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TIL LÆSNING AF 
« SPØRGSMÅLET OM LÆGMANDSANALYSEN » 

 
 
FREUDS AGORÁ – skole for psykoanalysen tilbyder indføring i psy-
koanalysen over 9 studiegange, begyndende den 2. februar og med 
afslutning 15. juni 2015. 
 
Intentionen med studieforløbet er at præsentere grundantagelserne i 
Sigmund Freuds psykoanalyse gennem en fælles læsning af hans skrift 
SPØRGSMÅLET OM LÆGMANDSANALYSEN – drøftelse med en upartisk 
samtalepartner fra 1926. 
Skriftet findes oversat til dansk i Freuds Agorás skriftserie, FORE-
GANGE, nr. 1. Hæfte indeholder tillige en række artikler, der placerer 
teksten i dens historiske og videnskabelige kontekst. 
 
De 9 studiegange ligger på følgende mandage (alle aftener kl. 19-21):  
Den 2. og 16. februar, den 2. og 23. marts, den 13. og 27. april, den 
11. maj samt den 1. og 15. juni. 
 
Forløbet finder sted i FREUDS AGORÁS lokaler i Frederiksholms 
Kanal 2, 2. sal th.  
Studieforløbet koster 2.500 kr. inkl. FOREGANGE nr. 1. Beløbet kan 
betales i rater. 

* 
Den første mødegang vil forme sig som en orientering om forløbet, 
intentionerne med det og en overordnet redegørelse for den valgte 
teksts baggrund og betydning.  
Ved tilmelding forpligter deltagerne sig til at betale det fulde beløb, 
der således ikke refunderes ved eventuel senere framelding. Derudover 
forpligter deltagerne sig til at fremlægge ét mundtligt oplæg ud fra den 
fælles tekst som grundlag for den fælles diskussion.  
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PSYKOANALYSENS DANNELSER – ’revisited’ 
 

I to omgange —fra 2007-10 og 2010-13— gennemførte vores arbejds-
sammenhæng et treårigt studieforløb, benævnt Psykoanalysens Dan-
nelser. Hensigten var at deltagerne dermed kunne tilegne sig et bredt 
udvalg af Freuds skrifter under tre overskrifter: Grundlaget, Klinikken 
og Teknikken.  
Initiativet tog udgangspunkt i den omstændighed, at psykoanalysen i 
nutidens samfund befinder sig inden for en bred vifte af terapeutiske 
forslag og orienteringer, som på den ene side giver den både modstand 
og kritik og på den anden side ofte er med til at udvande og banalisere 
psykoanalysens begreber til ukendelighed. Dette gælder også for me-
gen af den anvendelse af psykoanalysen, som det lægelig-psykiatriske 
og det klinisk psykologiske virke i tidens løb har foretaget. Psykoana-
lysen står dermed med en særlig opgave, som ikke så meget består i at 
forsvare sig, men snarere i åbent at fremlægge, hvad den egentligt 
handler om. 
Som sådan er dette ikke noget nyt. Allerede i begyndelsen af 1900-
tallet stod Sigmund Freud over for en tilsvarende skarp kritik og skep-
sis. Han forholdt sig eksplicit til den bl.a. i form af en række offentlige 
forelæsninger, som han gennemførte i Wien i krigsårene 1915-16 og 
1916-17. Den åbenhed med hvilken Freud forsøger at redegøre for 
vanskelige psykoanalytiske emner og hans frejdige accept af den kritik 
og skepsis, som psykoanalysen åbenbart vækker, er klart en inspirati-
on for det forslag om et uddannelsesforløb, vi i og med Psykoanalysens 
Dannelser fik fremlagt i de tidligere omtalte perioder. 
Det springende punkt har dog hele tiden været, hvad man skulle forstå 
ved det ubevidste, og hvilken type begrebslighed der skulle anvendes 
for at opnå en passende redegørelse af dets beskaffenhed. Derfor blev 
det nok så vigtigt i dette (ud)dannende arbejde, at vi fik læst Freuds 
egne tekster psykoanalytisk — dvs. at dette ikke fandt sted alene af ide-
historiske grunde, men at det også fandt sted på baggrund af selve de 
spørgsmål som Freud forsøgte at opretholde og besvare i og med sine 
kliniske, teoretiske og etiske bestræbelser.  



