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SKRIFTENS OG KROPPENS POLITIK 

PROGRAM for vinterseminaret 2020, 
d. 25.-26. januar 

 
Jeg vil mene at psykoanalysens forhold til det politiske 
har med kroppen at gøre, af den enkle grund at politik-
ken på én gang angår kroppene og det man kalder « at 
være til stede »  

René Lew  
Politique du corps et de l’écriture 

2015 
 

I det kommende vinterseminar vil vi beskæftige os med  
skriften - kroppen - og - det politiske. 

Psykoanalysens forbindelse til det politiske VIA skriften, vil det dreje sig om. Som en 
direkte indgang til emnet og stofligheden, der skal beskæftige os igennem de to vinter-
dage, citerer jeg her fra et indledende afsnit i René Lews bog “Kroppens og skriftens 
politik” fra 2015, en bog, der faldt mig i hænde netop da jeg skulle til at formulere et 
argument for seminaret. 
Jeg har foreslået en række personer at holde oplæg. Den første jeg henvendte mig til, 
var Abdou Belkacem, psykiater, psykoanalytiker, som arbejder i Paris, og som jeg ofte 
har hørt tale om den japanske skrift, fordi han har et tæt samarbejde med japanske 
psykoanalytikere.  Han sagde straks ja.  Vi vil tale på engelsk med ham, et sprog han 
betjener sig af lige så godt som enhver dansker! Derfor vil søndagen foregå på en-
gelsk. Abdou vil nu ikke holde et oplæg om japanske vitser, hvilket jeg foreslog ham, 
men om LA PASSE, overgangen fra analysand til psykoanalytiker. Som I skal høre, er 
denne indretning i lige så høj grad et spørgsmål om skrift. 
Hermed har jeg understreget, at hvad psykoanalysens POLITIK angår, henholder vi 
os —i Freuds Agora, skole for psykoanalysen— til både den skematik, den enkelte har 
til sin rådighed, i sin diskurs som analysand, og den som psykoanalytikeren aktualise-
rer, giver krop til. Undersøgelsen af sådanne forhold sker i og med de møder og semi-
narer vi kan foranstalte med henblik på studiet af den klinik som psykoanalysen menes 
at producere.  
De politiske aspekter ved sådan en praksis kan imidlertid ikke begribes hvis man over-
ser forbindelsen mellem netop kroppen og skriften. Hvilket forklarer vores bestræbel-
ser på at instruere os i det felt, Lacan kaldte sprogets, og med talens funktion som 
vektor. 
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Men helt basalt handler det vel om hvad René Lew (i min oversættelse) gør opmærk-
som på det forhold,  

“ At skrive, på linje med hvad der sker når man taler, forudsætter faktisk ikke at 
man har tænkt over hvad man vil nedfælde. Denne skriven sker dog uden auto-
matisme, ej heller som noget surrealt. For, at tænke, er ikke andet end at skrive 
in petto, dvs. uden at sige det. Det samme gælder i øvrigt når man taler: der er 
hverken brug for et formodet indre sprog eller indre tale. Det er altså ikke nød-
vendigt at skrive i tanken for at skrive i virkeligheden. Hvorfor man lige så godt 
kan gå til den med det samme. At skrive svarer i den forstand til at tænke “med 
hånden” — og da mindre med hænderne end igennem det som hænderne sætter 
“i værk”. Jeg understreger her dette “igennem”1. Man kan sige, at metonymien er 
da mere nærværende end metaforen, … men det kan vel diskuteres… eller også 
at den prosaiske del af det skrevne dominerer. Der er imidlertid intet i vejen for at 
man også i psykoanalysen kan skrive på poetisk vis. At tilskrive den metonymiske 
glidning hovedrollen synes at modstille det skrevne til læsningen, som har mere 
med øjnene at gøre (på nær i blindeskrift og dog er brailleskriften også læselig in 
visu), som altså inddrager en diskontinuitet eller et spring hvor metaforen gøres 
gældende. Den form for garanti (eller det, der ligner en garanti), som metonymien 
tilbyder (af typen: ‘krop imod krop’ i en vis forstand), gør det muligt at begrænse 
mistænksomheden over for det ubevidste. Hvorefter man så kan skrive uden (alt 
for mange) indskrænkninger i henhold til de retningslinjer som censurerne tilla-
der, 

for hos Freud er disse censurer [Z1, Z2 osv.] også udveje (kontaktbarrierer). Så-
ledes er det muligt, både på tastaturet men i lige så høj grad i hånden, at skrive 
idet man undgår blikkets kontrol. […] 
At skrive organiserer de facto signifikantens logik, som desuden ikke findes uden 
nydelsens logik, da denne netop sætter subjektets eksistens på spil. Men at tale 
er også at skrive i og med vejrtrækningen, og i stemmen…”  

