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Allan Dreyer Hansen
JOHANNES OG STUART 
– KULTUR, POLITIK OG 
ARTIKULATION

Første billede. I satireserien Det slører stadig 
fra DR optræder der på et tidspunkt 3 bur-
ka-klædte kvinder. De anbringer en overdi-
mensioneret ghettoblaster på fortorvet, tænder 
for musikken og begynder at break-dance på et 
offentligt	sted.	Både	tilskuerne	og	seerne	blev	
ramt af overraskelse og begyndte spontant at 
grine (jeg gjorde i hvert fald). Hvorfor? Fordi 
forbindelsen mellem burka og breakdance på 
offentligt	sted	strider	mod	vore	forventninger	
– de to ting hører ikke sammen. Og dog kunne 
de forbindes (i hvert fald i et satireprogram).

Andet billede. I 2000 bidrog Johannes til 
en antologi med diskursanalyser, som jeg var 
med til at redigere. Johannes’ bidrag var om 
Marilyn Manson (Andersen 2000).  I forbin-
delse med antologien havde vi arrangeret et 
seminar, hvor artikelideerne blevet præsente-
ret og diskuteret. Jeg husker særligt to ting om 
Johannes fra den anledning. Det ene er hans 
imponerende viden om udviklingen i danse-
former, som han demonstrerede på dansegul-
vet efter middagen. Det andet er, at Johannes 
startede sin præsentation med at tegne en fod-
boldbane på tavlen bag sig. Han brugte den 
ikke til at drage paralleller til sportens verden, 
men derimod til at introducere to banehalv-
dele, der kendetegnede, hvad der foregik på 
seminaret: en teoretisk og en empirisk. Ind-
til da havde der været en overvægt af spil på 
T-banehalvdelen, men nu skulle bolden brin-
ges over på E-delen, hvor Johannes følte sig 
noget mere hjemme.Alla
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Jeg husker ikke, om jeg allerede havde præsenteret, men uanset følte jeg mig noget 
ramt af anklagen om overdrevent T-banehalvdelsspil. Det føler jeg mig nok stadig, og i 
stedet	for	at		forsøge	at	få	bolden	over	på	E-delen	vil	jeg	bare	tone	rent	flag	og	indrøm-
me, at det følgende udelukkende kommer til at foregå på Johannes’ udebane. Jeg vil 
præsentere et begreb fra en (kultur)teoretiker som Johannes (efter hvad jeg ved i hvert 
fald) overraskende nok aldrig har trukket på direkte, nemlig Stuart Hall fra Birming-
hamskolen, og hans begreb om artikulation (Hall, Morley, og Chen 1996). Min tese er, 
at Johannes implicit ofte har trukket på et begreb om artikulation. Både når han som i 
Marilyn Manson-artiklen har analyseret ungdomskultur, og, ikke mindst, når han har 
forbundet kultur med politik. Mit ærinde i denne artikel er at eksplicitere artikulations-
begrebet. Og jeg må indrømme, at jeg ikke nok ikke engang bliver på den teoretiske 
banehalvdel,	men	kommer	til	at	spille	bolden	helt	ud	over	baglinjen	og	blive	filosofisk.	
Jeg vil nemlig argumentere for, at artikulation, når det tænkes igennem, fører til et 
skifte i vores billede af samfundet og sociale forhold, der bedst kan beskrives med en 
parafrasering	fra	relativitetsteorien:	fra	en	specifik	til	en	generel	teori	om	artikulation;	
eller rettere, til en generel teori om artikulabilitet. Hvad det betyder, vil jeg folde ud i 
det følgende. Jeg tvivler på, at Johannes vil være med hele vejen – det ville Stuart Hall 
fx ikke – men det skal nu ikke holde mig tilbage.  