 

 

5 

TIL INDFØRING I PSYKOANALYSEN 
 

Da der ikke har været grundlag for at videreføre PSYKOANALYSENS 
DANNELSER efter de første seks år er aktiviteterne blevet koncentreret 
om FREUDS AGORÁS seminarer om tirsdagen og lørdagen.  
Flere har dog sidenhen spurgt til mulighederne for at deltage i en stu-
diekreds af egentlig indførende karakter. Dette ønsker vi at imøde-
komme med nærværende forløb af i hvert fald to grunde. 
 

Didaktisk grund 
Vi er nemlig klar over at de sager vi beskæftiger os med i FREUDS 
AGORÁ er 'vanskelige' og kan opfattes som 'indforståede', for nu at an-
vende nogle af de gloser der af og til bliver anvendt om vores foreha-
vende. Vi ser det snarere som udtryk for at psykoanalysen netop er et 
videnskabeligt anliggende, som defineres både i kraft af dets særlige 
genstandsfelt og den specifikke begrebslighed som dets studie forud-
sætter. For Freuds værk er nemlig ikke lige til selv om hans fremra-
gende prosa kan få os til at mene det modsatte. Der er derimod tale 
om et sammensat stykke teoretisk arbejde som hviler på en omhygge-
lige kortlagt erfaring hvis rækkevidde han egentlig slet ikke nåede helt 
at opfatte. Det er noget som kræver at blive studeret for at annammes.  
Især i dag hvor vi ikke har de samme parametre som Freud og hans 
samtidige havde, kan vi faktisk ikke umiddelbart bedømme den intel-
lektuelle kraftanstrengelse der lå bag de engang så revolutionerende 
termer som fortrængning, libido, narcissisme, osv. Derfor er det vores 
opgave at reformulere dem på baggrund af de kategorier der sidenhen 
er kommet til feltet.  
Freud forholder sig til universitetspsykologien mindst på samme måde 
som kvantemekanikken kom til at stå i forhold til den klassiske fysik: 
som to verdener for sig. Men ligesom kvantemekanikken selv  siden-
hen er blevet radikaliseret af f.eks. partikelfysik, på samme måde har 
psykoanalysens indre udvikling gjort krav på teoretiske og formale 
udarbejdelser som Freud ikke kunne forestille sig, men som ikke desto 
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mindre ligger inden for rammerne af hvad han lagde op til. Det er så-
danne udarbejdelser samt diskussionen af deres gyldighed, berettigelse 
og kliniske anvendelighed der har FREUDS AGORÁs interesse.  
Men på samme måde som man ikke kan orientere sig ud i partikelfy-
sikken uden at have en fornemmelse af hvad den universelle kvantum-
virkning er for noget —hvorfor man må da interessere sig for hvad 
Max Planck, Albert Einstein eller Niels Bohr, f.eks., foretog sig— kan 
man heller ikke finde vej i hvad psykoanalytikerne foretager sig i dag i 
eksempelvis deres overvejelser vedrørende signifikanslogikken, hvis 
man ikke kender til de kvantormæssige forhold der ligger til grunden 
for Freuds driftslære (han talte om Affektbetrag). Derfor er det nød-
vendigt at gå igennem Freud, for det er fortsat ham der er med til at 
fastholde de væsentlige spørgsmål.  
Men hvordan orientere sig i et forfatterskab som er så omfattende? 
Hvordan kan man blive indført i Freuds værk uden at fare vild i det 
eller miste det væsentlige på vulgariseringens alter? Der er mange må-
der at gøre det på, men i den korte og indledende indsats vi her lægger 
op til, er der ingen tvivl om, at en systematisk fælles læsning af Freuds 
tekst Spørgsmålet om lægmandsanalysen – drøftelse med en upartisk 
samtalepartner, fra 1926, nok er det bedste sted at gå i gang fra. Dels 
fordi det er Freud selv der skriver, dels fordi den sammenfatter de væ-
sentlige spørgsmål der hidrører den psykoanalytiske disciplin og ende-
lig fordi den anskuer problemerne ud fra et perspektiv som repræsen-
terer en særlig vanskelighed for psykoanalysen selv — nemlig psyko-
analytikerens mulighedsbetingelser.  
 

