Topologi
———————————————————————————————————
Sproget, talen og mulighederne for at frembringe En Anden Snak
Blandt dem der regelmæssigt deltager i En anden Snak har der længe været et ønske om,
at aktiviteterne i En anden Snak i højere grad kunne opleves som en del af Freuds Agorás
aktiviteter som sådan.
Dette skal vi forsøge at indfri ved at gøre En anden Snak til et element i Klinisk Seminars virksomhed den første søndag i måneden.
Samtidig hermed ønsker vi imidlertid at udvide omfanget af det, der kan tænkes under
overskriften ‘En anden Snak’ til at gælde andet og mere end det nuværende arrangement,
hvor et antal kolleger i henholdsvis Albertslund og København tilbyder et antal samtaler
af ‘afklarende’ karakter.
Således – foruden en orientering om disse aktiviteters indhold og omfang samt drøftelse af En anden Snaks principielle grundlag samt andre spørgsmål af principiel karakter
– ville jeg foreslå, at En anden Snak blandt andet også kunne omhandle modtagelsen af
psykoanalysen i Danmark, (et emne, hvis relevans og betydning er blevet understreget
for nylig af Finn Korsaas foredrag i vores egen kreds).
Jeg vil selv gerne stå for at fremlægge nogle overvejelser desangående en søndag. Det
ville ikke dreje sig om at tegne ”psykoanalysens historie i Danmark”, fordi dette fejlagtigt
lader forudsætte, at der findes en psykoanalyse i Freuds forstand her i landet fra engang i
begyndelsen af mellemkrigstiden, og det er der som sådan ikke meget der tyder på. Snarere handler spørgsmålet om modtagelsen af Freuds psykoanalyse i Danmark, hvorved
der fx kunne forstås et spørgsmål om, hvilken betydning Freuds psykoanalyse har haft
for – nemlig, Sigurd Næsgaard, for så vidt der kan siges noget meningsfuldt om dette
spørgsmål. (At sådan et spørgsmål langt fra er irrelevant, ved vi allerede af erfaring, nemlig fra læsningen af Otto Gelsteds oversættelse (1920) af Freuds amerikanske forelæsninger.)
Jeg foreslår på denne baggrund at der afholdes 3 søndage med drøftelse af det ‘terapeutiske arrangement’ En anden Snak, fordelt med 1 gang hver til hhv. København og
Albertslund, samt 1 gang, hvor der samles op og eventuelt, om muligt, tegnes nogle linjer
for det fremtidige arbejde. Derudover som omtalt, 1 eller 2 gange med ‘psykoanalysens
modtagelse i Danmark’. Dette levner 1 eller 2 gange til andre emner som kunne befinde
sig godt under overskriften ‘En anden Snak’.
I inviteres hermed til at byde ind med et eller flere emner, som I kunne have lyst
til at fremlægge.
Det siger sig selv, at ovenstående er tentativ i et vist omfang, således at noget ville
kunne vige for andre emner.
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