Stuart Hall og artikulation

Stuart	Hall	var	sociolog,	tilflytter	til	Birmingham	fra	Kingston,	Jamaica,	og	en	af	Bir-
minghamskolens fædre. Birminghamskolens projekt var som bekendt at udvide klas-
seanalysen med en kulturel dimension. Klassetilhørsforhold er ikke kun et spørgsmål 
om objektiv placering i forhold til produktionsmidlerne: de kodes i, og viser sig igen-
nem, kulturelle udtryk. Disse formes igennem tilegnelsen af kulturelle tilbud og tradi-
tioner, der varierer og former sig som en række forskellige sub-kulturer. Hall påpegede 
således, at mennesker ikke former deres politiske synspunkter som en afspejling af 
objektive økonomiske forhold. Det sker tværtimod på det kulturelt-ideologiske plan, 
hvor mange forskellige forhold støder sammen på en måde, der ikke simpelt spejler 
den økonomiske basis. Arbejderklasseungdommen kan påtage sig mange forskellige 
kulturelle former, og disse kan have forskellige politiske konsekvenser.

Det	er	næppe	kontroversielt	at	hævde,	at	en	af	den	politiske	venstrefløjs	stærkeste	
erfaringer  i sidste halvdel af 1900-tallet var, at ren klassekamp var en stadigt min-
dre farbar vej. I Storbritannien betød Thatchers regeringer, at den akademiske del af 
venstrefløjen	blev	stillet	over	for	udfordringen	med	at	forklare,	hvordan	store	dele	af	
arbejderklassen kunne overtales til at stemme på Tory’erne i  valg efter valg. For at 
forstå det trak bl.a. Stuart Hall på den italienske kommunist Antonio Gramscis begreb 
om politisk og kulturelt hegemoni. Hegemonibegrebet søger netop at indfange det 
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forhold, at opbakning til politiske projekter ikke bare formes i økonomiske relationer, 
men i hele feltet af civilsamfund, kultur og ideologi. Den afgørende pointe er, at der 
ikke er nogen ultimative nødvendigheder gemt nogen steder. Hvilke kulturelle former 
der dominerer, afhænger af konkret politisk kulturel kamp og historie. Nationalisme 
er	fx	ikke	noget,	der	pr.	definition	hører	til	borgerskabet	eller	småborgerskabet.	Om	
arbejderklassen fx er nationalistisk eller ej, afhænger af, hvilke øvrige kulturelle og 
ideologiske forhold arbejderklassekulturen (eller rettere kulturerne) formes af og i.

At	se	en	specifik	kultur	som	et	resultat	af	mødet	mellem	mange	forskellige	for-
hold,	er	selvfølgelig	en	logik,	der	er	yderst	synlig	hos	Johannes	selv.	Han	har	flere	
gange trukket på livsformsbegrebet1, og i artiklen om Marilyn Manson skriver han 
fx,  at hvis man vil indfange ungdomskulturer ”er det nødvendigt at inddrage omfat-
tende analyser af diskursive udtryk hos ungdommen.” Derved bliver det ”muligt at 
indkredse de brud og forskelle, der er helt grundlæggende for analyser af moderne 
ungdomskulturer.” (Andersen 2000: 66-7) Han uddyber: ”[U]ngdomskulturelle dis-
kurser skal ses i den sociale kontekst, som de opstår og udvikles i, dvs. i relation til 
selve objektet. Mere præcist indskriver ungdomdskulturelle diskurser sig altid i en 
konkret,	historisk	og	social	sammenhæng,	hvor	det	handler	om	at	finde	mening	med	
en tilværelse som ung i et sen-moderne samfund.” (ibid: 54) Vi må være sensitive 
over for den konkrete sammenhæng, over for kontekst, brud og forskelle, hvis vi vil 
forstå	en	specifik	(ungdoms)kultur.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at for Johannes er der en vis bund i de kulturel-
le former og udtryk. Alt er ikke muligt, og fx hedder det om ungdommen, at ”den 
er en periode, hvor individet identitetsmæssigt bliver klar over barnets afhængig-
hed af voksne og betydningen af voksen selvstændighed”, og selvom ungdommen 
ubestrideligt er et resultat af en social og historisk udvikling, er ungdomskulturer 
”samtidig	 specifikt	 bundet	 til	 en	 bestemt	 udviklingsfase	 hos	 individet”	 (ibid:	 54).	
Herved	ligner	Johannes’	position	på	mange	måder	de	fleste	fra	Birminghamskolen.	
De fastholdt også, at der er begrænsninger i, hvilke forskellige former kulturerne kan 
få. Birminghamskolen og Stuart Hall fastholdt fx klassegrænser som afgørende: Alle  