Principiel grund 
Følgende forhold er imidlertid mere grundlæggende: I og med psyko-
analysen er opretholdelsen af den φιλία (hvilket vi uden tøven gengi-
ver som samarbejdsfølelse), der siden Aristoteles har vejledt opbygnin-
gen af det sociale rum, magtpåliggende.  
Grunden dertil er ikke at finde i den gængse mudderkastning der kal-
des de politiske skel (og uden heller af den grund at miste orienterin-
gen med hensyn til hvad der er ja og hvad der er nej), men i den om-
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stændighed at psykoanalysen er sat i verden for at værne om den 
skrøbelige størrelse vi kalder subjektivitet. For Freuds lære tager nem-
lig udgangspunkt i det forhold, at subjektet ikke kan være til uden den 
Anden — dvs., f.eks., uden netop samarbejdspartnere med hvem det 
kan tænke sammen med (og derfor også op imod), i et fællesskab.  
Psykoanalysen er i dag, mere end nogensinde, navnet på  
§ opdagelsen af overføringen som en for sjælelivet reel eksisterende 

og nødvendige betingelse,  
§ konstateringen af at den kommer i stand i kraft af en libidinal øko-

nomisk virkelighed som ikke er til at komme udenom og  
§ anerkendelsen af at dette indvirker i det levende menneskeliv i 

form af det fænomen som vi i mangel af bedre kalder kærlighed.  
Hvilket alene af disse grunde sætte den op imod den nuværende neo-
liberale élan som systematisk bestræber sig på ødelægge selve funda-
mentet for subjektiviteten med henvisning til et paranoid frihedsideal. 
Ja, psykoanalysen er en videnskab som har kærlighedslivet som sit 
genstandsområde. Og det er på denne baggrund —dvs. ud fra den 
kendsgerning at kærlighedslivet er om muligt en sammensat størrelse, 
som omfatter ikke kun den tidligere omtalte Philia (φιλία), men også  
hvad man i oldtiden omtalte som Agape, Eros og Storge (henholdsvis 
ἀγάπη, ἔρως og στοργή)— at den som disciplin er interesseret i alt 
hvad der påvirker kærlighedens forvaltning. 
Psykoanalysen er i den forstand politisk fordi det ubevidste er det. Og 
det ubevidste er politisk fordi det er struktureret som et sprog, dvs. 
diskursivt indrettet. Hvad psykoanalysen varetager er derfor diskur-
sens mulighed, diskursen for så vidt den giver plads til subjektet.  
Der findes imidlertid diskursive indretninger som karakteriseres ved 
netop deres (nogle gange fordækt andre gange ganske eksplicit) udra-
derende hensigter hvad subjektiviteten angår. Vi kender dem godt 
fordi de optræder altid i totalitære gevandter. Også når det fremstår i 
en aseptisk skikkelse: den herskende 'nødvendighedens politik' er skå-
ret over samme alen.  
Tættere på vores daglige forehavende finder vi den i den nuværende 
nosografiske kartografi som psykiatrien præsenterer for os, og hvor 
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subjektiviteten helt forsvinder i en beskrivelse af det menneskelige der 
tager udgangspunkt i formodede objektive adfærdsmæssige fund der 
er uønskede, fund som (mirakel, mirakel!) dog kan fjernes ved hjælp 
af en passende mængde farmakologisk værk.  
Bemærk at vi ikke siger at det ikke virker. Vi konstaterer blot at denne 
'løsning' har nogle effekter for den enkelte som vi ikke bare kan range-
re under rubrikken iatrogen sidevirkning, da det er selve subjektet der 
risikerer sin integritet. Klinisk er det i hvert fald aldeles bevist at så-
danne kraftfulde indvirkninger (herunder også ved adfærdsterapeutisk 
behandling) kan vende op og ned på subjektets libidinale homeostase 
med ganske skrammende følger og uden at nogen tager ansvar for det 
— fjern uden videre et fobisk symptom fra et menneske og du skal ik-
ke undre dig over at se fremkomsten af psykosomatiske fænomener 
ganske abrupt.  
Sådanne forhold må fortsat fremføres og argumenteres for, og i vores 
tid er det desværre kun psykoanalytikerne og andre tilsvarende 'svage' 
faggrupper der er i stand til at gøre det. Psykoanalytikerne er imidler-
tid sat fuldstændig ud af banen (af grunde som vi selvfølgelig må ven-
de tilbage til), så vi må fastholde vores indsigter efter bedste beskub. 
Det gælder således i forbindelse med fremhævelsen af ønskets dimen-
sionen som i hvert fald et grundlæggende menneskelige særtræk. Det 
er også derfra vi søger at organisere vores indsats.  
Med andre ord: INDFØRING I PSYKOANALYSEN er vores svar på en kon-
kret anmodning. 
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TEKSTEN OM LÆGMANDSANALYSEN 
 