 
* 
 

Med dette forslag —og forlæg— begiver vi os ind i et felt hvis spændvidde sammen-
holdes og skanderes af de indsigter, vi hver især og kollektivt har gjort os i kraft af de 
sidste tre års vinterseminarer. Dertil kommer det arbejde ‘in progress’ vi i år forestår, 

 
1 [RL henviser her til debatten, omkring årsskiftet 1899-1900, mellem Frege og Hilbert angående termen 
‘imellem’ i matematikken, dvs. om kriterierne for bestemmelse af forskellen mellem et prædikat og en 
relation. Hvis jeg for eksempel skriver « x + y = z », da vil x, y og z notere prædikater (det, om hvilket 
der siges noget), mens '+' og '=' (altså det, der er 'imellem' prædikaterne) noterer relationer). Spørgsmålet 
er så hvad det er for nogle 'objekter' disse relationer gør gældende og hvordan de skal forstås i forhold 
til de objekter som prædikaterne håndhæver.] 

Ubw               Fbw               Bw 
Z1 Z2 
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med henholdsvis Freuds Drømmetydning, Lacans Écrits, Morels Sexuelle sinthome, 
og den enkeltes analytiske praksisser selvfølgelig som også sætter sine mærker. 
De forskellige oplæg tager naturligvis afsæt i den enkeltes aktuelle spørgsmål samt 
den skematisme som til enhver tid underbygger disse (det drejer sig for så vidt netop 
om at give mulighed for at den pågældende skematisme kan fremlæges).  
Hver dag fra kl. 10 til kl. 17 (Søndag vil sproget være på engelsk) 

Lis Haugaard 
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PROGRAM 
 

Lørdag den 25. januar 2020 
 

9:45 
indskrivning til seminaret 

 
10-10:30 

Indledning ved Lis Haugaard 
Fra Émile Benveniste til René Lew, via Maurice Merleau-Ponty 

 
10:30-11:30 

Louise Zeuthen 
Litterære selvfortællinger 

Skriftens muligheder og umuligheder, hvad angår spørgsmålet: ”Hvem er jeg?”. 
I Giving an Account of Oneself  (2005) hævder den amerikanske filosof Judith Butler, 
at fortællingen om os selv nødvendigvis må begynde in medias res: ” … many things 
have already taken place to make me and my story possible in language. I am always 
recuperating, reconstructing, and I am left to fictionalize and fabulate origins I cannot 
know.” Vores selvfortælling må altså placeres inden for rammerne af det, der allerede 
er fortalt, for at vi overhovedet kan gøre os forståelige for den Anden. Og den må 
fortælles som en del af en føljeton, hvis oprindelse vi aldrig kan gøre os håb om at 
kende fuldt ud. Skal vi gøre os håb om at fortælle en historie om os selv, som vi rent 
faktisk kan leve med, må vi imidlertid forsøge at overskride de rammer, som blev sat 
for vores fortælling længe før, vi blev født. Butler beskriver det således: ”I may feel that 
without some recognizability I cannot live. But I may also feel that the terms by which 
I am recognized make life unlivable. This is the juncture from which critique emerges, 
where critique is understood as an interrogation of the terms by which life is con-
strained in order to open up the possibility of different modes of living (…).” Vores for-
søg på at finde nye måder at fortælle om os selv finder ifølge Butler sted på grænsen 
mellem rigide påbud og kreative overskridelser, på grænsen mellem fakta og fiktion. 
Dette synspunkt er interessant at diskutere - både i forhold til den psykoanalytiske 
klinik og i forhold til litteraturen. Med udgangspunkt i to værker - Bonsai (2000) af Kir-
sten Thorup og Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet (2011) af Bjørn 
Rasmussen - vil jeg vise, hvordan litteraturen kan medvirke til at udforske sprogets 
muligheder og umuligheder i forhold til at besvare spørgsmålet: ”Hvem er jeg?”. Et 
spørgsmål, som i begge værker synes at blive endnu sværere at besvare i det øjeblik, 
kroppen melder sin ankomst på skriftens scene. Afslutningsvist kan vi i fællesskab dis-
kutere, hvordan de to forfatteres sproglige eksperimenter kan anvendes som inspira-
tion for vores analytiske arbejde.  
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11:45-12:45 

Elisabet Holst 
Et tilfælde? Funderinger over kasuistikken og skriften, (litteratur og jura). 