1 (Højrup 1983; Christensen 1988) Livsformsanalysen er selv et godt eksempel på en (begræn-
set) artikulationslogik. Pointen med livsformsanlysen var, at man godt kunne være være ansat 
som fx slagteriarbejder, men alligevel væer ”bærer af” de selvstændiges (eller den småborgelige) 
livsform,	hvis	man	kun	arbejdede	for	at	kunne	fortsætte	sit	lille	husmandssted	eller	småfiskeri	i	
sin fritid (i betydningen frie tid.) Det kunne så på sin side forklare det tilsyneladende paradoks, 
at så mange ”arbejdere” stemte på Fremskridtspartiet. De var nemlig ikke arbejdere, men der-
imod (pressede) selvstændige. Når der er tale om en begrænset artikulationslogik, skyldes det 
selvfølgelig, at selv så udstrakt relativ autonomi til det ideologiske niveau (hvordan man forstår 
sig selv) i sidste ende ikke kunne ophæve produktionsmådernes determination.
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kulturelle former er sub-kulturer i forhold til en overgribende klassekultur (Grossberg 
1986: 56). Men om begrænsningen i mulighederne for forskellige former lægges i 
udviklingsfaser	hos	individerne	og/eller	i	”objektive”	(økonomiske)	sociale	forhold,	
er	for	så	vidt	ligegyldigt.	Pointen	er,	at	de	fleste	nok	ville	mene,	at	der	er	grænser	for	
hvilke kulturelle former vi kan forestille os. Med andre ord, alt er ikke muligt.

Det	filosofiske	spørgsmål	er,	om	vi	kan	holde	fast	i	den	pointe.	Det	vil	jeg	argu-
mentere for, at vi ikke kan. Det gør jeg gennem en fremstilling af artikulationsbegre-
bet, som Stuart Hall har brugt det i kulturanalyser. Men som jeg vil vise, sprænger 
logikken i artikulationsbegrebet i sidste ende forestillingen om objektive grænser. 
Det er præcis det, der ligger i ideen om generel artikulabilitet.

At artikulere: at udtrykke og at forbinde

Tilbage til Stuart Hall. I et interview gav han en meget præcis fremstilling af dobbelt-
heden i artikulationsbegrebet. Den første del af betydningen beskrev han således: “In 
England, the term has a nice double meaning because ”articulate” means to utter, to 
speak forth, to be articulate. It carries that sense of language-ing, of expressing, etc.” 
(Grossberg 1986: 53)

Med andre ord, ingen identiteter eller interesser eksisterer blot og bart i sig selv, 
som	passiv	eller	determineret	effekt	af	en	objektiv	placering	i	de	sociale	strukturer.	
En interesse skal gives mening, artikuleres, i betydningen sproglig-gøres, før den 
bliver, hvad den er. Klasseinteresser er ikke noget, vi spontant er opmærksomme 
på.	De	bliver	artikuleret	igennem	forskellige	ideologier,	der	er	i	konflikt	og	kæmper	
om, hvad der egentlig er fx lønmodtagerens interesse. Ungdomskulturer er ikke blot 
resultatet af fremkomsten af ungdom som selvstændig livsperiode i første halvdel 
af forrige århundrede. De formes til stadighed gennem de kulturelle genrer – rock, 
punk, disco, osv. – der giver de enkelte kulturer deres udtryk. Hvis vi vil forstå ung-
domskulturer, må vi derfor forlade det generelle niveau og, som Johannes skriver, 
”inddrage omfattende analyser af de diskursive udtryk” (2000: 67).

