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under gennemgangen af Bleuler's teori om schizofren tænkning (jfr. p. 4 7). 
Her skal blot tilføjes nogle eksempler på, hvorledes denne oplevelsesmåde 
kommer til udtryk gennem den ord-associations-prøve, som er anvendt i denne 
undersøgelse. 

Som anført af Bleuler består klang-associationerne ikke blot i rim-ord, 
men tillige i assonanser og allitrrationcl'. Det har værl'I karaktrristisk for de 
patienter, hvfs associationer nu skal refereres, at reaktionsorclene oftl' er kom
met efter lang, eftertænksom reaktionstid, og at denne reaktionsmåde såle
des ikke med rimelighed kan tages som udtryk for en overfladisk og sjusket 
holdning på grund af en trang til at slippe uden om den egentlige opgave. 
Endvidere har der i de tilfælde, hvor en patient har vist udtalt tendens til at 
reagere med klang-associationer, altid være gjort bemærkning om, a t dette 
»ikke er meningen« og patienten er blevet opfordret til at forsøge at reagere 
på en anden måde. Det har da regelmæssigt vist sig, at mellem reaktionsord 
af andre typer, er der stadig dukket klang-associationer op, som en for den 
pågældende tilstand naturlig reaktionsmåde. 

I) rim-ord: /hat/ - "kat«; /hus/ - »mus« ; / mund/ - »sund« ; /hest/ -
»fest«; /mave/ - »save«; /onani/ - »biografi«; /mand/ - "kan«; /gardiner/ -
»sardiner«; etc. 

2) rim-ord, lwor reaktio1uordet er 1'11 n1•ologi.m1r: / papir/ - »Sasir« ; 
/kuffert/ - mffert«; /kæreste/ - »æreste«; /bil/ - »kil« ; /onani/ - »pronani«; 
/ramme/ - »bramme«; /kærlighed/ - »særlighed«, etc. 

3) assonanser: /afføring/ - »køre« ; /tæppe/ - »mætte«; /stol/ - »sko«; 
/læge/ - »kæde«; /lampe/ - larm«; papir/ - »frister, irritere«, etc. 

4) alliterationer: /sutning/ - »sætning« ; /homosexuel/ - »humor«; /for
år/ - »fasan«; /ramme/ - »Randers« ; I skamlæber/ - »Skamlingsbanken«; 
/afføring/ - »afløser«, etc. (eksemplerne stammer fra ptt. nr. 42, 43 og 44). 

For de sidste gruppers vedkommende har patienternes svar på spørgs
målet, hvorledes de kom til at tænke på det ord, været dette: »fordi ordene 
ligner hinanden«. Atter her ser vi, hvorledes et vagt, ubestemt fællespræg ved 
emnerne er bestemmende rfor oplevelsesmåden på dette funktionsniveau. En 
speciel fonn for klang-association skjuler sig i følgende svar ( pt. nr. 43): /ild/ 
- »ch11rcl1«, - en forbindelse, som skyldes ordet: »( :l111rchill«. 

Klang-associationer kan tillige dukke op i patienternes besvarelser til alle 
de øvrige prøver, såvel som i deres spontane tale. Således siger samme patient, . 
som lige er refereret, følgende, som svar på instruktionen til Rorschach
prøven: "ja, hvad kan det ligne - Lin Yutang«. Med udgangspunkt heri løb 
tankerne til en kineserfamilie, hun havde hørt om, derfra til en japaner, hun 
havde mødt osv. Lidt senere under samme prøve gav hun eksempel på, hvor
ledes tendensen til klang-association blandet op med de nvrige egenskaber ved 
den diffuse, mtrukturerede oplevdsl'småde kan gøre sig gældende i en blan
ding, og i høj grad være medbestemmende ved udformningen af vrangfore-
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stillinger. Patienten får noget i øjet, hvilket giver hende en fornemmelse af, at 
nu er det vist bedst at komme herfra. Som forklaring taler hun om et »apo
nummer«, som kan være farligt. Hun kan dog overtales til at forklare sig 
nærmere, og giver da udtryk for en vag og diffus, angstpræget oplevelse, som 
tilnærmelsesvist »oversat« rummer følgende elementer: hun får noget i øjet, 
hvilket minder om et øjcnbadevand, som hun under en rejse i udlandet h1bte 
pli et apotek. Hun mener nu at have læst om, at sfidant rødt badevand blev 
brugt i politisk øjemed, og følte derpå, at et apo-nummer var under opsejling. 
Vi ser her eksempel på, hvorledes det klinisk-diagnostiske kriterium: vage, 
usystematiserede vrangforestillinger, - hvad angår tænkningens formelle orga
nisation, hører sammen med den vage, udifferentierede oplevelsesmftde, som 
vi her beskriver. 

I forrige afsnit meddeltes et eksempel (jfr. p. 138), hvor ordet tension 
blandede sig ind i patientens sprog på uberegnelig måde. I de fleste af tilfæl
dene var der i formel henseende tale om fusion , idet ordet simpelthen »smel
tede sammen« med de øvrige ord og udtrykte den vage betydning: »noget -
et eller andet«: (barne-tension, gåse-tension, fiske-tension), men i det sidste 
tilfælde indgik tillige et element af klang, idet ordet »tension« her formentlig 
blev brugt i betydningen »intention«. 

Denne løshed og ringe grad af sammenhæng mellem en ting og dens 
sproglige benævnelse, som karakteriserer den vage oplevelsesmåde i modsæt
ning til den genstandsbundne tænkning, viser sig ofte på karakteristisk måde i 
betydnings/ orskydninger og i en påfaldende vanskelighed hos schizofrene pa
tienter, når de anvender ord, som kan have forskellige betydnin~er, - d. v. s. 
når samme sproglige »klang« viser hen til forskellige emner, - således som vi 
f. eks. så det med ordene bold og bolt. Den sproglige sammenhæng, der for 
normal tænkemåde oftest angiver ordets betydning, er ikke altid tilstrækkelig 
rettesnor for den psykotiske oplevelsesmåde til at afværge misforståelser. Vi 
har her at gøre med et andet aspekt af Bleuler's begreb » Vorbeireden« (jfr. 
hans eksempler p. 45), og tillige med det fænomen, som Cameron kalder »me
tonymer« og »asyndetisk« tænkning (jfr. p. 58). Kraepelin's omtale af schi
:r.ofrene patienters tendens til at »glide af sporet« i deres tænkemåde refererer 
sikkert til samme forhold ( jfr. p. 24). I denne sammenhæng vil vi betragte 
fænomenet i lys af pars-pro-toto-princippet og forstå det således, at et enkelt 
aspekt af emnet, eventuelt blot ordets klanglige egenskaber, har været den 
del, der er kommet til at dominere helheden i oplevelsen, hvorved denne er 
blevet »forrykket« i forhold til konventionel opfattelsesmåde. 

I de her anvendte prøver har dette træk bl.a. vist sig på følgende måder: 
I ordsprogsprøven er disse tre variationer af betydningsforskydninger forekom
met til ordsproget /den hest, som man ikke kan få, har altid mangler/ : ( pt. 
nr. 45) : nåh, den mangler noget, det var jo ikke så godt for den, men det går 
vel«; (pt. nr. 28): »ja selvfølgelig, hvis man ingen heste har, så man~ler vi 



154 

dem jo, det er da klart ... «; ( pt. nr. 4 7) : »det må være en sjælden hest« -
/?/ - »ja, noget som mangler, noget som ikke findes, som ikke er til at opdrive 
.. . . «. I associations-prøven ses fænomenet særlig ofte, f. eks. ( pt. nr. 39): 
/skamlæber/ - »det er et menneske, der har sagt noget forkert, derfor ser 
deres læber skamfulde ud«; - /ægtemand/ - »monstro«/?/ - »jeg spekulerer 
på, om det mon er l'll ægte mand«; - (pl. nr. 28): /affming/ -- »ja, cld rr no
get, man fører dagligt«; - ( pt. nr. 11 ) : /kæreste/ - »det er der da ikke 
noget, der hedder, det er da forskelligt, hvad man synes er det kære.rte, - nåh: 
Kæreste Hr. Guldsmed«. En anden patient (pt. nr. 46) siger til stimulusor
dene: /bord/; /mave/; /mand/: »bestanddel«. Adspurgt, hvorledes hun er 
kommet til at tænke på det, svarer hun: »det er ting, der varer, det er allesam
men ting, der består«. Endvidere (pt. nr. 19): /skatter/ »landlov« - /?/ jo, 
det er da noget, der hører under et land, en lov i et land om at man har skat
ter«; - /afføring/ - »tøj« - /?/ - »det er noget man affører sig hver aften«; -
/gardiner/ - »Jyn« /?/ »det er jo noget, man .rer sådan, og hvis der ikke 
er gardiner ser det da farligt u<l«. Uden at der er tale om egentlig betydnings
forskydning ses det løse forhold mellem et emne og det sproglige udtryk, som 
i konventionel tænkemåde viser hen til emnet i !følgende reaktionsord (pt. nr. 
19): /moder/ »navn« - /?/ - »det er jo da et navn, man siger, ikke?«, og (pt. 
nr. 11): /samleje/ - »benævnelse« - /?/ - »l'r det da ikke en benævnelse, det 
kan da benævnes samleje, så er det da også et navn«. 

I Rorschach-/JTøven glider en patient (pt. nr. 23) fra en række farvebe
nævnelser, via et af ordenes klang over i en (urealistisk) tolkning: (IX:G) 
»der er lidt orange, grønt og rndt, - så det må blive til en rndspættr.«. En an
den patient ( pt. nr. 24) siger følgende (I :G) : »en ø i H videhavet« /?I »jo, 
for det er jo hvidt«. Af samme art er dette (IX:G): »Grønland« /?/ »no
get grønt er der da på billedet«. I begge tilfælde er det formentlig nok så 
meget det lydlige fællesskab mellem ordene: hvid - Hvidehav og: grøn - Grøn

land, der betinger svaret, som det er noget visuelt aspekt af stimulusmaterialet. 
Hvor vi tidligere så, ait emnerne kunne »smelte sammen« i oplevelsen som 

resultat af fusions-tendensen, så ser vi her, at emnerne kan »glide over i hin
anden« som resultat af pars-pro-toto-tendensen. På denne måde kan vi se 
klang-associationerne i bredere sanunl'nhæng som et enkelt aspekt af den dif
fuse oplevelsesmåde, hvor en hvilken som helst del af et emne kan blive be
stemmende for den oplevede helhed. Denne betragtningsmåde forekommer 
mig mere meningsfuld end Freud's forklaring på fænomenet (jfr. p. 63), når 
han anfører, at »ordenes verbale repræsentation« er bevaret intakt hos schi
zofrene, medens »forestillingen om objektet« er ændret på grund af den auti
stiske tilbagetrækning. Hvad forklaring man end vil anlægge, bliver resultatet 
af disse egenskaber ved tænkningens formelle struktur under alle forhold det, 
at vi står over for en »autistisk dialekt« - som Camcron har udtrykt det ( 1951), 
der kan sætte undersøgerens indlevelsesevne på den hårdeste prøve, når man 
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vil søge at følge forløbet og forstå meningen, - men principielt uforståelig er 

den ikke. 
I Rorschach-prøven vil pars-pro-toto-princippet i øvrigt gøre sig gældende 

på flere måder end de ovenfor beskrevne, - bl.a. gennem de svar, som af Ror
chach benævnes: die konfabulatorische Ganzantworten« ( 1954, p. 37) . Disse 
brskrives således: '>en clctaille af tavlen bliver opfattet mere eller mindre 
skarpt, hvorpå hele tavlen bliver tolket i overensstemmelse med denne detaille, 
men uden rimelig hensyntagen til helhedens øvrige egenskaber. Som eksempel 
nævner Rorschach, at tavle I benævnes "krebs« på baggrund af de små klo
lignende detailler (D, I) . Som angivet (jfr. p. 99) udgør denne type svar 
ikke nødvendigvis helhedssvar (DG), men kan også bestå i et detailsvar, som 
på tilsvarende måde er bygget op over en ganske lille detaille (DdD) . 

Som det var til:fældet med de kontaminerede svar, ser vi også talrige 
variationer af de konfabulerede tolkninger, således at nogle præsenteres med 
så megen korrektion, at de ligger almindelig, konventionel oplevelsesmåde me
get nær, medens andre er så diffuse og opbygget under så ringe hensyntagen 
til blækklatternes faktiske udseende, at det kan være vanskeligt for undersøge
ren at følge den oplevelsesmåde, som svaret står som udtryk for. Et par eks
empler kan illustrere forholdet. Tolkningen (VI :G): '>det ligner en misse
kat«, med følgende tilføjelse ved udspørgningen: '>for det er knurhårene« 
(Dd, 26), svarer nøje til Rorschach's definition af et konfabuleret helhedssvar. 
Tænker man sig i stedet tolkningen: "det ligner et flået, udspredt katteskind«, 
med følgende tiLføjclse ved udspørgningen: >ja, det var knurhårene der
oppe ( Dd, 26), som fik mig til at tænke på det .. « - så ser vi to tolkninger, 
som begge har deres udgangspunkt i samme lille detaille, og som begge siden 
udstrækkes til at gælde hele tavlen. Hvor der imidlertid i det sidste svar er 
taget hensyn til tavlens øvrige egenskaber, så svaret i sin helhed ligner 
nogenlunde godt, så er der i det første tale om en fri fabulering med en meget 
lille detaille som udgangspunkt: altså en pars-pro-toto-oplevelse. 

Denne svar-type kan ses i talrige ikke-schizofrene tilstande såvel som hos 
schizofrene. Hos disse er det imidlertid ofte sådan, at tolkningen enten er vag 
og diffus, eller at detaillen er meget ubetydelig i forhold til den helhed, der 
inddrages i tolkningen. Følgende to svar er præget af det første forhold ( pt. 
nr. 38): (Il :G, omvendt position): '>en karl, der står på hovedet«. /?/ '>ja, 
det er jo fødderne (D, 2) som han stikker op i luften, så han må da stå på 
hovedet«. Man kan nu og da høre detaillen (D, 2) tolket som "fødder« eller 
:i>røde sokker«, men herudover er der intet som kan støtte tolkningen: '>en 
mand, der står på hovedet, og endda må man sige, at "føddernes« stilling i 
forhold til det, der ses som resten af manden, er så ejendommelig, at der i den 
konfabulerede tolkning indgår et element af >dårlig bevægelse« (Il+). Føl
gende tolkning er af ligeså vag og diffus karakter (pt. nr. 19) (VII :G): 
'>et ådsel«/?/ '>det kan man se på tænderne« (D, 8). Her må man sige, at in-
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tet ud over detaillen: »tænder« kan minde om »ådsel« på den pågældende 

tavle. 
Følgende tolkning har praktisk taget intet reelt holdepunkt i faktiske for

hold ved tavlen, og er dog bygget op i en form som om der er tale om eksakte 
syllogistiske slutninger. Tolkningen gælder den nederste del at tavle VII, der 
er placeret j omvendt position. Lidt til venstre for midtrn (ud for D, 11) 
anes en lille' hvid plet, og det er udelukkende den, som danner det faktiske 
grundlag for tolkningen, der har følgende ordlyd: »det der, kan være et øje, 
og sll. mll. det være en mand (der peges ubestemt på en del af D, 10 uden klar 
afgrænsning), - og når det er en mand, så må det være en kvinde (der peges 
ligesll. ubestemt på D, 10 på den modsatte side af midterlinjen), og når det er 
en mand og en kvinde, står de nok og kysser hinanden, og så kan det sorte 
imellem dem ( D, 6) være deres .følelser« ( pt. nr. 50). Den sidste del af svaret 
skal siden analyseres nøjere; det, der i denne forbindelse er af interesse, er det 
forhold, at pars-pro-toto-princippet her ses drevet til det yderste, idet delen er 
så ubetydelig, at den praktisk taget aldrig bliver bemærket af normale forsøgs
personer. Tillige har den fabulerede tolkning i sin form fået præg af »logisk 
konsekvens«, hvor blot - for en konventionel betragtningsmåde - præmisserne 
ikke eksisterer. Vi har her at gøre med en oplevelsesmåde, der i høj grad min
der om den, man kan se ligge bag systematiserede vrangforestillinger, - hvor 
de »logiske operationer« kan forekomme klare og uimodsigelige, men hvor det 
reelle, ydre grundlag for oplevelsen helt synes at mangle. 

Et i formel henseende ganske tilsvarende træk ses i de tolkninger, som Ror
schach benævner: »Zahl 1md Lage« (1954, p. 264). Den oplevelsesmåde, som 
ligger bag disse svar, er principielt af samme natur som den, der ligger bag 
DG-svarene. Her er det blot ikke en detailles form eller farve, som er den del, 

der betinger helheden, men en anden egenskab ved stimulusmaterialet: dets 
symmtri eller antallet af detailler, som umiddelbart falder i øjnene (Zahl), 
eller den indbyrdes beliggenhed som nogle detailler har i forhold til helheden 
(Lage). 

Følgende svar illustrerer det første forhold, »Zahl« ( pt. nr. 14) (X :G) : 
»det er dyr, mennesker og scxualitct, altid i modsat ordrn og af modsat k<m« 
/?/ »det er jo to af hver slags hele tiden (hentyder til tavlernes symmetri), 
så det betegner det jo ikke?«; - og til samme tavle (pt. nr. 51): »grøn - blå -
gul - rød - brun, det kan se ud til, at vi her står over for en tilbagevenden til de 
5 farver - altsll., at der her står 5 partier . . samlet omkring noget, hvad det så 
må være . . . skal det være socialdemokratiet ... «. Den anden type: »Lage«-sva
rene refererer ofte til anatomiske forestillinger, og de har meget hyppigt et 
udtalt »syllogistisk« præg, f.eks. (pt. nr. 29) (VII :G, omvendt position): »når 
det der (D, 6) skal være halshvirvlen, .1å må det der (D, 10) jo være hm
gerne«, og videre: » (IX: G) : når det er ryggen ( D, 5) , .1å må det være lun
gerne (D, 3) og det må være nyrerne (D, I), for de ligger jo nrde111mder, 
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og så er det (D, 4) ned over hofterne«. Pars-pro-toto-præget består her i, at 
patienten udvælger en af detaillerne til at være »præmissen«, og når det for
holder sig sådan, så må resten blive sådan og sådan. Samme tendens kan ses i 
svar med geografisk indhold, f.eks. (pt. nr. 52): »det kan ligne Frankrig og 
Spanien det der (D, 2), og så må det vel være Afrika det dernede (D, 4), for 
Afrika ligger da nedenunder ikke .. så kan det deroppe (yderste spids af 5, 
øverst på tavlen) være nordpolen«. 

Der er hidtil kun givet eksempler på den variation af denne lavt struktu
rerede oplevelsesmåde, som består i, at »delen står for helheden«. Det hænger 
sammen med, at denne form har været helt dominerende i det materiale, jeg 
har haft lejlighed til at iagttage. Imidlertid kan også det modsatte gøre sig 
gældende, at »helheden står for delen«. Det kan dels ses som bevidst tilsigtede 
omskrivninger, f.eks. af anstændighedsgrunde, som dette svar (pt. nr. 22) til 
tavle VI: »hvis det er kavaleren (D, 8), så må det være damen (Dd, 30)«, -
hvor tydeligvis de to udtryk refererer til henholdsvis mandlige og kvindelige 
kønsorganer. 

Samme formelle tendens kan også vise sig i langt mere diffus form, hvor 
der ikke på nogen måde er tale om, at patienten med hensigt erstatter en ud
tryksmåde med en anden; f.eks. denne reaktion ved associations-prøven (pt. 
nr. 23): /onani/ - »ja, det er mig«, eller i dette eksempel (som er meddelt 
mig af cand. psych. Rolf Willanger): en svært psykotisk patient siger til næ
sten alle Rorschach-tavlerne: »det er mig«. Ved tavle II peger hun specielt 
på D, 4 og siger: »mig, i skridtet«. Da undersøgeren, der prøver at få hende til 
at strukturere sine oplevelser lidt mere, spørger: »mener De, at det kan ligne 
kønsorganer?« svarer patienten let overrasket: »jamen det er da også mig, 
ikke?« 

Hvad angår den kliniske symptomatologi, vil pars-pro-toto-princippet 
først og fremmest være bestemmende for de symptomer, der også i klinisk for
stand benævnes tankeforstyrrelser: »opløst associtationsforløb«, usammenhæn
gende tale med spring i meningen fra et element til et andet uden forbindende 
overgang, således at forløbet er vanskeligt at følge, - betydningsforskydninger 
etc., - eventuelt stigende i intensitet indtil patientens sproglige meddelelser 
bliver så uforståelige og usammenhængende, at symptomet benævnes »inko
hærens« eller »ord-salat«. Herudover vil samme træk i tænkningens formelle 
organisation formentlig gøre sig gældende mere skjult og være bestemmende 
for en lang række umiddelbart uforståelige og derfor »bizarre« handlinger hos 
patienten. F.eks. kan man tænke sig, at denne tænkemåde i nogle tilfælde 
kan ligge bag det symptom, som i klinikken benævnes negativisme. Ofte vil 
det være således, at det man kan se, blot er den afværgende, modvillige hold
ning hos patienten over for de forslag og tilbud, der gives ham, og kun i 
sjældne tilfælde får man mulighed for at trænge ind bag den ydre facade og 
fA indblik i den oplevelsesmåde, som betinger den negative holdning. Føl-
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gende eksempel (der er meddelt mig af overlæge Elisabeth Ves tesen) kan il
lustrere et sådant tilfælde: en ung schizofren pige, der gennem nogen tid 
har gået ubeskæftiget i afdelingen opfordres til at deltage i beskæftigelses
terapi. Over for dette forslag indtager hun en massivt negativ holdning, som 
det er vanskeligt at få nogen forklaring på. Imidlertid viser det sig, at hendes 
vægring hænger sammen mC'd dC't forhold, at hl'skæftigelscstC'rapicn forrgår i 
lokaler, som'h beliggende i bygningens kældC'retage. Til slut bemærker patien
ten: »Gestapo lavede tortur i kældre«, og hun siger dette på en måde, der vi
ser, at hun selv regner udtalelsen for en fuldgyldig forklaring på sin holdning. 
Over for dette argument replicerer lægen: »Jamen i vores kælder er der 
gardiner for vinduet og blomster i vindueskarmen . . « Ved således at møde 
patientens pars-pro-toto-prægede oplevelsesmåde på »samme logiske niveau« 
så at sige ved at tilbyde nye dele, som kan indgå i dannelsen af nye, og mindre 
angstvækkende helheder, lykkedes det at berolige hende, hvilket givetvis ikke 
var sket ved hjælp af overtalelser, som følger den konventionelle logik, -- i ret
ning af, at der ikke er krig mere, at det kun vil være til hl'ndes eget bedste at 
gøre som foreslået, etc. 

Som tidligere antydet kan pars-pro-toto-princippet også spille en væsent
lig rolle for udformningen af vrangforestillinger, hvilket kan ses af følgende 
eksempel, der også er meddelt mig af overlæge Vestesen: en patient mener sig 
forfulgt af Peter Townsend. Forklaringen på, at det netop er Townsend og in
gen anden, der opleves som forfølgeren, kan evcntul'lt ses i følgende bemærk
ning fra patienten: » ... for han fulgte mig lige til byens ende«. I øvrigt er 
det karakteristisk, at hvor de meget vage og diffuse former for pars-pro-tolo i 
særlig grad karakteriserer schizofreniforme tilstande, kan de lidt mere forar
bejdede :.syllogistisk« prægede former f. eks. for »Zahl und Lage« tillige ses 
ved ikke-schizofrene, paranoide tilstande, f. eks. klimakterielle, paranoide psy
koser, hvor den kliniske symptomatologi er præget af relativt systematiserede 
vrangforestillinger. 

Oplevelsesmåder, som er enten identiske med, eller som i vidt omfang 
minder om det fænomen, der her er omtalt som pars-pro-toto, har været iagt
taget og beskrevet under forskellige benævnelser på en række områder. Det 
psykoanalytiske begreb forskydning, der sammen med begreberne fortætning 

og symbolisering udgør grundelementerne i Freud's teori om »primær-proces
sen« (Freud 1942 a) er nært beslægtet hermed. Hvor vi imidlertid med be
nævnelsen pars-pro-toto refererer til .fonnelle aspekter af de oplevede emner 
på et primitivt og vagt struktureret funktionsniveau, så refererer begrebet for
skydning til den :.cathexis«, d. v. s. den »følelsesmæssige ladning«, som ifølge 
den psykoanalytiske teori er »knyttet« til enhver forestilling. Man tænker sig 
det da karakteristisk for »sekundær-processen«, at »ladningen« er knyttet fast 
og stabilt til hver enkelt forestilling, hvorimod man i »primær-processen« ser 
en tendens til at »ladningen« kan forskydes fra den ene forestilling til den an-
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den. En stabil tilknytning mellem »cathexis« og forestilling opfattes som en 
forudsætning for opnåelse af den orden og logiske konsekvens, som søges op
retholdt i »sekundær-processen«. 

Atter her ser vi eksempel på, at fænomener, som formentlig er aldeles iden
tiske, kan tage sig forskellige ud i forskellige teorier, fordi man har anskuet 
dem fra lidt forskellige synsvikler. Hvor man i den psykoanalytiske teori har 
lagt hovedvægten på det f ølelse.rmæssige aspekt af oplevelsen, og lader af
fektens art (dens labilitet ctr. stabilitet) være årsagen til de iøjnefaldende for
skelle på moden og umoden tænkning, så har vi i dette arbejde kun interesse
ret os for tænkningens formelle a.rpekter, og har derfor anvendt en beskri
velsesmåde, som mere direkte refererer til de formelle sider af de oplevede 
emners natur. 

Beskrivelser af en tilsvarende oplevelsesmåde indtager en meget central 
plads i forskellige etnopsykologiske arbejder, men også her tager formulerin
gerne sig en smule anderledes ud end dem, vi har anvendt i dette arbejde. 
Det skyldes navnlig, at man i etnopsykologiske og religionspsykologiske beskri
velser har lagt hovedvægten på at forstå den primitive oplevelsesmåde, således 
som den afspejler sig i handlinger (ritualer, ceremonier etc.) og i indholdet 
af religiøse forestillinger. Igen kan man imidlertid ikke være i tvivl om, at 
det rent faktisk er analoge fænomener, der refereres til. En formulering, som 
er praktisk taget identisk med den betydning som her er tillagt pars-pro-toto
princippet er givet af Durkheim ( 1912, p. 328). Han anfører, at det er en væ
sentlig forudswtning for forståelsen af religiøse ritualer at erkende det prin
cip, at en del af en helhed til fulde kan besidde alle helhedens egenskaber: 
» ... au regard de la pensee religieuse la partie uaut le tout, - elle a les roernes 
pouvoir, la roerne effieacite«. 