Som bekendt undrede Freud sig, allerede i 1896, i forbindelse med nedskrivningen af 
Elizabeth von R.’s tilfælde over ”at de sygehistorier, som jeg skriver om, er at læse 
som noveller” (ty. Novellen). Men hvorfor, hvorfor skal det nu absolut være noveller (og 
ikke som i den engelske oversættelse, Novels, altså romaner) ? I mit oplæg vil jeg ved 
at indkredse fænomenet novelle i dets juridiske (tillægslov) og litterære betydning bl.a. 
argumentere for hvorfor. Herunder eller dernæst vil jeg rejse spørgsmålet om, hvorvidt 
cas, case, et tilfælde, idet det skrives ikke mere er tilfældigt, kontingent, men under-
lægges nødvendigheder som er indbygget i skriften, (fremstillelighedens krav?). 
 
 

12:45-14:15 
FÆLLES FROKOST, MEDBRING LIDT MAD AT DELE 

 
 

14:15-15:15 
Osvaldo Cariola 

Skriften ifølge Lacans Lituraterre, 
I 1953 genformulerer Jacques Lacan psykoanalysen ved at pege på betydningen af talens og 
sprogets funktion og felt i dens virke. Tyve år efter, i 1973, fremhæver han så ‘skriftens funk-
tion’, for på ny at overveje bogstavets status og instans.   
Det er hans måde at tage højde for at mens Det’et taler, er det unægteligt at det Ubevidste må 
læses (for eksemplet i og med at fortrængningens genkomst fremstår som en skrift). Spørgs-
målet er så hvilken forbindelse signifikanten og bogstavet indgår med hinanden. Det er her at 
indførelsen af littoralitets-problematikken kommer i stand. 

Jeg vil forsøge at præcisere dette ved bl.a. at kommentere det citat fra Lituraterre som 
indleder alle numre at den løbende skriftsamling vi har kaldt Foregange. Nemlig: «  
 

 
15:15-16:15 

Jonas Georg Christensen 
fortsat – Uden titel  

Forsøg på at give en læsning af Per Højholts begreb om skriven, 
via en læsning af romaneksperimentet  

“6512”: For derved at … 
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Søndag den 26. januar 2020 
 

10-11 
Anne Kølbæk Iversen – 

Autobiographical memory and distributed autobiographies 
In this paper I wish to address the relation between anamnesis and hypomnesis (in 
Stiegler’s terms tertiary retentions) in the reconstructions of a distributed autobiog-
raphy read through the visual arts practices of Jane Jin Kaisen (DK, KOR 1980) and 
Henrik Olesen (DK, 1967). The readings of the artworks will lead into a discussion of 
the types of writing, or scripts, that are at the same time written by and write the sub-
ject.  
   

11-12 
Kristian Olesen Toft 

The Letter. 
I will trace the polyvalent senses of “the letter” in Lacan’s text and discourse - as a 
letter whose contents are unknown, as the material aspect of the signifier, as the sig-
nifier in isolation, as the Greek stoichon, the indivisible element of discourse - all of 
which point to the nonsensical substrate of language out of which sense arises. 
 

12:15-13:15 
Elisabeth Moestrup 

 Islam and Psychoanalysis,  
a Tale of a Mutual Ignorance or an Eclectic In-between'ness.  

 
(I am attempting a presentation of some views on the two entities, Islam and psychoanalysis 

with a focus on the historical interaction between the two.) 

 
 
 

13:15-14:00 
FROKOSTPAUSE 
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14:00-15:00 
Laurits Lauritsen 

Skriften i psykoanalysen 
i krydsfeltet mellem den litterære poesi og psykoanalysens tilsvarende erfaringer om 
en frihed i talen, der peger på en "skriven" i det ubevidste. Samtidig med Lacan, og 
med den samme baggrund i surrealismen, publicerer den franske digter og dramatiker 
Jacques Prévert (1900-1977) betydningsfulde poetiske og dramatiske værker, som 
også Lacan henviser til. Hos begge drejer skriften sig om faderens position i det ube-
vidste, særligt at faderen tilraner sig en illegitim magtposition, der fordrer opgørets 
nødvendighed.  
 
(Laurits vil tale fransk, og oversætte undervejs til dansk. Da det drejer sig om en fransk digter, er 
det bedst at høre ham på modersmålet og ikke oversat til engelsk) 

 
 

15-16:30 
Abdou Belkacem 

”Trait-passe”. 
Oversat til dansk, kunne man måske sige, ”det træk, der laver overgang”, det spiller 
på fransk på verbet trépasser som betyder at overskride (den lægelige betegnelse 'tre-
panation', hul-i-hovedet, er i øvrigt også i nærheden). I oplægget indgår en lille video 
på ca. 15 minutter. 
 


