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Mellemværende – En diskussion af begrebet borderline handler
om mennesker, der ikke kan være i forhold. De længes ligesom
andre efter intime og nære relationer, men flygter eller går til
angreb, fordi intimitet samtidig opleves som en trussel mod
deres egen eksistens og skrøbelige selvfølelse. Betegnelsen bor-
derline antyder, at de lever i grænselandet mellem alvorlige sinds-
lidelser og lettere nervøse forstyrrelser.

Siden borderline-diagnosen blev indført i midten af forrige
århundrede, er der skrevet utrolig meget om dette fænomen, der
også er blevet kaldt vor tids mest dominerende psykiske lidelse.

Judy Gammelgaard analyserer begrebet borderline og påviser, at
der er tale om en grænseproblematik ikke blot hos det enkelte
menneske, men i forholdet mellem psykiatrien og psykologien.

På grundlag af egne erfaringer fra terapeutisk arbejde med disse
patienter og med solid forankring i klassisk psykoanalyse og
nyere franske og britiske teorier udformer hun sin egen teori om
borderline. Men bogen har også et bredere sigte end det kliniske.
Gennem arbejdet med disse mennesker, der har svært ved at
udnytte det medmenneskelige rums potentialer for vækst, bliver
vi i særlig grad opmærksomme på, at der i alle forhold mellem
mennesker eksisterer et mellemværende. Vi vil noget med
hinanden og udfolder vores eksistens i dette mellemliggende
erfaringsområde. Det er forudsætningen for, at børn kan lege, og
voksne kan være kreative.
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Indledning

Psykoanalysen havde fra sin tilblivelse karakter af talekur. Analy-
tiker og analysand er henvist til det talte ord, når tanker og følelser
skal udtrykkes og formidles. Det ville imidlertid ikke være tilstræk-
keligt at beskrive det psykoanalytiske arbejde alene som en sam-
tale. Det talte ords orden kan slet ikke indfange den proces,
hvorigennem to mennesker forsøger at forstå noget, som har en
helt anden orden eller ,,uorden“. Der gemmer sig her det para-
doks, at vi med sprogets logik forsøger at indfange noget, der
følger en anden ikke-sproglig logik. Vi kan også udtrykke det
således, at vi i den analytiske situation ,,lytter med det primære
øre, men taler med det sekundære sprog“ (Green, 1972, s. 263).

Det poetiske sprog eller billedsproget kan formodentlig langt
bedre udtrykke det, der sker i denne særlige form for samtale. En
af de analytikere, der har evnet at indfange og formidle essensen
af den psykoanalytiske situation, er D.W. Winnicott, formodentlig
fordi han har valgt en skrivemåde, der mere ligner poesi end prosa.

Freud brugte ofte skakspillet som metafor for den psykoanaly-
tiske proces. Selv har jeg sammenlignet det psykoanalytiske ar-
bejde med dansen. To mennesker afstemmer deres bevægelser og
følger en rytme, der i dansens koreografi aftegner kroppens eroti-
ske leg.

Der er regler for både skakspillet og dansen. Men ideelt set er
disse regler blot en forudsætning for spillet eller legens frie udfol-
delse, men en forudsætning, som analysanden må kunne affinde
sig med. Når rammerne er aftalte, møder analysanden fire gange
om ugen, lægger sig på briksen og følger rimelig ubesværet den
analytiske grundregel og fortæller det, der spontant falder ham
ind, uden at censurere.

Disse rammer, som er så væsentlige for den psykoanalytiske
proces, bliver glemt, lige så snart analysanden fordyber sig i de
temaer, der arbejdes med. Analytikeren føler sig på sin side tryg

7

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