Stuart Hall beskrev den anden del af begrebet med et lastbil-eksempel: ”[W]e also 
speak of an ”articulated” lorry (truck): a lorry where the front (cab) and back (trailer) 
can, but need not necessarily, be connected to one another. The two parts are conne-
cted	to	each	other,	but	through	a	specific	linkage,	that	can	be	broken.	An	articulation	
is	thus	the	form	of	the	connection	that	can	make	a	unity	of	two	different	elements,	
under certain conditions. It is a linkage which is not necessary, determined, absolute 
and essential for all time.” (Grossberg og Hall 1986: 53)

Artikulation er at forbinde elementer, der kan forbindes, men ikke behøver at 
være det. Når de bliver forbundet, opstår en ny enhed. Når Det slører stadig-pigerne 
forbinder burka og street breakdance, opstår der noget nyt, en ny mening, i dette 
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tilfælde en morsom en af slagsen. Da Picasso forbandt et cykelstyr med en saddel 
på en ny måde, opstod der er kunstværk, han kaldte Tyrehoved. Men som disse to 
eksempler så tydeligt viser, er der ikke nødvendighed i artikulation. Hvis der var en  
nødvendighed, ville der være tale om en reproduktion af noget ’objektivt’ eller struk-
turelt. Artikulation er i kan-registret. Der er tale om forbindelser, der ikke behøvede 
at være der – og som kan forsvinde igen.

I marxismen dukkede artikulationslogikken først op med Antonio Gramsci, men 
det var de franske strukturalister (Althusser (1969; 1972), Balibar  (1977), Poulantzas 
(1970),	m.fl.),	der	ekspliciterede	det.	De	introducerede	begrebet	om	relativ	autonomi	
for at kunne indfange de mangfoldige måder, overbygningsinstanserne, dvs. ideologi 
og politik mv., kunne forme de konkrete samfundsformationer i. De understregede, 
at der ikke var tale om en kombinatorik, hvor de enkelte instanser forblev de samme 
uanset deres faktiske sammenkædning. Den relative autonomi skulle indfange af-
standen til en simpel determination fra den økonomiske basis til det, der foregik i de 
forskellige samfundsformationer.

Men det var faktisk Gramsci (1971), der allerede i 30’ernes fascistiske Italien 
havde formuleret ideerne i små notesbøger i et fængsel. Han overtog de russiske 
socialdemokraters begreb om hegemoni og gav det en mere radikal drejning. For 
Gramsci	blev	hegemoni	begrebet	 for	den	konkrete	 ideologisk/	politiske	kamp	 i	 et	
givet samfund. Hans pointe var, at der ikke er nogen ideologiske elementer, der er 
forudbestemt til at indgå på bestemte sider af klassekampen. Om skolen, kirken, kul-
turlivet osv. kommer til at støtte eller tværtimod modarbejde arbejderklassen i dens 
kamp, er ikke noget, der er givet på forhånd. De ideologiske elementer kan tværtimod 
forbindes til de forskellige sider, med helt forskellige resultater til følge. Hegemoni er 
så at vinde opbakning til sit projekt ved at kæde en række forskellige forhold sammen 
på en succesfuld måde.

Et andet og mere nutidigt eksempel er Foucaults diskursanalyser. De var netop 
analyser af, hvordan en række elementer, der ikke har et nødvendigt forhold til hinan-
den, kædes sammen og på et givet tidspunkt skaber en bestemt formation. Fx klinisk 
medicin, som han beskrev som ”the establishment of a relation, in medical discourse 
between a number of distinct elements, some of which concerned the status of the 
doctors, other the institutional and technical site from which they spoke, others their 
position as subjects perceiving, observing, describing, teaching etc. .. this relation 
between	different	 elements	…	 is	 effected	by	 clinical	 discourse	…	 that	 establishes	
between them all a system of relations…” (Foucault 1974: 53)

