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Fo r o r d

Det er i en vis forstand umuligt at skrive om psyken i én bog. 
Der er så mange klassiske og moderne bud på, hvad psyken – 
menneskesindet – er, at en fuldstændig redegørelse og diskussion 
kunne fylde talløse bøger. En bog om psyken er derfor altid et 
partsindlæg, der må forstås ud fra den historiske og kulturelle 
situation, den er skrevet i. Der er så stor uenighed om, hvad psy
ken er, hvordan den bør studeres, og om den overhovedet findes, 
at man ville ende med en meget fragmenteret bog om emnet, 
hvis ikke man havde fundet et specifikt greb at analysere emnet 
ud fra. I denne bog præsenterer jeg et sådant greb, og derfor er 
bogen ingen neutral indføring i emnet. Bogen er kun indirekte 
en oversigt over teorier og undersøgelser vedrørende psyken, og 
den er i mere direkte forstand selv en bestemt teori om psyken, 
som dog samtidig søger at syntetisere adskillige forskelligartede 
teorier. En ambition med bogen er at vise, at mange af disse kan 
leve side om side.
 Men en vigtig præmis, som læseren bør gøre sig klart, er altså, 
at denne bog adskiller sig væsentligt fra tilsvarende bøger om fx 
naturvidenskabelige emner, hvor der oftest er en meget højere 
grad af enighed om de forskellige fænomeners natur, og hvor det 
derfor sandsynligvis vil være lettere at udvælge den kanoniserede 
litteratur og teori om emnerne. Bogen om psyken her skal forstås 
som ét bud på en bestemmelse af fænomenet – og langtfra alle vil 
være enige med forfatteren i tilgang og teorivalg.
 Jeg vil gerne takke forlagsredaktør Cecilie Eriksen for sin op
fordring til mig om at skrive en bog til UNIVERSserien og for 
kyndigt redaktionsarbejde. Ligeledes vil jeg takke en anonym re
viewer, Casper Larsen og Jacob Klitmøller for mange gode og 
relevante kommentarer til manuskriptet. Sidstnævnte skylder jeg 
en særlig tak for mange års frugtbar diskussion.
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In t r o d u k t Io n

Denne bog handler om et fænomen, der på en gang virker som 
det mest selvfølgelige og nærværende for mennesker, men som 
samtidig af mange opfattes som noget af det mest mystiske og 
utilgængelige for os – og dette på trods af den moderne viden
skabs landvindinger: Psyken. På den ene side er det, at vi har en 
psyke, eller at vi er psykiske væsener, noget helt selvfølgeligt for 
os, idet vi, så længe vi er levende, har et psykisk liv: Vi tænker, 
føler, handler og drømmer og gør en mængde andre ting, som 
man rimeligvis vil anskue som værende psykiske processer. At 
mine lemmer kan bevæge sig på bestemte måder, er udtryk for 
mine fysiologiske og anatomiske egenskaber, men at de bevæger 
sig, fordi jeg ønsker at opnå noget bestemt med bevægelserne, er 
udtryk for særlige psykiske kapaciteter ved mig. Vi er hele tiden 
psykiske, så at sige, i alt hvad vi foretager os, og det er det, at vi 
kan gøre noget meningsfuldt, der berettiger til at hævde, at vi har 
en psyke. Derfor er psyken på den ene side helt selvfølgelig og 
konstant nærværende for os.
 På den anden side har psyken vist sig særdeles vanskelig at 
udforske videnskabeligt, og videnskaberne om psyken (særligt psy
kologi og psykiatri) er fyldt med kontroversielle synspunkter, der 
bestemt ikke er selvfølgelige, herunder at psyken slet ikke findes, 
at den kan reduceres til hjerneprocesser, at den restløst kan opløses 
i sociale relationer, eller at jeg ikke har nogen privilegeret indsigt 
i mit eget psykiske liv. I bogen skal vi se eksempler på disse og 
mange andre udfordrende, kontroversielle og forhåbentlig spæn
dende idéer om psyken, der – hvis den findes – rimeligvis kan 
siges at være det mest komplekse fænomen i universet.
 Der er i disse år en meget stor interesse for psyken i Danmark. 
Psykologi er som universitetsfag blandt dem, der har flest ansø
gere, og psykologisk viden anvendes næsten overalt i samfundet, 
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