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En Fandens bestilling Jean-Christian Delay Hent PDF En Fandens bestilling viser, hvordan det ubevidste

spiller med, hver gang vi tager hånd om emner, som er centrale i den offentlige debat: former for misbrug, de
fremmede, kærlighed, eros, masochisme og kunst. Emner som alle er påvirkede af den moderne videnskab.
Videnskaben hælder til viden, psykoanalysen til subjektets sandhed. Hvad vil det sige? Hvad vil det sige at
vide noget, at noget er sandt indenfor henholdsvis videnskab og psykoanalyse? Forfatterne finder det vitalt
her i 2006 – i 150-året for Sigmund Freuds fødsel – at undersøge disse forhold. Bogen er opstået af den
daglige omgang med menneskelige plager og henvender sig til dem, der i deres profession står overfor

lignende problemstillinger. De fleste af bogens kapitler kan læses af den udefrakommende. Enkelte er dog
stilet til den mere krævende læser. Forfatterne er uddannede indenfor forskellige fag. Alle er engagerede i

psykoanalysen, de fleste som psykoanalytikere.

 

En Fandens bestilling viser, hvordan det ubevidste spiller med, hver
gang vi tager hånd om emner, som er centrale i den offentlige debat:
former for misbrug, de fremmede, kærlighed, eros, masochisme og
kunst. Emner som alle er påvirkede af den moderne videnskab.

Videnskaben hælder til viden, psykoanalysen til subjektets sandhed.
Hvad vil det sige? Hvad vil det sige at vide noget, at noget er sandt
indenfor henholdsvis videnskab og psykoanalyse? Forfatterne finder
det vitalt her i 2006 – i 150-året for Sigmund Freuds fødsel – at
undersøge disse forhold. Bogen er opstået af den daglige omgang
med menneskelige plager og henvender sig til dem, der i deres
profession står overfor lignende problemstillinger. De fleste af

bogens kapitler kan læses af den udefrakommende. Enkelte er dog
stilet til den mere krævende læser. Forfatterne er uddannede indenfor
forskellige fag. Alle er engagerede i psykoanalysen, de fleste som



psykoanalytikere.
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