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Når alt kommer til alt, og sådan helt konkret, hvordan begrunder psyko-
analysen, til syvende og sidst sin eksistens? Hvor gør den egentlig en for-
skel? Gør den da godt for noget, overhovedet? 

Man må medgive Freud en bemærkelsesværdig konsekvens når han —
stillet over for alternativet: terapeutik eller videnskab— uden tøven stiller 
sig på videnskabens side (jf. hans Spørgsmålet om lægmandanalysen fra 
1926). Psykoanalysens brugsværdi ligger for ham ikke så meget i dens 
eventuelle terapeutiske fortræffeligheder (psykoanalysen skal derfor ikke 
bruge kræfter på at konkurrere med terapierne), men i de muligheder den 
stiller til rådighed, så den enkelte kan undersøge sine forudsætninger — 
dvs. det fantasme, der giver plads og væren til vedkommendes subjektivi-
tet.  

Eller rettere: Ved at muliggøre studiet af fantasmets ubevidste indret-
ning (subjektets aksiom, kalder Lacan det) giver analysen adgang til den 
dialektik der organiserer det (ubevidste) ønske, subjektet afhænger af. 
Den enkelte får derved i det mindste en chance for at skifte kappe og po-
sitionere sig anderledes i sit liv. Men dette kan netop ikke tilbydes som 
terapi. Det kan kun være et valg. Og hvis foretagendet ender med at have 
terapeutiske effekter (hvilket er dog en kendsgerning at den kan), kom-
mer det som ovenikøbet, ikke som første prioritet. Ingen furori sanandi 
her. Hvad den enkelte står overfor foran en analytiker er et valg: enten 
neurosen (‘neurosevalget’, som Freud sagde), eller analysen. En kunstig 
neurose som analysanden pådrager sig med en psykoanalytiker (på sam-
me måde som sømmet slås i med en hammer).  

Thi fantasmet er et svar. Et svar der forholder sig til det netværk af fo-
restillinger og subjektive krav den enkelte må omgås, og som ad forskelli-
ge veje og dagsordner, kalder ønsket til live.  

For hvorfor er jeg blevet til? I netop dette hic og dette nunc? Af disse 
forældre som jeg ikke har bedt om? Til en fortælling som de andre insi-
sterer på at sige, tilhører mig? Freud valgte at placere den enkeltes subjek-
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tive oplevelse i en historisk beretning (familieroman), som i sig selv ind-
går i en Geschichte der rækker ud over den enkeltes driftsmæssige øko-
nomi1, hvorfor man med sikkerhed må antage at forskellige libidinøse 
kilder inddrages deri. Den ‘personlige ligning’ samler i mere eller mindre 
vellykket form de forskellige tråde. 

Udredningen af disse tråde —som analysen må foretage helt frem til 
de infantile seksualteorier den enkelte har til sin rådighed (herunder dem 
der har organiseret vedkommendes forældre og endda bedsteforældres 
fantasmatiske liv)— er en del af arbejdet. Hvorfor der må tages højde for 
både de forhold der knytter sig til den ubevidste strukturering som sådan 
(lad os sige: fortrængningens arbejde) og dem der angår hvad Freud kal-
der ‘driftsomsætningerne’ (Mischung og Entmischung).  

Dette bliver ganske tydeligt fra det øjeblik Freud indfører overvejel-
serne om Det’et2, som med det samme rejser spørgsmålet om dets forhold 
til det ubevidste.  

Hvorfor hans tekst om Jeget og Det’et, fra 1923, også må læses som et 
forsøg på at løse dette problem. Mere præcist: Teksten kan læses som en 
første formulering af hvad Lacan sidenhen skulle kalde ‘fantasmets logik’, 

                                                 
1 Han siger det udtrykkeligt: Man må i hvert fald være opmærksom på de bidrag 

som mindst tre generationer leverer dertil. F.eks. i hans forelæsning nr. 31 fra 
1933: « I reglen følger forældrene og de med disse analoge autoriteter i barnets 
opdragelse forskrifterne fra deres eget Over-jeg. Hvordan deres jeg end har kla-
ret sig med deres Over-jeg, er de strenge og krævende i barnets opdragelse. De 
har glemt vanskelighederne fra deres egen barndom, og er tilfredse med nu at 
kunne identificere sig med deres egne forældre, som i sin tid pålagde dem de 
alvorlige indskrænkninger. Derfor bliver barnets Over-jeg i grunden ikke dan-
net efter forbillede af forældrene, men efter forbillede af disses Over-jeg; det 
fyldes med samme indhold, det bliver til bærer af traditionen, af alle de tidsbe-
standige vurderinger, der på denne måde har forplantet sig gennem generatio-
ner. » In Sigmund Freud, Psykoanalyse –Samlede forelæsninger, Kbh., 1973, side 
408. 

2 Og med det en genovervejelse af Jeget og Overjeget. 



 
 

9 
 

for så vidt Jeget da tænkes som spaltet1, altså som S, og Det’et tematiserer i 
høj grad objektets spørgsmål (mindre objektalt end som årsag … til jegets 
genvordigheder).  

Spørgsmålet om forholdet mellem Jeget og Det’et kan godt læses som 
en første overvejelse vedrørende (S<>a). Forudsat at man også giver plads 
til det, der netop forbinder S og a sammen  

 
 
 
 
 
 

— altså <>, det modale forløb inden for hvilket fantasmet indskriver sig.  
For vi kan sige, at <> noterer selve den struktur der karakteriserer det 
ubevidste (og dermed Freuds ‘psykiske apparat’ i det hele taget), for så 
vidt den anskues som effekt af signifikantlogikken. 

 
 
 
 
 
 
 
Jeget og Det’et er derfor afhængige af hvad forholdet (S1⟶S2) byder på. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jeget er hverken en enhed, reduceret til forestillingsevnen —forstået som ‘ima-

gination’— eller lutter perception. 
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Inden for rammerne af en dialektik som, sagt med Freuds termer, ind-
drager i hvert fald de tre kategorier hans såkaldt ‘strukturmodel’ præsen-
terer, med den falliske funktion som organiserende instans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette sagt ved hjælp af den skematisme som distinktionen mellem det 

imaginære, det symbolske og det reelle tillader, 
 
 
 
 
 
 
 
 
og i henhold til de modale forhold (her gengivet i ontiske termer) der 
underbygger det ødipale samspil: 
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Som vi skal se, er det ikke mindst forvaltningen af 𝚽-funktionen der 
fremstår som det springende punkt ved de spørgsmål vi nu skal beskæfti-
ge os med. Blandt andet fordi værdien af Overjeget i de enkelte subjektive 
konfigurationer afgøres derfra. 

* 
 
Indledningsvis er det dog især forbindelsen mellem Det Ubevidste og 
Det’et, der skal have vores opmærksomhed.  

Thi symptomet plads i de psykoanalytiske overvejelser afhænger af 
dets værdi som ubevidst dannelse, dvs. en følgevirkning af det fantasme 
der strukturerer det og fantasmet selv er en effekt af sammenhandlen 
mellem det ubevidste og det’et. I symptomets tilblivelse deltager således 
begge aspekter af den subjektive struktur.  

Til spørgsmålet om ‘neurosevalget’, der som bekendt undrede Freud 
til stadighed, kan vi på denne bagrund nu hævde, at det kommer an på 
fantasmets tilblivelse og sammensætning hos den enkelte.  

Hvilket igen vil sige, at det afhænger af hvordan fantasmet forvalter, 
for at sige det sådan, forbindelsen mellem Det Ubevidste og Det’et, altså 
forbindelsen mellem fortrængningskomplekserne (komplekser i Freudsk 
forstand, forstås1), og drifternes sammensætning (som materiel indprent-
ning af libidoens Entwiklungsgeschichte).  

Når Freud derfor fastholder at symptomet er at betragte som et Erin-
nerungssymbol2 (dvs. et spor med signifikantværdi), er det netop fordi 
det, som ubevidst dannelse, forankres i den knude som driften og for-
trængningen etablerer sammen med kroppen, altså narcissismen.  

 
 

                                                 
1 Og jeg må insistere: Komplekser endda sådan som videnskaben tematiserer det 

i dag, dvs. ikke i jungiansk eller anden psykoreligiøs forstand. En absolut læse-
lig oversigt med brugbare referencer findes hos Roberto Poli, Introduction to 
Anticipations Studies, Springer Natur, 2017.  

2 En definition han egentlig udvikler ganske tidligt i sit forfatterskab.  
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Nærmere bestemt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
I psykoanalytisk forstand er symptomet derfor en konstruktion med 

signifikant værdi (en, i sin fremtræden, bevidst forgrening af ubevidste 
forestillinger som har undgået fortrængningen), hvis afgørende funktion 
er at repræsentere subjektet (mere præcist: præsentere det ønske som 
jeget afviser og som potentielt afsubjektiverer det). Symptomet forsvarer i 
den forstand subjektet, selv om det sker på underdrejet vis.  