Hvidtfeldt (1958, p. 24 ff) uddyber denne »lovmæssighed« (på baggrund 
af en analyse af fænomenet mana, hvilket vi siden skal vende tilbage til) og 
anfører, at der i primitive religioner ikke blot er tale om, at en del repræsen
terer en helhed, men at delen opleves som identisk med helheden. Heraf føl
ger den store omhu, som i mange »primitive« samfund udvises over for af
klippet hår og negle, og den påpasselighed hvormed man undgår at træde på 
et andet menneskes skygge etc., thi det, der vederfares delen vil med samme 
styrke overgå helheden. 

Leuy-Bruhl's formulering: »La loi de participation« skal omtales endnu en 
gang, fordi den er blevet overtaget af andre forskere og »omredigeret« en 
smule, hvorefter benævnelsen participation ofte anvendes i en betydning, 
som ligger forholdsvis nær op ad den, vi her har tillagt fænomenet pars-pro
toto. 

Leuy-Bruhl's »lov« refererer oprindeligt kun til kollektiue, sociale foreteel
ser, og er formuleret således (1910, p. 77) : »Dans les reprcsentations collccti
ves de la mentalite primitive, les objects, les etres, les phenomenes peuvent 
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!tre, d'une facon incomprehensible pour nous, a la fois eux- memes et autre 
:hose qu'eux-memes«. 

Siden er udtrykket partici/1ation blevet overtaget af andre forskere til at 
karakterisere individuelle psykologiske funktionsmåder, hl. a. anvendes det af 
Ra/inJ1ort ( 1951, p. 70fl) til at hetq~nc et aspC'kt af, hvad han kalder »pri
mær-proceksens bcgrchsdarmrlse«. lian ch·firll'n'r imicllf'l'I id lu·.l!;rl'lwt s~ll<·d<·s: 
» .. everything belongs with everything that simres an attrihute of it .. «, rn 
formulering, der gør begrebet participation identisk med Arieti's og Von Do
marus' »para-logiske grundsætning« som siger, at identitet kan opleves på ba
sis af identiske prædikater, hvor logisk tænkning vil forudsætte identiske 
subjekter (jfr. p. 60). 

Vi skal ikke her gentage den diskussion, som tidligere har været ført ved
rørende disse formuleringers fordele og ulemprr, men hint endnu en gang un
derstrege, at det formentlig »i virkdighf'df'n« er de samme gnmdfænonwrwr 
og den samme oplevelsesmådf', .~om de forskellige f)('skriv1·lser rd<'.rrrer til, men 
at de pågældende emners vaghed og luse struktur får dem til at fremtr;rde 
forskelligt for iagttageren, alt efter dC'n trnretiske orientering han møder 
med, og den indstilling ud fra hvilken han hf'tragter dem. 

Endelig skal Stern's begreb tra11Jduktiv tæ11k11ing omtales, fordi den ople
vel~esmåde, han hermed refererer til, har va·sentlige tr;ek til fælles med de 
»syllogistiske« pars-pro-toto-oplevelser, som vi har set hos visse psykotiske pa
tientt'r. Strrn siger 0111 .~måbørns logiske slutninger, at de i alt væsentligt be
står i analogislutningn. En saTlig fmm hrrfor lwnacvrws »transduktion«, hvor
ved skal forstås en slags analogislutning vedrnn·mle en situation ml fra kemi
skab til blot et enkelt af dens aspekter ( 1952, p. 357): »Da die friihen Urteils 
des Kindes fast ausnahmslos auf konkrete Einzeltatbestande oder Einzelbe
wertungen gehen, so ist zunachst weder ein Ahleiten aus allgemeinen Urteilen 
(Dcduzieren), noch cin Hinlciten zu allgcmcinen Urteilen ( lnduzieren) miig
lich, vielmehr immer nur ein Uberleiten von einem Einzclurteil zu einem ihm 
nebengeordneten Einzelurteil, also eine Denktatigkcit, die man am hesten ais 
:.Transduzierl'n« bezeichnen konnte«. Denne beskrivelse kunne foruden at 
karakterisere børns :.logik«, ligeså vel karakteriserer den voksne psykotiske 
patients »Lage«-tydninger ved Rorschachprøven: »når det der skal være skul
deren, sd må billedet jo forestille det menneskelige legeme, og så må det jo være 
lungerne nedenunder og hofterne nedenunder igen« etc. etc. 

Mere umiddelbart billedligt udtryk for 
pars"pro-toto-oplevclse hos børn kan ses i 
deres spontane tegninger. De bekendte Kopf
fiis.rlrr-tegningcr (Stem 1952, p. 319) er tyde
ligt eksempel herpå: den del, der i barnets 
oplevelse er clcn V<l'scntligste ved et menneske: 
drts ansigt, clominrrer oplevrlsf'n så totalt, 
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at den fremstillede helhed praktisk taget udelukkende består heraf. Fra »pri
mitiv« kunst kendes tilsvarende forhold, således fremstilles i hulemalerier 
ofte den hurtigt løbende jæger med ganske lille krop og uhyre lange ben, og 
hans bytte, der skal udgøre familiens føde, fremstilles med overdimensionerede, 
kødfulde sider og skanke. 

MODSÆTNINGER 

Den sidste af de fire basale egenskaber ved den vage, ustrukturerede oplevel
ses~åde, som her skal omtales, kan kort karakteriseres således, at der består en 
tendens til, at modsætninger tolereres uimodsagt i oplevelsen, - eller mere 
præcist: at det, som for en mere struktureret tænkemåde ville opleve5 som 
modsætninger, får lov at eksistere ukorrigeret side om side. 

Atter her møder vi den vanskelighed, at det i forbindelse med disse diffuse 
og ustrukturerede oplevelsesmåder ikke er muligt at udlede a5pekter, der en
tydigt kan indordnes i fast afgrænsede kategorier. Det kan være vanskeligt at 
skelne oprindeligt udifferentierede, vide emner fra emner, der engang har eksi
steret selvstændigt i oplevelsen, men som lejlighedsvis kan smelte sammen. Det 
kan være ligeså vanskeligt at skelne klart mellem fusion og pars-pro-toto: om 

en del står for en helhed eller om to dele er smeltet sammen til et nyt emne. 
På tilsvarende måde kan da også det forhold, at »modsætninger tolereres 
uimodsagt« udstrækkes til at karakterisere al umoden eller psykotisk tænkning, 
idet enhver af disse oplevelsesmåder indebærer et modsætningsforhold til »vir
kd ighrden«, såledrs wm den oplevc.5 ud fra en konventionel tænkemåde. 
Taget i så vid betydning ville dette fænomen imidlertid være uden enhver 
praktisk interesse, og ville ikke udtrykke andet og mere end f. eks. Bleuler's be
greb :i.Vorbeireden«. 

Det fænomen, vi her vil referere til, er da også noget mere specifikt, og 
svarer nøje til det, der i den psykoanalytiske teori om »primær-processen« blev 
udtrykt således, at der ikke hersker orden med hensyn til de »logiske relationer«, 
således at udtryk for årsag og hensigt, tid og sted, størrelsesforhold, bekræftelse 
og benægtelse kan mangle helt eller fremtræde i flæng uden den konsekvens 
og stabilitet, som tilstræbes i mere moden og mere struktureret tænkemåde 
(jfr. p. 63). 

Alle disse aspekter kommer imidlertid ikke til udtryk over for de testopga
ver, som her er anvendt. Ingen aif prøverne tager specielt sigte på at sætte 
disse oplevelsesmåder i relief, og omend Rorschach-prøven i en del tilfælde kan 
afsløre sådanne »modsætningsforhold« på meget markant måde, får man ind
tryk af, at det er ret tilfældigt, om disse træk kommer til udtryk eller ej, og 
at disse prøver altså ikke i denne henseende byder på specielle fordele frem 
for almindelig samtale. Hvi5 man skal gøre sig håb om, at dette forhold skal 
kunne frrmtræde med nogen regelmæssighed, må der konstrueres specielle 
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prøver med det udtrykkelige formål at provokC're denne specielle oplevrises
måde. Hvad der imidlertid kan komme til udtryk ved hj:elp af de hl'r an
vendte prøver er en vis :o>uorden« med hensyn til de »logiske relationer« i den 
forstand at testbesvarelserne kan rumme klart udtrykte forestillinger side om 
side, som for en konventiont'I oplrvclsC'smiidc villl' opfattes som så modstri
dende', at den normale reaktion herpf1 villl' va·n· at »tag1• stilling« og ucll'lukke 
den ene af 'de indbyrdes uforligelige rnuliglll'dn. 

De to første eksempler illustrerer uforeneligheder med hC'nsyn til størrelses
! orliold. En patient siger til Rorschach-prøven ( pt. nr. 53) (IV: D, 8) : »det der 
kan ligne nogC'n bitt1·.1111ti lovrr . . .... man havde jo de lll'r to-tre ka:mf}('inl'rr, 
jeg så det på et museum l'n gang«. En anden patil'nt (pt. nr. 31l) sig1·r ved 
associationsprøven: »det frir mig til at ta-nke på 1·11 ganske lille pind, sådan 
pft en halv lllC'ter .. « lian har i en anden samml'nha·ng brugt udtrykket: »en 
lille pind, som en t;rndstik« og i t'll trt'clil' .<allllll('llha·ng : »l'n k:q> pit t'll lllt'
tl'r«, så »modsa·tningsforholtkl« i tkn forslt· 11dtalt·ls1· skyld1 ·s tilsynl'la1h·mlc 
ikke nogen konsekvent afdg1·lsc Ill . h. I. gr;1·11st·n11· for storrl'ls1·n af, ll\·ad 
man kan kalde »en ganske lille pind«. I )l'n for,tna·,·111t· palirnt (pl. nr. :1 '.~) ud
trykker tilsvarende modsætningsforhold i relation til f or111n i Rorschach-prø
ven (Il:Dd,31): »jeg kom til at t;mkc pr1 C'n land" cll't f'r nu ikke helt 
rigtigt, hvad er det, der har sådan en spid.1, jo, jeg har en gang Sl't en tang af 
metal, sådan en rund en - jeg kan ikke rigtig komnw i tanker om det .. «. 

Det er mcgt•t almindeligt at se modsa·tningsforhold gorr sig g;rldl'nde 
i udtryk, .som rdC'rl'rt'I' til d1· foleiser, der C'r knytt•·t til for1·s1illi11gt·1w'. En
tl'n kan der V<l'l'I' lal1· 0111, at d1•r p1'1 <"11 ga11g 11d1rykk1·s 111odsatl'l'lf( 0dt· foll'ls1·r 
i relation til l-n og sanunc forestilling, eller om al dt·n affekt, der ledsag1·r 1·11 
forestilling, er i modstrid med, hvad man normalt ville vente. Den lige omtalte 
patient siger således (II:G): »j<'g kan godt lide farwrnc. det er en drjlig 
rød farve, - ornngf'adrfarz·e nærmest, det ser skam )'drnl dra111ati.1k ud«; - og 
senere (VII :G) : »det ser nwget drkorati1•t ud med formen, dl'n har, det ser 
sod/ ud, jq~ tænker straks på lo.rf' Sl)•kkn kod f rn <'11 .!!ri.<, da rr .1/agtcl«. Drn 
anclt'n patil'nt (pl. nr. :lll) sigt'r vidf'rc til as<ocialionspro\'cn: /Sl'lskah/ -
»\'l'lva·rt'«, m<'n t ilf11j1-r 11111idd..Jhart dtn: » jq~ '1 ·d skam ikk<". hvorror j1·g 
sagde dt't, for det foler jt·g ellers ikke i drn forhimldsl'«. En tredie patic11t 
( pt. nr. 54) siger til Rorschach-prøven (II :G) : »det ligner en art krigere, 
glade krigere måske, /?/ fordi de slås«, /hvorfor glade?/ »fordi de ser sådan 
noget tossede ud«. 

I dette svar og i det svar, der drejede sig om en dejlig, yderst dramatisk 
orangeadefarve, kan man få indtryk af, at der er tale om kun »halvt forar
bejdede« kontaminationer : at »dejlig« og »orang1·adC'« lmrC'r sammen, og at 
»yderst dramatisk« - selv om det ikke er konunct til wrbalt udtryk - drejer sig 
om tolkningen »blod«. I det sidste tilfælde kunne der t::rnkt's at va~re tale om 
de to forestillinger: :o>krigere, der slås« og »klovne l'ller nisser, der ser glad<' 
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ud«. Udspørgning har imidlertid ikke givet oplysning til en sikker afgørelse 
heraf, ligesom det ikke har været muligt at komme nærmere til en forståelse 
af det sødt dekorative ved de løse stykker kød fra en slagtet gris. 

Atter her har vi bedre mulighed for at vinde indblik i oplevelsesmådens 
art, når vi analyserer grænsepsykotiske patienters testbesvarelser, fordi disse 
patienter er i stand til at udtrykke sig verbalt på en langt mere nuanceret 
måde, end de svært psykotiske patienter kan gøre det. 

En grænsepsykotisk patient ( pt. nr. 21) viser lidt mere diskrete antydnin

ger af samme oplevelsesmåde; til gengæld er næsten alle hans svar til Ror
schach-prøven pra·get heraf. Ved tavle II kommer aggressivt prægede, ma
kabre forestillinger og afsvækkende modforestillinger til udtryk side om side : 
»ja, det der ( D, 3) giver indtryk af blod, der bliver sprøjtet ud dernede, og 
det ligner blodige organer foroven (D, 2), der sprøjter det også, jeg ved ikke 
hvilke tingester, det er, det er noget, der bliver revet ud af et eller andet væ

.<t' ll«. Umiddrlhart efter forts;cttcr han om samme del af tavl"n: »det kan 
ligne en hånd, der går op og ind i et af de dyr, man har til at lr.ue med, så man 
kan bevæge dem«. Efter en række andre tolkninger vender han tilbage til den 
først be.~krevne detaille, hvor »blodet sprøjter«, og som en fortsættelse af tan
kegangen siger han : »der, hvor der sker mest, er jo hernede (D, 3), det er nok 
forbenene (refererer til tolkningen: »hjørne«) .. de tjatter måske lidt til hin

anden«. »Blodige organer« og »dyr til at lege med«, »blod, der sprøjter« og 
hjørne, der »tjatter lidt« er forestillinger, som han end ikke søger at korrigere, 
da han efter pmven p;ørcs direkte opmærksom på deres indbyrdes uforligclig
h<'d, han svarer blot: »rndt, det har vist ikke nogen rigtig sa11111wnliwrtl-';"· 

Om tavle III siger han følgende: (referatet er uddrag af en meget lang 
be.skrivclse) » . . . kvinder ; der er et afpillet præg, noget sammensnøret over 
halsen, der er noget graciø.1t over dem, noget flugt . . « kort efter tilføje~ det: 
»<le er fuldstændig slove, gider ikke en gang se på hinanden« og siden igen: 
»de har et dy.1tert udseende«. Afpillede, graciøse, dystre, i flugt, fuldstændigt 
sløve, - alt anføres som om det var i bedste harmoni. Om tavle IV siger han 
hl. a . : »det urrgclma·ssige giver et hårdt indtryk, noget /1e/J-agtigt .. « I en 
st•rwn~ tolkning får man indtryk af, at han selv foler sig lidt i vildrede over
for de modsatrettede indskydelser og fornemmelser: (VIII :G) : »<let er tyde
ligt dyr ( D, 1 ) , der forsigtigt træder rundt i alt det, der er vanskeligt at gå på 
(resten af tavlen) . Det giver indtryk af stof (D, 4+5) , medens det hernede 
( D, 2) er hårdt; men før, da dyrene gik på det, var det hele noget blødt og 
udflydende, selv deres egne fødder flyder jo ud . .. . « 

En anden grænsepsykotisk patient (pt. nr. 22) giver udtryk for andre nu
ancer af samme oplevelsesmåde. Hans »modsætningsforhold« drejer sig ude
lukkende om spørgsmålet mand - kvinde; hvilket modsvarer udtalte sexuelle 
konflikter og usikkerhed m. h. t. sin egen kønsidentitet; - (II :G) : »en kvinde, 
der vender bunden i vejret mecl al respekt at melde. Det er jo lavet således, at 
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man ikke kan finde ud af, om det er en mand eller en kvinde .. den der frem

! aldne kvindelige del ( D, 4) ja, jeg kan jo godt se, at det måske skulle ligne 
noget mandligt .. «. Samme tema ved tavle III : »to mandlige dansere, der 
slår på tromme, og de har fået barm og penis for at gøre historien mere kom
pliceret ... « og han fortsa~tter i relation til ( D, 2 ) : » .. farvrn har jo et vii;t 
kvindeligt islæt ... drt l'r nogle hrilvpcn·1•rsc figlln'I', dn r;'ir fo)k ind i llll'l"C 

unormale ta11kq.~a11g1• ... dl'! lign!'r jo faktisk 1·L sa·dlrgrmt', nwn i.let er rndt, 
og det e; ikke tilfældigt, - et kvindeligt .w:dfrgr111e, det er en kedelig histo
rie . . «. Samme tema atter ved tavle V, refererende til .~idekontureme, der 
ofte opfattes som omridset af en liggende person: ))de er nu raffinerede de 
billeder, der er jo igen en kombineret dame-mand med hoved og bryst og en 
lille tingest der, som ikke pas.ser til kvinden .. « Endelig igen til tavle VIII, 
refererende til den lille detaille øverst i tavlen ( Dd, 24) : »de har hver gang 
disse små klor her, disse sodr .m1å lrrbrr, l'r det ikke konsla·lwr de hedder?« 
/klor?/ »sagde jeg det - Dr må ikke tro, at jrg m1·m·r, kvimlrn har kim, dl' er 
sode kvinder, de vil da ikke bide fra sig .. «. At urr i allr de 11forligclige tcml<·n
ser i disse fantasier har lim~et en mulighed for at )) løse gåden« (hvad angår 
tænkningens formelle aspekter, selvsagt ikke hvad angår konfliktens indhold) 

gennem en kontamination, ses af denne afsluttende tolkning: (IX :G ): »fi
gurerne løber over og glider ind i hinanden på hesyncll'rlig vis . .. grundtan
ken i det hele må være .. dette idcal111em1eJke, der både er kvinde og mand, -

det må være det, man søger at vise«. 
Begge disse sidst omtalte patientrr var ikke ))syge« p:'t tidspunktet for un

dersøgelsen, men klarede sig sorialt på cg<·n hånd, og testningerne hlcv 11uc
lukkende gennemført, forui de venligt stillede sig til rådighed som forsøgs
personer. I disse tilstande, der utvivlsomt er pra:gede af schizofrene grund
symptomer, men hvor personligheden som helhed dog er så relativt integreret, 
at de pågældende ikke er syge i social forstand, har man så meget bedre mu
lighed for at vinde indblik i den psykotiske oplcvclsesm:'1des fonnelle struktur, 
fordi disse menneskers oplevelsesmåde i f or111rl henseende trods alt er så meget 
mere struktureret og derved så meget mere lig undersøgerens oplevelsesmåde 
end tilfældet er for de svært psykotiske patienters V('(lkommende, hvorved fa~

nomcneme bliver lettr rc at »forslå« og drdg1·11111·111 li<·dn· ladn sig analysere. 
Følgende eksempler fra en floridt psykotisk patient viser, hvor meget mere 

vagt samme problemområde kommer til udtryk i hans testbesvarelser (pt. nr. 
45) (IV: D, 6: denne detaille tolkes hyppigt som »støvler«, der da opleves 
som et par overordentligt massive og klodsede eksemplarer) , herom siger 
imidlertid den~e patient: »et par damesko de der«, han tøver lidt og tilføjer 
så: :.eller et par herresko eller et par træsko, - det kan altid godt ligne det 

samme over for mænd og kvinda«. Til den følgende tavle siger han : (V : 

D, 9): »Cn kvinde eller også en mand, dier også rn hunko eller også cn hanko, 
en ældre mand eller et ham . . «. Alle disse tolkning<~r gives i hastig følge om 
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samme detaille, og som svar på udspørgningen siger han blot »det kan det 
godt ligne altsammen«. Vi har i dette svar samtidig et eksempel på, at »hel
heden kan stå for delen« i det sproglige udtryk, idet alle tolkningerne kun re
fererer til D, 9 - til »benene« af alle de nævnte væsener. Om tavle III (hvor 
konfusion med hensyn til kønsidentitet af de tolkede figurer oftest kommer til 
udtryk) siger samme patient: »det ligner to ... damr.r ............. . de har 
sådan to dragter på, sådan to ... hals som ... lidt som en mandlig hals og lidt 

af Iwer slags«. 

Denne patient viser foruden de »ukorrigerede modsætningsforhold« med 
hensyn til kønslig identitet et andet karakteristisk træk i denne forbindelse, 

idet han tilsyneladende ikke oplever noget modsætningsfyldt i, at en og 
samme detaille på en gang kan ligne så mange forskellige ting som: mand, 
kvinde, hunko, hanko, gammel mand og lille barn. Vi står atter her over for 
et karakteristisk modsætningsforhold mellem den genstandsbundne og den 
vage, udifferentierede oplevelsesmåde. Hvor man ifølge den første ofte kan få 
at vide, at en tavle f.eks. ligner en flagermus, og spørger man: »hvad mere«, 
bliver patienten svar skyldig, for når det nu ligner en flagermus, så kan det 
ikke også ligne noget andet; - så kan man ifølge den sidste, som vi her har set 
det, blive præsenteret for en lang række tolkninger til samme detaille, men 
vel at mærke, hvor de på udifferentieret måde tilskrives samme klatdel uden 
detailleret hensyntagen til dennes mere nuancerede egenskaber. I modsætning 
til disse ekstremer vil man i mere moden oplevelsesmåde se det forhold, at 
samme tavle nok kan ligne forskellige ting, men det er da under hensyntagen 
til forskellige dctailler og egen,kaber, som i den ene tolkning får en mere frem
trædende, og i den anden en mere tilbagetrukken position. 

I 
Et »ukorrigeret modsætningsforhold« ses i denne forbindelse ofte deri, 

at to klat-dele, som på grund af tavlernes symmetri er aldeles identiske, af 
patienten tolkes som to forskellige ting. Således siges f.eks. (pt. nr. 23) om 
( 111 :G) : »to mænd, den ene ser morsom ud, den anden er almindelig« 
(refererende til aldeles ens detailler) . Om samme tavle siger en anden pa
patient ( pt. nr. 56) med patetisk alvor: »den ene ligner en gedebuk og den 
anden ligner en overlæge«. Undersøgerens første tanke var naturligvis, at 
svan~l skulle opfattes som en spøg, men patientens hele kliniske tilstand var 
meget dårlig, og han fremsatte under resten af prøven den ene ejendommelige 
forestilling efter den anden uden antydning af spøgefuldhed. Ved den senere 
udspørgning vedrørende det refererede svar korrigerede han alvorligt: »Nåh 
ja, så to overlæger da .. «. 

Andre variationer af »ukorrigerede modsætninger« kan i Rorschach-prø
ven ses i de tolkninger, som af Rorschach benævnes: »Die konfabulatorisch

kombinatorische Ganzantworlen« ( 1954, p. 38) . Det er i denne sammenhæng 
d<"t kombinatoriskr. element, som skal understreges, idet »modsa·tningsforhol
det« hestår deri, at to eller flere - hver for sig rimelige og realistiske tolknin-
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ger knyttes sammen til en mening, som <ll'n·ed kommer til at rumme ele
menter, der ifølge en konventionel opll'vclsesmåd!' er uforl'neligc. Vi har her 
at gøre med endnu et af de forhold, som i særlig grad l'r medvirkende til at 

psykotisk oplevelsesmåde ofte opfattes som »bizar«. 
Denne oplevclsc.småde kan forekomme i talrige \'ariation<'r, f. Pks. (pl. nr. 

6) (Ill:G): »l><'t ligrwr to 111a·ml, cl<'r st<°1r og ri\'<'r i et b:1·kk1·nparti .. «. 

Havde patienten først givet tolkningen 1>to m:1·ml« og cl1·rna·st sagt »ha·kk1·11-
parti« om (D, 7) havde der intet været at bemærke, tkt er blot kombinationen 
af de to tolkninger til en mening, som er påfaldende. Af samme type er sva
rene (X :D, 10): »Et kaninhoved, og s:'i kryber der grnnne orme ud af njnene«, 
eller (VIII :G) »to dyr, der kravler fra en son11nerfugl op på et bjerg«, (eks
emplerne er givet af Raf1a/1ort, 1950 b) . Følg<'ndc svar er af samme type : (pl. 
nr. 6) (IX :G): » .. . et lille barn (I>, 6) ... og et par ma-rkcligi~ alkymister 
med tophat og pukkelryg ( D, 3 + 3), og der er en grun mand, som hiver i dem 
(D, I) og det hele .str1r så på . . . ja. hviler p1'1 de der . . hanH'hovrdn (I>, 
4+4)«. 

Den formelle baggrund for kmnhinationrn af disse »uforligelige« detail
lcr kan måske udti-ykkes som en slags bogstm•cliglir.d i ople\'elsesmåden (et 
træk, der siden skal analyser!'s nnjne), .si'tledl's at forsl1'1, at n1'1r de pi'u~:d

dendc detailler ligger mrr ved hinanden eller herorer hinanden rent bogstave

ligt på billedet, så må også de forestillinger, som knylles til disse detailler »be
røre hinanden« og forbindes i en og samme mening. 

Raf1af1ort anv!'nder t•n a11d1•n i11d1h·li11gs111:01dC', idl't han lwskriv1•1 forholdet 
såfrdcs ( 1950 h, Jl· :129 ff), ;tt d1·r »holdt•s for rfo~t· ars1a111) I il lavlt•u« i d1·111w 
type svar som stilles i modsa:tning til en svartype, hvor der »hold1·s for stor 
afstand«; - svar, der i mange henseender svarer til, hvad der her er beskrevet 
som pars-pro-toto-oplevelser. Rapafiort anlægger denne inddelingsmåde ge
nerelt som »målestok« for tolkningernes »fodtold til realiteten«. Den kan vaTe 
illustrerende for visse svar-typers vedkommende, men langt fra tilstrækkeligt 
omfattende til at kunne karakterisl're alle variationn af psykotisk oplevelsl'.s
m<"1de. Han må da også tage andrl' lwgrrher til hj:dp s;°1so111: »/1,-rnlinr and 
q11f"a wrhalizations«, »a11tistic lo~il'« !'le. Endddcn· har Rnf1nfwrt's iudd1·
liugs111:"1<lc den ulempe, at den k1111 1·guer sig lil at karakll·ris1·n· efeu psykoti
ske oplevelsesmåde, som den viser sig over for Rorschach-provcns stimulus
materiale, hvorimod han må anvende andre rcferens-systemer under analy
sen af andre psykologiske prøver. 

