
Fodnoter:
1. En nyere filosofisk bevæ-
gelse, der forkortes OOO  
(object oriented ontology). 

2. I denne teoretiske retning 
bruges et meget bredt og 
inklusivt objekt-begreb,  der 
også dækker mere komplekse 
helheder som feks. tændstik-
ker, gravemaskiner, fjernsyns-
apparater, fodboldhold og 
nationalstater.

3. Et gennemgående greb i 
Heideggers tænkning består i  
at gøre navneord til verber. 

4. Jane Bennett har i denne 
sammenhæng udviklet begreb-
et ontoSympati (2018)– altså 
ideen om sympatiske forbind-
elser mellem mennesker og det 
andet-end-menneskelige.

5. Den engelske term er  
”composite object”, se fx  
Harman, 2018, s. 167.

6. Se endvidere Rasmussen, 
2017, s. 243-248, for en mere 
udførlig anvendelse af det  
teoretisk inspirerede begreb  
'et samfund af objekter'..
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