Det er i den forbindelse, og fordi afsubjektiveringen i højt grad mani-
festeres som et angreb på oplevelsen af egen krop, at psykoanalysen inte-
resserer sig for hvad vi kan kalde symptomets betingelse (bund) og fun-
dament (grund) — nemlig samspillet mellem fortrængningshistorie og 
libidoens geschichte. 
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* 
 

Det moderne menneskes lidelse viser sig først og fremmest som en van-
skelighed i at placere sig som subjekt. En vanskelighed som ikke sjældent 
giver sig til kende i en form for dobbelt fremmedgørelse: dels subjektets 
fremmedhed over for eget ønske, dels (og som en følgevirkning heraf) 
som subjektets forblindelse i sit eget Jeg, som da kommer til at fungere 
som en fetich (således grundlaget for den ‘identitære rasen’ vi, på forskel-
lige måder, oplever i dag).  

Derfor er det magtpåliggende for analysen, for så vidt den har noget at 
skulle have sagt i den forbindelse, at forholde sig til symptomerne med 
udgangspunkt i deres karakter af noget fortrængt som derved vender 
tilbage. Thi det fortrængtes genkomst udtrykker nødvendigvis en signifi-
kansrelation der repræsenterer et subjekt, som vi selv sagt er interesseret i 
at lære at kende, da ethvert symptom, i psykoanalytisk forstand, er (hvor 
forrykt det end fremstår for bevidstheden) en ønskeopfyldelse.  

Følgelig kan analysen defineres som en indretning, hvis formål er at 
muliggøre at det ønske (og derved det subjekt) som ad sådanne veje søger 
at blive hørt, kommer til orde. Dette forlanger at analytikeren (og efter-
hånden også analysanden) er i stand til at læse. Thi symptomets tydning 
er ikke ligetil.  

Problemet ligger i, at det ønske, som symptomet således lægger frem, 
for det meste er uigenkendeligt som følge af de fordrejninger (Entstellun-
gen, Darstellbarkeit, etc.) det har måttet undergå på vejen fra det ubevid-
ste til det bevidste1. Dertil kommer, at en tydning af den driftsmæssige 
viden symptomet bærer i sig (og virker i øvrigt som betydning for subjek-
tets skæbne), ikke er muligt uden en dechifrering af de mange lag, der 
deltager i dens fremstilling.  Tydningen må derfor til enhver tid tage ud-
gangspunkt i den enkeltes historie. Hvilket ikke blot kræver en opmærk-
somhed på de generationer jeg, med Freud, tidligere fik nævnt. Det inde-

                                                 
1 Hvorfor vi vel må tale om ‘symptomets arbejde’ på samme måde som vi taler 

om ‘drømmens arbejde’ 
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bærer også at endda temmelige arkaiske rester af libidinøs art fra tidligere 
symboliseringsformer i genealogien tages i agt. Dertil kommer de gæl-
dende politiske og kulturelle forhold som samtiden byder på, da l’Autre 
social, Lacan taler om, er i høj grad til stede i symptomets tilblivelse og må 
tages i betragtning lige så vel som familiehistorien, den driftsmæssige 
Geschichte og de kontingente begivenheder. Tydningen kan derfor ikke 
bare reduceres til en tolkning af symboler. Den må arbejde sig igennem 
det signifikansmæssige grundlag og de objekt-relationelle spor som udgør 
den enkeltes symbolske arv.  

Al sammen en følgevirkning af det nævnte problem vedrørende for-
bindelsen mellem det ubevidste og Det’et, samt måden hvorpå sådan et 
samspil indvirker på narcissismens organisering. Det har, med andre ord, 
at gøre med de vanskeligheder som bestemmelse af forholdet mellem 
fortrængningen og driftslivet1 giver, og som Freud til stadighed problema-
tiserer. Som når han på overraskende vis, så sent som i 1933, lader den 
dukke op på ny inden for rammerne af en problematik, der vedrører hvad 
han da omtaler som komplementære rækker2. 

                                                 
1 Hvilket til syvende og sidst vedrører forholdet mellem, på den ene side, for-

trængning og ur-fortrængningen samt Geschichte og Urgeschichte, på den an-
den. Spørgsmål vi nok skal beskæftige os med i den kommende tid. 

2 For eksempel på side 268 i de nævnte Samlede forelæsninger (Seance 22), hvor 
det for ham drejer sig om at følge libidoens fordeling langs hvad han kalder 
henholdsvis retninger og objekter. Dette resumerer, hvad han på side 262 argu-
menterer for omkring forståelsen af forholdet mellem libidoens fiksering og 
regression, som efterfølgende (på side 263) får ham til at advare mod at for-
veksle regression og fortrængning. Og så er det han siger, at fortrængningen ikke 
har noget med seksualiteten at gøre!: « Fortrængning er, som De vil huske, den 
proces, ved hvilken en sjælelig akt, som kan blive bevidst og altså tilhører det 
førbevidste system, gøres ubevidst, altså skydes tilbage til det ubevidste system. 
Og vi kalder det ligeledes fortrængning, når den ubevidste sjælelige akt overho-
vedet ikke får adgang til det tilstødende førbevidste system, men på tærsklen 
vises tilbage af censuren. Der knytter sig altså til fortrængningens begreb ingen 
relation til seksualiteten: dette beder jeg Dem huske nøje på. » Op. cit., sider 
263-264, det er mig der fremhæver. 
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Sagen er relevant for så vidt denne komplementaritet (som jeg her la-
der sig udspille i forholdet mellem det ubevidste og det’et) på afgørende 
vis påvirker jegets status. Neurosen kommer i stand i kølvandet af kom-
mersen mellem driften og fortrængningen og har en stor indflydelse på 
jegets udfoldelsesmuligheder der den ikke kan lade være med at påvirke 
narcissismen.  

Den således tidligere omtalte ‘identitære rasen’ (det være sig som ra-
cisme, antisemitisme, misogyni, ‘gender’, osv., forhold som ganske vist 
ikke umiddelbart er sammenlignelige, men som dog hører til den samme, 
sagt i kantiansk forstand, patologi), angår tydeligvis problemer ved den 
narcissistiske organisering. Den sekundære narcissisme [i(a)] kommer 
under pres og underdrejes af en reificering af a som følge af en blokering 
af S(A) der neutraliserer S1, hvorfor S2 ophøjes til et Ideal [I(A)] som kun 
kan være forfølgende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorom alting er, er det en affære som vedrører forholdet mellem 

Ideal-Jeget og Jeg-Idealet,  
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som kommer ud af takt (hvorfor de ikke så sjældent begynder at ‘snakke’ 
enten hver for sig men også, af og til, diskuterer med hinanden), som 
følge af det misforhold der indtræffer i forbindelsen mellem det ubevidste 
og Det’et. ‘Samvittighedens stemme’, der for det meste udfører sit hverv 
mere eller mindre diskret, har det med at spalte sig og optræde dels som 
et ydre påbud, dels som en indre skyldfølelse. I begge tilfælde med angst i 
horisonten.  

 
* 

 
Freud beskæftigede sig med sådanne spørgsmål allerede i 1908.  

I Die «kulturelle» Sexualmoral und die moderne Nervosität forholder 
han sig ganske eksplicit til den forbindelse mellem drift og fortrængning, 
vi her beskæftiger os med. Han gør indledningsvis opmærksom på at 
kulturarbejdet henter sin energi fra de ‘perverse’ dele af den seksuelle 
ophidselse, dvs. de dele, som ikke direkte står til rådighed for reprodukti-
onen, og forklarer at den seksuelle drifts udvikling går fra autoerotisme til 
objektkærlighed, i kraft af en proces hvor den overskydende seksuelle 
ophidselse der produceres i egenkroppen (og som forplantningen ikke 
kan bruge til noget) hæmmes. Det er denne energi symptomdannelsen 
næres af, med mindre den finder udveje i sublimeret form.  

Freud skitserer derefter tre ‘kulturelle momenter’ som denne proces 
skulle bestå af:  

1) et indledende trin hvor den seksuelle drift ser fuldstændig bort fra 
forplantningsformålet, 2) et mellemtrin hvor den seksuelle drift tvinges til 
at have forplantningen som eneste formål, og 3) den aktuelle ‘kulturelle’ 
seksualmoral som kun tillader anvendelsen af den seksuelle drift til legi-
tim forplantning, dvs. inden for ægteskabets rammer.  

Allerede indretning nummer to bringer mange mennesker i knibe, si-
ger han så, men det sidste kulturkrav er både hyklerisk, nyttesløst og bi-
drager kraftigt til den ‘moderne nervøsitet’ i form af neurosedannelsen. 
Freud anbefaler derfor at fortrængningens rem ikke strammes alt for 
hårdt op så den libidinale økonomi kvæles så meget at den risikerer at gå 
fuldstændig i stå. En sådan tilstand gør ikke bare den enkelte ulykkelig. 
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Den er tillige urentabel i samfundsmæssig henseende da den nødvendige 
sublimering som kulturen også har brug for, går tabt.  

Interessant nok bemærker han flere gange hvordan en overdrevet for-
trængning af den seksuelle drift er ledsaget af tankeforbud. Seksuel udfol-
delse og tankefrihed er således, i hans optik, beslægtede. 

Teksten er ganske vist fra før de store metapsykologiske fremstød, fra 
1914-15 og frem, og fortrængningsbegrebet er endnu ikke helt stabilt, 
men problematikken er klar nok: driften må indrammes af det ubevidste 
og måden hvorpå dette kommer i stand får følger for jeget. Jeget udsættes 
for en forarmelse når der hersker et alt for stramt regime.  

