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34. årgang nr. 2

Redaktionelt

Først af alt vil jeg gerne byde velkommen til to nye redaktører Pia Høgh og 

Mette Grantzau. Medredaktører på aktuelle nummer af Matrix er Marianne 

Esdahl og Mette Grantzau.

Dette nummer begynder med det svære stof. En artikel om Lacan’s begre-

ber det reelle, det imaginære og det symbolske. Forfatteren skriver selv i ind-

ledningen om vanskeligheden ved at forstå indholdet i Lacan’s tænkning 

uden at forenkle den. Vi synes, at det er lykkedes forfatteren at vække læse-

rens nysgerrighed og præsentere stoffet på en aldeles sober og ordentlig måde 

med respekt for tænkningens kompleksitet.

Dernæst bringer vi en yderst klinisk relevant artikel om vurdering af selv-

mordsrisiko. En evigt aktuel problematik, som fortjener en fordybelse i de 

psykodynamiske aspekter, inden man automatisk udfylder selvmords-

screeningen for at opfylde akkrediteringskrav – med fare for at miste kontak-

ten til patienten. 

Gudrun Bodin har skrevet om Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per, og 

har derved udløst en ren Pontoppidanmania i dele af redaktionsgruppen. Bo-

din leverer en grundig analyse af romanen gennem objekt-relations teoriens 

briller, hvilket kan læses såvel for at forstå romanen som for at lære noget om 

objektrelationsteori. Artiklen er højaktuel set i lyset af Bille Augusts nylige 

filmatisering af Lykke Per med biografpremiere august 2018. 

Til slut bringer vi tre boganmeldelser, skrevet af to norske læsere og en 

dansk. Steinar Lorentzen har læst John Schlapobersky’s bog From the Couch to 

the Circle. Han anbefaler den til enhver gruppeanalytikers bogreol, som om-

fattende med mange gode kliniske eksempler.

Kristoffer Høiland har anmeldt Anders Flækøy Landmark og Line Indre-

voll Stänickes bog Det uforståelige barnet. Om å skape sammenheng mellom den 

indre og ytre verden. Bogen beskæftiger sig med det psykoanalytiske arbejde 

med børn og unge. 
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Endeligt har Kasper Pyndt læst Carsten Rene Jørgensens bog Den Psykoterapeu-

tiske Holdning, der bl.a. omhandler de vanskeligheder der er ved et medicinsk 

forståelsesparadigme ved psykoterapi. 

Redaktionen har besluttet at bringe Torben Kleins artikel om behandling 

af pædofili I en nyredigeret udgave, da korrekturlæsningen var utilstrækkelig 

(Matrix 2016,1) som afslutning af dette nummer.

God læselyst! 

Mette Wahlberg Grantzau og Tove Mathiesen