Til slut kan det i denne sammenh:l'ng v;rrc rimeligt at omtale endnu en 
fonn for »modsætningsforhold«, som er af en lidt anden art end de hidtil be
skrevne. De egenskaber ved den psykotiske oplcvrlscsmt1de, som hidtil er hJc,·ct 
analyseret, har bestået i direkte udtalelser og enkelthesvarelser til de forskellige 
prøver. Dette er gjort med hensigt, således som der er n•tkgjort for i indlrd
ningskapitlct, i erkendelse af at den me~et anwndte form for »lest-psyko-
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logi«, som i overvejende grad består i statistiske bearbejdelser af kvantitativt 

udtrykte test-scores, hidtil har vist sig skuffende i forbindelse med schizofreni
forskningen. Det har været i håb om at kunne nå »bagom« de forskellige 
scoringssystemer og trænge ind til mere elementære og grundla:ggenclc træk i 
tænkningens fo1mclle organisation, således som den manifesterer sig gennem 
testhcsvarelscrne og i håh om at se disse tra:k i bredere, almenpsykologisk 
sa111111c11ha·ng, at der er givet afkald på kvantitativ eksakthed til fordd for 
en bred, kvalitativ analyse af fænomenerne. Imidlertid er der træk i den »for
melle opgørelse« af Rorschach-prøvens scores, som synes at give et ligeså ka
rakteristisk udtryk for formelle schizofrene tankeforstyrrelser, som de træk vi 
kan udlede gennem analyse af de enkelte test-besvarelser. Da imidlertid grup
pen af pa tienter i schizofreni-observationsrækken er inhomogen, og da end
videre - som tidligere be.skrevct - selv de patienter, der ud fra kliniske kriterier 
kan regnes for »sikkert schizofrene« trods alt er indbyrdes forskellige med 
hensyn til de psykopathologiske symptomer, kan vi ikke vente at finde kvan
titativt »sikre« tendenser med hensyn til de talmæssige relationer i llor.schach
prøvens scores. Jeg har derfor valgt at illustrere de tendenser, som her ska l om
tales ved at sammenligne de talmæssige relationer i Rorschach-prøverne fra 10 
grænscpsykothke patienter med en ligeså stor gruppe raske forsøgspersoner, 
- nemlig l 0 sygeplejeelever. (Disse sidste 10 prøver er optaget af cand. psych. 
Trsa Lund). 

Kun en enkelt af de 10 patienter er blandt schizofreni-ohservationsra:kkens 
mafl'riale, men d1:n klinisk-psykiatriske undersøgelse er for alle patil'ntcrncs 
v1·clko11111wnclc forctag1:l af ovcrlwgc dr. 11wd. Thorkil V1mg~aarrl, og clc "" på 
baggrund heraf diagnosticerede som gra:nscpsykotiske, schizofreniforme per
sonligheder. Da som tidligere omtalt (jfr. p. 41 ff) Vanggaard har indført 
dette diagnostiske begreb i dansk psykiatri, har der været lagt va·gt på kun at 
medtage sådanne patienter i denne gruppe, som har været diagnosticeret af 
ham, for derved at sikre gruppens homogenitet. Desuden drejer det sig i alle 
tilfælde undtagen et om patienter i begyndelsen af tyverne (den ene undta
gelse er en kvinde på 34 år) , hvorved gruppen i aldersmæssig henseende stort 
snt svarer til de raske forsogspersoner. Af de 10 patienter har der tidligere 
været rcferercrct til de fem (ptt. nr. 21 , 22, 32, 35 og 40). De øvrige fem er 
beskrevet i appendix I under numrene: ( 5 7, 58, 59, 60 og 61). 

Kontrolgruppens væsentligste egenskab består i at repræsentere mennesker, 
som ikke er og som aldrig har været psykotiske i klinisk forstand. Den består 
af sygeplejeelever, som har stillet sig til rådighed som forsøgspersoner, medens 
de supplerede deres uddannelse på psykiatrisk afdeling (der er her tale om et 
tvungent supplement og ikke om, a t de af personlige grunde har ønsket spe
cielt dette arbejde) . I øvrigt er det en »anonym gruppe«, og der vides kun det 
om de pågældende, at de har kunnet gennemføre deres uddannelse og va·ret i 
stand til at tilpasse sig i social henseende, samt at de aldrig har va'.rct hchand-
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21. 

22. 

32. 

35. 

40. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

168 

let for nervøse symptomer. Anonymiteten har været gennemført konsekvent, 
således at forsøgspersonerne end ikke har opgivet deres navn, men deres prøve 
er påført angivelse af deres alder og et kodenummer. Dette har været i den 
hensigt at sikre forsøgspersonerne fuld diskretion for derigennem at opnå 
maksimal spontanitet og accept af opgaven. 

l>c tra·k, som det cr lll'nsigtcn at hdys<· mrd d<'llll<' sa11111w111ig11i11g fr<'m
træder, ligesom mange af de forep;å<•mlc, klarl'rc hos gra·us!'psykotiskl', schizo
freniforme patienter, end hos floridt psykotiske patienter, hvis prøver ofte har 
et så vagt og ustruktureret præg, at den kvantitative opgørelse af de forskellige 
scores blot vidner om en vag og diffus oplevelsesmåde. Herimod er de grænse-

Tabel I. 
Grænse psykotiske patienter: 

1 ~ Svar G (G%) D (0%) Od (Od%) B Fb Ild F I/I· F I '!I· Sv ?~, V-svar 
-5 

antal ... ...... 
..!! a :c ] 'S :.0 ... ~~ 

2B 1 FFb 2 FHd 
4B + 5 Fbf I HdF + 

54 6 (li) 41 (76) 7 ( 13) I Fb 70 79 31 6 + 

2B 2 FFb IFHd 
I 87 I FbF + 

57 9 (16) 39 (58) 9 (16) 1 Bkl 84 56 35 6 + 

11 8 I FFb 2 Flid 
4 n :- 3 FhF I llclF + 

116 15 (13) 58 (50) 43 (37) 15 llkl l Fb li2 83 29 12 + 

li B I FFb I FJ-ld 
2 Fbf + 

48 13 (27) 33 (66) 2 (6) 1 Fb 64 64 35 11 

38 1 FFb I F(Fb) 
1 Fbf +Fb 

52 13 (25) 28 (48) 11 (27) 2 Bkl 3 Fb 80 57 50 6 

48 2 FFb 3 FHd 
2 FbF 5 HdF + 

81 24 (30) 41 (42) 16 (28) 6 Fb 3 Hd 69 66 34 6 + 

68 I FFb 1 Flid 
1 8 7 2 FbF 1 HdF + 

150 13 (9) 68 (45) 69 (46) 3 8kl 1 Fb 2Hd 88 68 30 8 

3B I FFb 4FHd 
2 FbF +Hd + 

52 4 (8) 32 (62) 16 (30) 4 8kl 6Fb 61 87 32 6 

2B I FFb IFHd 
2 FbF + 

115 5 (4) 42 (37) 68 (59) 2 Fb 2 Hd 91 81 27 6 

2B I FFb 1 F(Fb) + 
I FbF I HdF 

78 4 (5) 47 (61) 27 (34) 2 Fb 90 55 41 4 + ., 
' 

I , 
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Kontrolgruppe : 

8 
"" Nr. Svar G (G%) D (D%) Dd (Dd%) B Fb Hd F% F+% Sv% V·svar " " antal .., a = ] :0 ... 

1 B 
I FbF 

I. 26 3 ( 12) 23 (88) 0 (0) 0 92 83 50 5 -.-

4B 1 FFb 1 FHd 
I HdF +Fb 

2. 29 2 (7) 24 (83) 3 (JO) 2 Bkl 66 75 46 7 +Hd + 

7B I FFb 3 FHd 

3. 32 14 (43) 15 (45) 3 (12) 63 95 50 JO +Hd 

9B 2 FFb I FHd 
2 FbF +Fb 

4. 32 15 (47) 16 (50) I (3) 56 94 38 5 + 

IB 4FHd 
7 FbF 3 HdF +Fb 

5. 29 14 (48) 15 (52) 0 (0) 2Hd 41 75 41 5 + 

4B 2 FFb I F(Fb) 
I FbF I FHd 

6. 33 12 (36) 18 (55) 3 (9) 73 83 30 7 

3B 2 FFb 5FHd 
I FbF I HdF +Fb 

7. 39 10 (25) 21 (55) 8 (20) 2 Bkl I Hd 62 83 31 7 (+) 

3B I FHd 
I FbF 

8. 23 6 (27) 16 (69) (4) 78 94 39 5 +Hd (+) 

IOB 2 FFb 2FHd 

9. 33 7 (21) 20 (61) 6 (18) 58 89 42 9 

8B 3 FFb 
2B+ 2 FbF I HdF +Fb 

10. 29 14 (49) 15 (51) 0 (0) I Bkl 41 75 31 5 +Hd 

psykotiske patienters prøver så nuancerede og relativt strukturerede, at der 
kan være mening i at sammenholde deres scores-relationer med de forhold, 
som ifølge Rorschach's hypoteser kan :.forventes« hos ikke-psykotiske for-
søgspersoner (Rorschach 1954) - og med de scores som rent faktisk forefindes 
i en ikke-psykotisk kontrolgruppe. 

Omend der er meget vide grænser for, hvad man kan opfatte som »nor-
malt« i prøvens scores, så vil man i reglen vente at finde visse ouerensstemmel-
ser mellem bestemte tendr.nser hos samme forsøgsperson. Er der på et af prø-
vens områder udtalte træk af den art, som ifølge Rorsclzach's hypoteser op-
fattes som udtryk for følclsl'smæssig labilitet, - f. eks. et betydeligt antal farve-
svar med overvægt på FbF-typen, så vil man hos en normal eller neurotisk for-
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søgsperson også vente at finde udtryk for følclsesm:rssig labilitet på de øvrige 
områder i prøven, hvor dette ifølge Rorschacli's hypotl'scr sædvanligvis vil 
komme til syne, det vil sige f. eks. i form af l'n høj sv %, en lav F % og evt. 
»chock-reaktioner«. Omvendt, hvis man i en prøve finder tegn på l'n følel
seshæmmet, måske intellektualiserende holdning i form af udtalt tendens til 
formkritik, til mange og m11hygg1·ligc små drtailsvar. 1·1·rnt111·lt rna11gr li-svar, 
så vil man' overenss1t·1111m·11dc ht·rml'd hos 1101·111all' 1·111..- 1U'11rotiskl' for.~11gsp1T

soner vente tilsvarende udtryk for en folclsesha·mmet holdning i form af en 
lav sv %, et ringe antal farvesvar, og - i det omfang, de forekommer - i hvert 
fald med overva·gt på FFb-typl'n. 

Anderledes forholdl'r det sig med de gra·nscpsykotiske patienters prøver, 
og når det er fundet rimeligt at omtale den•s Rorschach-scorrs i dette afsnit, 
ha·nger det sa111111en med, at vi hn rn11der nll'g<'I pitfald1·11de mnd1æt11i11g1-

forltold, f.eks. i form af at tra·k, som alrnimleligvis opfallrs som udtryk for 
følelsrsma·ssig lahililct kan srs sidl' 0111 siek 11ll'd lr;1 ·k, d1T ah11imklig1·is opfat
tes som tegn på en foldsesha·111mct og di~lancncncle holdning. 

På samme måde som vi har set det eksemplificeret for enkeltbes1·arelscrnes 
vedkommende, kan man også i prøvens »formelle opgørelse« som helhed se ud
tryk for oplevel.sesmåder hos de• grænsepsykotiskc patienter, som er indbyrdes 
forskelligartede i et omfang, der langt ovcrskricln de varialionsgr:rnser, der 
sædvanligvis ses hos normale mennesker, hvor relativt stabile karakterlra·k be
tinger nogenlunde ensartede trn:k i oplevelsesmåden i en afgr;rnset situation 
på et givet tidspunkt. 

De tr:rk i ske·maet, 1·i i forstt• række· vil i111<·n·ssrn· os for er fulg1·mll' : 

( I ) det samlede svar-antal. 
(2) det relative antal Dd-svar. 
( 3) arten af farvesvan•ne. 

(4) sv%. 
( 5) forekomsten af »chock-rPaktioncr«. 
(6) den almene holdning under opgan·losningen. 

På trods ar imlil'idudl<· variationer. e·r der iojndald1·11d1· forskl'fk imrl
lem de to grupper: 

(I) gennemsnitligt 2-3 gange så mange svar i patientgruppen. 
(2) i forhold til det samlede svarantal: fire gange sr1 mange Qc!-svar i 

patientgruppen. { 1 , . 

(3) markant overvægt på farvedetermincrede tolkninger i patientgruppen, 
og i alle tilfældene bortset fra et, forekomst af »rene farvesvar«. I kontrol
grnppPn: OVCrva·gt ar fonn-determincrl'dC farwsvar t'ffer· figcv;rgl llll'lfl'lll 

FFb og FbF bortset fra !-t tilf:dde. lugen forekomst a.f »rene farvesvar«. 
( 4) tendens til lan~rc sv % i patientgnrppen end i kontrolgnrppen. 
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( 5) iøjnefaldende forskel i retning af »chock-reaktionernes« manglende 
tilstedeværelse i patientgruppen og deres regelmæssige forekomst i kontrol

gruppen. 
(6) iøjnefaldende forskel i retning af en gennemført »intellektualiserende« 

holdning under opgaveløsningen i patientgruppen, en holdning der kun lejlig
hedsvis forekonnner i kontrolgruppen og da i betydeligt afsva:kkct form. (Sig
naturen: + refererer til »/orm kritik« i forbindelse med tolkningerne, »deJkrif1-
tio11« af tavlerne eller omtale af tavlernes symmetri. Signaturen: t refererer 
herudover til en overomhyggelig holdning, minutiøse overvejelser og retfær
diggørelser af de givne tolkninger etc.). 

Den oplevelsesmåde, som udtrykkes gennem den intellektualiserende hold
ning, de mange svar med overva·gt på - ofte minutiøst perciperede - Dd
svar og rn sv % i underkanten af, hvad der skønsmæssigt er almindeligt, 
rcfcn~rer tilsammen til en holdning, som man hos ikke-psykotiske forsøgs
personer ville vente at finde hos følelseshæmmede, måske tvangsneurotisk 
prægede personligheder. Hos disse ville det imidlertid være højst usædvanligt 
samtidigt at støde på den oplevelsesmåde, som kommer til udtryk gennem 
FbF-svarenc og i særlig grad de diffuse »rene farvesvar«, ligesom man - i hvert 

fald hos angstneurotiske mennesker - ville vente at finde »chock-reaktioner« 
som udtryk for, at angsten er knyttet til relativt velstrukturerede, afgrænsede 
neurotiske konflikter. 

Tager man omvendt sit udgangspunkt i den oplevelsesmåde, der udtryk
kes g1·111wm farvesvarenes art, vil den iøjnefaldende overva~gt på typen FhF 
og Fb rrfcrcrc til en holdning, som man hos ikke-psykotiske forsøgspersoner 
ville vente at finde hos affektlabile, impulsive, eventuelt noget opfarende og 
overfladiske mennesker, måske med hysteriske eller psykopatiske træk i deres 
pcrwnlighed. Hm disse ville det imidlertid være højest usa·dvanligt at få så 
mange svar til prøven, og da især så mange Del-svar; man ville vente en sv % 
noget over det gennemsnitlige; den intellektualiserende holdning ville ligge 
mennesker af denne type fjernt, og man ville vente en hyppig forekomst af 
»chock-rraktioner«. 

Som clrt vil va·rc fremg<°wt af sk1·rnact, rummer praktisk taget all<~ i pa
tientgruppen i udtalt grad disse indbyrdes modstridende træk, - som eksem
pler kan nr. 60 tages som den mest udtalte og nr. 40 som den mindst udtalte 
repra·sentant. Herimod ses så iøjnefaldende modsætningsforhold mellem de 
indbyrdes relationer i prøvernes scores ikke i noget tilfælde i kontrolgruppen. 
Man får indtryk af hvor vide grænser, man må regne med vedrørende disse 
talmæssige repr<rsentationer inden for en »normalgruppe«, men - omend der 
srs betydelig disharmoni i scores-fordelingen hos fp. nr. 10, er dn i intet til
fælde tale om indbyrdes modsætninger, som blot tilnærmcl~esvis kan komme 
på hnjde med, hvad der ses hos alle i patientgruppen. 
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Yderligere skal to forhold omtales, som ikke fremgår dirrktc af tabrllen. 
Det ene drejer sig om F+ %; hvor værdierne - trods individuelle variationer -
er utvetydigt ringere i patientgruppen end i kontrolgruppen. Hvad der ikke 
kan udtrykkes i dette :i>gcnnemsnitstal« er imidlertid, at de relativt lave F + %
værdier udtrykker endnu større modJætningJf orhold i relation til en normal, 
realitetsbetonet oplcvelsesm~1de smn kontrolgruppens, end tallrne i sig selv vi
ser. Det hænger sammen med, at F + % for alle patienternes vr<lkommende er 
et :i>gennemsnit« af meget formdårlige, diffuse og ustrukturerede svar, præget 
af fusion, pars-pro-toto etc. og meget formskarpe, højtforarbejdede svar; me

dens F + % i kontrolgruppen udtrykker et nogenlunde jævnt niveau for hver 
enkelt forsøgspersons vedkommende, hvor forskellen i kvalitet imellem hvad 
der er er scoret F + og hvad F ...;- ikke har været så påfaldende stor som for 

patienternes vedkommende. 
Det andet forhold drejer sig om et udtalt 111i.1/orhold imellem arten af 

farvesvar i patientgruppen (den påfaldende overvægt på typen: Fi1F og Fb, 
hvilket ifølge Rorschach's hypoteser må opfattes som udtryk for følelsesma~ssig 
labilitet og impulsivitet), og patienternes faktiske ad/ ærd og holdning over for 
omgivelserne i det daglige, således som man kan få indblik heri dels gennem 
de meget langvarige kliniske observationer, dels gennem det direkte indtryk 
af deres holdning og kontaktform i testsituationm. Her forholder dC'I sig så
dan, at samtlige disse patienter er i udtalt grad affektha:mmede og sky, til
bagetrukne, i mange tilfælde i en sådan grad, at de indretter deres liv således, 
at de praktisk taget undgår omgang med andre mennesker. I )e er ensomme 
og angste for at vise deres følelser. I )er kan lejlighedsvis forekomme affektud
brud, men der er da tale om en adfærdsform, som patienten selv føler sig 
fremmed overfor, og som repræsenterer et klart brud med den i øvrigt affekt
hæmmede holdning. For to af disse patienters vedkommende har der været 
tale om klinisk manifest psykose, i det ene tilfælde (pt. nr. 57 ) af forbigå
ende, episodisk karakter, i det andet tilfælde (pt. nr. 58) har det siden vist sig, 
at den grænsepsykotiske tilstand var et forstadium i udviklingen af paranoid 
schizofreni. I alle de øvrige tilfælde har den gra'.mcpsykotiskc tilstand holdt 
sig stabilt og uforandret. 

I selve testsituationen er patienten~ holdning ovrr for undersøgeren m;l'Tk
bart forskellig i forhold til den, man træffer hos ikke-psykotiske forsøgsper
soner, og da især hos den type hysteriforme eller psykopatisk prægede person
ligheder, som ofte giver mange farvesvar i prøven. Hvor disse sidste ofte er 
appellerende, idet de spiller aktivt og bevidst på kontaktforholdet til under
søgeren, er urolige, snakkende med talrige emotionelle udbrud som reaktion på 
tavlerne, så er de grænsepsykotiske, schizofreniforme patienter præget af en 
diametralt modsat holdning. De er sky og tilbagetrukne, sidder ofte ube
kvemt på kanten af stolen med stivnet motorik undl'r de i rrgkn meget lang
varige prøver. På trods af dl'rcs talrige svar til prnwn siger de prakti.~k taget 



173 

intet spontant ud over intellektualiserende bemærkninger om testmaterialet. 
Eventuelt kan de gøre bemærkning om, at det »sætter så meget i gang« at se 
de billeder, og at man nok skal »passe på sin fantasi«, men direkte udtryk for 
emotionalitet ses ikke i holdningen. Deres kontakt over for undersøgeren er 
oftest overordentligt svag og »sprød«, de ser kun sjældent op, og det er ka
rakteristisk, at dersom undl'rsøgeren selv indtager en passivt interessen~t hold
ning, befinder de sig bedst, hvorimod de tydeligt føler sig ilde berørt, dersom 
undersøgeren er for aktivt kontakttilbydende i sin holdning. 

Dette forhold er i så klar modstrid med Rorsclzach's hypotese om, at der 
skulle bestå en direkte og entydig forbindelse mellem »farvesvar« i prøven på 
den ene side og en tendens til at vise »emotionel adfærd« på den anden, at 
det kræver nogle kommentarer, så meget desto mere som uoverensstemmel
serne sandsynligvi~ hænger sammen med et metodeproblem, der er uhyre væ
sl'ntligt for al forskning inden for klinisk psykologi, nemlig modsætningsfor
holdet mellem en mekanistisk, mosaikpsykologisk fremgangsmåde på den ene 
side og en dynamisk, gestaltpsykologisk indstilling over for problemerne på den 
anden. 

Rorschach's holdning i dette metodespørgsmål er ikke klar, idet han på 
den ene side fremsætter hypoteser om absolutte og stabile forbindelser mellem 
visse talværdier i det scorede testmateriale og dertil entydigt korresp_onderende 
personlighedstræk; medens han på den anden side samtidig understreger, at . 
man aldrig kan fortolke en af testens variable uden tillige at tage hensyn til 
hele prøven. Denne lidt vægelsindede holdning i dette metodespørgsmål er 
givetvis medvirkende til, at der i den efterfølgende forskning med Rorschach
prøven kan ses så slående forskelle i retning af metodevalg: forsøg på stati
stiske, evt. faktoranalytiske bearbejdninger af testens scores står over for ar
bejder, der er præget af de løsest tænkelige hypoteser vedrørende forholdet 
mellem testbesvarelserne og »personligheden som helhed«. Begge fremgangs
måder kan finde en vis støtte gennem citater fra Rorschach's originalafhand
ling. Denne »dobbeltindstilling« hos Rorscl1ach kommer særlig tydeligt frem 
under hans behandling af farvesvarene i prøven. 

Rorschach's hypotese går kort sammenfattet ud på, at der består et nogen
lunde pålideligt forhold mellem forsøgspl'rsonens måde at »tyde« de 10 tav
ler på og visse træk i hans personlighed. Hvad angår farvesvarene, opfattes 
disse som et af de træk i prøven, der ækvivalerer med følelsesbetonet adfærd. 
Nøjere specificeret skal typen: FFb være udtryk for »veltilpasset affektivitet«, 
en forudsætning for evne til at komme i følelsesmæssig kontakt med andre 
mennesker; typen: FbF skal udtrykke »egocentrisk affektivitetc og følelses
mæssig labilitet, medens typen: Fb skal udtrykke »utilpasset affektivitet« i 
fonn af impulsiv og ubehersket adfærd (Rorschach 1954, p. 31 ff.). Herudover 
opererer Rorschach med en hypotese om, at der er et ligefremt og direkte for
hold mrllem det .1amlede antal farvesvar og forsøgspersonens følelsesliv: »Die 
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Zahl der Farbenantworten ergibt, absolut genommcn, cin<'n Massstab fiir die 
Labilitat der Affekte« ( 1954, p. 93 ). Det samlede antal farvesvar beregnes 
således, at et farvesvar af typen FFb takseres til 1/2 point, FbF til I point og Fb 
til P/2 points. 

Disse to hypoteser forliges ikke godt, dersom de opfattes bogstaveligt og 
ikke blot som løst antydede temknser. 1 krmm man onsker at a11vencl1• clrt 
talrmessige ,;.;aterialc fra scorede Rorschach-prnwr i forsknini-,rsma:ssigt øje
med, vil man let komme i vanskeligheder på dette punkt, thi hypotesen om 
et direkte forhold mellem den samlede farvesum og et menneskes affektivitet 
går imod hypotesen om, at de forskellige kategorier af farvesvar er udtryk for 
forskellige former for følclsesma·.ssige holdninger over for omgivelserne. Der
som man f. eks. opererer med en »farvesum« = 3 hos en forsogspcrson, da kan 
vi ikke se, om han har givet 6 svar af typen FFh, hvilket skulle udtrykke en 
udtalt evne til at reagere med vclbrher.skede og socialt tilpassede aff<·kter, el

ler om han har givrt f.eks. 2 svar af typrn: Fh. hvilket sk11llc 11<ltrykk1• en 
tendrns til at rcagrn· 111rcl egocentriske, lahilt· og i111p1dsi\'I' f11lt-IS1T. l>1·ltr for
hold er et eksempel på de \'anskcligheder, man modn. hvis man vil arbejde 
kvantitativt med Rorschach-prø\'C'ns scorr s. thi ingen ville doµ; acceptere det 
synspunkt, at .seks µ;ange udtryk for veltilpasset og hensynsfuldt følclscsm:cs
sigt engagement a·kvivalerer med to gang u<ltryk for egocentrisk folelsesmæssig 

impulsivitet og labilitet. 
Det meget vigtige metoclcsporgsmål: i hvilkrt omfang drt er muligt in<lrn 

for personligh<'clspsykologien at isolere afgræns1·cl1• variahk og unclersogc 
dem løsrevet fra den lwlhrd, h\·ortil dr lmn•r, fimln ingl'll losning i llor
sclzacl1's afhandling. Med baggrund bl.a. i det beskre\'ne mod1æt11i11f!Jf orlio/d 
mellem et meget betydeligt antal farveclcterminerede svar og en meget afdæm
pet, affektsky holdning hos de gra·mcpsykotiskc, schizofreniforme patienter, 
vil jeg mene at variablen: »farvesvar i Rorschach-prøven« på den ene side 
og »affektiv labilitet« på den anden side er for sna:vert afgra·nsede enheder til, 
at man kan forvt'nle, der skal best;°1 nnµ;rt absolut og entydigt forhold; og 
enclviclcre at Ronchach's hypotese hl'rolll hviler p;°l en nll'kanis t i~k, mosaik
psykologisk t;rnknn1'1de. lll'nne hypotrse er jo nu også lan~t fra Ronclrnch's 
eneste mening om den sag, idet han oftr tall'r 0111, at andrr faktorer i proven 

kan være »stabiliserende« og afsva:kke farvesvarene~ betydning. 
Ud fra en dynamisk, gestaltpsykologisk orientering vil man finde det nød

vendigt at arbejde med mere komplekse helheder, og man vil ikke for\'ente en
tydige forbindelser mellem isolerede fa·nomener i disse hellll'dl'r, men vil søge 
at lægge større vægt på relationer mellem forskellige faktorer end på absolutte 
kvantiteter. 