Således Freuds argumentation for hundrede år siden. Når jeg tager det 
frem nu, er det for at rejse spørgsmålet om hvorvidt situationen i dag er 
anderledes. For hvis problemet dengang var, at fortrængningen kunne 
blive så stram at den umuligjorde den nødvendige libidinale cirkulation, 
kan spørgsmålet i dag stilles om, hvorvidt vi står i akkurat den modsatte 
situation. Nemlig den, hvor fortrængningen ikke længere er gældende og 
det snarere er det ubevidste der risikerer at gå i stå.  

Det er i hvert fald sådan, at nu hvor nydelsesobjekterne forekommer 
at være frit tilgængelige og tilbydes som lutter ‘fast food’, bliver subjektet 
sat under pres. Det sættes i hvert fald i en særlig prekær position, som vi 
ikke har kendt tidligere. Den klassiske disjunktion mellem det ubevidste 
og seksualiteten, som sikrede at ønskets dimension organiserede subjek-
tets livsforløb, er ikke helt gangbar længere. Fordi de dertil krævede ob-
jekter —som både må igangsætte og vedligeholde ønsket— ikke rammes 
af den nødvendige fortrængning som gør dem attråværdige: værdige at 
ønske og elske, fordi de er omgivet af det nødvendig skær af umulighed 
som kastrationen giver dem.  

Vi må derfor gentænke forholdet mellem ønsket (det ubevidste) og 
nydelsen (driftens tilfredsstillelse) i en åbenbart ny social kontekst og 
‘kulturel seksualmoral’, som karakteriseres ved at den falliske funktion 
systematisk undergraves af et hæmningsløst og hyperindustrielt krav om 
nydelse.  

For under hensyn til de tre momenter som Freud redegør for os i sin 
tekst fra 1908 og følger den enkeltes subjektivering set fra libidoens side, 
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kan vi sagtens (det er noget jeg mener vi burde studere i hvert fald) ind-
skærpe analysen yderligere ved at inddrage et perspektiv som Freud ikke 
havde til sin rådighed, men som vi nu godt kan tage med i betragtning, 
nemlig Lacans bestemmelse af objektet i henhold til dets værdi som a.  

Freuds overvejelser om ‘sublimeringen’ kredser ganske vist omkring 
dette — for så vidt sublimering tematiserer grænselandet mellem nydelse 
og … noget andet, noget mere. Thi sublimeringen er den procedure der 
‘investerer’ et afkald på tilfredsstillelse, med henvisning til et løfte eller en 
lovning (promesse, siger Lacan) om at få det mangfoldiggjort (eller i hvert 
fald ‘forbedret’ eller ‘forædlet’ eller ‘forskønnet’, etc.) tilbage. Men det er 
dog først med Lacans sondring mellem objet du désir og objet cause du 
désir (altså: det objekt der genererer ønsket og det som ønsket eventuelt 
tilfredsstilles ved), at vi har mulighed for at anskueliggøre forbindelsen 
mellem merværdi og ‘mernydelse’, som i den grad er nødvendig at begri-
be for at kunne anskue vores ‘moderne nervøsitet’. 
 

* 
 
Dette er meget vigtigt. Og man skal slet ikke se det som koketteri fra 
Lacans side når han siger at det eneste han har bidraget med til psykoana-
lysen, er dette objet « a ». Vi må derfor igennem nogle besværgelige ud-
viklinger før vi kan forholde os til vores aktuelle situation. Det centrale 
her er følgende:  

Freuds overvejende spørgsmål gik ud på at redegøre for, hvad det var, 
der fik mennesket til at forlade den autoerotiske tilstand det, i udgangs-
punktet, befinder sig i, dvs. hvordan det kunne være at subjektet, som 
regel, bliver trukket ud af primærnarcissismen og interesseret i noget 
andet end sig selv. Det måtte være fordi der hos menneskene findes en 
særlig form for ikke fysiologisk appetit, en appetit på livet kan vi sige, som 
rækker udadtil, for så vidt den får anvist nogle veje dertil. Denne særlige 
appetit kalder Freud for ‘libido’ og dens omsætning for ‘libidinal investe-
ring’. Men libidoen ved ikke selv hvad den skal investere i (‘besætte’, siger 
Freud) og eftersom dens ubundne tilstand i længden opleves som ubehag, 
må den hjælpes til at oprette et kredsløb, hvor den hele tiden er i bevægel-
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se og dermed i brug. Denne opgave er ‘drifterne’ sat til at udføre, da det 
ligger i deres natur at finde på ting og sager som kan fungere som ‘til-
fredsstillelsesobjekter’. Der er bare det, at drifterne altid er ‘partielle’ 
(knyttet til enkelte kropsdele) og har det med at bruge bogstavelig talt 
hvad som helst som tilfredsstillelsesobjekt. De stritter derfor i alle retnin-
ger og deres enkelte driftsforløb er rimelig begrænset, fordi driftens mål 
først og sidst er at bringe den spænding, den defineres af, til ophør (og det 
så hurtigt så muligt i henhold til ‘lystprincippet’, som går ud på at sætte 
aktiviteten på et minimum).  

Hvis vi forbliver på de partielle drifters niveau, forlader vi simpelthen 
ikke autoerotismen (og de objekter, som drifterne anskaffer i den forbin-
delse, er derfor også autoerotiske objekter). Der er derfor brug for ‘noget’ 
der er i stand til at samle alle disse drifter under én kam og give dem en 
retning. De skal koordinere deres virke ved at udsætter deres umiddelba-
re tilfredsstillelses krav til visse regulerende indretninger. De partielle 
drifter forsvinder ikke af dén grund (og ender med at kræve deres andel 
før eller siden), men tvinges ind i en form for samarbejde under styring af 
et nyt princip: ‘Realitetsprincippet’, som begrænser lystprincippets tilbø-
jelighed til at lukke aktiviteterne ned så hurtigt så muligt. Realitetsprin-
cippet står faktisk i libidoens tjeneste ved at fastholde hvad der er det 
mest karakteristiske for denne, nemlig ønskets uudslettelighed. For selv 
om driften ikke har et særlig udpeget objekt på forhånd, kan den sagtens 
forlibe sig i den første den bedste, om jeg så må sige, og fikseres til den, 
hvorimod det ønske, som libidoen står for, genereres af et objekt som 
hverken kan opdrives eller erstattes.  

Til spørgsmålet: Og hvad får et subjekt til at forlade autoerotismen 
(som vi her kan omtale som en form for selvtilstrækkelighed) til fordel for 
et objekt ‘uden for sig-selv’ (og som ‘man mangler’ — hvorfor Freud kal-
der det ‘objektkærlighed’, af grunde vi skal se om lidt)? Altså: 

 
 
 
 

autoerotisme 
(selvtilstrækkelighed) 

objektkærlighed 
(mangel) 
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Der svarer Freud at det sker takket været kastrationskompleksets ind-
virkning (i og med ‘den falliske fase’ og Ødipuskompleksets undergang). 
Hvilket i hans tankegang vil sige, at det skyldes at libidoens falliske primat 
sætter sig igennem og indfører sin lov. Tesen om at der kun findes én 
libido og at den er fallisk har afstedkommet mange protester og gør det 
fortsat. Vi skal ikke tage dén diskussion op nu (det kommer vi sikkert til 
inden længe), men nøjes med at gøre opmærksom på at hos Freud indfø-
rer ‘den falliske fase’ en helt anden type objekt end indtil da, et objekt som 
har noget ved sig som, når det indsættes korrekt, er i stand til at subsume-
re alle de andre. 

Overgangen fra ‘driftsobjekt’ (som for så vidt kunne forblive en auti-
stisk affære, som sagt) til ‘kærlighedsobjekt’ (som inddrager ønskets di-
mension og dermed ‘noget andet’ i sin økonomi), giver os ikke blot en 
differentiering af forskellige typer objekter (indtil videre dem der forbin-
des med drifterne, dem der følger ønsket, og så kærlighedsobjekterne), 
men den komplicerer tilfredsstillelsesproblematikken yderligere (idet vi 
dermed har med forskellige instanser der forlanger tilfredsstillelse, men 
hvis indfrielse ikke altid er kompatibel med den anden instans: thi hvad 
der virker tilfredsstillende et sted kan være utilfredsstillende et andet1) og 
stiller os over for et problem, som Freud ikke konceptualiserer som sådan 
(selvom han er klar over at det er der) og som først Lacan benævner fuldt 
ud, nemlig nydelsesspørgsmålet.  

Vi står dermed med fire problematikker i hænde 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Et problem Freud som bekendt tager op i forbindelse med skemaet Jeget – 

Det’et – Overjeget.  

Ønske / libido 

lyst / ulyst 

tilfredsstillelse 

nydelse 
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hvis vekselvirkning forlanger en afklaring. 
Det er i egentlig forstand her, at Lacans objekt a kommer ind i billedet. 

