dens indretning allerede begyndte i en tidlig alder?
Det er udgangspunktet for den !loso!uddannede 

Birgitte Klahn, der i sin debutbog, ”Fantastiske !lo-
so"er”, fortæller om syv !loso"er til kvikke børn fra 
en cirka fem år og frem. De syv !loso"er er Machia-
velli, Descartes, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, 
Sartre og de Beauvoir. Alle syv markante og velvalg-
te skikkelser, der den dag i dag fortsat har en betyd-
ning.

Man kan naturligvis overveje, om andre også skul-
le have været med. Mere interessant er det, hvordan 
Klahn griber den udfordrende opgave at opsum-
mere de enkelte !loso"ers tanker i en kort, børne-
venlig tekst an. Det kan måske gå an med Machia-
velli, hvis mest kendte værk, ”Fyrsten”, er overkom-
melig læsning, men at sammenfatte Kierkegaards 
tanker til børn er et temmelig ambitiøst projekt.

Der udkommer jævnligt !loso!bøger målrettet 
børn, primært i teenagealderen. En af de mest kend-
te af slagsen i nyere tid er nok ”So!es verden” af 
Jostein Gaarder fra 1991, der opnåede en sådan suc-
ces, at den endte med at sælge hele 50 millioner 
eksemplarer, fordelt over 64 sprog.

Også billedbøger bringer !loso!en i spil. I 2021 
udkom bogen ”Tid” af Anne So!e Allermann, som 
behandler sit emne velakkompagneret af illustrato-
ren Anna Jacobina Jacobsen. Et andet eksempel er 
Mads Rangvids komplekse sci-!-roman, ”Drømme-
maskinen – en !loso!sk ungdomsroman”, der kred-
ser om spørgsmålet: Hvad er et menneske? Men 
hidtil har jeg ikke set en fagbog som Klahns, hvor 
!loso"erne præsenteres som børn. Den har derved 
en forfriskende originalitet.

Forskellige centrale problemstillinger præsente-
res i børnehøjde. For Niccolò Machiavelli er proble-
met, at de voksne hele tiden er i krig med hinanden, 
så det er umuligt at få lov at gøre sjove ting. Så han 
tænker over, hvad der skal til, for at en fyrste kan 
undgå krig. Han når frem til, at han skal være en 
ræve-løve-konge. En ræv, fordi en konge skal være 
snu som en ræv og kunne snyde folk til at gøre det, 
han vil have dem til. Og en løve, fordi han skal være 
stærk og farlig, og folk skal være lidt bange for ham. 

Niccolòs far har indvendinger, men kan godt se 
pointen i at have en så kynisk konge, hvis krigen til 
gengæld stopper. Meget pædagogisk slutter Klahn 
afsnittet med at skrive, at ”der er ikke rigtig nogen, 
der helt ved, hvordan en perfekt konge skal være, 
eller hvad den bedste måde at bestemme på er”.

Et andet eksempel er Kierkegaard, der får penge 
af sin mor til at købe bolsjer, men ender grædende i 
bolsjebutikken, fordi han ikke kan bestemme sig – 
der er for mange valg. Til sidst går det op for ham, at 
der ”kun er ét stort valg, der betyder noget: Man skal 
vælge at være den person, man allerede er indeni!”. 
Naturligvis temmelig forenklet fremstillet, men 
uhyre meningsfyldt at fokusere lige præcis på val-
get, når det handler om Kierkegaard.

Charlotte Pardis tegninger får virkelig situations-
komikken og !loso"ernes indre kvaler til at fremstå 
krystalklare: Kierkegaard ser fortvivlet ud, Ni-

etzsche er vred over den for ham ikke-eksisterende 
gud, Sartre fuld af tunge overvejelser, og de Beau-
voir aldeles eksplosivt rasende over de voksnes be-
grænsende kønsrollestereotyper.

At !loso"erne er børn og ikke aldrende voksne 
giver hele bogen og dets indhold en misundelses-
værdig lethed og gør også de voldsomme forenklin-
ger langt lettere at acceptere. Der er for hvert kapitel 
en side med et spørgsmål til læseren om, hvad ved-
kommende selv tænker om den præsenterede pro-
blemstilling.

”Fantastiske !loso"er” er nok mere en opstart til 
en dialog om nogle af livets vanskelige spørgsmål 
end en egentlig introduktion til !loso"ernes liv og 
overordnede betydning. Det gør bestemt ikke spor, 
for det gør bogen inspirerende.