Denne metodologiske indstilling kan støttes af endnu nogle iagttagelser. 
Man ser ikke sjældent, at kronisk psykotiske patienter, hvis ydre adf:ncl er 
præget af uro, aggressivitet og voldsomhed, giver Rorschach-besvarelser prak-
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tisk taget uden farvesvar; - et forhold, som er i ligeså klar modstrid med Ror
schach's hypotese som de grænsepsykotiske, schizofreniforme patienters mange 
farvesvar. Dette modsætningsforhold implicerer to problemer. For det før
ste er patienter af den type sjældent i stand til at samarbejde alt for godt 
ved Rorschach-prøven, og de giver sjældent særlig mange svar. Man kunne 
da t;l'nkc sig, at dette var årsagen til modsa'.tningsforholdet, og at disse pati
enter måske ville give mange farvesvar, hvis de havde været i stand til at for
dybe sig mere i opgaven. Denne forklaring er dog næppe fyldestgørende, for 
det er en erfaring fra arbejde med Rorschach-prøven over for andre typer 
psykotiske patienter, at få svar i en prøve ikke nødvendigvis er ensbetydende 
med få eller ingen farvesvar. Når en virkelig affektspændt patient arbejder 
overfladisk og modvilligt med prøven, giver han ikke nødvendigvis kun form
svar, men han giver ligeså hyppigt overfladiske, vage, lavt forarbejdede farve
svar af typen: »sikke noget griseri, det er jo bare noget farve, der er smurt ud«; 
- »det l'r jo hare noget hlod på jorden« e.ller »det ligner het;:endt v;rv med 
den farve, det er nok en sygdom«. Farvesvar af denne type kræwr ikke megen 
fordybelse i opgaven, og forekommer ofte i prøver med få svar. 

Det andet spørgsmål, som melder sig, hænger netop sammen med det pro
blem, som er dette afsnits hovedemne, nemlig det forhold, at der kan gøre sig 
iøjnefaldende mod.rætning.1{ orhold gældende i psykotiske patienters oplevel

sesmåde, som ikke kendes i tilsvarende form hos psykisk raske mennesker. Vi 
er her inde på spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved »affektiv labilitet«, 
om dl'nne pcrsonlii~hcdsvariahcl skal bedømmes ml fra det pågældende 111en-
11cskt'.s handll'1111111stre og det indtryk, han gnr på sine medmennesker, elkr om 
det skal bedømmes ud fra introspektive iagttagelser fra den pågældende. Hvad 
kronisk psykotiske patienter angår, er den sidste udvej ikke farbar. Ved disse 
tilstande kan vi imidlertid ofte støde på den vanskelighed, at vi ikke umiddel
bart kan regne med, at der gør sig det samme nogenlunde pålidelige forhold 
gældende, som vi er vant til at se inden for normalpsykologiens område, imel
lem en persons emotionelt pra·gede handlinger på den ene side og dertil sva
rende adækvat oplevet affekt på den anden side. Det er en klinisk psykiatrisk 
erfaring, at psykotiske patienter, der udviser voldsom adfærd ikke altid synes 
at o/1leve en følelsestilstand, der på nogen måde svarer til, hvad man får ind
tryk af, gør sig gældende, dersom i øvrigt normale mennesker »bliver så ra
sende«, at de opfører sig voldsomt og aggressivt. Der synes hos patienterne at 
kunne være tale om en form for adfærdsstereotypier, hvor den aggressive, ud
skældende form ikke modsvares af tilsvarende oplevet affekt . 

Som yderligere illustration af dette forhold kan nævnes den erfaring, at 
farlige patienter, der har begået voldelige overfald, eventuelt mord, kan vise 
Rorsehach-prøver uden et eneste farvesvar. Man kan heroverfor indvende, at 
disse prøver bliver foretaget efter den voldelige handling, som har ført til ind
læggelsen, og at affekten da ikke længere behøver at gøre sig gældende på 
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samme måde i patientens tilstand som før handlingen. Det er i denne sammen
hæng af teoretisk interesse at kunne anføre en observation ( pt. nr. 62), hvor 
en patient er blevet testet med Rorschach-prøven få dage før hun begik horni
cidiurn. (Testningen er udført af cand. psych. Kjeld Andreassen, der har stil
let materialet til min rådighed). Jeg har siden haft lcjlighecl til at teste patien
ten to g;in$'~ i den oh~l'rvatio11sp!•riocl1', cll'r fulgle l'flrr drabet. I )c udr!'gncd!'. 
scores fra disse tre prøver anf ures sl'1ledes: pruve I : foretaget få dage inden 
drabet; prøve II: foretaget en måned efter; og prøve 111 : foretaget tre måne
der efter: 

Prøve I: svara11tal 17. 

5 G 13 F+ F% 88 6 V-svar 
li D 2 F+ F+% 86 Fh-chock tavle VIII.X. 

1 DdD 2 B sv% 35 

Prøve II: svara11tal 15. 

5 G 9 F+ F% 73 8 V-svar 
1 DG 2 F+ F+% 81 Fb-chock tavle 11. 
7 D 2 B sv% 40 versagen tavle II . 
2 Dd 2 FHd 

Prøve III: svarantal 35. 

5 G 30 F+ F% 91 7 V-svar 
1 DG 2 F -:- F+% 93 ing1•n choi:k-rl'aktioncr 

23 J) 2 n SV~~ ·B I l.a!(C 

5 Ud I n+ 
1 Ddzw 

Ved alle tre testninger accepterede patienten opgavesituationen, men var 
ved de første to prøver for spændt og hæmmet til at kunne give mange svar. 
Det er værd at bemærke, at da hun ved tredie testning kan give et svarantal 
lidt over det normale, forekommer der stadig ingen farvesvar. Da i denne 
sammenhæng kun de manglende farvesvar er af interesse, skal der ikke gives 
mere indgående omtale af pmvernc, der for de to siclstrs veclkommenclc rum
mede paranoide træk og tegn på schizofrcne tankeforstyrrelser. Den kliniske 
beskrivelse af hendes følelsesmæssige tilstand er i overens.~temmelse med de 
manglende farvesvar i prøverne: hun viser påfaldende mangel på oplevet af
fekt i forbindelse med drabet og med hele sin situation. 

Rattlelf har efterprøvet Rorschach's hypotese om forholdet mellem far
vesvar og affektiv labilitet ( 1958), og det kan tænkes, at den uoverensstem
melse, som lmn findrr (p. 144) imellem Rorschnch's hypotese og rn udtalt 
mangel på farvesvar i den af hans psykiatriske patientgrupper, der karakterise
res som urolig og affektlabil, kan li;i·nge sammen mPcl forhold, som de hc•r lw
skrevne. 
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En farbar udvej af det skitserede metodologiske dilemma må bestå i 
bestræbelser på at udlede tilpas omfattende syndromer af træk, som på den 
ene side er af tilstrækkelig omfattende og kompleks natur til, at vi undgår den 
mosaik-psykologiske fremgangsmådes ulemper, og som på den anden side lader 
sig afgrænse relativt stabilt, således at vi undgår den alt for løse og ensidigt 
intuitive fremgangsmådes ulemper. I relation til den grænscpsykotiske, schizo
freniformc patientgruppe er et sådant syndrom af relationer beskrevet på side 

170. 
Den grænsepsykotiske, schizofreniforme personlighed er beskrevet således 

klinisk (p. 41 ff), at den rummer schizofreniens grundsymptomer, at den til
syneladende neurotiske symptomatologi er instabil og vekslende, at angsten er 
diffus og panikagtig, at de sexuelle forstyrrelser er :»polymorfe«, at kontakt
evnen er dårlig, og at personligheden overhovedet er skrøbelig og sårbar, hvor
ved der består risiko for psykotiske sammenbrud. 

Taget som helhed kan man tale om, at di~se personlighedstræk afspejler sig 
i Rorschach-prøven på følgende måde: de schizofrene grundsymptomer ses 
klarest i form af formelle tankeforstyrrelser, dels således som det fremgår af 
de :»uforligelige oplevelsesmåder«, der både kommer til u<!_tryk i prøvens :<>for
melle opgørelse« og igennem enkeltbesvarelser som tidligere beskrevet, dels i 
form aif vage, fusionsprægede og pars-pro-toto-prægede tolkninger. De insta
bile og vekslende neurotiske træk afspejler sig i de indbyrdes modsætnings
fyldte holdninger, der på en gang er præget af tvangsmæssig hæmning og stor 
følclsr$mæssig nærtagenhed, udtrykt ved at der side om side forekommer 
mange svar, især mange Dd-svar, en intellektualiserende holdning og mange 
farvedeterminerede svar. Denne konstellation vidner overensstemmende med 
det kliniske indtryk af patienterne om en stærk subjektiv oplevelse af affekt og 
indre spændthed, som imidlertid ikke kommer til udtryk gennem ydre adfærd. 
Den vage, panikagtige angst afspejler sig igennem de manglende chock
reaktioner, der i forbindelse med så pathologiske personlighedstræk i øvrigt 
ikke er tegn på manglende angst, men tværtimod udtryk for manglende evne 
til at strukturere oplevelserne så meget, at de tager form af afgrænsede kon
flikter. De »polymorfe« sexuelle forstyrrelser kan lejlighedsvis afspejle sig 
igennem svarenes indhold i form af sexuelle fantasier af et så uhæmmet og 
uforarbejdet tilsnit, som ikke træffes hos »ægte« neurotikere. Den dårlige kon
taktevne afspejler sig direkte i patienternes holdning under prøven, og person
lighedens sårbarhed og ringe stabilitet fremtræder tydeligt, når man betragter 
hele denne komplekse struktur under et. Betragtet på denne måde vil de til
syneladende kaotiske og uforenelige træk i enkelt-faktorerne i prøven tilsam
men blive meningsfulde og vel egnede til at karakterisere denne rgenartede 
personlighedstype. 

Vi vil således ikke regne med, at vi i forbindelse med så komplekse for
hold, som dem vi arbejder med inden for personlighedspsykologi og personlig-
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hedstestning, overhovedet kan forvente at en hypotese som Rorschach's -
om et direkte talmæssigt forhold mellem farvesvar og affektivitet - kan have ab
solut og entydig gyldighed under alle forhold. Når vi nu lejlighedsvis møder 
klare afvigelser fra en i øvrigt nyttig og anvendelig hypotese som denne, vil vi 
imidlertid ikke opfatte dem som uregelmæssigheder, der helst skal bortforkla
res, men som forete!'ls<'r, drr i sig selv er va~rdiruldc kilder til en mere nuan
ceret opfatielse af fænomenerne. Såvel for de grænscpsykotiske patienter.~ ved
kommende som for de stereotypt agressive og voldsomme, eller de svært hæm
mede, men lejlighedsvis farlige patienters vedkommende, vil vi opfatte mod
sætningsforholdet mellem tilstedeværelsen resp. den manglende tilstedeværelse 
af farvesvar og den roligt afdæmpede resp. voldsomt aggressive ydre adfærd 
som træk, der positivt karakteriserer disse personligheder. I det første tilfælde 
som udtryk for, at stærk indre affektspændthcd hindres af andre kræfter i 
personligheden i at få frit udtryk bortset fra lejlighedsvise impulsgennemhrud, 
som patienten selv står uforstående overfor. I det andet tilfa·lcle som udtryk 
for, at visse psykotiske tilstande kan være pra·get af en så lø.~ personligheds
struktur, at der ikke består den sammenhæng, som vi i normalpsykologien er 
vant til at se gøre sig gældende mellem bestemte former for oplevet emotio
nalitet og bestemte handletendenser. 

Hermed er vi tilbage i dette afsnits hovedemne, der består i, at en tendens 
til at opleve emner, som på et mere struktureret funktionsniveau ville blive 
opfattet som modstridende og uforenelige, i vag og diffus tænkning kan ek
sistere »uimodsagt« side 0111 sidt-. Vi har S!'t ckt gorc sig gældende i enkclt
br.warclst·rnc til de forskellige tests s1'1\'l'I som i r1'1:,tio111·1m· nwllrm d1• sammen
talte scores-kategorier for Rorschach-prøvens vedkommende. 

Vil vi sætte dette træk i tænkningens formelle organisation i relation til 
den kliniske symptomatologi hos schizofrene patienter, ses en parallel i det, 
som Kraepelin kalder :i>Zerfahrenheit« på forstandslivets-, »Ataxi« på følel
seslivets- og »Parabuli« på handlings- og viljeslivets område. Særlig klart 
fremtræder overensstemmelsen med det kliniske begreb, som Blculer benæv
ner ambivalens (jfr. p. 29), og som af en patient blev udtrykt således: »Så 
snart man udtrykker en -tanke, ser man straks hele tiden dens mod-tanke«. 
Vestesen (1960, p. 19) giver eksempler på, hvorledes schizofrene patienter kan 
give klart udtryk for følelsesmæssig ambivalens over for deres nærmeste; f. eks. 
siger en kvindelig patient: »Jeg elsker min mand, og jeg hader ham, jeg må 
gemme brødkniven om natten for ikke at skære halsen over på ham«. Veste
sen gør opmærksom på, at neurotikere og normale vil være tilbøjelige til at 
fortrænge den ene komponent og kun være sig en positiv eller negativ indstil
ling over for samme person bevidst. Hvad angår det aspekt af oplevelsen, som 
vedrører tænkningens organisation, kan det udtrykkes således, at på lavt struk
turerede funktionsniveau'er, hvortil de psykotiske oplevelser hører, kan de 
:.uforligelige« emner: kærlighed og had eksistere simultant side om side. På 
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højere strukturerede funktionsniveau'er vil der gøre sig en tendens gældende 
til at opretholde orden i de oplevede emners relationer, hvorfor man søger at 
»tage stilling« og på ethvert givet tidspunkt skyde den ene af de »uforlige
lige« komponenter til side, hvilket naturligvis ikke indebærer, at de ikke begge 
kan gøre sig gældende over for samme person på forskellige tidspunkter. 

Det her beskrevne fænomens forhold til psykoanalyti.1k teori er allerede 
gjort klar i begyndelsen af dette afsnit. Det ofte »selvmodsigende« præg ved 
psykotisk tænkning, således som det kan afspejle sig i testsituationen, er 
samme sag som den »uorden med hensyn til de logiske relationer«, der af 
Freud beskrives som karakteristisk for »primær-proces-tænkningen« (jfr. p. 
63). Alle de træk, som Freud be~kriver, kan som omtalt ikke komme til ud
tryk i de her anvendte psykologiske prøver, men de kendes - foruden fril 
drømme, også fra andre normalpsykologiske foreteelser. Man kan ofte i drøm
me oplev<', at der ikke forekommer nogen klar tid.ifølge svarende til, hvad 
man skulle forvente ud fra normal vågen oplevelsesmåde. Begivenheder og 
situationer kan skifte og aflme hinanden i flæng uafhængigt af den række
følge, som i vågen tænkemåde ville være den korrekte. 

Hvidtfeldt (1958, p. 26) formulerer sætningen: »The pastis equal to the 
present and to the future« som en lovmæssighed, der generelt karakteriserer 
den oplevelsesmåde, der gør sig gældende i forbindelse med »primitive« re
ligioners ritualer og ceremonier. Han understreger, at det kun er på kultplad

sen, denne lovmæssighed har fuld gyldighed ; for de begivenheder, som fore
går her, g:ddcr imidlertid andre tidsoplevels<."r end for hverdagslivets bcgiv1~n

hcdcr. I lan illustrerer det således, at hvor dagliglivets tidsopfattelse kan sam
menlignes med perler trukket på en snor, så kan de ceremonielle begivenhe
der opfattes som en perlehob, hvorfra man kan tage snart en og snart en an
den frem til beskuelse. År efter år tages den s~mme perle frem ved den samme 
fest, hvorved de store hændelser bliver tidløse, fordi de stadig gentages. 

Hvad angår størrelsesrelationer kender vi fra børns tegninger det fæno
men, at den person eller ting, der har størst følelse~mæssig betydning for bar
net, fremstilles figurligt større på tegningen end personer eller ting, som be
tyder mindre for barnet, uafhængigt af og ofte i direkte modstrid med de ob
jektive forhold. Tilsvarende udnyttes ofte i malerkunsten den mulighed, f. 
eks. at give en figur relativt stor betydning i et billede ved at fremstille den 
i relativt stor størrelse. Som et eksempel kan nævnes den måde hvorpå en 
maler som Marc Chagall meget virkningsfuldt udnytter de muligheder, der 
består i at »negligere« den orden og regelmæssighed, som hører til vclstruk
tureret, realistisk tænkning og lade en tilsyneladende »uorden« i relationerne: 
stor-lille; opad- nedad; en face-en profile etc. være det i særlig grad udtryks
fulde element, som appellerer til andre oplevelsesmåder hos beskueren, end de 
hverdagsagtigt realistiske. 

Endnu en sammenligning med den gammel-ægyptiske verdensopfattelse 
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kan illustrere, hvorledes træk, som i formel henseende er beslægtede med dem, 
vi her har set gøre sig gældende for psykotisk tænkning, men som forekom
mer fremmede for vor almindelige, konventionelle tænkemåde, kan være et 
naturligt og velintegreret led i en oplevelsesmåde, som gør sig gældende i andre 
kulturer. Wilson (1946, p. 45 ff.) beskriver forholdet således, at Ægypternes 
verdensbillede, set med vore øjne, 111å forekomme flydende og foranderligt. 
:.Forklaringer«, som vi ville finde selvmodsigende, fremtræder i deres skrif
ter uimodsagt side om side som komplementære billedlige repræsentationer. 
I en og samme fremstilling beskrives himmelhvælvingen som bugen på en 
himmelsk ko, oversået med stjerner; herved frembringer den »mælkevejen«, 
ad hvilken solens båd følger sin himmelske bane. Betragtet ud fra videnska
belig tænknings krav, måtte disse to billeder være alternativer, men ud fra 
en tænkemåde, hvor ideer kan »smelte sammen« og »glide over« i hinanden, 
kan sådanne forestillinger opleves som komplementære i stedet for selvmod
sigende. 

REPRÆSENTATION 

Efter nu at have karakteriseret de vide, mtrukturerede emner gennem egen
skaberne (I) oprindelig, udifferentieret vaghed, (2) fusio11, (3) pars-Jno

toto og ( 4) :rnkorrigerede modsætninger«, skal vi betragte et aspekt af tænk
ningens fom1elle organisation, som spiller tilsvarende stor rolle for forståelsen 
af de formelle, schizofrene tankeforstyrrelser, og som ligesom de tidligere be
skrevne lader sig påvise ved hjælp af de psykologiske prøver. Det drejer sig om 
det aspekt, der almindeligvis betegnes med det som oftest slet definerede be
greb symbolisering. 

Som det vil være fremgået af den tidligere gennemgang af forskellige teo
rier om de schizofrene tankeforstyrrelser, hersker der samme uenighed i 
spørgsmlUet om, hvorvidt schizofren tænkning skal beskrives som »sym
bolsk« eller ej, som i spørgsmålet om, hvorvidt schizofren tænkning skal op
fattes som »konkret« eller som »overabstrakt«. I psykoanalytisk teori omtales 
schizofren tænkning som »a symbolic cquivalcnt of action« (Fenichcl 1945, 
p. 422), og det anføres, at schizofrcne har l'n umiclclclbar og intuitiv forståelse 
af symbolik i modsætning til neurotikere, som ofte kan have meget vanskeligt 
ved at acceptere symbol-fortolkninger i psykoanalyse. Bleuler finder, at schi
zofren tænkning i høj grad er symbolsk, men at patienterne har en karakteri
stisk tilbøjelighed til at opfatte symbolerne som realiteter (jfr. p. 50). Kasanin 
hævder heroverfor - i overensstemmelse med Goldstein's teori om, at den 
schizofrene grunddefekt består i en regression til en »konkret holdning«, at 
schizofrene tænker på rn konkret, »matter-of-fact«-facon, hvor tingene har 
en personlig snarrre encl en symbolsk va·rdi ( jfr. p. 54), - et forhold, der ofte 
udtrykkes således i psykiatrisk terminologi, at schizofrene anve11der symbolerne 
på konkret måde. 
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Modsætningsforholdet mellem de forskellige forskeres opfattelse er for
mentlig tilsyneladende og den enkeltes anskuelse afhængig af, hvilken mening 
han tilskriver ordet symbol. Problemet synes at hænge nøje sammen med de 
tidligere omtalte uoverensstemmelser i spørgsmålet vedrørende schizofren 
tænknings forhold til begreberne: konkret vrs. abstrakt, og i hvert tilfælde er 
der ingen tvivl om, at ordet symbol anvendes i vidt forskellige betydninger, 
således at det hos forskellige forskere refererer til væsensforskellige oplcvel.~es
måder. For som illustration at nævne eksempler på de mest ekstreme modsæt
ninger kan anføres, at man i psykoanalytisk teori kan tale om, at f. eks. en 
slange kan optræde som symbol for penis, og at man i den moderne, symbolske 
logik kan tale om, at formlen »p v q« er symbol for den dom, der sprogligt 
udtrykt ville lyde: »enten er p sand eller også er q sand, eller måske er de sande 
begge to«; - eller det forhold, at inden for ethvert videnskabsområde vil bog
staverne A og Il, x og y være de symboler, man regelmæssigt tager i anven
delse, når man ønsker at formalisere eller almengøre e~ sagforhold. Som or
dene anvendes almindeligt, ville vel de fleste tale om, at det første eksempel 
refererer til en konkret og de sidste til en abstrakt tænkemåde. Hvad der i 
begge tilfælde er tale om, er imidlertid det forhold, at et oplevet emne lader 
sig repræsentere af et andet. 

Det område, vi her kommer ind på, er så kompliceret og omfattende, at 
formentlig kun en integration af filosofisk-lingvistiske, udviklings- og sprog
psykologiske samt psykiatriske erfaringer og synsmåder ville gøre det muligt at 
foretage virkeligt tilbundsgående studier og beskrivelser af de schizofrene 
sprogforstyrrelser i meningsfuld sammenhæng med, hvad vi i øvrigt ved om 
psykisk raske menneskers måde at udtrykke deres tanker og indre oplevelser på 
og om udviklingen af den specielt menneskelige evne til at benytte et sprog. 
Som på så mange andre områder gælder det også her, at vi ofte får en særlig 
mulighed for at vinde indblik i normalpsykologiske funktionsmfider gennem 
studier af groft pathologiske afvigelser, fordi disse kan sætte forhold i relief, 
som er så selvfølgelige for en normal oplevelsesmåde, at de let unddrager sig 
vor opmærksomhed. Schizofrene sprogforstyrrelser er et fænomen, som i høj 
grad ville være velegnet for sftdanne tværviden.skabelige studier. 

Den udredning af fænomenet repræsentation, som her skal gives, må selv
sagt indskrænke sig til at være en overordentlig begrænset og tilnærmet an
tydning af nogle af problemerne, således som de tager sig ud, når man analy
serer schizofren tænkning ud fra de her anvendte psykologiske prøver. Der 
skal imidlertid gøres forsøg på at anlægge det samme udviklingspsykologiske 
synspunkt på dette fænomen, som i det foregående har været anlagt på ana
lysen af de oplevede emner. Vi vil således stadig i vor beskrivelse søge at holde 
os frie af logikkens begreber: konkret vrs. abstrakt, fordi begrebet :1>konkre
tisering« er dårligt egnet til at karakterisere de mest primitive og umodne op
levelsesmåder. I stedet vil vi videreføre det synspunkt, som hidtil har været 
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anlagt i dette arbejde, at vi har at gøre med »analoge processer«, som udøver 
samme funktion, men som er struktureret forskelligt p<°i de forskellige udvik
lingsniveau'er. Ligesom vi har set, at de oplevede emner kan have forskellig 
formel struktur på de forskellige funktionsniveau'er, vil vi antage, at også em
nernes repræsentation, - d. v. s. den måde hvorpå de fremtræder, når vi drøm
mer om dem, tænker på dem, meddeler os til andre om cll'm gl'nnl'm gestus, 
ord eller sktift, tegning eller diagram, - at alle disse forml'r for mi<lch·lbare 
fremtrædelsesmåder og~å vil være struktureret forskelligt alt efter hvilket ud
viklingsmæssigt funktionsniveau, vi har med at gøre. Vi har allerede tidli
gere strejfet problemet under omtalen af pars-pro-toto-princippet (jfr. p. 
151), men skal her behandle det i sammenhæng. 

Tranekjær Rasmussen ( 1956 p. 57 ff.) har beskrevet, hvorledes der fore
kommer kontinuerte overgange fra anskuelig (umiddelbar) til ikke anskuelig 
(middelbar) fremtræden, og fra dagliglivets oplevede emrwr til videnskabelige 
emners fremtra~dcn. Disse iagttagelser rdererer alle til psykisk raske, voksne 
menneskers oplevelsesmåde. Vi skal her gøre et forsøg pr1 at udvide <lette om
råde til også at omfatte oplevelsesmåder, som er langt mere primitive og 
umodne end dem, Tranekjær Rasmussen refererer til, når han taler om »dag
liglivets emneverden«, og vi vil dels understrege hvor uhyre forskelligartede 
oplevelsesmåder, der refereres til med benævnelsen .1ymboli.1eri11g, dels søge at 
illustrere, hvorledes vi til trods herfor stadig må regne med glidende og konti
nuerte overgange fra den mcst primitivt umodne til den mc.~t intellckturlt 
avancerede form for repræsentation. 

