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0dipus-teoriens ajour- 
foring 

Jeg vil i det fdgende diskutere nogle 
af punkterne i Jorgeii Dines Joliansens 
anmeldelse af min bog Ødipus-kom- 
plekset (trykt i K&K 67). Hvor antnel- 
delsen er en lettere revideret udgave af 
oppositionen ved mit disputatsforsvar i 
maj 1989, er min replik en noget grun- 
digere revision af mit svar til Dines 
ved samme lejlighed. 

F0rst et lille rids af teoriliistorien, 
som jeg fremstiller i bogens tre forste 
dele. Efter Freuds fuldendelse af den 
klassiske 0dip~is-teori i 1923, dukkede 
der en rekke principielle udfordringer 
op (0dipus-komplekset i fremmede 
kulturer, det kvindelige 0dipus-kom- 
pleks, den przØdipale moderbinding 
m.m.), soin nok blev livligt diskuteret 
blandt periodens psykoanalytikere, men 
soni aldrig rigtigt fandt deres plads i 
den klassiske teori. Dertizst fulgte i 
1930rne, -40rtie og -50erne en rzkke 
totalrenoverede versioner af teorien 
med Melaiiie Kleiti og Jacques Lacan 
i spidsen, men de blev geiinetrigAende 
betragtet soin vildt forskruede og var 
meget langt fra at vinde bred tilslut- 
ning. I de seneste Artier har man s& 
kunnet spore en aftiiatning m.h.t. an- 
vendelsen af 0dipus-teorien: dels har 
man i det vasentlige aflioldt sig fra at 

opdatere den klassiske teori, s& den 
stadig var aktuel, dels har man hzvdet, 
at en ny personlighedstype af narcis- 
sistisk art var dukket op, s& det i virke- 
ligheden var overflØdigt at have en 
moderne Ødipus-teori. 

Selv mener jeg stadig, at 0dipus- 
komplekset er psykoanalysens mest 
centrale begreb, og at det fortjener en 
bedre skabne end at blive sat p& mu- 
seum!. Hvad jeg har fremlagt i fjerde 
del af min bog, er et stykke supple- 
rende teoretisk arbejde, livor jeg uden 
at gbre vold mod de tilgrutidliggetide 
empiriske data forsager at bygge bro 
mellem tradition og nytznkniiig gen- 
nem en sammenhzngende reformu- 
lering af teorien baseret pA de mest 
bzredygtige elementer i det store his- 
toriske materiale. 

Hovedanken hosl' Dines galder miti 
forstfielse af Ødipus-kompleksets alnze- 
ne type, som jeg definerer gennem en 
bestemt intra-psykisk trekantstruktur, 
bestemte fØlelsesbindinger og en be- 
stemt konflikt. Denne helhed omtaler 
jeg som S-o-O-strukturen, hvor S = 

subjekt, o = direkte objekt og O = 

indirekte objekt, og grafisk gengiver 
jeg den pA f0lgende made (se nzste 
side, red.). 

Dines mener ikke, at dette er noget 
0dipus-kompleks, »hverken i nogen 
traditionel eller signifikant betydning af 
begrebet*, og han kalder det »en uhen- 
sigtsmassig teoretisk konstruktion« (s. 
132). Begrundelsen herfor er i hoved- 
sagen, at han savner en rakke af de 
trzk, der if0lge traditionen er ul0seligt 
forbundet med komplekset. 

Lad mig rekapitulere, hvad jeg 
mener med Ødipus-kompleksets almene 
lype. Jeg har som videnskabeligt be- 
greb satiitnetilignet Ødipus-komplekset 
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