En diskursanalyse er så en analyse af, hvordan diskurser former betydning ved at 
artikulere forskellige elementer på måder, så ny betydning opstår. Og som det frem-
går af Foucault-citatet, er betydning ikke kun et spørgsmål om ideer, talte ord osv. Vi 
får vores ’positioner’ (eller identiteter) ved at blive placeret på en særlig måde i en 
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diskursiv sammenhæng. Men også de fysiske og institutionelle rammer er, hvad de 
er, fordi de er placeret – artikuleret – netop dér og ikke andre steder. Vi kan alle sige 
”du har cancer”, men det bliver kun en diagnose ved at blive ytret af en læge til en 
patient. Kemiske substanser bliver til medicin, og bygninger er kun hospitaler, fordi 
alle disse forhold er blevet kædet sammen på en bestemt måde – en måde, som ikke 
kan forklares ved objektive nødvendigheder. De enkelte elementer opstår på givne 
tidspunkter, og de formes på forskellige måder på forskellige tidspunkter og steder.

Konsekvenser

Jeg	vil	påstå,	at	de	fleste	kulturforskere	trækker,	eksplicit	eller	implicit,	på	en	arti-
kulationslogik. Det præcis modsatte kendetegner en tilgang som Rational Choice. 
Ifølge denne er mennesket et universelt væsen, der altid rationelt optimerer sine egne 
interesser. Selv når der inddrages institutioner i analysen, forstås de som begræn-
sende og kan i sidste ende selv forklares ved interaktioner mellem rationelt nytteop-
timerende individer. Her er der ingen artikulation, kun reproduktion af universelle 
karakteristika. Det er kun, hvis hvis vi antager, at vores genetiske arvemateriale (eller 
hvorfra nytteoptimeringen nu hævdes at stamme) eller de generelle samfundsmæssi-
ge strukturer ikke forudbestemmer alting, at der er en pointe i at lave kulturstudier. På 
den måde tillader jeg mig at tro, at Johannes er med indtil nu. Vokabularet er et andet 
end det, han selv har benyttet sig af, men logikken er genkendelig.

Spørgsmålet er så, hvor langt man kan trække pointen (og selvfølgelig også, hvor 
langt Johannes ville være villig til at følge med). Den påstand, jeg vil forsvare her, 
er, at man bliver nødt til at trække den hele vejen. Både Gramsci, Althusserskolen, 
Foucault og Stuart Hall forestillede sig, at artikulation fandt sted inden for et afgræn-
set område. Det var ikke alt, der kunne artikuleres, og selv om det var forskellige 
forhold, de udpegede som ikke-artikulerbare, er pointen er den samme. Der er noget, 
der forbliver, som det er, som lægger en ikke-foranderlig bund i de sociale relationer.  
Deres	 teori	om	artikulation	er	derfor	 specifik.	Men	der	er	 faktisk	gode	grunde	 til,	
at vi bliver nødt til at bevæge os over i en generel artikulationsteori. Lad os derfor 
kigge nærmere på nogle af de mere formelle forhold ved artikulation. Det er Ernesto 
Laclau, der også oprindeligt var inspirationen for Stuart Hall, der mest systematisk 
har	udforsket	disse	(Laclau	1977;	Laclau	og	Mouffe	1985).

Det første punkt er, at artikulation modificerer de artikulerede elementer (Laclau og 
Mouffe	1985:	105).	Det	betyder,	at	de	dele,	der	indgår	i	en	konkret	artikulation,	foran-
drer sig, de er ikke længere det, de var førhen. Burkaer er ikke det samme, når de indgår 
i street breakdance, og militærstøvler får en ny mening, når de sidder på punks, der 
markerer oprør mod det bestående. Opbakning til velfærdsstaten er (forhåbentlig) noget 
helt forskelligt alt efter, om det er Venstre eller Socialdemokratiet, der artikulerer den.
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Hvis et element, et givet socialt forhold, kan forandres af at blive kædet sammen 
med andre elementer, betyder det, at det ikke har en fast, nødvendig form. Det er som 
det hedder, kontingent. Dvs. at det ikke behøver at være, som det er, og lige så vigtigt, 
det behøvede ikke at være der overhovedet. Kontingente forhold er de, der ikke er 
garanterede,	men	som	har	specifikke	historiske	mulighedsbetingelser.	Ungdomskul-
turer fremkommer på et bestemt tidspunkt, de formes på bestemte måder, men de kan 
(og vil formodentlig) forsvinde igen. Det er den anden side af artikulation: De enkelte 
elementer ikke bare kan, de er nødt til at indgå i relationer med andre elementer for at 
overhovedet at være til. Hvis artikulation er nødvendig, og enhver artikulation modi-
ficerer	det,	der	artikuleres,	betyder	det,	at	ingen	ting	forbliver	det	samme.