For hvad er det, der giver ‘objektkærligheden’ dens status (til forskel fra 
autoerotismen), hvor kommer den ‘kærlighed’ fra og hvordan tildeles 
visse objekter en sådan egenskab? Freud svarer dertil at det skyldes libi-
doen og dens appetit (en metafor han benytter sig af ganske tidligt i sit 
forfatterskab), der Wunsch gør sig simpelthen gældende og presser på. 
Men Freud siger ikke noget om hvordan dette Wunsch kommer i stand, 
det er der bare. Lacan har imidlertid kærligheden som udgangspunkt og 
er interesseret i at finde ud af kilden til at nogle objekter opnår den posi-
tion — eller nærmere bestemt: vil vide hvordan kærligheden formår at 
forvandle tingene (ude-i-verden) til objekter (i-min-verden), dvs. hvor-
dan subjektiveringen kommer i stand ved at lade noget-udenfor være en 
del af mig. Dette har hverken en psykologisk eller romantisk bevæggrund 
men bunder i Lacans interesse i at afklare overføringens dialektik og det 
forhold, at kærlighedsspørgsmålet virker som omdrejningspunkt for de 
nævnte problematikker1.  

Der er taler om en overvejelse som strækker sig over lang tid i Lacans 
arbejde2, men kan for så vidt meget fint resumeres i den bemærkning 
Sokrates retter mod Alkibiades da denne erklærer ham sin kærlighed: 
‘Det er Agathon du har i tankerne’, siger Sokrates til ham3. Hvis Sokrates 
er et ‘kærlighedsobjekt’ for Alkibiades, er det i hvert fald også fordi dette 
objekt inkluderer Agathon. Sokrates bliver, med andre ord, til et objekt 
for Alkibiades på grund af Alkibiades kærlighed til Agathon. Bemærk at 
                                                 
1 Som for eksempel i denne fantaktiske og tankevækkende formel:  » Seul l’amour 

permet à la jouissance de condescendre au désir. «  [Kun kærligheden formår at 
få nydelsen til at bøje sig for ønsket], fra den 13. marts 1963 (i det seminar det 
drøfter angst-problematikken), som vi en dag må tage os mod til at undersøge. 

2 I hvert fald siden ‘Etik-seminaret’ (1959-1960), over ‘Angst-seminaret’ (1961-
1961), som sagt, videre i ‘Fantasmets logik’ (1966-1967), til og med ‘Encore’ 
(1972-1973), mindst. 

3 Se Platons Symposiet. Lacan tager det op eksplicit i Etik-seminaret og mange 
gange siden. 
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Sokrates 
(som kan give det, der man-
gles, men som han ikke har) 

Alkibiades 
(den manglende) 

a Alkibiades 
(den manglende) 

Alkibiades kærlighed til Sokrates ikke er falsk. Den er ægte nok, men 
båret (som enhver kærlighed) af et ubevidst ønske, som dermed ophæver 
et forbud ved at producere den ubevidste dannelse vi kalder kærlighed. 

Derfor siger Lacan at man kan definere kærligheden som den situation 
hvor man giver hvad man ikke har. For hvis jeg, som elskende, rækker ud 
efter kærlighedsobjektet, er det fordi jeg dér finder hvad jeg mangler, 
eftersom jeg må søge det uden for mig selv. Og når jeg vitterlig finder det 
hos min elskede, så er det fordi han i stand til at give mig hvad han af 
gode grunde (fordi han befinder sig i den samme situation som mig), ikke 
kan have. Hvordan kan det dog lade sig gøre? Hvad er det, som de el-
skende finder hos hinanden uden at have det? Løsningen på det problem 
findes i den mangel som kærlighedsobjektet bygger på.   

Hvilket måske kan illustreres med hjælp fra vores venner fra Symposi-
et.  

For til Freuds problemstilling 
 
 

 
 
kan vi nu bemærke, at i og med at Alkibiades må række ud efter Sokrates 
for at få fat i hvad han mangler, så er han jo ikke længere i en autoerotisk 
tilstand som udgangspunk. Han er i hvert fald ikke selvtilstrækkelig, men 
manglende. 

 
 
 
 
 
Alkibiades er altså spaltet og mener (som enhver elskende) at Sokrates 

kan hele den skavank ved at forene ham med det manglende objekt.  
Hvis vi nu skriver dette objekt som a 
 

 
 

autoerotisme 
(selvtilstrækkelighed) 

objektkærlighed 
(det, der mangles) 
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Manglen 
(tomt givet som objekt) 

 

tomt 
(værensmangel) 

 

da kan vi godt betegne dette a for hvad Freud kalder ‘kærlighedsobjekt’, i 
den forstand at det opfylder vores ønske (på samme måde som vi taler 
om ‘ønskeopfyldelse’ ellers), altså som ønskets objekt (objet du désir). 
Men så bliver vi nødt til at forklare hvor Alkibiades’ tilstand som erome-
non (elskende, fordi spaltet) stammer fra, dvs. hvorfra denne mangel ‘som 
sådan’ hidrører. 

Lacan mener at dette kun kan tilskrives en konstitutiv ‘værensmangel’ 
(manque à être), som definerer subjektet. En mangel (nærmere bestemt: 
et tomt eller vacuum1), som ikke findes i verden på anden vis end som en 
effekt af sproget. Thi det er fordi Alkibiades siger noget, dvs. ytrer en 
anmodning idet han henvender sig, at han rammes af den værensmangel 
der definerer ham som subjekt, S — altså som ønskende, hvor en tomt 
kalder på et objekt, eller også, og mere præcist, hvor en tomt må give sig 
som mangel for at kunne gribes som objekt. 

 
 
 
 
Herved møder vi den dobbelthed der karakteriser Lacans objet a hele 

vejen igennem. Thi denne tomt har, på den ene side, ikke anden eksistens 
end den, sproget giver den, da sproget netop ikke kan fungere uden en 
tom plads2 (for ellers ville jo hverken den syntagmatiske eller den para-
digmatiske akse kunne virke), men vi kan, på den anden side, intet vide 
noget om den, med mindre den giver sig som (forvandles til, behandles 
som) et objekt. Det utrolige er altså at subjektet kun får adgang til sig selv 

                                                 
1 For at bruge den terminologi der bruges inden for fysikken (le vide physique) 

som også er hvad Lacan (men især René Lew) har som reference, i hans forsøg 
på at give en ikke-ontologisk bestemmelse af problematikken.  

2 Hvilket i sit udgangspunkt flugter med Roman Jakobsons overvejelser om le 
phonème zéro, som Lévi-Strauss genoptager på sin måde som signifiant flottant, 
men som Lacan anvender til noget helt andet end sine forgængere, da han lader 
den være selve mulighedsbetingelsen for subjektiviteten.  
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manglen 
(reelt hul) 

 

tomt 
(symbolsk hul) 

 

Sokrates giver krop 
til længsel efter Agathon 

(symbolsk hul der fremstår 
som reelt hul) 

Alkibiades kaster 
sin kærlighed på … 

(værensmangel) 
 

Objektkærlighed 
(det, der giver sig som 

subjektets væren) 
 

kærlighed 
(værensmangel) 

og verden (det er på en måde altid det samme — de er uadskillelige da 
verden som verden kun bliver til, hvis sproget også er ansvarlig for at der 
overhovedet findes subjektivitet), for så vidt et hul af symbolsk art får 
værdi som reelt hul (hvilket ikke ligger langt væk fra Freuds diskussioner 
om ‘den dobbelte inskription’ i brevet 112 til Flieβ og andre steder). 

Vi kan måske anskueliggøre det ved at skrive det sådan: 
 
 
 
 
(hvor tomten er symbolsk i den forstand at den, i forhold til hvad vi her 
taler om, ikke findes andre steder end i sproget, og manglen er reel for så 
vidt den udgør en grænse for subjektet), eller også (men nok alt for ima-
ginært) sådan: 

 
 
 
 
 
Altså: 
 

 
 
 
 
idet ‘kærligheden’ er den tomt (kilden til manglende væren) som ‘objekt-
kærligheden’ bekræfter som mangel (og opfattes af subjektet som indfri-
else af et løfte om væren). 

Vi forstår derfor godt hvorfor Lacan (og med ham René Lew) anstren-
ger sig for at give en mere formal redegørelse for hvad det er, der går for 
sig, og at de benytter sig af Gottlob Freges diskussion af forholdet mellem 
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f (a) 
 

f (   ) 

a 
 

𝚽 

𝚽 (a) 
 

𝚽 (  ) 

funktion og objekt1, hvor der skelnes mellem en ‘umættet funktion’2 og 
‘mættet funktion’3. Hvilket vi kan skrive således:  

 
 

 
da vi sagtens kan forestille os den elskende som en åben funktion der 
venter på sit argument, mens ‘ligningen går op’ lige så snart objektet sy-
nes ‘hjemme’ (her noteret som a, da det gælder for os om at blive fortroli-
ge med den funktion og det objekt der er virksomme i den subjektive 
struktur). Vi kender imidlertid udmærket den funktion der er tale om i 
psykoanalysen, hvorfor vi kan præcisere notationen ved slet og ret at 
skrive 

 
 
 
eller også 

 
 
 
da den falliske funktion (til venstre åben, ‘i intension’, til højre mættet, ‘i 
ekstension’), netop noterer kastrationskompleksets indvirkning i den 
subjektive dialektik, som det der siger nej til autoerotismen ved at indføre 
den spaltning der sætter ønsket (som følge af signifikantrelationens ind-
virkning) i gang. 