I slutningen af 1925 anklages Theodor Reik (1888-1969) for kvaksalve-
ri. Reik er ikke uddannet som læge, men i litteratur, antropologi og 
filosofi. Allerede siden 1911 (Reik er da 23 år) er Reik medlem af 
Wiens psykoanalytiske forening, og i årene derefter arbejder han fak-
tisk som psykoanalytiker. Han er først i analyse hos Karl Abraham i 
Berlin, men efter krigsdeltagelse i 1. verdenskrig tager Freud ham i en 
ny analyse i Wien, der ikke afsluttes, men afbrydes af, at Reik flytter til 
Berlin – for at undgå belastningen fra ”affæren” i Wien. Da han ikke er 
lægeuddannet, kan han altså anklages for kvaksalveri. Den juridiske 
undersøgelse munder dog ud i, at anklagemyndigheden henlægger sa-
gen. Personen bag den private klage kan nemlig ikke opfattes som sær-
lig troværdig. 
Anklagen imod Reik er udgangspunktet for, at Freud udarbejder skrif-
tet Lægmandsanalysen, der udgives i 1926. Det er slet ikke første gang, 
Freud udtaler sig om dette spørgsmål: fordrer psykoanalysen en læge-
lig uddannelse? – eller: er det en afgørende fordel for psykoanalytike-
ren at have en lægelig uddannelsesbaggrund? Allerede i et ledsagende 
forord til en bog af Dr. Oskar Pfister (1873-1956, sognepræst og semi-
narielærer), Den psykoanalytiske metode (1913, senere udgaver 1921 
og 1923), skriver Freud meget tydeligt:  

”Udøvelsen af psykoanalysen fordrer langt mindre en lægelig uddannelse 
end en psykologisk forud-dannelse (Vorbildung) og et frit menneskeligt 
blik; flertallet af læger er ikke udrustet til at udøve psykoanalyse og har 
fuldstændig givet afkald på at værdsætte dette helbredelsesforløb” (GW, 
X, 450). 