Som Laclau har uddybet det i et interview:
“By articulation we understand the creation of something new out of a dispersion 
of elements. If society had an ultimate objectivity, then social practices, even 
the most innovative ones, would be essentially repetitive: they would only be 
the explicitation or reiteration of something that was already there from the be-
ginning. ... But if contingency penetrates all identity and consequently limits all 
objectivity, in that case there is no ’objectivity’ that may constitute an ’origin’: 
the moment of creation is radical – creatio ex nihilo – and no social practice, not 
even the most humble acts of our everyday life, are entirely repetitive.” (Laclau 
1990: 183-4)

Ikke engang vore mest dagligdags aktiviteter er rene gentagelser af noget, der 
allerede var til stede. Det er ganske radikalt. Det betyder bl.a., at vi må bytte om på 
vores	forestilling	om	stabilitet	og	forandring.	For	de	fleste	af	os,	og	i	hvert	fald	for	
langt	de	fleste	samfundsvidenskabelige	teorier,	kommer	stabilitet	før	forandring.	Ver-
den opfattes som basalt set stabil, i sit inderste, i sin ”kerne”, og forandring foregår 
på	et	ydre,	evt.	egentligt	overfladisk,	niveau.	Men	tager	vi	artikulation	alvorligt,	må	
vi acceptere, at ingen handling kun er en gentagelse. Eller mere præcist, at ingen 
gentagelse er ren. Der er altid et, ofte nok så minimalt, element af forandring i en-
hver	gentagelse.	Alting	artikuleres	hele	 tiden,	modificeres	hele	 tiden,	og	 forandrer	
sig. Dermed skifter vores verdensbillede faktisk. Vi bør ikke længere forestille os 
en	bund,	der	forbliver	uforanderlig,	og	krusninger	på	overfladen.	Vi	må	tværtimod	
forestille os strømme af forandringer, der kun opnår relative stabiliseringer, og som 
aldrig (helt) forbliver det samme.

Men strider det ikke mod vore dagligdags erfaringer? Vores verden er jo ikke 
under konstant forandring – der er netop dagligdag og, ikke mindst, tungtvejende 
sociale mønstre og strukturer, som vi ikke bare lige laver om. Her må vi introducere 
ideen om forskelle, der gør en forskel. Når vi oplever gentagne mønstre, strukturer 
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etc.,	er	det,	fordi	de	modifikationer,	der	opstår	som	følge	af	vore	”mest	ydmyge	hver-
dagslivshandlinger”, er så små, at de ikke gør en forskel. Gentagelsen dominerer, og 
vi oplever, som Johannes ofte har beskrevet det, vort liv som formet af, og levet i, 
institutioner. Men institutioner og kulturelle former forandrer sig også hele tiden, og 
når vi af og til oplever, at noget har forandret sig, uden at vi kan pege på et klart brud, 
skyldes	det	de	små	modifikationer,	der	konstant	finder	sted	–	og	på	et	tidspunkt	kan	
blive stærke nok til, at vi oplever det som egentlige forandringer. Det betyder selv-
følgelig ikke, at vi ikke også – og meget ofte – oplever forandringer som resultat af 
meget meget åbenlyse artikulationer, når kendte forhold kædes sammen på (helt) nye 
måder – lige fra nye æstetiske virkemidler i ungdomskulturer, nybrud i institutioner 
til ”epokale” samfundsforandringer som den franske revolution.