Grundlæggende er spaltningen forskellen mellem S1 og S2 
 

                                                 
1 F.eks. i teksterne ”Begreb og genstand” og ”Funktion og begreb” fra1891-1892. 

Findes på dansk i Filosofiens, sprogets og matematikkens grundlag, Aarhus, 
2002.  

2 Noteret som f( ), for at indikere, at der er tale om en procedure der venter på at 
blive anvendt. 

3 Noteret som f(x), for at indikere at funktionen er i anvendelse. 
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dvs. mellem signifikanterne i almindelighed (lad os sige: i lingvistisk for-
stand, S2, S2’, S2’’ …), og den logiske operation (kastrationen i psykoanaly-
sen, eksistenskvantor i logikken …) der organiserer dem (noteret som S1 
her fordi den bygger på en forskel — en tomt, for at bruge de termer vi 
allerede har anvendt).   
 

* 
 
Men hvad berettiger S1? Spørgsmålet er afgørende og delikat.  

Freud producerede en myte for at anskueliggøre det. Lacan forsøgte på 
sin side at præsentere hvad det handler om, på formal vis. Myten kender 
vi: Det er fortællingen om Faderdrabet, som, når det kommer til stykket, 
handler det om hvordan kategorien undtagelse bliver til. For Faderen 
findes netop ikke før han dræbes, det er selve drabet der gør ham til Fade-
ren. Og han må dræbes fordi han har bemægtiget sig de goder som alle 
andre også vil have og som de mener at kunne få adgang til ved at bort-
skaffe rivalen. Men så er det de opdager, at den fællesnævner som de 
dermed få skabt imellem sig —et broderskab de netop producerer idet de 
samles omkring mordet og som de ikke havde set komme— forhindrer 
dem i endnu højere grad (fordi fra at have stået over for en ydre forhin-
dring må de nu døje med et forbud som er inderliggjort), i at opnå hvad 
der oprindelig fik dem til at iværksætte drabet. Fra at have lidt under en 
reel forhindring (og dvs. et reelt afsavn), udsættes de nu for en symbolsk 
forhindring (en symbolsk bremseklods der gør sig gældende som anger).  

Der er flere forhold der bliver interessante. Det er selvfølgelig over-
gangen fra det reelle til det symbolske. Der er Faderens status som en 
slags urhelt, en første figur af de helte vi siden har stiftet bekendtskab i 
både mytologien (Akilles f.eks.) og religionen (Jesus), som alle ender med 

S1 

S2 
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at dø for menneskene og efterlade dem med moralske skrupler som om-
sættes i dydighedsanvisninger. Etc. Men der er to forhold som ud fra vo-
res perspektiv her (afklaring af objet a’s status) har en særlig betydning: 1) 
en særegen tematisering af forbindelsen mellem det universelle og det 
partikulære og 2) spørgsmålet om nydelsesformer.  

Lad os give i det mindste en oversigt over disse to sager: 

ad 1) For hvor ud fra et standard logisk perspektiv (Aristoteles) må et-
hvert udsagn tage udgangspunkt i det Universelle (og ydermere det Uni-
verselt bekræftende — altså det, der positivt gives og gælder over alt) og 
dérfra udledes de partikulære forhold der måtte forekomme (hvilket vi 
den i dag kender i den form som Apulejus fra Madaura leverede til os i 
det andet århundrede: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
som giver fire typer kategoriske udsagn: 

 
 
 
                                                                 
                                                                                                                                

 
 
 
 
 

Universelt  
benægtende 

Universelt  
bekræftend
e  

Partikulært 
bekræftende 

Partikulært 
benægtende 

Alle S er P  

Nogle S er P Nogle S er ikke P        ), 

Ingen S er P 
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gælder dette ikke for det sagsforhold som fadermordets problematik fore-
lægger. 

Det væsentlige her er, at det klassiske ræsonnement tager udgangs-
punkt i ‘alle’, som universel helhed, og at myten om fadermordet går 
imod en sådan antagelse. Ikke at man ikke kan sige det, men at det er 
logisk uholdbart når man skal tænke kastrationen med. For fadermordet 
indfører en undtagelse, som sagt, og dermed det singulære (eller nærmere 
bestemt eksistensen som logisk kvantor, dvs. ∃), som netop karakteriseres 
ved at det ikke står i gæld til en ‘for alle gælder’ (eller alkvantor ∀) — 
hvilket jo er tilfældet for det partikulære når det tænkes som del af en 
helhed (hvad der svarere til at sige, at vi har med det samme at gøre bare i 
mindre portion).  

Sagen er faktisk vigtig fordi mellem det, faderen tillod sig og det, brød-
rene lover hinanden at overholde, indtræffer en forskel som har følger for 
subjektets skæbne. Efter at have slået faderen ihjel angrer brødrene nem-
lig ved at give afkald på den nydelse der tilkom faderen og love troskab 
over for fallossen som kastrationens mærke. Urfaderen fremstår dermed 
som undtagelse til den således udstedte regel, som en der siger nej til ka-
strationens påbud, for så vidt han ikke bøjer sig for den falliske funktion 
universalitet. Han måtte derfor dø, ganske vist, men dette har i hvert fald 
to konsekvenser:  

 
a) at 𝚽 bliver så meget desto mere gældende blandt brødrene og  
b) at den nydelse som tilsvarende tilskrives faderen, bliver så meget de-

sto mere attråværdig. Så meget at den, efter en omsætning vi om lidt 
skal bemærke, fremstår som objet cause du désir, selve det objekt der 
forårsager ønsket. 

 
Hvis vi stiller Aristoteles skema ved siden af det, Lacan fik produceret 

for at anskueliggøre fadermord-mytens logiske problematik, kan vi se 
hvilken omvæltning dette indebærer:  
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F.eks. udsagnet ”mennesker er dødelige” 

Alle S er P:  For ethvert x gælder, at hvis x er et menneske er den også dødelig. 
Ingen S er P: For ethvert x gælder, at hvis x er et menneske er den ikke dødelig. 
Nogle S er P: For mindst ét x gælder, at hvis x er et menneske kan det også være dødelig. 
Nogle S er ikke P: For mindst ét x gælder, at hvis x er et menneske kan det hænde at det ikke er 
dødeligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aristotelisk logik 

Ingen S er P 

∀x (Px ➝ ¬Qx) 
Alle S er P 

∀x (Px ➝ Qx) 

Nogle S er P 

∃x (Px ∧ Qx) 
Nogle S er ikke P  

∃x (Px ∧ ¬Qx) 
 

   :  Der findes en x som ikke er underlagt den falliske funktion. 
 :  Alle x underlægges den falliske funktion 
 :  Ingen x er fritaget for den falliske funktion 
 :  Ikke alle x er underlagt den falliske funktion 

 

Lacans logik 
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Der er naturligvis adskillige bemærkninger der trænger sig på i denne 
forbindelse, men jeg vil holde mig udelukkende til mit ærinde. Overord-
net må vi dog konstatere, at skemaernes opbygning ikke er ens. Aristote-
les’ firkant gengives standardvis som en matematisk ‘Abel gruppe’, dvs. 
en struktur hvor relationerne er kommutative (det man almindeligvis 
henviser til når man siger: ”rækkefølgen er ligegyldig”), mens Lacans 
skema derimod gengiver et forløb organiseret som ”Euler-graf” (oriente-
ret og ikke-kommutativt — jf. ”Königbergs broer”), hvor der tages højde 
for fortrængningen (i Lacans firkant noteret med den manglende kant), 
som har nogle konsekvenser vi her lader ligge. Dertil kommer, at hvor 
den aristoteliske tradition er aldeles klassisk og korrekt i forhold til de 
anvendte notationer, er Lacans brug af dem ‘forkerte’. For ikke nok med 
at han vender op og ned på hierarkiet kvantorerne imellem (hvor ∀ sæd-
vanligvis altid har forrang), han indfører også nogle nye negationer i reg-
nestykket, som standardlogikken ikke kan acceptere (men som i dag dog 
er blevet inddraget overvejelserne, om end af andre grunde). Alt sammen 
nu velkendte sager, som vi i dette øjeblik vil lade ligge i fred. Det afgøren-
de er faktisk ikke hvad logikkerne siger eller ikke siger i den henseende, 
men hvad det er, Lacan forsøger at formulere vedrørende kastrationen. 

For at gøre det nemmere at følge hvad jeg her prøver at sige, lad os 
genoptage de tidligere nævnte modale kategorier der kan angives i de 
således angivne fire pladser 

 
 
 
 
 

 
 
 
og koncentrere os forsøgsvis om ‘det nødvendige’. 