Som tidligere beskrevet (jfr. p. 6'.i) indgår begrebet .<)'111boli.1rri11g som 
et af grundelementerne i Freud's teori om »primær-processens« tænkemåde 
og defineres her således, at et emne kan træde i stedet for et andet på en så
dan måde, at det fremstiller nogle af det oprindelige emnes væsentlige egen
skaber. Der er tale om en håndgribeligt billedlig repra·scntation, der i udtalt 
grad hviler på en visuelt præget oplevelsesmåde, således som det kendes fra 
drømme. Endskønt de fleste af de cgenskaber, som i drt foregående er beskre
vet som karakteristiske for det mest umodne funktionsniveau's vide, 11struktu
rcrcdc, oplcvccle cmner i de va·sentligstc h1·nsecmlcr svarer 1il dr egl'nskahl'r, 
som Freud tilskriver »prima·r-procc~scns« t;rnkning (fusion svarende til for
tætning; pars-pro-toto svarende til forskydning og »ukorrigeredc« modsætnin
ger svarende til :morden i de logiske relationer«), så er det ikke fundet hen
sigtsmæssigt at opfatte symbolisering i den her beskrevne betydning som en 
egenskab ved de oplevede vide emner, sideordnet med de tidligere beskrevne. 
I stedet vil fænomenet: de oplevede emners repræsentation som anført blive 
behandlet uafhængigt heraf og karakteriseret i relation til de forskellige ud
viklingsniveau'er. Vi vil da se, at den form for re/1ræse11tio11, som Freud kal
der symbolisering netop er betinget af og får sin form igcnncm den udifferen
tierede oplevelsesmådes karakteristiske egenskaber, idet vi vil se, at såvel fusion 
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som pars-pro-toto er basale psykologiske forudsætninger for, at symbolisering 
i denne primitive form kan komme i stand. 

Når man i psykoanalytisk teori taler om, at f. eks. et stykke værktøj kan 
symbolisere penis; at en muslingeskal eller en taske kan symbolisere vagina; 
at bortrejse kan symbolisere død, etc. (Fenichel 1945, p. 49), så er der et 
klart præg af /1ar.1-pro-toto-o/1levelse i disse repræsentationer. Svarende til 
den ustrukturerede oplevelsesmåde gør der sig et vagt oplevet fællespræg gæl
dende mellem symbolet og det, som det symboliserer; i det første eksempel 
»noget, der kan bruges til noget«, i det andet: »noget, som kan indeholde 
noget«, i det tredie: »noget, der forsvinder«. Det er karakteristisk for repræ
sentationen på dette primitive funktionsniveau, at den har et udifferentieret 
- i Werner's terminologi: synkretisk præg (jfr. p. 79) - idet tænkningen ikke 

er diHerentieret ud til en uafhængigt fungerende, selvstændig funktion, men 
at tværtimod forestillingerne er visuelle og billedlige, grænsende til at have 
præg af sansning, og at de i reglen er stærkt følelsesladede. Endvidere er det 
karakteristisk for dette funktionsniveau, at der forekommer en klar og umid
delbart oplevet lighed mellem symbolet og det emne, som symboliseres. Ofte 
vil foruden pars-pro-toto også fusion gøre sig gældende, således at der ikke 
opleves nogen forskel på, eller i hvert fald ikke skelnes klart imellem symbo
let og det symboliserede, men at de to emner kan opleves som værende samme 

sag. Som vi så ofte har set eksempler på, er det også her således, at et vagt 
og udifferenticret fællespræg dominerer oplevelsen, og det er dette umiddel
bart oplevede fællespræg og ikke nogen på forhånd fastlagt definition, som 
bestemmer forholdet imellem et symbol og det, som symboliseres. 

I god overensstemmelse med det - i forhold til en højere struktureret op
levelsesmåde - modsætningsfyldte præg ved den diffuse tænkemåde gør der sig 
to modsatrettede tendenser gældende i forbindelse med symbolerne på dette ni
veau. Måske kan det udtrykkes bedst på den måde, at vi kan tale om to grup
per af symboler: de almene og de individuelle. På samme måde som etnologer 
taler om, at der består en påfaldende overensstemmelse mellem »primitive« 
folkeslags ceremonier, ritualer og magiske handlinger over hele jorden, så ta
ler psykoanalytiske forskere om, at der består en iøjnefaldende overensstem
melse mellem de symboler, som gør sig gældende i drømme, fortalelser, neu
rotiske symptomer o. I. hos mennesker med vidt forskellig social og kulturel 
baggrund, - en iagttagelse, der har ført til Jung's formulering om en »arkety
pisk«, oprindelig og fællesmenneskelig oplevelsesmåde. 

From omtaler dette forhold i forskellige forbindelser ( 1951) og forklarer 
det således, at jo mere primitiv en oplevelsesmåde er, jo »lavere forarbejd
ningstrin« har vi med at gøre. På disse »lave oplevelsestrin« vil, som det 
fremgår af benævnelsen identalia, et vagt enshedspræg gøre sig gældende, me
dens forskelle emnerne imellem ikke er fremtrædende i oplevelsen. Som følge 
heraf vil de oplevede emner være præget af stor ensartethed på dette primi
tive trin. 
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Denne forklaring harmonerer vel med den udviklingspsykologiske model, 
vi anvender i dette arbejde, og vi vil da se de almene, fællesmenneskelige sym
boler som en funktion af den mest oprindelige egenskab ved de vide emner: 
den primære vaghed, som viser sig ved at kun få, men til gengæld vide og 
omfattende emner er uddifferentierede i oplevelsen. I>e individuelle symboler, 
der ikke er alment forsthclige, som i høj gracl præg1•r psykotiske patienll'rs op
levelses- og udtJ·yksmåde, der - som tidlig1·re heskrewt kan gnre deres sprog til 
en >autistisk dialekt«, som undersøgeren må bruge al sin indlevelsesevne for 
at følge og forstå, - vil vi se som en funktion af en lidt mere struktureret op
levelsesmåde. Her kan emner, som har deres oprindelse i individuelle er
faringer og personlige forudsætninger - på baggrund af fusions- og pars-pro
toto-princippet, >smelte sammen«, >træde i stedet for hinanden« og >glide 
over i hinanden« på en for iagttageren ofte ganske uforståelig mhde. Herigen
nem får denne oplevelsesmåde sit præg af labilitet og uberegnclighed. 

Den absolutte modsætning hertil ses i de symboler, der anvendes som >rene 
tegn« i algebra, formel logik, topologi m.m. Hvor vi før havde at gøre med 
det første funktionsniveau i den (s. 76) skitserede model, har vi her at gøre 
med det tredie funktionsniveau. Her repræsenterer tænkningen en højt 
struktureret, uddifferentieret proces, der kan fungere stort set uafhængigt af 
sensori-motoriske og affektive komponenter. Der er ikke her tale om nogen 
umiddelbart oplevet lighed mellem symbolet og det, som symboliseres; tvært
imod er symbolet ofte i henseende til den form, hvori det umiddelbart frem
træder, så forskelligt og 5å fjernt som overhovedet tænkes kan fra det emne, 
som det skal symbolisere. Symbolet er oft<•st i sig srlv »anonymt« uden nogi·n 
bestemt mening eller følclsesma~~sig valør knyttet til sig, og først efter »fælles 
aftale« og klar definition fastlægges den betydning, som det i den givne sam
menhæng skal have. Bortset fra svage tendenser i retning af, at disse oprinde
ligt anonyme symboler kan blive forbundet med en relativt »fast« mening, 
således at symboler som x, NN o. I. umiddelbart kan have betydningen :&den 
ubekendte« eller >en ubekendt person« knyttet til sig, så er de som oftest så 
frie for mening (og derfor i egentligste forstand abstrakte) , at de når som 
helst, det er praktisk, efter definition kan tillægges nye betydninger. De sag
forhold, der refereres til med sådanne symboler er ahnenr, idet de viser hen 
til kategorier og ikke til enkeltindivider. 

I det første tilfælde er det vagt oplevede fællespræg det oprindelige, og op
levelsen af lighed resp. identitet imellem symbolet og det, som symboliseres er 
af umiddelbar, udifferentieret og intuitiv art (i Werner's terminologi: syn
kretisk af natur) . I det andet tilfælde er der tale om, at det sagforhold, som 
skal repræsenteres, eksisterer først og er klart uddifferentieret i oplevelsen, 
hvorefter man med overlæg udvælger sig et egnet symbol, hvis betydning der
på afgrænses fast og entydigt gennem definition. Oplevelsesmåden er her 



185 

højt struktureret, uddifferentieret og intellektuel, (i Wemer's terminologi: di

scret i modsætning til synkretisk). 
Dersom schizofren tænkning skal karakteriseres som symbolsk, da må det 

være i den iførst beskrevne betydning, idet schizofrene patienters meddelelser 
ofte er overordentligt billedlige og malende, hvorimod de ikke besidder de i 
videnskaben anvendte symbolers fast og entydigt definerede afgrænming. Et 
par eksempler kan illustrere dette: 

En patient (pt. nr. 20) befandt sig på tidspunktet for testningen i en 
Wahnstimmungstilstand. Han prøvede at »overbevise sig selv om«, at han 
befandt sig på Rigshospitalet, men :.vidste nok«, at han »i virkeligheden« var i 
en slags koncentrationslejr, hvilket i hans oplevelse hang sammen med, at han 
mente at være hovedmanden for en social revolte. Da han under Rorschach
prøven ser tavle IV, siger han følgende: »det ser sindssygt ud .. måske er det 
(D, 6) et par fødder og det (D, 1) er en penis, der hænger ned .... det er ikke 
nogen helt almindelig penis .. det kan se lidt truende ud .. «/?/ »Ja, der mang
ler noget på den penis ... måske det yderste led ... det kan være opereret bort 
eller noget ... på en måde. Der kunne i det ligge en enighed fra højre og ven
stre, at det kunne være en fordel at få mig forandret«. /?/ »Hvis man gjorde 
mig til kvinde . . en identitetsforandring, fordi jeg ved en del .. «. Patienten bli
ver herefter meget spændt og angst, siger, at når jeg nu med dette billede har 
meddelt ham, at det skal ske, og at jeg skal gøre det, så kan det ligesågodt 
blive overstået. Efter at have forklaret ham meget direkte, at ingen 
her har planer om at foretage noget sådant med ham, og efter endnu en gang 
at have forklaret, hvori dr.n psykologiske undersøgclsr. består, kunne testnin
gen fortsættes. Senere på dagen spurgte lægen ham, hvorledes det var gået 
med den psykologiske undersøgelse om formiddagen . Hertil svarede patienten, 
at det jo ikke var så slemt, som han havde frygtet, hvorpå han smilende til
føjede: »og når man så kommer til besøgstid og forærer mig en banan og to 
vindruer, - så bliver jeg jo lettet«. (Den sidste episode er meddelt mig af 
overlæge Erling Dein) . For denne patient var symbolet og det symboliserede 
i den grad samme sag, at han på ingen måde følte sig foranlediget til at »for
klare sig«, idet det symbolske udtryk for ham var et ligeså godt og naturligt 
udtryk, som den mcrr. konvr.ntionelle sprogbrug, han i øvrigt anvendte. 

I forbindelse med forrige afsnits emne, kan det være rimeligt at gøre en 
bemærkning om det citerede Rorschachsvar, der er eksempel på, at »ukorri
gerede modsætningsforhold« gør sig gældende i oplevelsen. Dersom følgende 
svar til tavle IV: »det kan ligne en mand, og det (D, I) er hans penis« 
blev underkastet en realitetskorrektion, ville den g! i retning af, at størrelses
forholdene var uproportionerede, og detaillen (D, 1) for stor i forhold til hel
heden. Ikke blot »negligerer« patienten dette forhold, men oplever endog bille
det som truende, »fordi der mangler noget p! den penis«. Vi f!r her indblik 
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i den psykodynami.rke baggrund for en sådan formel afvigelse i tænkningen: 
organisation: i dette tilfælde en angstfyldt forventning om kastration; og vi 
ser, hvorledes denne »indre virkelighed« påvirker og fordrejer oplevelsen af de 

»ydre realiteter«. 
Formentlig med samme psykodynamiske baggrund, men ikke så klart med

delt, siger en anden patient (pt. nr. 12) følgende i associationstesten: stimu
lusordet er /onani/ og patienten S\"ar<'r dtrr kort rl'aktionstid: »/iirat«. Ved 
udspørgning forklan·r han, at onani <'r jo si'1dan <'n slags »pirat,,erin~« (en 
neologismt', der vist skal opfattes som et verbum svarende til substantivet: 
pirat). På fornyet spørgsmål forklarer han videre: »jo, i den forbindelse, -
nogen kan jo berøve nogen noget gennem onani«. Efter en pause tilføjer han, 
mf'dens han stirrer mistænksomt på undcrsøgl'rcn: »åndelig påvirkning er jo 
også en slags onani, - gennem sekreter, og det bliver holdt sammen af elektri
citet, - det er nu forkert at benytte det til psykologi, til at dirigere andre med«. 
Dt'nne patients udtryksmåde er i det hele taget mere vag og ustruktureret ug 
langt mere vanskelig at følge end d<'n forsir, mt'n han giver dog utvt'tydigt ud
tryk for den samme ængstelse for, at unckrsngcren skal volde ham fortræd. 
Hvor dt'n forste patient klart udtrykte denne følelse i form af frygt for korpor
lig kastration, så ser vi hos den anden patient en vag og diffus oplevelse, hvor 
legemlig påvirkning, åndelig påvirkning, sexuel påvirkning glider i et på ube
stemt måde, men hvor det hele opleves med præg af at være skadevoldende. 

I øvrigt kan disse to eksempler illustrere de to tidligere omtalte former for 
symboler, idet vi i det første eksempel ser et symbol, som er så umiddelhart 
forståeligt, at det nærmest må betragtes som alment, nwclt•ns vi i tkt ancl1·t 
eksempel snarere har at gore ml'd t't i11dii•id11dl sy111bol, hvor det er nodven
digt at spoq~e sig fr1·111 nogle gange fm meningen er gjort blot nogenlunde 
klar. 

Nu og da kan det være vanskeligt at trække grænsen mellem symbolise
ring, som her beskrevet, og hvad der tidligere er kaldt »fjerne associationer« 
på basis af en pars-pro-toto-oplevelse (jfr. p. 148) . En patient siger til Ror
schach-prøven ( pt. nr. 63) (VII I :G) : »det er dyr ( D, I ) , der springer fra 
deres appetit (D, 2) ud i naturen (D, 5+4)«. Ved udsporgningen forklarl'r 
hun: »det var jo blodet og kødet dernede ( drn rode fa rvc i !>, 2), dn fik 111ig 
til at ta'nke på n/J/1l'til, og 11nlurr11, drt mi't jo så vaTe granskove og nåletræer 
(de bh"t-grønne farver i ]) 5 + 4) «. Dette udtryk »dyr, der springer fra deres 
a)Jpetit« har også meget til fælles med nogle af de tolkninger, der siden skal 
anføres som illustration til egenskaben »materialisering«, og vi skal atter vende 
tilbage hertil i denne sammenhæng ( jfr. p. 191). 

Endnu et eksempel kan illustrere det umodne præg ved denne form for 
symbolisering ved at vise, hvor nær denne oplevelsesmåde ligger op ad de løst 
strukturerede pars-pro-toto-oplevelser. En højtbegavet patient (pl. nr. 25), 
hvis aktuelle tilstand var præget af vage kosmiskr og religinsr vrnngforestillin-
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ger, præsterer følgende besvarelse til objekt-sorterings-prøvens første opgave: 
Som udgang.spunkt for sorteringen er valgt en stor knibtang, hertil føjer han 
først to søm og en træklods med søm, idet han bemærker: »så er der tre 
søm, det er de tre absolutte størrelser: liv, kulde og hastighed«. Derpå tilføjes 
en lille hammer, lille knibtang og en skruetrækker med bemærkningen : »det 
er også en slags værktnj«. Derpå medtages den lille knibtang med bemærknin
gen: »så er der to af hver, det har en dybere mening, det er livets princip, solen, 
celledelingsprincippet, derfor to-tallet«. Herefter tilføjes en hængelås og to 
nøgler: »til at låse værktøjet inde med«; derpå piben: »så kan man ryge en 
pibe tobak imens«; derefter alle øvrige tobaksvarer+ et stykke sukker: »det er 
godt at sutte på det, når man arbejder«; - to propper: »vi tar osse en snaps«; 
derpå føjes et viskelæder til den efterhånden omfattende gruppe med be
mærkningen: »det er symbolet ·på, hvor lidt vi er over for Gud, hvis han blir 
irriteret på os, så blir vi slettet ud som af et viskelæder«; derpå diverse 
stykker karton: »til at skrive på, hvad vi laver«; - hold og rød papcirkel: 
»til at lege med«; cykelklokke: »til at ringe med, når vi skal spise«; spisebestik, 
både i stor og lille størrelse: »de er ikke lige store, men de er lige gode; når en 
celle deler sig, deler den sig i to halvdele, der begge er lige store«. 

Det er værd at bemærke, hvorledes symboliseringerne kommer løst knyt
tet til de forskellige genstande, således at et enkelt aspekt ved genstanden fø
rer over i en forestilling, som kun har dette aspekt til fælles med udgangspunk
tet, f. eks. : viskelæder - Gud kan slette os ud, etc. Det er endvidere værd at 
bemærke, at disse symholiseringcr kommer side om side med temmdigt banale 
og enfoldige definitioner og indordninger på basis af objekternes tjenligheds
bestemmelse. Der forekommer ikke en eneste ægte generalisering under op
gaveløsningens forløb, hvilket er påfaldende i forhold til patientens præmor
bide intelligensniveau. Dersom symbolisering af den her beskrevne slags skulle 
opfattes som »abstrakt«, ville man også kunne forvente ægte generaliseringer 
i de øvrige besvarelser, men disse ligger alle på et meget primitivt niveau. 

Imellem de to yderpunkter, der repræsenteres af disse symboler på den ene 
side og de vcldefinerede »videnskabelige tegn« på den anden side, gør der sig 
talrige overgangs- og variation.~former gældende. F. ek.~. kan det ses i mange 
former for gestus, der oftest forstås umiddelbart uden ledsagelse af verbale 
udtryk. Selv når man i fremmede lande stilles over for gestus, som man ikke 
er fortrolig med, vil hovedtrækkene i deres betydning oftest stå umiddelbart 
klart; omend man kan stå uforstående over for detailler, tager man sjælder.t 
fejl af, om der er tale om udtryk for venlighed eller fjendtlighed, tilbud eller 
krav og tiggeri. Også her er der tale om udtryk, som ligger de arkaiske, almene 
symboler nær. 

Af andre variationer kan nævnes symboler af typen: »rød er kærlighe
dens farve«, »grøn er håbets farve«, »gul er falskhedens farve« etc. Disse er 
ikke så håndgribeligt billedlige og i hvert fald ikke så handlings-nære som de 
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førnævnte almene symboler, men har dog det umiddelbart følelsesbetonede 
aspekt fælles med disse. Deres betydning er ikke fastlagt gennem nogen in
tellektuel definition, - kan snarere siges at være konventionelt bestemt i den 
betydning, at der er tale om noget, de fleste mennesker kan enes om, - men 
vel at mærke gennem en umiddelbar oplevelse og »fornemmelse« og ikke gen
nem intellektuelt ræsonnement. 

Følgende Rorschach-svar fra en grænsepsykotisk patient rummer .~ym

bolik af denne art (pt. nr. 32) (II:G): "man kan ane konturen af to gamle, 
sure kvinder (hovedet= D, 2, - kroppen= D, l ), - de er ens og vidner om, at 
frænde er frænde værst. De skælder hinanden ud, og her kan vi lade den 
røde farve være det centrale. Den mørke farve viser, at i tankerne angriber de 
hinanden korporligt, men ikke i virkeligheden. Bag den mørke farve kan man 
se konturerne af kvindernes legemer; den mørke farve er det, de vil gøre ved 
hinanden, og så er de røde i kammen. Den mørke farve er deres dårlige egen
skaber, det mørke i deres karakter, men den rndc farve viser, hvor ophidsede de 
er .. . . «. 

I sprogudviklingen møder vi langt mere komplicerede forhold , som det 
selvsagt må falde uden for rammerne af denne fremstilling at give nogen de
tailleret redegørelse for. De få aspekter, som i det følgende skal fremhæves, er 
s!danne som har speciel betydning for forstfi.elscn af de mest fremtrædende 
former for schizofrene sprogforstyrrelser, hvorimod der ikke vil blive gjort 
forsøg på at beskrive det normal-psykologiske forløb i sammenhæng. 

Groft skitseret kan man tale om, at der i den normale sprogudviklings tid
lige stadier gør sig en tendens gældende til, at ordene behandles af barnet 
mere som en egenskab ved eller som en del af de genstande, de betegner, end 
som et af disse oprindeligt uafhængigt tegn, der gennem konvention har fået 
som funktion at være betegnelse for den pågældende genstand. En remini
cens af denne barnlige holdning overlever for de flestes vedkommende i for
bindelse med menneskers navne, hvorfor forholdet måske klarest kan illustre
res herigennem. Omend man rent intellektuelt vil erkende, at et menneskes 
navn principielt er af samme art, som de tidligere beskrevne »videnskabelige 
symboler«, så opretholder det dog sjældent det anonyme præg af et rent 
tegn. Et navn >tager farve« af den person, det tilhører og bliver derved min
dre anonymt. De fleste mennesker har oplevet det, at et navn, som de første 
gang stiftede bekendtskab med i forbindelse med en person, de ikke syntes 
om, blev oplevet som et >grimt« navn, hvor til gengæld navnet på en person, 
man holder af, oftest opleves som et Hmukt« navn. Der er her tale om diskrete 
former for pars-pro-toto, - navnet bliver en del af mennesket og erhverver 
derigennem samme egenskab, som karakteriserer helheden. Samtidig kender de 
fleste mennesker til en ubestemt følelse af, at deres eget navn ikke blot er 
en >anonym« benævnelse, som af praktiske grunde anvenclrs om dem, men 
at navnet på en eller anden måde er en meget personlig drl af dem selv. Visse 
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neurotiske mennesker oplever dette så intenst, at det er til det yderste ubeha
geligt for dem at præsentere sig, - at »udlevere denne del af sig selv« til en 
fremmed. Der er her tale om diskrete former for fusion. 

Vi har allerede tidligere set eksempler på, at der i umoden tænkning kan 
være tale om, at en benævnelse ligesom »smelter sammen med« den ting, som 
den viser hm til (jfr. p. 144). Men vi har tillige set eksempler på det modsatte 
forhold, at en benævnelse kan eksistere ligesom :.løsrevet fra« den ting, som 
den i konventionel sprogbrug viser hen til (jfr. p. 151 ff). Der kan da komme 
det yderligere aspekt til, at ordene behandles som var de selvstændige ting, 
af materiel og håndgribelig, snarere end af ikke-materiel og uhåndgribelig 
karakter. Børn kan f. eks. gribe med hånden til deres mund og »tage ordet«, 
»række« det over og »give« det til en anden. Werner (1957, p. 255) udtrykker 
dette modsætningsforhold således: »children experience names both as things 
in themselves and as fused in the object they denote«. 

Denne tendens gør sig ikke blot gældende over for navne og ord, men kan 
ses over for ethvert emne overhovedet, således at den klare skelnen imellem 
hvad der er materielt og hvad immaterielt, som sædvanligvis opretholdes i 
konventionel tænkemåde, ikke opretholdes med samme sikkerhed i barnets 
oplevelse. Et lille barn kan sige: »jeg elsker dig .. lige så meget som hundrede
tusindemillioner«, eller det kan sige: »jeg kan lide dig så meget ... « og sam
tidig vise et størrelsesforhold med hænderne, så langt armene rækker. 

Denne oplevelsesmåde har træk til fælles med et meget karakteristisk 
schizofrent symptom, der ofte benævnes »konkretisering«. Det er en uheldig 
betegnelse, fordi en ganske forskelligartet oplevelsesmåde hos organisk hjer
neskadede patienter - den tidligere omtalte »genstandsbundne tænkning« -
også benævnes »konkretisering«. Fænomenet kan rimeligere benævnes ma
terialisering, fordi det er karakteristisk for' denne oplevelsesmåde, at emner, 
som ifølge konventionel tænkning opfattes som immaterielle, behandles som 
var de håndgribelige og materielle. 

Atter kan måske et klinisk eksempel være velegnet til på forhånd at gøre 
klart, hvad der forstås herved. Høeg Brask (1961) omtaler en psykotisk dreng, 
der bl.a. siger følgende: »når jeg ikke mere er otte år, hvor er otte år så blevet 
af? Er der et otte-tal inden i mig?« Og ved en anden lejlighed: »hvordan ser 
tanker ud, - hvis jeg tar dine øjne ud, kan jeg så se dine tanker?« Samme 
dreng led under mange vanskeligheder i forbindelse med en svagt udviklet 
»jeg-bevidsthed« og viste træk, der kan opfattes som forløbere for transitivi
stiske symptomer. Således blev han bange, når nogen rørte ved ham, og 
måtte da ceremonielt »tage det væk«; han måtte på håndgribelig måde »fjerne 
berøringen og kaste den fra sig«, for han frygtede, at han ellers kunne blive 
til den, der havde rørt ham. Sechehaye (1951, p. 103) fortæller ganske pa
rallelt om en ung schizofren pige, at Renee gjorde sig stor umage for at for
hindre, at hendes klæder kom til at berøre et menneske, hun ikke brød sig 
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om, thi ellers ville hendes frakke »absorbere« den pågældendes egenskaber, 
og Renee ville blive som han. Begge disse oplevelsesmåder synes i øvrigt -
ud over deres element af materialisering - at følge Durkheim's »lov« vedrø
rende :.la magie sympathique« som lyder: »Le semblable procluit le semblable« 
(Durkheim 1912, p. 508). 

Vi har allerede tidlignr srt cksrmplC'r p1'1 s:°1dan 111aft'ria/iJai11g i de re
fererede t~stbesvarelser. Når den sidst omtalte patient (jfr. p. 188) siger : 
:.den mørke farve er det, de vil gøre med hinanden«, - så bevæger han sig 
på et overdrev, hvor det, farven symboliserer »glider sammen« i hans ople
velse med en vag forestilling om, at den rent håndgribeligt er »de onde, mørke 
handlinger«. I et tidligere eksempel (jfr. p. 156) , der skulle illustrere typen af 
konfabulatoriske svar i Rorschach-prøven, sluttede patienten med at sige: (VII 
omkring D, 6): »når det er en mand, og det er en kvinde, så står de nok og 
kysser hinanden, og så ka11 drt sorte imellrm dem t•a·re drrr.1 f ølrlser«. Patien
ten gav ingen yderligere kommentar hrrlil, og man fik indlryk af, at det i hans 
oplevelse var en ganske nalurlig sag, at en klat-drl kunne ligne manden, en 
anden kvinden og en tredie kunne ligne deres følelser. (Bemærk yderligere det 
bogstaveligt opfattede »Lage«-element i tolkningen: »følelserne er det, der 
er imellem dem«). 