En indvending, man ofte møder mod sådan en generalisering af artikulations-lo-
gikken, er, at der nok er udsvingsmuligheder, kontingenser, men at der er også er en 
kerne, noget, der forbliver det samme, uanset hvilke artikulationer der i øvrigt måtte 
være tale om. Det kunne fx hævdes, at ungdomskulturer nok kommer i et væld af 
forskellige former, men at selve ungdoms-elementet er objektivt, knyttet til en bio-
logisk determineret udvikling. Det er derfor ikke i sig selv kontingent, ikke resulta-
tet af konkrete artikulationer. Eller som Stuart Hall og Birminghamskolen hævdede, 
subkulturer varierer, men de er netop alle subkulturer af klasserelationer, som ikke 
selv er artikulerede (Grossberg 1986: 55). Umiddelbart lyder det ret overbevisende, 
nærmest intuitivt, men det kan ikke stå for en nærmere analyse. Klassedetermina-
tionen	er	jo	forladt	af	langt	de	fleste	for	lang	tid	siden,	men	heller	ikke	biologiske	
forhold kan løftes ud af artikulationernes spil. Som social kategori er der vel ikke 
megen tvivl om, at ungdom opstår som et resultat af historiske og samfundsmæssige 
udviklinger	–	tidligere	markerede	konfirmationen	den	bratte	overgang	mellem	barn-
dom og voksenliv. Der kan derfor ikke være tvivl om at biologiske forhold selv må 
artikuleres – dvs. placeres i en bredere kontekst der former de sociale resultater af de 
biologiske processer.2

Vi kan med andre ord ikke trække nogen absolut grænse mellem det nødvendi-
ge og det kontingente, det artikulerede. Hvis noget er artikuleret, er det artikuleret 
hele vejen. Der er ingen kerner i sociale relationer, der er ingen trans-historiske, ik-
ke-artikulerbare essenser. Det der fremstår som kerner, som ikke forandrer sig, må 
forstås som frosne, sedimenterede, forhold. Her og nu er der rigtig meget, der ikke 
fremstår	som	artikulerbart.	Men	kigger	vi	nærmere	efter,	finder	vi	ingen	steder	noget,	 

2 På et mere basalt plan er også naturvidenskaben, og dermed begrebet om biologiske for-
hold, selv resultat af artikulation. Videnskaberne er ikke en spejling af en ekstern, uberørt 
virkelighed, men derimod en fortsat artikulationsproces, baseret på distinktioner, kategorise-
ringer osv. der ikke kommer fra ”virkeligheden selv”. (Hansen 2013)
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der er fuldstændig uberørt af artikulationernes kontingens. Laclau drager de fulde 
konsekvenser: ” ’Articulation’ in that sense, is the primary ontological level of the 
constitution of the real”. (1990: 184) Det er denne påstand om artikulation som det 
primære ontologiske niveau, eller som jeg har beskrevet det, den generelle artikulabi-
litet,	der	får	Laclau	og	Mouffe	til	at	konkludere	at	alt er diskursivt	(Laclau	og	Mouffe	
1985), noget Stuart Hall som nævnt aldrig accepterede (Grossberg 1986). Som de 
har	understreget	flere	gange,	betyder	det	ikke, at alt er sprog eller ideer, men netop 
at alt er artikuleret. Med andre ord, alt er (hvad det er), fordi det er artikuleret på en 
bestemt måde, kædet sammen med andre forhold, der former det på en, og ikke på 
andre mulige måder. Det betyder ikke, at der ikke er grænser for artikulation, at alt 
altid kan artikuleres med alt andet. Alt kan bestemt ikke bare re-artikuleres, som vi 
eventuelt måtte kunne ønske os det. Men de (som regel meget bastante) grænser, der 
er	for	specifikke	artikulationer,	er	selv	resultatet	af	tidligere	artikulationer.	De	er	ikke	
dybereliggende nødvendigheder, konstitueret på et andet ontologisk niveau.