Vi kan da godt se, selv intuitivt, at der er en verden til forskel om det 
er ∀ eller ∃ der kommer på denne plads 
  

Umulig 

Kontingent Mulig 

Nødvendig 
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Mulig 
 

 

 

 

Nødvendig 

 

 
 
 
 

 
 
 
fordi de a priori- eller mulighedsbetingelser de tager udgangspunkt i, er 
radikalt forskellige. Den aristoteliske fremgangsmåde kræver nemlig at 
‘alle’ makker ret, mens Lacans ‘sexuationsformler’1 tager udgangspunkt i 
en undtagelse, som netop defineres ved dens sigen nej til kravet om ALLE 
som ALT — altså kravet om at formlen: ‘for alle gælder at’, skulle være 
universelt. Hvad der står på spil, er definitionen af « Een » som det, der 
tælles. En definition der forsøger at placere singulariteten i et andet regi-
ster end dét, der siden oldtiden er blevet diskuteret omkring forholdet 
mellem ‘enheden’ og ‘helheden’, dvs. bestanddelen og helet.  

Det er meget interessant at se hvordan det for Lacan først er på ‘mu-
ligheden’s niveau at « alle » kommer i stand 

 
 
               
 
 

 
 
 
for det « alle » (‘for alle gælder’) som der dermed tales om, er for så vidt 
‘alle de andre’, alle dem som ikke er   

 
                                                 
1 Som de retvisende hedder og som jeg i øvrigt lader stå i ‘franske’ gevandter så vi 

udtrykkeligt skelner mellem sexuation og seksualitet — og hvor den sidste er en 
effekt af det første. 

∀x (Px ➝ Qx) 
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og som eventuelt (dvs., kun som mulighed) kan indtage den position. Det 
er altså forholdet mellem S1 og S2 som på denne måde etableres, og vi kan 
ane at den Een som Lacan placerer på nødvendighedens plads ikke har 
noget med en totalitet at gøre (en universalitet som vitterlig kun Gud kan 
besidde), men henholder sig snarere til « ∅ », ‘den tomme mængde’, en 
tomt altså, oven på hvilken der kan bygges noget. 

ad 2) at vi har måttet sådan en grusom vej skyldes kun én til: at den Een 
som vi i det mindste dermed har omtalt, er en forudsætning for at Lacans 
objekt a kan tænkes. Og det i to henseender: dels fordi « Een » (dvs. und-
tagelsen, som sagt), står i forbindelse med den signifiant der spærrer A 
[S(A)], hvilket er en betingelse for at « a » kan komme i stand (uden A 
ingen a, simpelthen); og fordi « Een », der siger nej til det ikke spærrede 
A og dens krav om at alle skal underkastes 𝚽, giver hjemmel til den mer-
nydelse som objekt a repræsenterer i forhold til den nydelse A tilbyder. 

Begribelsen af objektet a er vanskelig, fordi det er et logisk objekt som 
træder bogstaveligt frem ud af intet (ex nihilo) som følge af en negation 
sui generis. Det kan derfor ikke reduceres til de objekter behovet efterlyser 
og er derfor med til at radikalisere henvendelsen ved at åbne op for øn-
skets dimension med mernydelsen i udsigt. Som effekt af kastrationen 
indgår « a » i ønskets dialektik ved at lægge sig op ad driftsobjekterne og 
få dem til at bøje sig for den falliske funktion.  

Freuds ”objektkærlighed” viser sig med andre ord noget mere sam-
mensat end som så. Følgelig bliver ‘overgangen fra autoerotisme til ob-
jektkærlighed’ en sag der kræver samarbejde mellem det ubevidste og 
Det’et, og i hvert fald indebærer visse foranstaltninger bliver sat i værk. 
For nydelsen er til enhver tid en driftstilfredsstillelse, som i sin reneste 
form ingen problemer har med at se bort fra lystprincippet. Hvorfor den i 
sin søgen efter indfrielse, sagtens kan få subjektet til at overtræde de fore-
liggende grænser der beskytter det og sætte livet på spil.  

For selvom lysten og nydelsen fører to forskellige dagsordner og sætter 
de begge to subjektet i fare. Den første idet dens bevarende tilbøjeligheder 
risikerer at sætte sjælelivet i stå i sin stræben efter den mindste spænding, 
nydelsen ved at få det hele til at eksplodere med sine maksimalistiske 
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krav. Det er så her at ønskespørgsmålet for alvor træder ind i de psyko-
analytiske overvejelser, mindre som den hedonistiske og/eller utilitari-
stiske procedure det almindeligvis reduceres til (hvorfor jeg ikke uden 
videre accepterer oversættelsen af Lacans désir med begær), end som i høj 
grad en beskyttelsesforanstaltning. Ønsket er i bund og grund en beskyt-
telse mod nydelsen. Eller i hvert fald en særlig type nydelse.  

Lacan siger et sted at man kan forestille sig ønsket og dets arbejde, 
som en lysning i en skov. Skoven forestiller driftslivet i det hele taget, 
mens lysningen er den åbning i skoven hvor der kan bygges et hjem, hvor 
man kan finde ro. Noget af skoven (nydelsen, Det’et) må altså ryddes for 
at byggetomten kan fremskaffes og anvendes (kastrationen, Det ubevid-
ste). Ønsket muliggør, holder ved lige og udbygger det. Ønskets dialektik, 
som Lacan kalder det. 

Denne dialektik er til stede i passagen fra autoerotismen til objektkær-
ligheden, selvfølgelig, men for at kunne opnå det må den kunne tilbyde 
noget ekstra, så at sige, noget der er værdifuldt nok til at subjektet gider 
vente på at rykke.  

For at subjektet kan acceptere at give afkald på den nydelse som drifts-
tilfredsstillelsen umiddelbart stiller i udsigt, må ønskets indretning derfor 
stille noget bedre i horisonten, noget der gør udsættelsen værd. Således 
definitionen af ‘mernydelsen’, altså af Lacans objekt a.  

‘Mernydelsen’ er en nydelse der kommer oven i, ovenikøbet, som lig-
ger i forlængelse af ønskets dialektik og, paradoksalt nok, beskytter os 
mod en ‘Anden nydelse’, som er tilintetgørende for subjektet. Og fordi 
objektet a er forbundet med kastrationen, er mernydelsen helt og holdent 
fallisk nydelse. Hvilket måske begribes bedre hvis man siger, at den An-
den nydelse fungerer ud fra en logik der placerer altkvantoren ∀x i nød-
vendighedens plads, men den nydelse som objektet a håndterer, altså 
mernydelsen, opererer med ∃x på kommandopladsen. Det er i hvert fald 
sikkert og vist at det giver os to forskellige logiske forløb, da den første 
ikke accepterer tomme pladser (A er simpelthen total — ∀x Ax, så at si-
ge), mens den anden bygger på det (hvorfor det umulige, i dette tilfælde, 
netop er den totaliserende store Anden, hvilket da rigtigt nok må skrives    
∃𝑥̅̅̅̅  Φ𝑥̅̅ ̅̅   ). 
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Snit  
(symbolsk ekstension) 

  Mulig 
 

Umulig       
 

Manglen 
(reel ekstension)  

Kant(er) 
(imaginær ekstension) 

Kontingent   

Nødvendig 
 

Tomme 
(funktion i intension) 

Det er altså dét, der er på spil i og med Lacans overvejelser omkring 
objet a, en logisk problematik vedrørende subjektivitetens mulighedsbe-
tingelser. En logik som har en afgørende betydning for udformningen af 
den psykoanalytiske klinik (dvs. definitionen af kasuistikken, af analytike-
rens position deri samt bestemmelsen, for at sige det med Freud, af de 
relevante principper for dens praksis) og for den etik den bygger på. 

En videre udvikling af den omtalte logik kræver blandt andet at man 
interesserer sig for de konsekvenser, som placeringen af et tomt felt på 
nødvendighedens plads øverst til venstre, har for de øvrige poster i struk-
turen 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
hvortil man må føje de operationer (foregange, siger Freud), der knytter 
sig til de forløb (som forhold og ikke-forhold) som strukturens metabo-
lisme tillader. Det er en undersøgelse vi i dag i høj grad har mulighed for 
at deltage i takket være René Lews genlæsning af Lacan med Freud og den 
aktuelle situation blandt de imprædikative videnskaber (herunder kvante-
fysikken og, overraskende nok, datalogien).  

De kliniske konsekvenser kan illustreres med en pudsighed. For i 
grænselandet mellem den Andens nydelse og den falliske nydelse (mel-
lem A og A, mellem det forskelsløse og forskellen, for så vidt) som kastra-
tionen indstifter i kraft af et snit og som objekt a får som opgave at gøre 
gældende, udspiller sig en række momenter (som angår libidoens Ent-
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wiklungsgeschichte, selvfølgelig, og indvirker på de positioner som derved 
gøres tilgængelige for subjektet), hvor der vendes op og ned på vores op-
fattelse og oplevelse af seksualiteten. For hvis vi tænker at ønskets dialek-
tik må intervenere for at sætte en grænse for effekterne af en uhæmmet 
udfoldelse af lystens og nydelsens værk, og at dette kommer i stand ved at 
indføre a i spillet som bærer af en mernydelse der virker vektoriserende1 
for den ‘trang’ eller appetit som libidoen fører med sig, da står vi med en 
seksualitet der nærmest kommer til at fungere som en anden slags ‘lyst-
princip’, i al fald som en form for bolværk mod en Andens nydelse som 
man altså helst skal lade være med (qu’il faut pas, som Lacan siger), fordi 
den er livstruende for subjektet.2 Den seksuelle nydelse fremstår dermed 
som en spærring overfor den Andens nydelse (det seksuelle klimaks ind-
træffer lige før spændingen går over til hjerteanfald, så at sige). Eller ud-
trykt på en anden måde: Hvis det er rigtigt at lystprincippet er at betragte 
som et forsvar mod nydelsen, da er ønskets dialektik en foranstaltning, 
der hæver tærsklen for dette princip således at subjektet kan have et rum 
at udfolde sig i. Ønsket sætter en stopper for den Andens nydelses total-
iserende bestræbelser (entropien), ved at indføre sin egen (falliske) nydel-
se (hvorfor den må betragtes som mernydelse) i den subjektive økonomi. 