En tilsvarende oplevelsesmåde kommer endnu tydeligere til udtryk i føl
gende svar til associations-prøven ( pt. nr. 39) : til stimulusordet / hat/ svarer 
hun med få sekunders reaktionstid : »konklusion«. Bedt om at forklare sig 
nøjere, siger hun som en selvfølge : »jo det er ligetil ... når man tager en hat 
på hovedet, så kan tankerne ikk1• sprede sig i allt' r!'lning1•r, - og n;ir man sam
ler sine tanker, så når man lettere til en konklusion«. En anden patient 
(pt. nr. 64) demonstrerer samme oplevelsesmåde igennem sin adfærd. Under 
testningen spørger han høfligt, om han må låne askebægeret. Han tømmer 
det for aske og anbringer det omhyggeligt oven på hovedet, hvorefter han 
fortsætter testarbejdet. Da han bliver spurgt, hvorfor han bærer sig sådan 
ad, siger han : »for at samle tankerne bedre«. Lidt senere beder han om at 
måtte låne en neglebørste, som han kan se liggr ved h:°mdvasken. Med den 
foretager han strygende bevægelser langs sim• tinclingrr. Som forklaring lwr
på siger han: »det er for at •fjerne de forkerte tanker«. 

Materialisering som her beskrevet er et træk i tænkningens formelle or
ganisation, som ligger bag karakteristiske schizofrene symptomer, især de for
skellige former for tankepåvirknings-/ ornemmelser. En følelse af at være ufri 
i sine tanker, at de kan blive påført en fra andre eller stjålet fra en af andre, 
eller at andre kan bestemme over dem på en eller anden måde eventuelt gen
nem maskiner og bestråling, er altsammen forestillinger, som i større eller 
mindre grad bærer præg af materialisering, - tankerne opleves som mate
rielle dannelser, som mennesker på håndgribelig måde kan gore noget med. 

En patient, som tidligere er omtalt på grund af vaghed i Rorschaeh-sva-
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rene ( pt. nr. 13), oplevede selv, at han ikke kunne samle sine tanker, fordi de 
blev påvirket af bestemte - ham fjendtligtsindede - mennesker. I associations

prøven kan han ganske nøje angive, hvilke af indfaldene, der er »hans egne« 
og hvilke, der er »sat på ham« udefra. Han oplever det således, at hensigten 
med denne tankepåvirkning er at nedbryde hans koncentrationsevne og gøre 
ham dummere for derved at vinde endnu større indflydcl.~e over ham. På
virkningen opleves så korporligt, at han nu og da holder hænderne skær
mende op bag hovedet for at mindske virkningen. Da der under en af prø
verne indtræder en massiv blokering af hans tankeforløb, oplever han det selv 
således: »nu lukkede de helt af for mine tanker«. Han er meget forpint over 
ikke at have »fri rådighed« over tankerne, og da jeg foreslår en pause i test
arbejdet, spørger han ivrigt, om det er muligt, at vi kan fortsætte ved mid
dagstid: »for så spiser de derovre, og så har de nok ikke tid til at tage sig af 
mine tanker«. 

En anden patient, som tidligere har været omtalt for sin vaghed og tran
sitivisme (pt. nr. 17), røber gennem sit ordvalg en tilsvarende oplevelse af, 
at tanker er noget håndgribeligt (jfr. p. 141), når han bruger udtrykkene: 
»det har De slået i stykker med Deres tankevirksomhed« eller »Deres tanke
strømning er bestemmende for, hvad jeg siger .. «. En lignende oplevelsesmåde 
så vi hos den af V estesen omtalte patient (jfr. p. 141), der rent korporligt ville 
holde sammen på sin personlighed ved at beholde kjolen på om natten. Lidt 
mere afdæmpet går samme tendens igen i dette svar til ordsprogsprøven ( pt. 
nr. 11 ) : /mange bække små gør en stor å/: - »der skal mange små . . . hvad 
kan man sige, der kan være mange der samler sammen til en å .. « /overført 
betydning?/ »hvis man er mange sammen på en gang, så kan de mange tanke
gange samles sammen til et .. resultat« /?/ »det kommer an på cirkula
tionen«. Patienten kan ikke forklare sit sidste indfald nøjere, men det er i sær
lig grad det, der giver besvarelsen præg af, at >tankecirkulationen« opleves 
rent håndgribeligt af hende. 

Den tidligere omtalte kontamination (jfr. p. 133) (pt. nr. 25) til Ror
schach-tavle VI »det kan ligne en flyvetanke«, havde et præg af humor ved 
sig, men var i øvrigt i formel henseende foruden af fusion også præget af 
materialisering: tanken var rent håndgribeligt repræsenteret ved <..'1 vinget 
væsen (der tillige forestillede hjernen, som havde fostret den), og denne flyve
tanke var med udspredte vinger på vej ud for at møde en anden flyvetanke. 
Rorschach-svaret: »det er dyr, der springer fra deres appetit« (jfr. p. 186), 
rummer samme formelle træk: noget immaterielt fremstilles som en solid 
genstand, dyrene kan »sætte af« fra i deres spring. Den patient, som troede, 
at Rorschach-tavlerne var billeder af hendes opløste indvolde (pt. nr. 29), 
sagde følgende (X :D, 8): »det ligner nogle skruptudser, - det er skruptudser i 
halsen, for det har jeg haft lige siden i morges .. « (Analyseret i formel hen
seende rummer dette svar både Eigenbeziehung, kontamination og materia
lisering). 
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En patient (pt. nr. 65) fortæller, hvor vigtigt det er for ham at befinde sig 
i en god atmosfære, og han siger som eksempel, at på et bestemt hospital havde 
han befundet sig så godt, fordi der var sådan en god tone mellem personale og 
patienter. I samme sætning fortsætter han derpå med at fortælle, at på et an
det hospital var der derimod ikke samme gode atmosfære, for der lukkede man 
aldrig vinduerne op, så luften blev så indrlukket .. Fusionen i hans oplevelses
måde gik 'videre, idet han herefter begyndte at overveje, om sindsygdom kunne 
være smitsom, for så var det jo særlig galt med de lukkede vinduer. 

En anden patient (pt. nr. 66) beretter om vage vrangforestillinger: men
neskene har en gang levet på Merkur og været på solsiden, vi har levet af 
solen, og var dengang både større og kønnere. Så vel er det ikke fat mere, og 
patienten tilføjer forklarende: »det er fordi luften er ikke så god mere, - der 
er så mange bestanddele i den, - det skyldes materialismen . . «. En tredie pa
tient (pt. nr. 17) fortæller, at de tabletter, han får for tiden, gør ham lettere 
til mode: »jeg bliver mindre tung« siger han, hvorpå han rejser sig fra stolen 
og hopper et par gange på gulvet. 

En ung schizofren dreng bliver under en samtale spurgt, hvilke fritidsin
teresser han har. Hertil svarer han alvorligt: »da jeg var lille, samlede jeg på 
frimærker, - jeg har også samlet på sommerfugle, - men nu er jeg begyndt at 
samle på indtryk«. Denne sidste beskæftigelse blev udført ligeså håndgribeligt 
som de forrige, idet indtrykkene blev indført i en bog, som blev låst inde. 
Også denne sidste forholdsregel rummer et aspekt af materialisering, for dren
gen låste ikke så meget bogen inde, fordi den rummede hemmeligheder, som 
fordi han følte, at hvis andre så, hvad der stod , så var det jo ikke længere hans 

indtryk. Endnu mere tydeligt kommer tendensen til orde, da han senere i 
samtalen gør en bemærkning om, at han ofte går derhjemme og »øver sig i 
logisk tænkning«. Da psykologen spørger ham, om han så drøfter sine tanker 
med nogen, svarer han let forbløffet: »nej, det kan jeg da ikke, for så er det jo 

ikke mine tanker mere .. « (Eksemplet er meddelt mig af cand. psych. Wenja 
Rothe) . 

Det må imidlertid bemærkes, at man gør sig skyldig i en forenkling ved at 
bruge benævnelsen materialisering til karakteristik af dette aspekt af umoden 
tænkning. Ligesom vi tidligere har ladet benævnelsen Jiars-pro-toto dække 
både det forhold, at en del kan »stå for« helheden, og det modsatte, at helhe
den lejlighedsvis kan :ntå for« en del; så ser vi hyppigt en tendens hos schi
zofrene til, at immaterielle emner behandles, som var de materielle, men lej
lighedsvis kan også det modsatte ses, at materielle emner behandles som var 
de immaterielle. 

Vi ser atter herigennem, hvor stor en rolle f usio11 spiller i umoden tænk
ning. En svigtende evne til at skelne mellem materielle og immaterielle emner 
er her anvendt som eksempel, fordi den ofte kommer til udtryk på meget mar
kant måde. Imidlertid kan man ofte hos schizofrene patienter se en endnu 
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mere vidtgående tendens til at sammenblande - eller manglende evne til at 
differentiere mellem enhver af de kategorier, som almindeligvis er medvirkende 
til at opretholde orden og konsekvens i konventionel tænkning. 

Under omtalen af genstandsbundet tænkning nævntes to eksempler fra 
objekt-sorterings-prøven (jfr. p. 107). En hjerneskadet patient kan ikke finde 
noget, som kan høre sammen med cykelklokken og sidder og leder i a:skcn med 
det i tankerne, at der må høre en cykel til. En schizofren patient viste en lig
nende holdning i forbindelse med bolden, han leder i æsken og siger: »der 
skulle da være en til at kaste med den«. Det blev nævnt, at hvor begge disse 
oplevelsesmåder er i strid med almindelig konventionel tænkemåde, så fore
kommer den sidste umiddelbart mere »bizar« end den første. I forbindelse 
med, hvad der her er drøftet, kan vi komme denne sag nærmere: hvor det nok 
er aparte at lede efter en cykel i den relativt lille æske, så hører dog en cykel til 
den samme kategori af emner, som de øvrige i æsken: livløse genstande. Her
overfor står den schizofrenes leden efter »en, der kan kaste med bolden« så 
meget mere fjern i forhold til konventionel oplevelsesmåde, fordi han blander 
væsensforskellige kategorier sammen på samme måde, som vi her har set ske 
med materielle og immaterielle emner. En tilsvarende tendens sås - omend 
mere diskret - hos den patient (jfr. s. 123), der uden skelnen anvendte be
nævnelsen »gat« om endetarmsåbning hos såvel fisk som pattedyr og menne
sker, - ja endog insekter blev inddraget i denne amorfe gruppe. 

Samme tendens kan afspejle sig på endnu en karakteristisk måde i testbe
svarelserne. Det kommer særlig tydeligt frem i associations-prøven i form af 
en slags sære, forskruede definitioner, der gør de omhandlede emner mere ba
stante, og som ofte forlener dem med et »mekanistisk« præg, som de ikke be
sidder ifølge konventionel oplevelsesmåde. Denne tendens kan forekomme 
i mange variationer, og omend der ikke her direkte er tale om, at noget 
immaterielt gøres materielt, så drejer sagen sig dog stadig om, at et emne 
behandles som var det af en anden art og klasse, end det sædvanligvis opleves 
at være. Bleuler's eksempel (som han benævner »Vorbeireden«), hvor en pa
tient definerer ordet /hø/ som et »middel til vedligeholdelse af køer« (jfr. p. 
46) er af denne art. 

Som supplement kan følgende eksempler anføres: /brystvorte/ - »spisested« 
(evt. »diegivningsmiddel« eller »diegivningssted for baby«) ; - /mund/ - »spi
seredskab, nej, snakkeredskab« (pt. nr. 67); /stol/ - »siddemaskine« (evt. »sid
deredskab«, »siddemiddel«) ; /kuffert/ - »rejsemiddel« (evt. »rejseredskab«, 
»transporthjælpemiddel«, »rejsegenstand« etc.); /sult/ - »udtryk for nødven
digheden af krafttilførsel« ( pt. nr. 68) . Følgende »definition« er af mere pri
mitivt tilsnit: /hund/ - »gåvæsen« /?/ »der er jo så mange dyr, der går (pt. 
nr. 10), og denne inkluderer tillige et element af betydningsforskydning: 
/mor/ - »stillingsbetegnelse« - /?/ - det er jo hendes stilling i familien« (pt. 
nr. 69). 
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Der er - hvad angår tænkningens formelle organisation - en karakteri
stisk lighed imellem den oplevelsesmåde, der her er karakteriseret som materia
lisering og det etnopsykologiske begreb: mana. Hvidtfeldt omtaler mana så
ledes ( 1958, p. 20 ff.) : »Mana kan beskrives som en :<>kraft« eller »evne«, der 
kan opfattes som essensen af alt, hvad der er karakteristisk ved et emne. Lø
ven~ mana !'r styrke, har!'ns <'I' hurtighed. Kviml!'ns mana rr skonhed og <'vne 
til at føde børn; mandens er styrke, tapperhed og anseelse«. 

Det karakteristiske er nu, at hvor immateriel denne mana end må være 
ifølge vor oplevelsesmåde, så beskriver Hvidtfeldt det således, at mana omgås 
og behandles af :<>primitive« mennesker, som var der tale om håndgribeligt 
materielle kvaliteter. Mana kan smitte, kan overføres ved berøring, ja endog 
ved et blik - og kan fjernes ved korporlig renselse. Skal mana's egenart karak
teriseres i lys af vore begreber kan dl'r dels blive tale om sammenligning 
med elektricitet eller med en slags usynlig, klæbrig masse. 

Hvidtfcldt tillægger mana-begrebet stor teoretisk betydning ikke blot til 
forklaring af mange ceremonier og tahu-regll'r, (som har til formål at fjerne 
farlig - eller beskytte værdifuld mana), men han anvender også dette begreb 
som forklaring på forskellige formelle aspekter af den oplevelsesmåde, der præ
ger »primitiv« tænkning bl.a. Durkheim's to :<>love«. At »delen er lig helhe
den« er klart, når man fore.stiller sig, at delen er gennemtrængt af samme 
mana som helheden. At »ligeartet skaber ligeartet« er klart, når man fore
stiller sig, at mana kan overføres fra en del til en anden, hvorved begge, når 
de er gennemtrængt af samme mana, må opleves som samme sag. 

Herved ser vi atlC'r C'ksl'mprl p:i, at ovl'r for 1·11 så diffus og ustrnkturrrct 
oplevelsesmåde som den, vi her beskæftiger os med, er nogen entydig og indi
skutabel systematisering af iagttagelserne na-ppe mulig. Alt efter den synsvin
kel, man anlægger og den sammenhæng, hvori man ser fænomenerne, vil 
snart et, snart et andet aspekt fremtræde som det mest centrale og relevante. 
Hvor mana-begrebet har vist sig centralt i etnopsykologiske studier og veleg
net til »forklaring« af f.eks. Durkheim's »love«, vil vi i forbindelse med psy
kotisk tænkning snarere opfatte materialiseringtendensen som en »følge« af 
de tidligere beskrevne egenskaber ved umoden tænkning, specielt fusionsten
densen. 

Det sidste aspekt af psykotisk tænkemåde, som skal analyseres, benævnes i 
reglen også »konkretisering« i psykiatrisk terminologi. Der er imidlertid en 
nuanceforskel i forhold til det aspekt, vi lige har beskrevet som materialisering, 
og det kan derfor være rimeligt at holde de to aspekter ude fra hinanden. Det 
aspekt, vi nu skal omtale, kan kaldes bogstavelighed i oplevelsesmåden. Som 
det var tilfældet med de primitive symboler og med materialiseringstenden
sen, ser vi ogs! ved tendensen til bogstavelig oplevelsesmåde, at såvel fusiom
som pars-pro-toto-princippet gør sig mærkbart gældende. 

Dersom vi også her vil søge at »placere« denne oplevelsesmåde i relation 
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til den omtalte udviklingspsykologiske model ( p. 76), kan det løst skitseret 
antydes således: Det er karakteristisk for den genstandsbundne tænkemåde, 
at der består forholdsvis stabile relationer imellem et emnes forskellige frem
trædelsesformer, heri indbefattet dets navn, således at dette med rimelig or
den og pålidelighed altid viser hen til det samme sagforhold. Vi kan således 
tale om, at de oplevede realistiske enkeltindivider er stabilt afgnrnscdc over 
for hinanden. Denne genstands- og situationsbundne oplevelsesmåde kan op
fattes som et nødvendigt led i den nonnalpsykologiske udvikling, idet en evne 
til at opretholde stabile »grænser« omkring de oplevede emner, - til altså at 
undgå for megen fusion og pars-pro-toto i oplevelsen, må være en forudsæt
ning for at evnen til at tænke realistisk og til at operere med ægte generali

seringer kan udvikles. 
Imidlertid er indtil nu det andet og det tredie funktionsniveau kun blevet 

karakteriseret gennem deres mest ekstreme manifestationer: pathologisk gen
standsbundethed på den ene side og højt generaliseret, tilstræbt stringent vi
denskabelig tænkemåde på den anden side. Imellem disse yderpunkter ligger 
hele det store område, der udgør almindelig dagligdags, konventionel tænke
måde. Denne er på den ene side mere stabil og velordnet, og samtidig mindre 
rigid og begrænset end de forskellige pathologiske oplevelsesmåder, der er be
skrevet, men på den anden side mindre eksakt, mindre entydig og mindre præ
cis end det, vi forstår ved »videnskabelig tænkning«. 

Vi skal i denne forbindelse kun hefte os ved et enkelt aspekt af denne 
»dagliglivets tænkemåde«, og det drejer sig om det forhold, at en lang række 
sproglige udtryk kan anvendes i mere end en betydning. Vi har tidliger«! om
talt (jfr. p. 111 ), at der i umoden tænkning gør sig en tendens gældende i ret
ning af, at ordene i særlig grad referer til de handlinger, der kan udføres med 
de pågældende genstande. Man kan nu groft skitsere udviklingsforløbet så
ledes, at med tiltagende differentiering bliver sproget gradvist mindre gen
standsbundet og mindre handlingsmættet. Ud over at referere til materielle 
emner og reelt foreliggende situationer, bliver sproget efterhånden anvendt 
til også at referere til immaterielle emner, abstrakte begreber og hypotetiske 
situationer. 

Det er nu karakteristisk, at man i hverdagssproget i vidt omfang anvender 
de samme udtryk, når man refererer til immaterielle som til materielle emner. 
Hvad den sproglige form angår, så samler man sine tanker og man holder på 
sin værdighed, ganske som man samler sine bøger og holder på sin hat. Imid
lertid er de sproglige udtryks betydning blevet forskudt i retning af at fjerne 
sig fra det direkte og handlingsnære. Heroverfor ser man ofte hos schizofrene 
patienter en karakteristisk tilbøjelighed til betydningsforskydninger i den 
måde ordene anvendes på, som netop går i retning af at gøre ordenes betyd
ning mere direkte og handlingsnær. Jævnfør i denne forbindelse de eksempler, 
som tidligere er givet på betydningsforskydninger (p. 127), f.eks. udtrykket: 
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»et uddrag af en rygmarv« i betydningen: »noget, der er draget ud af ryggen 

med vold«. 
Disse eksempler skal blot ganske løseligt antyde, hvad dette forhold drejer 

sig om. I virkeligheden er det uhyre meget mere kompliceret og så omfattende, 
at det gennemsyrer hele vort dagligsprog, idet ofte et og samme ord har en 
ra·kkc forskellige hetyclning<'r, og hvilk<'n d<'r rd<'rl'l"<'S til i 1•11hver given sam
menhæng; må fremgå af resten af sa·tningen. Endnu mere kompliccn~dc for
hold får vi at gøre med f. eks. i forbindelse med ironi, der netop består i, at 
man siger et og mener det stik modsatte. Her gives ingen vejledning til for
ståelsen i selve det sproglige udtryk, men andre »nøgler« såsom gestus, tone
fald og hele den følelsesmæssige stemning må tages til hja:lp. At det kræver en 
betydeligt differentieret oplevelsesmåde at forstå sådanne meddelelser i den 
tilsigtede betydning er indlysende, og det er da også et kendt forhold, at 
småbørn ikke forst<°ir ironi, og at de aftcst bliver forvirrede og ulykkrlige, hvis 
man taler ironisk til drm, idrt de ikke fon11:1r at intrgrne mods;rtningsforhol
det mellem det, der udtrykkes sprogligt og dl'!, dl'r udtrykk<'s gennem den 
følelsesmæssige stemning. 

Det er ikke muligt her at komme nøjere ind på de meget interessante 
spørgsmål, som melder sig i forbindelse med forholdet mellem verbal og non
verbal kommunikation. Emnet er behandlet bl.a. af Bateson (1955, kap. 2), 
der anvender udtrykket metamcs.rages om alle de non-verbale »nøgler«, som 
angiver på hvilket »niveau« og i hvilken folclscsma·s.~ig betydning en sproglig 
meddelelse skal opfattes. Han anfører, at <let er 1·n central defekt hos schizo
frrtw, at <le ikke kan op1·n·rc llll'd 1111·tn1111-.unw·J nwd sa111111c sikk1·dwd, som 
normale mennesker kan. I forme[ henseende er disse forhold imidlertid ikke 
forskellige fra dem, vi analyserer, når vi beskæftiger os med forskellige sprog
lige udtryks indbyrdes relationer. 

Man kan ikke undre sig over, at schizofrene patienter, hvis oplevelsesmåde 
ofte er diffus og udifferentieret præget af fusion og pars-pro-toto, ofte kan 
have svært ved at skelne et sprogligt udtryks overførte betydning fra den 
bogstavelige. Når vi under et kalder denne usikkerhed bog.rtnvrlig.hed, er det 
fordi tendensen oftest går i retning af, at udtryk, der normalt opfattes i over
ført betydning, - af patienten forstås bogstaveligt. .Jævnfør Von Domarus' 
patient, der ikke ville give lægen hånden »und ohne Hand herumlaufe .. « 

( p. 60). Imidlertid kan også det modsatte forekomme, at patientens oplevelse 
i så høj grad synes præget af fusion, og at den overførte og den bogstavelige 
betydning opleves som »samme sag«, og hvor patienten reagerer på det »over
førte aspekt« i situationer, hvor en normal oplevelsesmåde på ingen måde 
ville tangere denne betydning. En episode som er omtalt af Manfred Bleuler 
( fon·drag i Psykiatrisk Selskab 1956) kan illustrere dette forhold: En schizo
frcn patient rragcrcr med et voldsomt rasPrianfald, da rn syg1·plejPrskc brin
ger ham en blomsterkurv, som er sendt til ham fra pårnrcnde. l>a han atter 
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er faldet til ro, angiver han som forklaring på sin vrede, at han »ikke ønsker 

at modtage en kurv«. 
Følgende tre eksempler på reaktioner, som er iagttaget hos kronisk psyko

tiske patienter, (refereret i klinikken, bl.a. af overlæge Dein) illustrerer en 
udtalt grad af bogstauelighed i oplevelsesmåden. At de umiddelbart kan have 
præg af at va·re lidt utrolige og snarere minde om »historier« end om reelle 
begivenheder understreger blot det forhold, at vi er så vant til at anvende vort 
sprog i overført betydning, at en ganske bogstavelig opfattelse kan forekomme 
os aldeles fjern. 

Den første episode drejer .sig om, at en patient har besluttet at blive til 
noget stort. Nu har han hørt, at for at blive noget stort, må man begynde 
fra neden, et forhold, som han opfatter ganske bogstaveligt. Han forlader ho
spitalet, og da han siden bringes tilbage, forklarer han, at han var på vej til 
Sverige, som er det nærmeste land, hvor man har minedrift, for han tænkte, 
at skulle han hC'gynde fra neden, måtte det være i en mine, han skulle søge ar
bejde. 

Den anden episode drejer sig om en patient, der får serveret sin middags
mad således, at både forret og efterret stilles på bordet samtidigt. Forretten 
placeres foran ham, efterretten ved siden af med bemærkningen : »det her skal 
De have ovenpå«. Patienten tager da tallerkenen med efterretten som han 
hælder ud oven på forretten. 

Den tredie episode drejer sig om en patient, der tilbringer en formiddag 
med at udarbejde et brev indeholdende krav om udskrivning. Senere på dagen 
ses han sidde og rive hrcvct i stykker, hvorpå han putter papiret i munden og 
tygger på det. Som svar på, hvorfor han bærer sig sådan ad, bemærker han: 
»Jeg vil gerne tage mit udskriuningskrau i mig igen«. 

I testsituationen kan en bogstavelig oplevelsesmåde naturligvis komme til 
udtryk tilfældigt på samme måde som i enhver anden situation. Imidlertid 
har ordspro{!,sprøuen den særlige fordel, at den er velegnet til specielt at 
provokere en sådan oplevelsesmåde og derved sætte den i relief. Ordsprog og 
andre fom1er for allegoriske »talemåder« bygger jo netop på den mulighed, 
som rummes i sproget for at operere på flere »niveau'er« på en gang; at re
ferere til en håndgribelig, billedlig situation med det direkte sproglige udtryk 
og samtidig lade dette henvise til en »overført betydning«. Herved sker en for
skydning fra det materielle, situationsbundne og handlingsnære i det direkte 
sproglige udtryk i retning af det immaterielle, alment menneskelige i den over
førte betydning. 

Hvad angår »oversættelsen« fra den direkte til den overførte betydning har 
vi her at gøre med en mellemform imellem de helt arkaiske, almene symboler 
(som f.eks. fra drømme) og de eksakte videnskabelige tegn. Hvor de første 
kun kan forstås intuitivt og hvor de sidstes betydning er fastlagt grnnrm en
tydig definition, så har vi ved ordsprogene og de allegoriske talemåder at 
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gøre med en betydning, der er konventionelt bestemt, d. v. s. der er ikke tale 
om nogen entydigt fastlagt definition, men de fleste mennesker vil umiddelbart 
:.forstå« meningen på samme måde eller i hvert fald med kun få variationer. 

