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Martin Heidegger og Bruno Latour har været skelsættende tænkere inden for hvert deres 

forskningsområde i årtier. Mens Heidegger har påvirket forløbet af filosofien helt fundamentalt i 

løbet af det tyvende århundrede, så har Latour været banebrydende inden for sociologi og 

videnskabsstudier over de seneste fyrre år. Heidegger har primært beskæftiget sig med de 

konstituerende principper for tænkning og væren, udfoldet en grundlæggende kritik af 

moderniteten, og han har advaret mod den allestedsnærværende teknologi. Latour, på den anden 

side, er kendt for sine empiriske undersøgelser, sin fascination af teknologi, og han hævder 

samtidigt, at moderniteten blot er en illusion. Forskellen mellem de to tænkere er endvidere 

forstærket af, at Latour flere steder udtrykkeligt kritiserer Heidegger og hans filosofiske arv, 

hvorved ovenstående diskrepans forvandles til en åbenlys kontrovers (Latour 1993, 67; 1999, 176, 

2005a, 23). 

Eftersom Heidegger og Latour for det meste læses af studerende og forskere fra forskellige faglige 

traditioner, så er disse to prominente tænkere sjældent undersøgt i sammenhæng. Og når dette 

enkelte gange har været tilfældet, så er det oftest sket med støtte til Latours påstande, hvilket har 

udvidet kløften mellem de to yderligere. Denne afhandling går i den modsatte retning og hævder, 

at Heidegger og Latour i virkeligheden er meget tættere på hinanden, end Latour er villig til at 

indrømme, og hvad der er endnu vigtigere: ved at forbinde Latour og Heidegger med hinanden får 

vi mulighed for at analysere grundlæggende lighedstræk og tværfaglige bekymringer og 

kontroverser på tværs af nutidig filosofi, sociologi og historieforskning. Denne associering af Latour 

og Heidegger kan ikke kun facilitere vores forståelse af ”mennesker og ikke-mennesker”, men også 

hjælpe os med bedre at se, hvordan fælles bekymringer kan manifestere sig forskelligt. Udtrykt 

mindre polemisk: uafhængigt af den inspiration Latour måtte have fået fra Heidegger - læses disse 

to banebrydende tænkere i forening, så kan vi opnå vigtige indsigter i en række aktuelle 

problemstillinger, som adresseres af filosofi og sociologi såvel som nutidig historieforskning.  

Jævnfør disse betragtninger er det dog også klart, at de videnskabsmænd og -kvinder, der arbejder 

med grundlæggende forskningsspørgsmål, som ikke er begrænset af specifikke faggrænser, med 

stor sandsynligvis vil dele en række interesser og bekymringer med Heidegger og Latour. Dette 

reducerer dog ikke vigtigheden af at identificere, analysere og diskutere deres fælles anliggender 

og bekymringer, tværtimod. 

 

 