Alt dette bunder i objekt a’s gøren og laden. Om « a »‘s baggrund, for-
valtning og effekter, dvs. om den særlige intensionelle tomt det forankres 
i og de ekstensionelle dannelser det formår at iværksætte. Dvs. (og dette 
er vel blot en anden måde at formulere det spørgsmål Freud rejser om 
forholdet mellem autoerotismen og objektkærligheden), det handler om 
hvordan den tomt, som kastrationen i princippet skal facilitere, forvand-

                                                 
1 Der er et arbejde at lave med hensyn til Freuds anvendelse af ordet ‘Tendenz’, 

som han tit bruger i forhold til drifterne men som forskellig fra disse, fore-
kommer det mig, hvorfor man godt kan sætte det i forbindelse med spørgsmå-
let om det ubevidstes indretning. 

2 Hvilket ikke ligger langt væk fra det ‘sjælemord’ Retspræsident Schreber prote-
sterer imod. 
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les til en grav, eller om den formår at insistere på en virksom og produk-
tiv måde.  

I den forstand er det værd at bemærke, at selv om vi ganske vist place-
rer a på objektets plads (øverst til højre i vores skematisme), så er det 
faktisk til stede ved alle poster, i en vekselvirkning der giver form og 
struktur til den tomt det afhænger af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 At objektet er ind over ved hver moment i strukturens virksomhed, 
ses bedre når man husker at både den imaginære og symbolske identifika-
tion stabiliseres i kraft af a’s indvirkning (at I(A) også er inddraget i dets 
økonomi bliver klart når man husker hvor meget Freud insisterer på at 
identifikationen næres af de forladte kærlighedsobjekter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝚽 

som tomt 
 

reel 

Imaginær 
S2 

Symbolsk 

a 

S 

reel 

Imaginær 
identifikation 

I(A) 
Symbolsk 

identifikation 

          Een 
 
 
S1 

a 

i(a) 

S(A) 
 

𝚽 
operationaliseret af 

forskellige foregange 
ifølge ekstensionerne 

 



 
 

37 
 

Man forstår nu bedre hvorfor objektet a ligeså vel står i centrum for 
den analytiske akt. Ikke kun for dets deltagelse i overføringens imaginæ-
re, symbolske og reelle former, men i det hele taget fordi det definerer 
analytikerens plads deri overhovedet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad dette vil sige må vi tage os af på et andet tidspunkt. Hvad der 

indtil videre er blevet sagt vil dog hjælpe til at forstå det følgende. 
 

* 
 
‘Kulturarbejdet’ har vel altid bestået i en passende omgang med det tom-
me, i en vekslen mellem en ‘holden tilbage’ og ‘et løfte’ om passende er-
kendtlighed for anstrengelsen.  

Udvidelse af det ‘grænseland’ som dermed kommer i stand, udvider 
også menneskenes udfoldelsesmuligheder. Men dette rum må holdes ved 
lige: det må hverken overspilles eller negligeres. Det er vel det evige 
spørgsmål om kunstens værdi siden i hvert fald tragediens fødsel, som 
hver generation må reaktivere på sine betingelser, dvs. under hensyn til 
den Anden, den pågældende generation formår at producere. Thi kun 
den Anden kan give det eftertragtede løfte.  

Eller rettere: Sådan et løfte kan kun den Anden hæfte for, da den An-
den ikke har anden eksistens end som et sted, le lieu de l’Autre som Lacan 
siger, nemlig det sted hvorfra subjektet mener at få sit kald. Ønskets di-
mension kommer i stand i den forbindelse (thi ‘menneskets ønske er den 
Andens ønske’), og træder i bedste fald regulerende ind som conditionalis 
irrealis — denne sælsomme sproglige indretning af negativ-entropi (for-

S 

S1 S2 

a 
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stået som en kraft der modsætter sig entropien1) som sikrer sjælelivets, 
dvs. subjektets, beståen.  

Vi ved nu, takket været Freud, at subjektets mulighedsbetingelser 
knytter sig til ønskets dialektik. Men hvad vi stadig har til gode at forstå 
er hvordan denne dialektik er afhængig af objektets beskaffenhed og frem 
for alt af dets spaltning. Hvilket er direkte bundet til hvilken type Anden, 
den enkelte formår at give sig.  

Subjektets spaltning er det første Freud opdagede — det er da selve 
sondringen mellem det bevidste og det ubevidste, som indtræder i og 
med fortrængningens foranstaltning. Objektets spaltning undersøger 
Freud via f.eks. Hinsides lystprincippet, og med Lacans isolering af a som 
cause du désir og mernydelsen, som vi har set, et spørgsmål der trænger 
sig på i den videre bestemmelse af hvad psykoanalysen har med at gøre. 
Arten af den Anden der deltager i vekselvirkningen mellem S og a afhæn-
ger i alt fald af hvorvidt dens reelle, imaginære eller symbolske skikkelse 
er den fremtrædende.  

For objektets status ændrer sig —og dermed ligeledes subjektets mu-
ligheder— i takt med hvilken Anden der refereres til og hvordan den 
placerer sig. Det er hvad Freuds overvejelser, for så vidt, sigtede på at få 
anskuet i og med hans tematisering af de momenter han refererer til i 
artiklen om den moderne nervøsitet fra 1908.  

Men til forskel fra det perspektiv han dér anlægger (og uden at det i 
øvrigt udelukkes), må vi i dag inddrage den omstændighed, at forholdet 
mellem fortrængningen og seksualiteten (det ubevidste og driftslivet; 
ønsket og nydelsen), også underdrejes når den spaltning af objektet, som 

                                                 
1 Noget som Robert Rosen (in Life itself: a comprehensive enquiry into the nature, 

origin and fabrication of life. Columbia University Press, New York 1991) over-
vejer under navnet closure to efficient causation. En meget spændende diskus-
sion deraf findes i Matteo Mossio, Giuseppe Longo og John Stewarts artikel ”A 
computable expression of closure to efficient causation”. Journal of Theoretical 
Biology, Elsevier, 2009, 257 (3), pp.489-498. Findes på nettet. 
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er en forudsætning for subjektivitetens virke, forstyrres. Når objektet som 
ønskets årsag og det objekt hvorved ønsket tilfredsstilles, forveksles. 

Den Anden gør sig selvfølgelig også gældende i de til enhver tid givne 
samfundsmæssige rammer, herunder de økonomiske spilleregler. Den 
‘nervøsitet’ som Freud tog stilling til i sin tid, forholdt sig til den stigende 
industrialisering der fandt sted på daværende tidspunkt og den fremmed-
gørelse som den enkelte blev sat i, i forhold til sit arbejde. Freud kritiserer 
tilstandene fordi den stramme dagsorden som den produktivistiske kapi-
talisme kørte under, krævede alt for megen fortrængning og ikke gav 
plads til den enkeltes nødvendige libidinale udfoldelse. Det er simpelthen 
uøkonomisk både samfundsmæssigt og subjektivt at lade et sådant regime 
køre for længe. 

Men som vi ved, blev vægten i vareøkonomien sidenhen flyttet over til 
konsumet, hvorfor objektets status blev tilsvarende ændret. Nu var det 
varerne der tilbød sig til ‘forbrugeren’ som tilgængelig nydelse og invade-
rede et register som indtil da var forbeholdt det ubevidste. Ønsket anta-
stes dermed som regulerende princip og reddes kun af det forhold —vi 
taler om noget der finder sted godt halvtreds år efter Freuds artikel— at 
eftersom seksualiteten fortsat tilbydes som frigørende farmakon, er den 
stadig omgivet af et vist forbud, hvorfor den fortsat omgives af en vis 
ubevidst værdi (mernydelsen er altså endnu til stede). Fortrængningen og 
driftslivet opvejes så at sige. 

Atter et halvt hundrede år efter, nu i vores tid, er situationen igen en 
helt anden. For i og med den seneste ‘industrielle revolution’ i forbindelse 
med digitaliseringen (som, sagt her en passant, men nok så vigtigt, ikke 
har medført en reel forøgelse af merværdien men blot en omplacering af 
de samfundsskabte værdier1), er vægten i den økonomiske metabolisme 
igen rykket, så det nu (i ‘vores’ del af verden) er hverken produktionen 
(vareøkonomien) eller konsumet (oplevelsesøkonomien) der fungerer 

                                                 
1 Midlerne flyttes simpelthen fra staten/fælles opsparinger over til spekulative 

foretagender. Se i den forbindelse f.eks. Ha-Joon Changs 23 ting man fortier om 
kapitalismen, Kbh., 2016. 
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som fremherskende parameter, men en ny økonomisk modalitet der gri-
ber direkte ind i driftslivet, med udnyttelse af den libidinale økonomi som 
følge. Det siger sig selv at de to ‘klassiske’ økonomiske modi ikke er 
fosvundet (omend der er sket en verdensomspændende omfordeling af 
‘opgaverne’, med slaveforhold det ene sted, hvidvaskninger det andet 
sted, etc.), men de inddrages nu inden for rammerne af et i den grad spe-
kulativt1 foretagende, at den kun kan kapitaliseres ved at udnytte libidi-
naløkonomien. I dag bedrives ikke kun rovdrift (det hedder det jo, min-
sandten) på naturen eller de sociale relationer, det er simpelthen det ube-
vidste der nu ligeledes trues med tilintetgørelse, idet selve ønskets dialek-
tik bliver neutraliseret.  