Som sammenligningsgnmdlag for de efterfølgende illustrationer af schi
zofrenes bogstavelighed i opfattelsen af ordsprog, skal henvises til de eksempler 
pl'l bcsvarrlscr, der er anfort p. 93 rr., hvor for hvert ordsprogs vedkommende 
den først anførte besvarelse repræsenterer en virkelig over/ørt betydning, den 
næste en mere direkte og den tredie en klart .1ituatio11sbu11det oplevelsesmåde. 
Den sidste svar-type, der er karakteriseret derved, at forklaringen består i en 
uddybning af den mening, som ordsprogets direkte ordlyd udtrykker, ses ofte 
hos dårligt begavede mennesker, hos patienter med lettere organisk hjerne
skade og også hyppigt hos schizofrene. Denne svar-type kan forekomme no
get naiv og ubehjælpsom, men - som andre former for genstandsbundet tænk
ning - er den ikke umiddelbart 11forst!'1C'lig, og man vil ikke finde på at ka
rakterisere den som »bizar«. Hos schizofrcne bn man imidlrrtid l<'jliglwdwis 
støde på en reaktionsform, som er forskellig herfra, fordi den - i overensstem
melse med pars-pro-toto-princippet - ikke blot består i, at den fremstillede 
situation i sin helhed opfattes direkte og situatiornbundet, men enkelte af 
de ord, der indgår i sammenhængen, opfattes i en så bogstavelig betydning, 
at hele ordsprogets mening ændres i en retning, som aldrig ville forekomme 
ifølge konventionel oplevelsesmåde. 

Både Benjamin og Gorham (jfr. p. 90 ff) taler kun om bogstavelighed i 
betydningen »konkretisering«, - svarende til hvad vi her kalder situationsbun
det oplevelse, og de udskiller således ikke den specielle, langt mere ustruk
turerede oplevelsesmåde, som her skal beskrives. Den fremtræder ikke lige ty
deligt ved alle ordsprog og bliver i særlig grad iøjnefaldende i forbindelse med 
ordsprog, hvis ordlyd giver mulighed for makabert prægede fejltolkninger. I 
relation til ordsproget /br;mdt barn skyr ilden/ vil en situationsbundet op
levelsesmåde føre til en forklaring om, at barnet holder sig fra kakkelovnen 
en anden gang, når det en gang har brændt fingrene; men den indebærer 
ikke forestillinger om børn, der går op i flammer og brænder til døde. På til
svarende måde vil ordsproget /k;:rrlighrd gør blind/ selv for den mest situa
tionsbundne oplevelsesmåde ikke mc-dføre forestillinger om, at man kan få 
sine øjne ødelagt, så man bliver blind for livstid. 

I det følgende eksempel, der refererer til ordsproget /brændt barn skyr il
den/, viser patienten først en situationsbundet oplevelsesmåde, men pludselig 
tøver han og udtrykker derpå en typisk bogstavelig oplevelse (pt. nr. 20): 
» ... det udtrykket det, at et lille barn f. eks., der leger og kommer for tæt til 
ilden, vil have en tendens til at gå udenom . . . nej, jeg kan ikke tolke 
det .. for det må jo da være givet, at det brælldte barn ikke er brændt helt, for 
i så tilfælde ville det ikke have noget tilbage i sig til at frygte ildc-n .. «. Samme 
oplevelsesmåde ses tillige i disse svar ( pt. nr. 42) : »er det noget med, at det 



199 

skulle være omvendt? - at det havde været bedre om ilden ikke var der, og 
barnet havde været levende?«; - eller dette, som klart udtrykker affekten i 
forbindelse med denne oplevelse (pt. nr. 33): »det har jeg nok hørt, men det 
interesserer jeg mig ikke for .. nej, jeg kan ikke lide sådan noget med brændt 
barn, - et barn, - der er brændt, uf nej«. 

Til ordsproget : /kærlighed gør blind/ får man oftest, selv hos meget dår
ligt begavede eller hos demente patienter forklaringer, der drejer sig om, at 
man ikke kan se fejl hos den, man elsker, eller at man ikke har øje for andet, 
end det man elsker. Til dette ordsprog sagde en schizofren patient (pt. nr. 53): 
:1>oplever man kærligheden, ser man ikke andet end sin forlovede .. « Pludselig 
bliver hun spændt, stirrer på undersøgeren, tager sig til øjnene og siger: :1>Åh, 
det gør blind, siger De, sådan at man ikke kan se .. sådan rigtigt på øjnene, 
nej, det er for stort igen«. Ved en genundersøgelse nogle år senere er denne 
patient mindre angstpræget, hun virker nu noget forgrovet og »følelsesflad« i 
sin holdning. Også denne gang røber hendes svar til ordsproget samme bog
stavelige oplevelscsml'lde blot nu udtrykt uden angst, idet hun siger: :1>sådan 
noget pjat, så skulle alle mennesker rende omkring med et armbind, og det 
gør de jo ikke .. «. En anden patient (pt. nr. 70) siger om samme ordsprog: 
:1>ja, man kan blive skuffet over kærlighed, meget bedrøvet og ulykkelig, men 
jeg synes ikke, man kan blive blind af det ... man kan tabe alting og blive 
helt ude af det, så man ikke kan bestille noget, - men blind synes jeg ikke .. «. 

Til ordsproget: /man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et 
glashus/ siger en højt begavet patient: »det er mest inden for gartnerfaget, 
vil jeg tro, at det gør sig gældende . .. . jeg formoder, at det er særlig møntet 
på gartnere, de er jo de eneste, der anvender glashuse«. 

Ordsproget /den pukkelryggede ser ikke sin egen pukkel/ provokerer hyp
pigt en bogstavelig oplevelsesmåde hos schizofrene patienter, forklaringerne 
kan da f. eks. blive som denne ( pt. nr. 24) : :1>nej, for han vender sig ikke 
om, han går hele tiden og ser fremad, - ja, jeg mener, hvis han havde sådan 
to spejle, så kunne han måske nok ... «; eller denne: (pt. nr. 7) : :1>nej, det 
kan han da ikke, for puklen er jo anbragt på ryggen, hvor han ikke kan nå«. 
En tredie patient (pt. nr. 51) siger følgende: :tdet er ... tror jeg nu nok ikke 
sandt, jeg har nemlig selv været rundrygget, og jeg fik tit at vide, at jeg 
skulle rette ryggen, men jeg kunne da se i et spejl, hvordan jeg så ud«. 

Bogstavelige reaktioner kan tillige ses ved ordsproget /det er for sent at 
kaste brønden til, når barnet er druknet/, f.eks. (pt. nr. 24): »nej, det kan jo 
ikke nytte noget at hælde jord derned, hvis barnet først er dernede«; - eller 
(pt. nr. 70): »det er for sent altså, man skal lægge brønden på (mener vist 
hermed : dækslet) inden barnet falder i jo, (siger pludselig ivrigt:) men hvis 
barnet er faldet i brønden, så skal man ikke lægge det ned jo, før man har 
fået barnet op igen«. Den bogstavelige oplevelsesmåde kan også være klart 
angstpræget, som i dette svar: »jo, det kan nytte, det skal kunne nytte, det er 
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jo heller ikke sikkert, at det er helt dødt, - og så findes der jo kunstigt ånde

dræt« ( pt. nr. 66). 
De bogstavelige tolkninger til ordsproget /man skal ikke skyde spurve med 

kanoner/ drejer sig oftest om, at det da er dumt, for det må være svært at 
ramme sådan en lille en med sådan en stor kanonkugle, - eller om at det er 
synd, man skal sll'l ikke skydr spurvrne; -- f. l'ks. (pl. nr. ::18) : »m~j, der 1·r in
gen grund til, når spurven er sådan en lille fugl at skyde med kanon på den, 
man kan da bruge alt muligt andet«. Samme patient siger til ordsproget: /den, 
der vil i byen, får nok ærinde/: »ja, for i byen er der jo så meget at gøre, så der 
skulle det ikke være vanskeligt at få et ærinde, der er jo så mange ting, der 
skal hentes og bringes, hvis man virkelig vil«. 

Følgende forklaring på ordsproget /man skal ikke skyde spurve med kano
ner/ viser, hvorledes en ustruktureret oplevelsesmåde, der er domineret af pars
pro-toto, på en gang kan føre til bogJtavelighed og betyd11i11gJf orskydni11ger, 
således at den ene betydning afløser den anden på det løsest tænkelige grund
lag, idet den del, der bestemmer den foranclrrlige hellwdJ form blot er den 
klanglige repræsentation »skyder« (pt. nr. 71): » . . nej, spurvene de skal 
have deres eget liv, spurvenes liv forlanger, at der finder anden skydning sted, 
bred parringsmæssig skydning, deres krav til deres adf:nd forlanger, at de 
forsvinder fra det område, så de undgår faren .. men de skyder selv de 
spurve« /de skyder selv?/ - »ja, de skyder fart gennem luften . . «. Såvidt en 
»oversættelse« er mulig, forekommer vendingen »skyder« dels i betydningen: 
skyde med kanon - skyde, i form af sexud tilrm-rmelse (hred parringsmæssig 
skydning), og endelig skyde fart w·11111·111 luften. 

Til slut skal anføres et par sammenhængende eksempler på, hvorledes den 
løse organisation, som præger tænkningen på det primitive funktionsniveau, 
hvor vaghed, fusion, pars-pro-toto og »ukorrigerede modsætninger« gør sig 
gældende, kan føre til idelige betydningsforskydninger i de sproglige udtryk. 

En ældre schizofren kvinde ( pt. nr. 72) havde i en periode inden sin ind
læggelse ført en kummerlig tilværelse i trappeopgange og kælderhalse. Hun 
havde tidligere klaret sig godt i social henseende, men var blevet »forjaget« 
fra hjem og arbejde af et indbildt komplot, is;n best1'1rndc af nazister. Samti
dig med at hun forer denne elendige tilva~relsc, har hun vagl' fon·stillinger om 
at være Jesus (eller i hvert fald »udvalgt« i religiøs henseende). Modsæt
nigsforholdet mellem det ophøjede og det fornedrede står uimodsagt i hendes 
oplevelse, og til overflod lykkes det hende at udtrykke begge aspekter af denne 
oplevelse i en sammenblanding, når hun som forklaring på, hvor hun har op
holdt sig den sidste tid inden indlæggelsen siger: »jef!, la[!.des som et kryb i 
rummet«. (Bemærkningen er meddelt mig af reservelæge Thøger Harder). 
Den umiddelbare klanglige lighed med udtrykket »Iran lagdes i et krybbe
rnm forener både sprogligt og bctydningsma'.ssigt d!'t modsætningsfyldte i 
hendes oplevelse. 
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Hun taler meget og livligt, og det vrimler i hendes spontane tale med 
eksempler på fusion og pars-pro-toto, således beretter hun f. eks., at hun 
lider af malaria. Det er imidlertid ikke nogen almindelig malaria, men viser 
sig at hænge sammen med, at hun længe har haft visuelle hallucinationer, som 
hun mener »påføres« hende af nazisterne. Da hun nu ikke er jøde, så kan det 
ikke være af racemæssige grunde, nazisterne forfølger hende, nwn cl" bille
der (hallucinationerne), som hun har måttet se på i årevis er malarier for arier, 
som nazisterne plager hende med, og derfor har hun malaria. 

Idelige fortætninger og klang-associationer blandes sammen med en op
levelse af, at alt er dobbeltbundet og at alt har en speciel mening, møntet på 
hende. Således er det jo ikke til at tage fejl af, at når hun til sin fødselsdag 
fik en buket, hvori der var en syren, og hun har en søster, der hedder Sø
rine, så skal det betyde, at det hele kommer fra nazisterne, for det betyder 
sirene, og de hylede, da nazisterne kom til landet, og det er jo også sådan, at 
jøderne spiser .1yrer, og da der samtidig kom et nyt byggryn frem, som hedder 
Cerena, så hang det hele sådan sammen, at nazisterne ville betyde hende, 
at hun var »simpelt korn i fin sæd«. 

En karakteristisk betydningsforskydning, der formentlig i psykodynamisk 
henseende har sin baggrund i en projektion af sexuelle ønsker, viser sig i føl
gende sammenhæng: Nazisterne har ikke blot givet hende malaria, de fylder 
også versestumper i hovedet på hende meget imod hendes vilje. Særligt galt 
var det en overgang, hvor hun opholdt sig meget på hovedbanegården, og 
da var det især sangen »Sig nærmer tiden, da jeg må bort .. «. Forbindelsen til 
rejselivet var imidlertid ikke det v;i:scntligste; - det, som gjorde hende så vred, 
var den insinuation, der lå i, at hun hele tiden fik puttet denne sætning i ho
vedet: »thi også jeg er kun her på træk«, - og hun tilføjer forarget, at det var 
hun overhovedet ikke, - »det er da for galt, at man ikke kan gå i fred for sådan 
noget, og at man ikke kan blive fri for tilnærmelser fra alle de mandfolk«, -
og hun tilføjer patetisk: »Ak kødelig lyst, som mangen med dødelig læbe har 
kyst .. - kan De sige mig, hvor mandfolk får al den kødelige lyst fra .. «. 

Ud over disse udtalelser, hvor det er muligt at følge nogen form for »me
ning« i de sproglige udtryk, kommer der lange passager, som det er umuligt 
at følge. I )et rr ligelrcks karakteristisk, at på trod, af, at patienten var så snak
kende og venlig i sin holdning, var det ikke muligt at gennemføre psykologisk 
testning. Hun var simpelthen ikke i stand til at »afgrænse« en opgavesitua
tion i sin oplevelse og give adækvate svar på spørgsmål. I stedet tog hun 
spørgsmålene og testmaterialet som udgangspunkt for lange remser, der hurtigt 
fjernede hende langt fra udgangspunktet. 

En anden, ligeledes kronisk schizofren patient (pt. nr. 52) har gennem 
længere tid fået »nervepiller« hos sin læge. I hendes oplevelse er disse i den 
grad »smeltet sammen« med lægen, at hun kalder ham dr. fiennemal. Hun 
er glad for ham, hvilket formentlig er årsagen til, at udtrykket: »pennemal 
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rosenrød« dukker op i hendes sprog. Foruden denne gode pennemal findes 
der og.så den onde pennemal, som er patientens ældre søster, der udøver en 
dominerende indflydelse på hende, og som ifølge patientens udtalelse skal have 
givet hende pennemal siden hun var to år, - »så nu må det være nok«. Da 
patienten en dag bliver spurgt, hvad »pennemal« egentlig er, svarer hun med 
en karnktcristisk betydningsforskydning i retning af det handlings-pn1·gcdc: 
:.dr. pennemal, det er en nervelæge, 11tir ha11 sa'ttr.r /1em1r.11r. i ga11g, .r<i maler 
de«. Herved er nervepillerne, lægen og den handling, han udfører, når han 
skriver recept på pillerne »smeltet sammen« i det sproglige udtryk. Denne 
fusions-tendens har en næsten ubegrænset rækkevidde, hvilket viser sig ved 
Rorschach-prøven. Da patienten ser tavle II, peger hun begejstret først på D, 2 
og dernæst på D, 3 og udbryder : »penne maler roser røde .. «. 



KAPITEL VII 

De formelle tankeforstyrrelsers forhold til 
psykiatrisk diagnostik 

ET KASUISTISK EKSEMPEL 

Med det formål at belyse de formelle tankeforstyrrelser i bred almenpsyko
logisk sammenhæng har det været mest hensigtsmæssigt at anvende illustra
tioner i form af enkeltbesvarelser fra de forskellige prøver. Denne fremgangs

måde har tillige haft til hensigt at :.bryde« de ofte rigide scoringssystemer, 
der - så praktiske de end kan være i visse henseender - ofte tilslører træk af 
den art, som her gerne skulle fremhæves: små betydningsforskydninger, 
vaghed i udtryksmåden, løse relationer mellem de oplevede emners for.skellige 
aspekter etc. For imidlertid at give indtryk af, hvorledes oplevelsesmåder, som 
de foran beskrevne kan vise sig i testbesvarclserne, og især for at understrege, 
at disse umodne træk .sjældent helt dominerer forløbet , men ses side om side 
med mere modne træk, skal der nu refereres en undersøgelse i sammenhæng, 
hvor testbesvarelserne vil blive anført således som de ordret er nedskrevet. 

Til dette formål er udvalgt en patient (pt. nr. 53), der dels er under
søgt i sin første akutte sygdomsfase, og derpå er genundersøgt tre år efter den 
første observation. Patienten er af alle undersøgerne opfattet som sikkert 
schizofren, psykosen har udviklet sig til et kronisk forløb, og der vil herved 
blive mulighed for at sammenligne testbesvarelserne fra en akut og en kronisk 
psykotisk tilstand. 

FØRSTE UNDERSØGELSE 

Adfærd: Patienten er fuldtud .samarbejdsvillig over for testarbejdet, men 
meget selvusikker. Hun er stilfærdig og hæmmet, hendes holdning minder 
om et artigt skolebarns, hun er ivrig efter at tilpasse sig testsituationens krav, 
men volder det hende van5kelighed, bliver hun tøvende og fortrykt. Der er et 
lidt sart og fint præg over hende. Det er ikke vanskeligt at få overfladisk, ver
bal kontakt med hende, men bag sin korrekthed virker hun forbeholden og sky. 
Hun taler hurtigt og afsnuppende, udtrykker sig vagt og upræcist. 
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I: l.iRlrtdsprovr: 

(I): /æble-pære/ : »frugt«; (2): /frakke-kjole/ : »løj«; (3): /hund-løve/ : »dyr«; (4): 
/jernbanevogn-cykel/ : :.befordringsmiddel«; ( 5): /avis-radio/ : »noget oplysende«; (6): 
/luft-vand/ : :onaturkræfter, menneskers velfærd«; ( 7) : /træ-alkohol/ : »L eks. alkohol kan 
være en nydelse ... og træ ... « ; (8): /øje-øre/ : :odet er på den måde, man kommer i 
kontakt med andre folk /?/ ting i ansigtet, hørelsen og ... «; (9): /æg-sr<:d/ : »det kan 
være unger •. . det N spir<"r .. , /til ?/f.eks. spir<"r til l<·vrndc ting«; ( 10): /digt-statut•/ : 
:odet er ... digt kan være kunst ... «; ( 11 ) : /ros-straf/ : »det er ting, som cl menneske 
kan få, hvis det er henholdsvis uartigt eller [. eks. har gjort et eller andet godt /?I Det er 
ikke en oplysende ting ... opdragelse«; ( 12) : /flue træ/ : »naturkræfter .. . nej, det ene 

er et dyr ... ting der er.« 

Bedømmelse: 

Besvarelserne viser tegn på ganske god abstraktionsevne, og de fleste af op
gaverne løses tilfredsstillende. Imidlertid er det karakteristisk, at prn:stations
nivPau'pt Pr mPget uPnsartet, idet hun i nogle tilfa·lclr losrr opgaver, som er 
lidt vanskeligere t•ncl nogle, som hun ikkr har ku111wt klan·. Spt·cit•lt lirm:rr

kclsesværdigt for en patient med svære kontaktforstyrrelser er besvarelsen til 
nr. 8: »det er på den måde, man kommer i kontakt med andre folk .. «. Karak
teristisk er også besvarelsen til nr. 12, der munder ud i det vide emne: »det 
er ting, der er«. 

Il: Ordsprovflrt>vr: 

(I) /Mange bækkl' sm;i, gnr en stor M: »J<'g tror ikke j1·g kan, /opmuntring/ f. rks. 
hvi~ 111an tagf'r ~11H·1 ting, df' kan hlivc! til c·u slor ting .. f. <•ks. l1vis 111an sa111lt•r ptt ('Il 

masse ting, får man mere og mere, til slut har man en stor å . Der l'r mange å'er, der løber 
ud i en sø«. 

(2) /Det nytter ikke at græde over spildt mælk/: »Jeg kan ikke rigtig få fat i det - har 
man sagt noget, så kan man godt fortryde det, men det er altså sagt. Spilder man [.eks. 
noget mælk, så kan det jo ikke nytte at græde over det«. 

(3) /Brændt barn skyr ilden/: »Jt'g har godt hørt det - jeg er helt tom i hovedet. /Op
muntring/. En eller anden ting [. eks., så tager man den . .. har man [. eks. brændt sig, 
så er man bange for ilden, eller [. eks. har ens mor skældt ud , så er man nogrt nerv"s 
sidenhen for, at hun ikke skal skælde ud igen«. 

( 4) /Liden tue væltcr ofte stort læs/ : »det kender jeg ikke (gentager ordsproget stereo
typt mange gange). Jeg kan ikke få fat i meningen. Jeg tænker på en myretue og så på en 
stor vogn, der kører over, men liden, hvorfor er der liden. (Jeg forklarer, at liden be
tyder lille.) Ah, [.eks. en lille ting kan have stor betydning, det er det her stor mand, 
lille skilt - lille mand, stort skilt; jeg troede - at liden var noget med smerte«. 

(5) /Tyv tror, at hvermand stjæler/: »Man kan f.eks . godt være si'1dan, at man har 
en tanke eller tænker på noget, så kan man tro, at andre har det p;"1 samme 111;"1de. Det 
kan også være, f. eks. at der . . . har man f. eks: taget noget, så tror man, at andre har 
taget det også«. 

( 6) / Kærlighrd gør blind/ (gentagrr ordsproget mang<' gangr) : »Oplt•vcr man kærlig
heden, .. er man [.eks. forelsket, ser man ikke andet end sin forlovcrle (pt. ser pludselig 
forskrækket på mig og tagt•r sig til øjncnt'). Ah, .. det g'1r blind, sig<'r De, [.eks. rr det 
ligefrem sådan, at man ikkr kan se, nej, drt rr for stort igrn, d1·t 111i'1 ikkr ske. Drt er, at 
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det altsammen sker indvendig, så bliver det ligesom en dans på roser .. . Man kan da 
godt blive glad og lykkelig, kan man ikke«? 

( 7) /Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus/: (gentager ord
sproget stereotypt) :oMan skal ikke tro noget om folk, når man selv ikke er bedre, eller 
man skal ikke f. eks. skælde ud eller blive gnaven, når man ikke selv kan tåle at blive 
skældt ud«. 

(8) /Den pukkelryggede ser ikke sin egen pukkel/: :oF. eks. tl!:nker man på en pukkel
rygget, så er han jo pukkelrygget, og så må han vel tage det . . nåh nej, nu forstår jeg det, 
det er selvfølgelig, den sidder omme på ryggen, så kan han ikke se den«. 

(9) /Den der vil æde kernen, må knække nødden/ : :oJa, f.eks. man kan sige ... 
vil man til tops, så må man igennem. Der vil både blive gode og onde ting, man må tage 
det hele for at kunne nå videre. Nej, vil man altså noget, så er man nødt til at give en bold 
op . . Altså starte i den bane, og efterhånden gnave sig ind, man må have viljen, så man 
efterhånden kan komme ind og æde kernen. F.eks. er et menneske surt i det eller gna
ven, så er det nødt til at komme ud a[ den surhed.:. 

( 10) /Det er for sent at kaste brønden til, når barnet er druknet/: (gentager ord
sproget stereotypt) Man kan jo altid redde rlere mennesker, hvis man gør brønden sådan, 
at ing<"11 kan <lrnkne i den. Kaster til ... hvad der er sagt, det er sagt. Nogrt i drn ret
ning kan <lrt vel også være.o: 

( 11) /Man skal ikke skyde spurve med kanoner/: :oMan skal ikke skyde på små ting 
med store ting, næh, for der skal ikke så meget til for at skyde små ting, man behøver 
det ikke. Man skal ikke skyde på en ting alt for voldsomt, for man kan let komme til at 
fortrædige det«. 

( 12) /Der kan også være få penge i en stor pung/: »Ja, (gentager ordsproget) en ting 
kan være lille, men de ting, den kan indeholde, kan være rigtige nok og derfor få stor 
betydning. /?/ F. eks. ser man en pung, så kan der være et par enkelte mønter deri. Der 
kan være mindre ting i en stor ting - Nej, jeg kan ikke fatte det«. 

( 13) /Orn, der vil i byen, lår nok ærinde/: »Sidder man I. eks. og tænker på, at man 
gerne vil i hyen, kan d1·t godt være, at man kmnmcr det, (gentager ordsproget). Vil man 
gerne noget, så kan det altså ske, at det går i opfyldelse«. 

(14) /Den hest, man ikke kan få, har altid mangler/: :oMan ønsker sig den, og så kan 
man ikke få den. Er det så ikke underligt, at man finder på noget - at den mangler et 
eller andet«. 

Bedømmelse: 

(I ) : Det er karakteristisk, at patienten begynder sin forklaring af ordspro
get i overført betydning og derpå uden overgang lader meningen glide over 

den situationsbundne, direkte betydning. 
(2): Samme tendens gør sig gældende her. 
(3): Begynder vagt, derpå situationsbundet, glider herpå over i en over

ført, men ikke generaliseret forklaring, idet hun overfører ordsprogets mening 
til en ny reel situation. Bemærker ikke selv det modsætningsfyldte i den sidste 
sætning, hvilket eventuelt drejer sig om en fortalelse. 

( 4) : Begynder situationsbundet, hæmmet af ikke at forstå ordet :oliden«. 
Viser sig derpå pludseligt i stand til at formulere en aldeles relevant, genera
liseret forklaring: :i>en lille ting han have stor betydning«. 

( 5) : Begynder her med en generalisering, men da hun vil uddybe sin for
klaring, glider hun over i en rent situationsbundet oplevelsesmåde. 
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(6): Begynder med en relevant, generaliseret forklaring, men pludseligt 
gør den karakteristiske, helt bogstavelige oplevelsesmåde sig gældende, led
saget af angst. Herpå ses et forsøg på at komme bort fra denne skræmmende 
forestilling med bemærkningen: »det sker indvendigt, og bliver en dans 
på roser«. 

(7): Forklaringen er her relevant generaliseret. 
(8): Til dette ordsprog fjerner forklaringen sig ikke et øjeblik fra en 

direkte bogstavelighed. 
(9): Her ses en karakteristisk vekslen imellem forskellige oplevelsesmå

der, overførte og direkte betydninger blandes sammen, så forklaringen får et 
usammenhængende præg. 

( 10): Begynder på situationsbundct måde en forklaring, der trod~ for
mens uklarhed dog har lidt at gøre med forestillingen: »d1·t er bedre at fore
bygge end at helbrede«. Går derefter over i en forklaring, som er mere gene
raliseret, men som hviler på en fejltolkning af ordsproget. 

( 11) : Rent situationsbundet forklaring. I slutningen en betydningsfor
skydning, ordet »fortrædige« anvendes i den lidt usædvanligt direkte betyd
ning: at gøre fortræd« . 

(12) : Begynder med en helt acceptabel, generaliseret forklaring, men er 
selv så usikker, at hun vil forbedre den, hvorpå hun glider over i en rent si
tuationsbundet oplevelsesmåde. 