Men man skal nok beregne ekstra tid, hvis bogen 
skal bruges til godnatlæsning!

  J

Fantastiske børne!loso"er
2Også Kierkegaard bliver i 
børnebogen skildret i skik-
kelsen af en lille, frustreret 
dreng i en slikbutik. 
Kierkegaard, der får penge 
af sin mor til at købe bolsjer, 
ender med at græde, fordi 
han ikke kan bestemme sig. 
Der er for mange valg. Til 
sidst går det op for ham, at 
der ”kun er ét stort valg, der 
betyder noget: Man skal 
vælge at være den person, 
man allerede er indeni!”.  
– Foto: Charlotte Pardi.
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Niels Viggo Bentzons 
musikalske poter
Sandsynligvis er Niels Viggo Bentzon 
(1919-2000) den mest vidtspændende 
danske komponist i det 20. århundre-
de. Han tegnede sig for en værkproduk-
tion på over 600 opusnumre i en række 
forskellige genrer, og man sagde om 
ham, at det var lige så naturligt for ham 
at skabe musik som at trække vejret.#

På en spritny cd, udgivet af Dacapo 
Records, kan man høre pianisten Ra-
mez Mhaanna fortolke !re af Bentzons 
tidlige klaverværker – de er alle frodige, 
og nogle af dem har et vist romantisk 
skær over sig. For Niels Viggo Bentzon 
var improvisation og komposition to 
sider af samme sag, og mange af hans 
kompositioner fremstår som en slags 
frosne improvisationer.

”Der er jo i realiteten overhovedet 
ikke nogen forskel på komposition og 
improvisation hos mig,” fortalte han i 
et interview i 1988.

”Det eneste, jeg kan [...] det er, at po-
terne bliver sat på klaveret på en måde, 
som jeg har fornemmelsen af må være 
rigtig i første omgang – det viser sig 
også i de $este tilfælde at være rigtigt 
– så bevæger poterne sig en lille smule. 
Det er altså hænderne, der laver det.”

Værkerne, der formelt viser en tydelig 
inspiration fra Johann Sebastian Bach, 
er i gode hænder hos den anerkendte 
danske pianist Ramez Mhaanna, der 
har en libanesisk og russisk baggrund 
og er uddannet på et musikkonservato-
rium i Moskva og på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium i Køben-
havn.
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Niels Viggo 
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To stærke 10’ere
Portrætter af Dmitrij Sjostakovitj og Gu-
stav Mahler pryder forsiden af en cd fra 
Naxos, og det hænger sammen med 
udgivelsen af en cd med symfoni nr. 10 
af disse to betydelige komponister. De 
har hver deres historie.#

Sjostakovitj komponerede sin 10. 
symfoni i 1953. Forinden var han blevet 
noget ugleset i Kreml, fordi hans sym-
foni nr. 9 havde sku"et magthaverne 
ved ikke at leve op til deres forventnin-
ger om et stort heroisk værk, en slags 
pendant til Beethovens berømte Nien-
de med et afsluttende korværk, der 
skulle hylde den store ”leder og lærer”, 
Josef Stalin, som var afgået ved døden 
samme år. 10’eren var skrevet i e-mol, 
havde en varighed på knap en time og 
rummede en dybt alvorlig og i mange 
passager nærmest knugende førstesats 
med betegnelsen ”moderato”. Anden-
satsen varede kun små fem minutter, og 
e%erfølgende hed det sig, at den i sin 
nærmest brutale he%ighed var tænkt 
som et musikalsk portræt af Stalin.

Mahlers 10. symfoni var egentlig kun 
en skitse, men på den nye Naxos-cd er 
den blevet rekonstrueret af Willem 
Mengelberg og Cornelius Dopper, og 
der er tale om intet mindre end en ver-
denspremiere med denne indspilning. 
Det er den indledende adagio, der fyl-
der mest – og måske vil nogle af læ-
serne kende denne musik fra Fabio 
Luisis glimrende fortolkning med DR’s 
symfoniorkester. 

Begge symfonier får en intens fortolk-
ning af symfoniorkestret i Hongkong, 
ledet af den nu 62-årige hollandske di-
rigent Jaap van Zweden, der gennem en 
glorværdig karriere har slået sine folder 
over det meste af verden.#  J

5 stjerner#

Sjostakovitj – 
Mahler: Tenth 
Symphonies – 
Naxos 8.574372

ny klassisk musik