For vi må ikke glemme at det er lige netop denne dialektik der gør det 
muligt for os at kunne sige nej. I og med det ubevidste ønske stilles vi 
over for et valg som er subjektiverende, fordi at vælge indebærer vitterligt 
også at sige fra, at alt ikke er lige meget. Den hyperindustrielle kapitalisme 
er faktisk ude efter vores opmærksomhed ved at kontrollere vores percep-
tion og formatere vores kognitive evner. Over for de objekter man tidlige-
re ønskede blev produceret og de objekter som sidenhen blev tilbudt os til 
fornøjelse —begge procedurer der, omend på forskellig vis, dog tiltaler os 
som subjekter— er situationen i dag den, at det er os selv (vores opmærk-
somhed, som sagt, men ikke kun), der nu købes og sælges. Ikke kun vores 

                                                 
1 Hvilket må tages bogstaveligt og kræver et nærmere studie fra vore side, thi det 

spekulative er i denne sammenhæng noget gætteværk i selvsving (men som vel 
ikke desto mindre må sættes i forbindelse med overvejelserne vedrørende ‘hy-
poteser’, ‘formodninger’, ‘antagelser’, osv.). Neoliberalismen forsøger fortsat at 
bilde os ind at vi befinder os i en ‘markedsøkonomi’. Det første skridt for at 
kunne sige den imod, er at gøre det klart at kapitalismen intet har med marke-
det at gøre, overhovedet, at den faktisk er markedets (Agoráens for så vidt) di-
ametrale modsætning. Fernand Braudels undersøgelser i den forbindelse er 
uundværlige. Hans forelæsninger på Johns Hopkins universitetet i 1976, resu-
merer problematikken meget godt — publiceret under titlen Afterthoughts on 
Material Civilization and Capitalism.  Baltimore, 1977. 

 



 
 

41 
 

arbejdskraft, vel at mærke, ej heller kun vores forbrugende anlæg, nu er 
det simpelthen vores ‘hjerner’, dvs. vores ubevidste, der købes og sælges 
reduceret som ‘data’. Nutidens kapitalisme er ude efter at afkode hvad 
Freud kaldte ‘den personlige ligning’. Afkode, dvs. opløse, ikke analysere 
med henblik på en rekonstruktion (en genlibidinalisering) af ønskets 
dialektik, men afkode med henblik en frarøvelse af vores mernydelse. 
Kapitalismen parasiterer og dræber ønsket ved at formatere subjekterne 
og reducere libido til blot brændstof for en Andens nydelse der hævdes 
udifferentieret fordi universel.   

Det sker ved dels at sammenblande ønskets objekt og nydelsesobjek-
tet, dels ved at få subjektet selv til at fungere som dette nye totalobjekt. 
Dvs. et objekt som ikke rammes af fortrængning og indgår i en generali-
seret seksualisering, en uendelig nydelsesprocedure hvor udvekslingen er 
konstant. Det er hvad det vil sige ‘at være på’, som de unge (og mindre 
unge) mennesker i dag siger. Og lider under. Fordi denne subjektive til-
stand ikke kun truer med fortrængningens (dvs. det ubevidstes) kollaps, 
men også med en forkastelse (Verwerfung) af den Anden. Dér hvor Freud 
pegede på et alt for stramt greb fra det ubevidste fortrængte over for det 
driftsmæssige som følge af den daværende gældende ‘kulturelle seksual-
moral’, står vi i dag snarere i noget der ligner den modsatte situation: det 
generaliserede udbud af nydelse som vores samtid tilbyder samt kravet 
om øjeblikkelig tilfredsstillelse af det behov denne forårsager, medfører til 
syvende og sidst at den ene erfaring er lige så god som den anden, uden 
reel subjektiv implikation og alt i alt ligegyldig. Den totale nydelse dræber 
mernydelsen, og dermed subjektet, fordi a forsvinder. 

Vores helt eget ‘moderne Nervosität’ består af magtesløshed. En blan-
ding af raseri og resignation, med håbløshed som standard position. Intet 
kan overraske vores moderne neurotiker, hvis apati og rædsel snarere 
bringer ham i forbindelse med Retspræsident Schrebers udsatte lod —
ham, som netop måtte stille sig til rådighed for den Andens nydelse for 
overhovedet at kunne holde Ham i live— end hysterikerens belle indiffé-
rence. Udslukningen af ønskets dialektik sætter nemlig det ubevidste i stå 
og udsætter subjektet for en psykoselignende tilstand som forsvar over for 
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den generaliserede seksualisering (dvs. den tilstand hvor ingen norm 
findes1) som den aktuelle ‘kulturelle seksualmoral’. 

 
* 

De kasuistiske enkeltheder må vi se i en passende sammenhæng. Det 
væsentlige spørgsmål er her hvad psykoanalytikeren kan stille op over for 
sådanne tilstande hvor ubehaget præsenterer sig med træk der blander 
‘stress’, angst, paranoia, apati, misbrug og idealiseret asketisme i en pære-
vælling, hvor alt er til stede og ikke noget alligevel, hvor subjektet befin-
der sig i et udifferentieret mørke, hjemløst. Den iterative gentagelse af det 
samme i den Andens monotont autoerotiske nydelse fjerner enhver mu-
lighed for overraskelse, dvs. subjektivitet. Det er hvad det moderne men-
neske lider under, derfor dets identitære søgen, som giver mere af den 
samme forskelsløshed nu mangedobbelt i et spejlkabinet. Det fremmede 
skubbes udenfor.  

Psykoanalysen kan kun gøre opmærksom på at den enkelte ikke er 
identisk med sig selv, at den rummer meget mere end den identitet den 
hårdnakket forsøger at overbevise sig om. Psykoanalytikeren kan kun 
invitere til at overraskes over sine egne indfald, genindsætte det ubevidste 
som hypotese og indbyde til dets undersøgelse. Subjektets ønske må med 
andre ord genaktiveres.   

Det er rigtigt at analytikeren kun har ordenes orden at udføre sit ar-
bejde i, og med, og intet andet. Men det er vel efterhånden en kendsger-
ning, at ordene også kan købes og sælges (Words, Words, Words – som 
Hamlet sagde). Så — Hvad er det, det gør en forskel?  

Lacan pegede på ‘analytikerens ønske’ i den forbindelse, et mærkeligt 
ønske der søger efter den maksimale differentiering, og som samtidig (og 

                                                 
1 Vi må vitterlig tilbage til Freuds Tre afhandlinger om seksualteori (1905) og på 

ny overveje hans udsagn om, at de sociale normer kun findes som følge af at 
der netop ikke gives nogen form for seksuel norm (hvilket er Freuds måde at 
sige « Il n’y a pas de rapport sexuel »). 
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nøjagtig af samme grund) afskærer analytikeren fra at optræde som mo-
del eller ideal for noget som helst. Det er i denne asymmetri mellem ana-
lytikerens ønske og subjektets ønske at analysens muligheder findes. 
Asymmetri som ikke bygger på et magtforhold men på en mere grund-
læggende forskel i sigte: analytikeren ønsker at analysen gennemføres, 
analysanden har at finde ud af hvad dennes subjektive position i livet 
flugter med og på den bagrund tage stilling til, hvad han eller hun vil gøre 
ved det. 

Derfor synes jeg at Lacan har ret når han siger at analytikeren er at an-
skue som ”feu-follet”1, altså ignis fatuus (et tarvelig ild), som de gamle 
sagde. I skandinavisk mytologi er det blevet til lygtemand, små væsener 
udstyret med en lygte som forsøger at lokke mennesker ud i mosen. Det 
passer sådan set meget godt, bortset fra at det i analysen er analytikeren 
der gang på gang må blive tilbage, omkomme, i det stinkende mosehul. 
Heraf det stående spørgsmål: Og hvordan i al verden kan det være at der 
er nogle mennesker der i ramme alvor gider bestride det hverv? Hvad er 
det dog for et ønske der driver sådan et værk? Det kræver en skole for 
psykoanalyse at undersøge den sag.  

Freuds Agorá er netop skabt til at bringe en smule lys over branden i 
mosen.    
 

                                                 
1 « L’analyste est feu-follet ... ça ne fait pas ”fiat lux”. Le feu-follet n’éclaire rien, il 

sort même ordinairement de quelque pestilence. C’est sa force. »   Jacques 
Lacan, Les non-dupe errent, seance fra den 23. april 1974. 