Artikulation og politik

Jeg vil gerne afslutte med at påpege nogle konsekvenser for politik. I forhold til po-
litik er det nødvendigt at indtænke en sidste side af artikulation, nemlig eksklusion 
og magt. Artikulation er en sammenkædning af forhold, der ikke har en nødvendig 
relation til hinanden. De kunne have været kædet sammen med andre forhold, på 
andre måder. Ellers ville der have været tale om reproduktion, om ren gentagelse af 
strukturelle nødvendigheder. Men det betyder, at der hele tiden er forhold, der kunne 
være	blevet	kædet	sammen,	som	ikke	bliver	det.	Enhver	specifik	artikulation	er	sam-
tidig en eksklusion af andre muligheder, der i hvert fald principielt var til stede. Hvad 
betyder det? Det betyder for det første, at alle sociale forhold er mærket af eksklu-
sioner. De er kun, hvad de er, fordi de udelukker noget andet. Det betyder videre, at 
ingenting kan opnå en ren form, eller med andre ord, den sidste artikulation kommer 
aldrig, vi ”når aldrig frem”. Vi er godt klar over, at ungdomskulturer forandrer sig 
hele tiden, og de færreste ville vel hævde, at der bag alle fremtrædelserne, alle de 
specifikke	kulturer,	skulle	gemme	sig	en	egentlig	ungdomskultur	(som	vi	evt.	kunne	
forestille os, at vi var på vej imod). Men det gælder også for fx videnskaben. Vi når 
aldrig frem til Sandheden, fordi enhver viden selv er en artikulation, er baseret på 
eksklusion af andre mulige artikulationer.

Det har politiske implikationer, fordi vi må besinde os på, at vore idealer aldrig 
kan realiseres i ren form. Det er knyttet snævert sammen med den videre konklusi-
on, at alle sociale relationer har et element af magt over sig. Hvis der er eksklusion 
involveret, må der være udøvet en form for magt (uanset hvor minimal). Alle sociale 
forhold er mærket af indslaget af magt – inklusive de allermest demokratiske politi-
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ske former. Med generel artikulabilitet er demokrati derfor ikke længere et spørgsmål 
om	at	afskaffe	magten	–	uanset	om	forhåbningen	skulle	være	knyttet	til	udbredt	del-
tagelse eller den tvangsfrie samtalesituation. Demokrati er derimod et spørgsmål om 
at forme magten på en måde, så den lever op til vore demokratiske idealer. Eller med 
andre ord: Demokratiske processer er også artikulationer, og dermed ekskluderende. 
Det kan derfor ikke være målet at undgå eksklusioner – men derimod at sikre, at de, 
der	finder	sted,	(i	så	høj	grad	som	muligt)	lever	op	til	vore	demokratiske	idealer.

Lad mig runde af. Det, der er så åbenlyst på det kulturelle niveau, i studiet af fx 
ungdomskulturer, fortæller os noget afgørende, noget ontologisk, om hele samfundet, 
om alle mulige sociale forhold, inklusive de samfundsmæssige strukturer. De er alle 
kontingente, selv resultatet af artikulationer, og de kunne derfor have været ander-
ledes. Det glædelige ved budskabet er, at det udbreder feltet for potentiel politisk 
aktivitet uendeligt: Det giver faktisk mening af prøve at lave sociale forhold om, i det 
omfang de ikke lever op til vore forhåbninger og idealer. Men generel artikulabilitet 
er ikke kun løftet om, at noget andet er muligt. Det er også påmindelsen om, at vi 
aldrig når frem, at endemålet ikke kan realiseres. Vore forhåbninger og idealer – om 
lighed,	frihed	og	solidaritet	–	vil	altid	skulle	artikuleres	specifikt.	De	vil	altid	iklædes	
en konkret ”kulturel” form og dermed ekskludere andre mulige former. Så kampen 
om dem stopper aldrig. Stærke stemmer som Johannes’, der fortolker vore politiske 
og kulturelle artikulationer, vil der altid være brug for.

Allan Dreyer Hansen er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Ros-
kilde Universitet.
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