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Flere har efterlyst et ræsonneret forløb udi Sigmund Freuds lære. Selv om dette straks 
rejser spørgsmålet om betingelserne for psykoanalysens formidling og minder os om de 
vanskeligheder der er forbundet hermed, er det ikke desto mindre et rimeligt, ja, 
uundgåeligt krav. Til formålet kan Freuds eget forsøg på en indføring i psykoanalysen 
fortsat med fordel anvendes. I årene 1915-1916 og igen 1916-1917, mens 1. verdenskrig 
rasede, gav han sig nemlig i kast med et sådant projekt, som udmøntede sig i et 
undervisningsforløb der kom til at omfatte 28 forelæsninger fordelt under tre overskrifter, 
hvor Freud:  

• efter en indledende gennemgang af fejlreaktionerne, som strækker sig over fire lektioner 
og bestræber sig på at give en ikke-spekulativ redegørelse for nogle grundfænomener som 
Freud mener, underbygger hypotesen om en ‘ubevidst tænken og villen’, 

• går over til en redegørelse for drømmelæren. Dette udfolder sig over elleve lektioner, 
hvor Freud så præsenterer begrundelsen for at psykoanalysen antager ‘ønsket og 
ønskeopfyldelse’ som en relevant og afgørende problematik i psykologien.  

• Først på denne bagrund præsenteres vi for en almindelig neuroselære som da fylder de 
resterende tretten lektioner.  
Alt i alt en ganske systematisk og elegant fremstilling af grundspørgsmålene i 
psykoanalysen. At dette kun når frem til 1917 — og dermed mangler de resterende tyve 
år af Freuds arbejde1 — er ikke som sådan et problem da grundkategorierne og 
problematikkerne allerede er på plads. 
Jeg forestiller mig ikke at vi læser hver lektion linje for linje (det vil man nok kunne gøre, 
men vi har ikke tid til det), men derimod tager fat i de centrale emner som teksten byder 
på. Jeg regner derfor med at deltagerne fra gang til gang (hver fjortende dag ca.), har læst 
tre kapitler, som jeg indledningsvis kort vil kommentere i form af et resumé af hvad der 
forekommer mig at være hovedpunkterne, for derefter at tage udgangspunkt i deltagernes 
spørgsmål og indlæg. 
 
En general præsentation vil blive fremlagt ved Agoráens opstart den 3.9.2017. 
 

Osvaldo Cariola 
 
 

 
Fjorten onsdage fra kl. 19 til 21, fra oktober 2017 til maj 2018. 

 
(dvs. den 4/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 og 20/12 (2017) samt den 31/1, 21/2, 7/3, 21/3, 

11/4, 25/4, 9/5, og 23/5 (2018). 
 

                                                
1 I 1932 vender Freud tilbage til opgaven med nogle Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen hvor 
han forholder sig til udviklingerne siden 1917. Disse forelæsninger må vi eventuelt tage op ved en senere 
lejlighed hvis det viser sig at være relevant. 