I teksten fra 1926, som vi vil anvende i denne studiekreds, forelægger 
Freud de både epistemiske, metapsykologiske, etiske, praktiske og kli-
niske grunde til at det må være sådan. I den forstand rækker teksten 
udover den såkaldt 'upartiske samtalepartner' han henvender sig til. 
Freud diskuterer med sine egne kollegaer om psykoanalysens status og 
spørgsmålet om uddannelsen af analytikerne overhovedet. Alene af 
den grund indtager teksten en meget vigtig plads i Freuds forfatter-
skab.  
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OM FREUDS AGORÁ 
 

Ligesom PSYKOANALYSENS DANNELSER i sin tid vil nærværende Stu-
diekreds finde sted inden for rammerne af initiativet FREUDS 
AGORÁ – Skole for psykoanalysen. Det forekommer derfor relevant at 
præcisere hvad dette initiativ står for, ved at citere fra en af Skolens 
grundlagstekster. Citatet hentes fra et dokument, der slet og ret bærer 
titlen En skole for psykoanalysen? – og hvor spørgsmålstegnet bestemt 
ikke er uden betydning for den læsning teksten lægger op til. I dens 
indledende optrin fremføres nemlig, at 

« Fordi psykoanalysen som praksis frem for alt er en undersøgelse, og 
fordi denne vedrører de antagelser, den enkelte må producere som 
sine forudsætninger, kan psykoanalytikerne ikke begrunde deres ar-
bejde på anden vis end ved en åben og rationel fremlæggelse af psy-
koanalysens egne forudsætninger. Alt andet er uvedkommende og 
derfor utroværdigt. Dette gælder selvfølgelig også for de foreningsak-
tiviteter der iværksættes i psykoanalysens navn. Følgelig kan for-
eningen FREUDS AGORÁ kun begrundes i henhold til de krav som en 
Skole for psykoanalysen stiller.  
  Det betyder at Freuds Agorá frem for alt er et sted, hvor man 
kommer for at bidrage med sit arbejde til de undersøgelser som 
kan bringe en yderligere afklaring af psykoanalysens grundlag. Det 
fællesskab vi hermed har for øje, er således i det væsentlige et stu-
diefælleskab. Resten er underordnet, inkluderet tidligere meritter. 
  Spørgsmålet er imidlertid: Studie af hvad? Se, det er jo ikke 
uvæsentligt – den eksponentielle forøgelse af papers, som også vo-
res felt oversvømmes af, taget i betragtning. Hovedkriteriet må vel 
her være: alt hvad der kan modarbejde den dogmatiske slumren 
som de psykoanalytiske grupperinger hensynker i, når de enten 
fungerer som rekrutteringsmaskiner eller templets vogter. Formå-
let med vores arbejde i Freuds Agorá går derfor i retning af at skabe 
nogle værksteder, som kan virke dannende og uddannende for os 
selv og andre. Hensigten er i den forstand også klar: det gælder 
simpelthen om at uddanne analytikere. » 
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FORMÅLET MED FORLØBET 
 

Studiekredsen hverken kan eller har som hensigt at den i sig selv skal 
tilvirke dannelsen eller uddannelsen af psykoanalytikere. Vi ønsker 
blot at bidrage til den enkeltes bestræbelser på at udarbejde egen posi-
tion i forhold til de problemstillinger, som teksterne stimulerer til at 
tage op til fælles drøftelse. 
 



 

 

 

 
 
9 MANDAGE TIL INDFØRING I PSYKOANALYSEN 

 
 

 Datoer:   den 2. og 16. februar,  
den 2. og 23. marts,  
den 13. og 27. april,  
den 11. maj samt  
den 1. og 15. juni. 

 
Tid:   fra kl. 19 til 21 
 
Sted:  Frederiksholms Kanal 2, 2. sal th. 

København K 
 
Pris:   2.500 kr.   

( indbetales på konto 8401-1097650 ) 
 
Ansvarlige: Peter Andreasen & Frank Grohmann 
 
 
Tilmelding: mail@dannelser.dk  
 

 