( 13) : Først situationsbundet, siden mere generaliseret forklaring, i begge 
tilfælde imidlertid lidt upræcis og vag. 

( 14): Situationsbundet oplevelsesmåde, forstår ikke ordsprogets overførte 
betydning. 

Sammenfattende ses i denne prøve overvægt på en situationsbundet, som
metider rent bogstavelig oplevelsesmåde. Præstationsniveau'et er imidlertid 
også her uensartet, og det ses i enkelte glimt, at patienten kan være i stand til 
at foretage realistiske generaliseringer. 

III: Rorschnch-pr11vr. 

I: 0.30 
Det ligner sådan nogle olie- eller vandfarver, men de er noget 
klattede i det. G HdF andre 

De har lavet en side og klæbet det sammen, kan man f. eks. godt 
tage de enkelte dele? (beskrivelse) 

De tingester ( 8) er et stykke kød fra en gris, noget der skal skæ-
res igennem og koges eller steges. D F + mad 

De er jo ikke helt ens på begge •ider. 
Noget geviragtigt noget ( I ) 

(symmetri) 
D F Td 



207 

Bagest i munden har man sådan to små tapper, der hænger 
ned (22) 
Sjælland, hvis man ser det på et landkort (9) 
Ligesom nogle fugle (5), porcelænsfugle måske, men det er kun 
den højre, for der er øje på den. 

5.51 

II: 6.14 
Jeg kan godt lide farverne, det er en dejlig rød farve, f. eks. en 
orangeadefarve den røde farve, det ser yderst dramatisk ud. 
Den røde der i den sorte (3), det har nærmest form som et 
hjerte, men de der ( 25) skulle ikke være der. 
Det allerlyseste røde (ml. I og 2) kunne ligne håndleddet af en 
hånd. 
Jeg fik det sådan lige ind i hovedet: f. eks. sådan skulderen af 
et menneske f.eks. hvis m dame fik en kjole på. (Uklar af
grænsning af den øverste del af I + I.) 
Jeg kommer til at tænke p!i en tand (31), det er ikke helt rig
tigt, den er for spids, hvad er det, der har sådan en spids, jeg 
har engang set en tang af noget metal, sådan en rund en, men 
hvad det var, kan jeg ikke sådan komme i tanker om. 

11.16. 

III: 11.25 
2 fantasimænd, der er tegnet eller sådan malet på, men det er 

Dd F+ 
D F+ 

D F 

Md 
geo 

obj 

(farvebeskrivelse) 
(:>modsætninger«) 

D FbF anat 

Dd F+ Md 

Dd F+ Md 

(»modsætninger«) 

Dd F+ obj. 

kun fantasi. G B M V 
Det kunne godt ligne sådan formen på en sløjfe det røde der (3). D F ohj. V 
De 2 røde der kunne ligne noget, man har klippet ud til jul (2) 
en art små nissemænd, men ikke rigtigt, og farven er ikke den 
rigtige julerøde, det passer ikke sådan helt til det jeg siger. D FbF obj. 
Jeg tænkte før på, om det ( 10) skulle være en gri1eklo, men det 
er det ikke, for den er mere rund, jeg mener, det kunne ligne en 
fod af et dyr. D F Td 

14.40 

IV: 15.35 
Det er ganske fri fantasi, det er svært. Jeg kikker lidt mere på 
dem ( 4) 0111 de kunne minde om f. eb. horn .. • 0111 gevir på 
dyr - det kunne også ligne halsen på en and eller en gås, men så 
skulle der ikke være den der streg op. 
Det der (3) kikker jeg også på. Mit øje faldt på det, jeg ved 
ikke, hvad man skal sige, at det skulle ligne. 
Det indre af et menneske, hud eller sådan noget inden i et men
neske /?I jeg ved ikke rigtigt. 
Bitte smd løver, men kun hovedet (halve 8) man havde de her 
2-3 kæmpeløver, jeg så det på et museum engang. 
Ellen synes jeg ikke rigtigt, - de der ude (28) kunne ligne tæer 
på en lille kalv, men de har ikke sådan nogle ... åh, måske lige 
kloen. 

D F Td 

D F Td 
(formkritik) 

D F+ anal 
vag 

(»modsætninger«) 
Dd F Td 

Dd F Td 
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Det øverste kunne godt ligne det indre i et menneske, brystkassen, 
selv om man ikke rigtigt kan se ribbenene. Dd FHd anal 

20.30 

V: 20.31. 
En flagermus, der er udsprcdt, so111 0111 drn sov om nattrn, sfl 

hænger deJI gernc. G F T 
Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få noget ud af de enkelte dele, 
synes jeg. 
Det kunne f. eks. godt ligne den halvø, der går ud dernede ved 
Køge og Store Heddinge ( 11 ) . D F+ geo 
Idet jeg så på dem her (v. 23) kom jeg til at tænke på en 
kvindes bryster, jeg ved ikke hvordan. Od F+ Md 

23.32 

VI: 23.40. 
Ja, hovccfot kunne b!i.de ligne en ugl•·• hoved, selv 0111 den f'r 
bnm . . . (7) n F Td 
og de, der går ud der (6) kunne godt ligne nogle stykkl'r pels-
værk. 
Jeg synl'S ikke rigtigt, jeg kan få mere ud af den. Jeg sidder og 
tænk!'r på de bittesmå hoveder der (del af 9), det kunne godt 
ligne et dyrehoved, men hvilket dyr ... 
Ja, den anden side her kunne også godt ligne hovedet på et dyr. 

27.03 

VII: 27.15. 

D FHd obj. 

Dd F fd 
(symmetri) 

Det ser meget dekorativt ud med formen den har, det ser sudt ud . (»modsætninger«) 
Jeg tænker straks på løse stykker kød fra en gris, der er blevet 
slagtet, og så skulle man selv skære dem videre ud, til jul eller 
en fest, og så med et ben i - det var bare noget, der lige kom ind 
i hovedet på mig. G F -i- mad 
De er ikke ens de to sider her f.eks., men det skal de vel heller 
ikke være. (<ymmetri) 
Jeg sad og så på dem (6) og så kom jeg til at tænke på en træ-
kam fra gamle dage. D F+ obj. 
Det stykke her (6) kan også godt fange min opm:rrksomhcd. 0f't 
kunne godt ligne det indre i et menneske, f. eks. en tarm, jeg ved 
ikke rigtigt. D F anat 
Jeg spekulerer på de der (5) om jeg kunne få noget ud af dem, 
men det er svært, havde de været noget bredere, kunne de have 
lignet et bjerg for farven kunne godt . . . denne grålige ... 
loen .. . 

32.50 

VIII: 35.50. 
Det er nogle dejlige farver, den røde kunne godt ... selve farven 

D 

ligne sødsuppefarve (2). D 

HdF ldsk 

Fb mad 

V 
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Formen ligner en ræv eller et andet dyr ( 1), men det er kun 
formen, det er ikke en kat, men et andet dyr, den anden side, 
den ligner det ikke. D F T 

( l>modsætninger«) 
V 

F. eh. nogle fiskeben, selv om de ikke er helt tætte i det (3 ) . 
Den røde farve er en dejlig farve, ja, det er de på sin vis alle
samrncn. 

D F anat V 

Det der oppe ( 4) kunne ogsl't fange min oprmerksorulted. Jeg ved 
ikke rigtigt, hvad det kunne ligne, jeg sidder og tænker på en 
papirshat, som man lavede, da man legede med tinsoldater. 
Det er fantastisk . . . dampene der steg op fra et eller andet 
( 6 + 6) ja, farven er forkert, men jeg kom til at tænke på dampe. 
Det der (23) fanger min opmærksomhed noget ... menneske . .. 
jeg sidder og tænker på halen .. . farven den er jo helt forkert. 
Det kunne godt ligne kødfarve og orangeadefarve ( 2). 

36.07 

IX: 36.25. 

( farvc-heskrivclse) 

D F obj. 
D F+ andre 

vag 

Dd F Md 
D Fb mad 

Det er nogle dejlige farver, det der (3) er nærmest krebsefarve. D Fb andre 
Den der (7) ja, jeg sidder og tænker på landkort. Det må blive 
Norge, der går ned her, det røde. D F + geo 
Ved De hvad det kunne ligne, noget på en krebs det der (7) / ?/ 
Ja, jeg ved ikke, så vidt jeg husker ... har den ... sådan noget 
mærkeligt noget ... krebs eller hummer ... men det er ben ... 
skal man have det, der er inden i, skal man knække det i stykker. 
Det er ligesom, der er noget hvidt og blåt, det kunne godt ligne 
himlen .• farverne (8). 
Det der k:111 også godt fange, .. . det kan ligne en luffe (30). 
De der stykker (v. 2) der sidder inde i halsen, men det ser ander
ledes ud alligevel. 
De sorte streger der kommer ud her ( 21) kunne ligne en hests 
manke, jeg ved ikke hvorfor, for det passer jo ikke. 
Noget landkort (I) det er sådan faconen. 

44.50 

X : 45.05. 
Sikke nogle dejlige farver. 
Det ligrll'r sådan en flamme ( 15) og sådan en man har . . . ( pa· 
ticnten holder med hrmden som på en fakkel, men kan ikke linde 
ordet). 
Noget af et dyr (7), farven kunne ·godt være . . . et lille dyr, men 
hvilket kan jeg ikke få fat i, det kan godt være det var dødt / ?/ 
nærmest fordi det var så lille og fladt i det. 
En krebs (I), men ikke farven, for de er mere grønne i det. 
Ligesom en vase ... en pnemie som det hedder /?/ sport 
vase (14). 
Det er vanvittigt . .. en brystholder ( 6). 
Ligesom horn ( 5) eller hvad det er for noget, der går op der, 
det kan jeg ikke rigtigt få fat i, men der er noget, der fanger min 
opmærksomhed, men hvad det er, kan jeg ikke få frem. 

D FFb Td 

D Fh ldsk. 
Dd F+ ohj. 

Dd F + anat 

Dd F+ Td 
D F geo 

(farvebeskrivelse) 

Dd FFb ild 

D F T 
vag 

D F T 

D F obj. 
D F obj. 

vag 

V 



210 

Noget uhyggeligt, ligesom 2 bittesmå mænd eller fantasi ... 
dyr (8). D F 
F. eks. en blomst, de små der går op fra deres hoveder og til den 
vase, det kunne godt ligne blomster. Dd F 
Da jeg så deres ben . .. nej . .. benene fra en kommode eller et 
chatol ... skab. Dd F 
En lnvc (2), """'farven er ikke riglig, 111t·11 fon11r11 . . . J) F 

48.55 

4 G 25 F+ 
34 D 16 F+ 
16 Dd 1 B 

2 FFb 
2 FbF 
4 Fh 
2 Flid 
2 lldF 

Bedømmelse: 

2 

Formel opg11rd.<t!: 

svarantal: 54. 

M, 5 Md 
5 T , 9 Td 

11 obj 
6 anal 
4 gco, 2 ldsk. 
I pl. I ile! 
·l 111:ul , '.l :11uln• 

F% 77; F+ % 61; 

T% 27 ; 7 V-svar. 
ingen »rhock-reakt«. 
sy111111clri 
far\'c-bcskrivclsc 
·;· t11<1< ls;rt11ing-t•rr<. 

M 

pi 

ohj. 
T V 

sv% 45; 

Følgende træk i prøven vidner om psykotiske tankeforstyrrelser: påfal
dende uensartet hed i prrcstationsniveau 'et, idet rela tivt vclintcgrerede (om
end ingen helt fremragende) tolkninger veksler med mq~ct vage, løst organi
serede indtryk. Denne vaghed og ringe struktur af de oplevede emner viser 
sig dels igennem de mange fonmli'1rlige tolkning<'r (lav F + ~;, ), cll'ls gcnn<'lll 
de mange farvC'determincrede tolkninger ( 2FhF, 4Fh), cl els derved, at adskil
lige tilløb til tolkninger kun hl iver til vage beskrivelser. (lin som ved de tid
ligere beskrevne grænsepsykotiske patienters prøver består der et iøjne
faldende modsætningsforhold imellem de mange »rene farvesvar« og patien
ternes afdæmpede, hæmmede aclf ærd ). 

Der forekommer ingen egentlige kontaminationer, men en række »ukor
rigerede modsætninger«, der sandsynlig-vis kan opfattes som kontaminations
tendenser. 

De meget få helhedssvar i forhold til de mange <letailsvar vidner på den 
ene side om svigtende integrationsevne og svigtende evne til at skelne væsent
ligt fra uvæsentligt, men vidner på den anden side dog om en vis skarphed i 
den perceptuelle artikulation og om at den vaghed, der præger mange af 
svarene trods alt ikke er så total, at perceptionernc er diffust globale. 

IV: Ord-nssocintion.<-provt : 

(tallene i parentes angiver reaktionstiden i sekunder ) . 

/hat/ - :ohoved« ( 4); /lampe/ - »skærm« . ( 2); /kærliglll'd/ - »rød« ( 4); /bog/ - »læse.: 
(2); /fader/ - »mor« (2); /papir/ - »brev« (21'2); /bryst/ - :obryslvortrr« (4''2); /gar
diner/ - »stang« (3); /kuffrrt/ - »rl'jse« (2) ; /drik/ - »th<'« (3); /sclskah/ - »fest« (2); 
/forår/ - :i>efterår« ( l'/2); /afføring/ - »mad« ( 4); / tæppr/ - »gulvlæppe« ( 10); /kæ
reste/ - »forelskelse« (3); /stol/ - :1>burd« ( l' /2); /skærm/ - »lys« (2 ); /penis/ - »jeg 
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ved ikke - penis?« (5); /varmeapp./ - »varme« (3); /ramme/ - »billede« (2); /selv
mord/ - »ked af det« (31/2); /bjerg/ - »sne« ( 4); /slange/ - »gummi« ( 4); /hus/ -
»villa« (3); /skamlæber/ - »læber« ( 11); /tobak/ - »nydelse« (3); /mund/ - »kys« (I); 
/hest/ - »dyr« (1 1/t); /onani/ - »jeg ved ikke« (6); /hustru/ - »mor« (2); /bord/ -
»ben« (3); /kamp/ - »krig« (2); /kød/ - »flæsk« (2); /mave/ - »navle« (3); /bonde
gård/ - »huse« ( 3) ; /mand/ - »menneske, væsen« ( 6) ; /skatter/ - »penge« (I ) ; bryst
vorte/ .. »hryst-barn« (5); /læge/ - "doktor« (2); /snavs/ - »renhed" (3); /snit/ -
»sitr« (2); /farvdilrn/ - »kulffM (5); /edderkop/ - »dyr« (21/2); /hid/ ·- ~fish (2); 
/hund/ - »dyr« (2); /dans/ - »vals« (2); /gevær/ - :.skydevåben« (2); /vand/ - »klart« 
(31/2); /ægtemand/ - »ja, far« (I I); /mudder/ - »pløre« (3); /kvinde/ - »dame« (2); 
/ild/ - »varme« (5); /sutning/ - »barn, bryst, finger« (6); /penge/ - »arbejde« (31/2); 
/rnoder/ - »kærlig« ( 3) ; /hospital/ - »sygehjem« ( 3) ; /hom.sexuel/ - »grimt« ( 6) ; /bil/ -
»køretøj« (2); /samleje/ »natur, smukt« (4); /sult/ - »forfærdelig« (4). 

Bedømmelse: 
J forhold til besvarelserne til de øvrige prøver, er der et forbavsende velord
net op; upåfaldende prn:g over associationsforløbet ved denne prøve. Der ses 
en tendens til, at reaktionsordcne er lidt »m.1:re« i forhold til sti11111lusordenc, 
ofte består de i en fortsættelse af dette, f. eks. /bryst/ - »brystvorter«, /tæppe/ 
- »gulvtæppe«, men der forekommer ikke et eneste reaktionsord, som må be
tegnes som virkeligt påfaldende i formel henseende. (Bemærk i forbindelse 
med diskussionen om symboler den umiddelbare forbindelse i patientens op
levelse mellem ordet /kærlighed/ og »rød«) . 

Sammenfatning: 

Det meget uensartede pr;cstationsnivcau i forhindel.~e med de iøjncfaldr·nde 
tep;n på p;cnnembrud af en regressiv oplevelsesmåde kan støtte r:n klinisk for
modning om, at patienten er schizofren. 

ANDEN UNDERSØGELSE 

Adfærd: Patientens holdning er meget forskellig fra den, hun viste under 
første undersøgelse. Hendes samarbejdsevne er temmelig begræmet, og hun 
må opmuntres hyppigt for at prøverne kan gennemføres. Hendes holdninp; er 
præget af aggressivitet og vrangvilje diffust rettet mod alt og alle, og man får 
indtryk af, at den vredladne holdning ikke rummer megen ægte affekt, idet 
hun hurtigt mister interessen - og dermed også modviljen - for de ting, hun 
beskæftiger sig med. Der er ingen vedholdenhed i hendes vægren, men hele 
hendes adfærd, ikke mindst hendes sprog er blevet påfaldende forgrovet. Hun 
taler uafladeligt på en tom og plaprende måde, der ikke er rettet mod under
søgeren, op; hun venter ikke svar. Hendes holdning er modsætningsfyldt, - på 
den ene side er testopgaverne »noget åndssvagt pladder«, pl'l den anden side 
lægger hun stor vægt på, at jeg nøje nedskriver hendes besvarelser. Det er 
som om »form« og »indhold« glider i et, - hvis hendes svar blot er skrevet 
ned, så er det i orden, selv om »<let hele er meningsløst«. Der er ikke antyd
ning af følelscsma:ssig kontakt i det forhold, man nu kan opnl'l med hende. 
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I: Objekt-.wrteri11gs-/11ovc: 

I. del: 

(I) frit valg: (cykelklokke): :.Den hører jo til en cykel, og der er jo ikke en cykel«. 
(Instruktionen uddybes) »Den er af jern«, udvælger: stor og lille knibtang. /Hvorfor 
kan de høre til samme gruppe?/ - :oDe har ikke et klap med hinanden at gøre, - det må 
De skn da srlv om .. /?/fordi det rr si\dan metal og dumme morke ting og lort og møg«. 

(2) stor J:nftcl: :.Den hnrn ikke til nog<"ll gnoppc, m•·n si1 kan vi lage kniven, fordi 
man spiser med kniv og gaffel«. Udvælger den lille ske og lille kniv og to nøgler: »Så 
vil jeg tage nøglen, så har jeg fred,/?/ fordi den har samme farve, som de der har« (spise
bestikket). /Hvorfor kan de høre til samme gruppe ?/ - »Fordi de allesammen har 
samme farve«. 

(3) pibe: :.Det kan kun være røgvarer«. Begynder at udvælge cigar og cigaret, men 
får så øje på bolden og giver sig i stedet til at spille bold på gulvet med den. 

(4) cykelklokke: »Jeg kan højst tage cykelnøglen, na·h, det er en almindelig nngle, 
næh, jeg kan ikke lage nogrn ting ud, der passrr«. (Sætter sig igen til at spille bold) . 

(!i) rnd papcirkrl: »Jeg vil tage /10ldcn, fordi d•·n ogs:"1 rr mel, måske lændskikæsken, 
fordi det er papir, og ngs:"1 clrt 1o:rmme (et st)'kk<' ~rnnt knrto11), forcli <li'! ogs:"1 er papir, 
men nogen forbindelse med hinanclen har det ikke. 

(6) lille knibtang: »Knibtang det er en meget dejlig ting«. Udvælger: stor knibtang, 
lås, hammer. »Den har ingen forbindelse, for det andet er rigtigt værktøj«. Udvælger: 
sav, skruetrækkere, klods med søm, to som, cykleklokke. /Hvorfor kan det høre til 
samme gruppe?/ - »Så har De, hvad der ligger i en værktøjskasse«. 

(7) bold: »Jeg kan ikke få andet til at passe til den end det gummi her«. Udvælger: 
viskelæder, gummiprop, rod papcirkel. 

2. del: 

(I) alle rode objekter: »Det er gummi og en bold og papiret er rødt«. 
(2) alle metal-objekter: »Det er jern og metal«. 
(3) alle runde objekter: »De to propper er kork og nogen af delene er gummi og 

nogen af delene er røde, men klokken kan jeg ikke få sammenhæng med«. 
( 4) alle værktøjs-objtkter: »Det er værktoj«. 
( 5) alle papir-objekter: giver svaret »papir« allerede inden oplægningen er afsluttet, 

sidder og nynner ud i luften, som kom det hele hende ikke ved. 
(6)par: giver sig til at remse de forskellige objekters navne op: »Skeer, knive, gafler 

og •å er der korkpropper, - har De det hele - og sukker, cigaretter - skriv det nu ned, -
og s11 er der knibtængrr og sum .. . « rtc . Da instrnktionrn grntages, siger hun: »Det 
kan jeg ikke sige, og det er også ligemeget, De skal bare skrive ned, hvad jrg siger, så er 
det godt nok«. Da hun spørges igen, svarer hun : »Det må De selv om, bare De nu skriver, 
som jeg siger . . « 

( 7) alle hvide objekter: »Det har jeg ikke begreb om, det kan være papir foruden 
sukker, men hvad sukkeret har at gøre der, kan jeg fandeme ikke se, det må De sku 
undskylde mig, det skal der en god fantasi til«. 

(8) alle gummi-objekter: :.Det er gummi, men hvad cigaren (legetøjscigaren, der er 
lavet af gummi) har der at gøre, ved jeg fakti•k ikke«. 

(9) ryge-artilrltr: »Ja, det er altså papir, men jrg aner ikke, hvad cigaren og piben 
skal drr for. !\fan kan få den ide, altsi'1 at det skal forrstilh' mgvarer, men det mener jeg 
altså ikke, men jrg vrd ikke, hvad den gummicigar skal va·n· drr for og pihcn«. 

( 10) spisebestik: :oDct er metal, det er spiscbestik-x. 
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( 11) legetøj : »Det ved jeg ikke, de har virkelig ikke begreb med hinanden at gøre, 
noget er letmetal (spisebestikket) og røgvarer foruden den snotttede gummicigar der, og 
resten er altså værktøj. Bolden er gummi og kan gå sammen med gummicigaren, men de 
har ikke forbindelse med hinanden, ikke det fjerneste ens med hinanden, det har de 
altså ikke«. 

( 12) rektangulære objekter: :.Noget af tændstikæsken er papir, men jeg ved ikke, 
hvad det stykke træ med søm skal gøre godt for, jeg aner ikke, hvad det skal være der 
for.:. 

Bedømmelse: 

Det vekslende præstationsniveau er iøjnefaldende. I første opgave ses først 
en genstandsbundet tænkemåde (»der hører en cykel til«), derpå tilløb til en 
ægte generalisering (»den er af jern«), men dette indfald kan ikke følges op af 
en relevant sortering. Karakteristisk er også hendes svigtende evne til at op
retholde testsituationens realistiske afgrænsning i oplevelsen, idet hun »gli
der ud« af sorteringsarbejdet og giver sig til at spille bold. I testens anden del 
gør samme tendens sig gældende derved, at hun »ombytter« den c~Pntlige 

opgave med den meget primitive opgave: bare at få noget skrevet ned på pa
piret, ligegyldigt hvad. Alt i alt bærer hendes arbejdsform og hendes ræson
nementer præg af løshed og manglende logisk konsekvens; forhold, som ifølge 
konventionel tænkemåde ville opleves som overensstemmende (f.eks. del 2, nr. 
9: at pibe og cigar hører til »røgvarer«) står i hendes oplevelse som menings
løse modsætninger; men samtidig hermed tolererer hun på en gang flere for
skellige principper i sorteringerne, der ifølge konventionel tænkemåde ville 
udelukke hinanden ( f. eks. del I, nr. 7: papiret er rødt og resten er ~ummi, 
derfor kan det hele høre sammen med bolden). Endvidere ses et klart udtryk 
for »ukorrigerede modsætninger«, der i Bleuler's terminologi kunne betegnes 
som ambivalens eller negativisme, idet hun på en gang gør tilløb til at efter
komme instruktionen og udlede objekter som kan »have med hinanden at 
gøre«, men samtidig hermed bemærker hun irriteret : »De har ikke et klap 
med hinanden at gøre«. 

Il : Ordsprogs prøve: 

(I) /Mange bække små, gør en stor M - :.Det har jeg ikke et klap forstand på ... mange 
småpenge bliver til en stor ... mange ører bliver til en krone«. 

(2) /Det nytter ikke at græde over spildt mælk/ - ;i.Har man tabt .. mistet noget, 
kan det ikke nytte, at man begynder at græde over det«. 

(3) /Brændt barn skyr ilden/ - ;i.Ja, har man gjort noget, så skyr man altså .. det er 
ikke det rigtige .. man skyr altså det, som der er sandheden .. har man gjort noget, skyr 
man at komme frem med det. Det er en indirekte forklaring«. 

( 4) /Liden tue vælter ofte stort læs/ - »Tja, det aner jeg ikke. En lille ting kan 
faktisk godt vælte en stor ting, selv om den er lille ... selv om en ting ikke har stor be
tydning, kan den alligevel godt vælte en stor ting«. 

( 5) /Tyv tror, at hvermand stjæler/ - »Tja, det har en meget . . faktisk på sin vis sin 
mening ... ja, n;~r mennesket altså tror, det kan tilegne sig noget, så mrner det, hvad 
folk altså ... også kan tilegne sig det altså .. . det er altså ikke korrekt«. 
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(6) /Kærlighed gør blind/ - »Ja, fy for fanden . .. hvordan kan det lade sig gi' sig ... 
Der er så mange forklaringer ... Jeg ved det ikkr rigtigt. Kærligh<'d gør blind, kærlig
hed gør blind .. . Det er faktisk ikke så galt, når man er forelsket, kan man på sin vis 
blive blind ... andet kan det ikke sige. /?/ Det kan j<'g ikke sige Dem. /?/ Jeg ved ikke , 
om det er rigtigt at gå rundt og være blind, så skal man g;°1 rundt med armbind, gult og 
sorte prikker. Det gor dr da aldrig, D<' må ikk<' s1mrgr mig, jrg v<'d drt ikke. (D<'tte frem 
•:ellr• i mods:rtning til sic!.11• 11·stning hd1 111lc·n alfrkl ). 

( 7) /Mim •kal ikke· kasll• nwd sll•n, n:h 111an so ·h· h11r i 1•1 glashus/ "Ja , f. 1•ks. lad 
os blive ved at ... ved at bo ... man skal altså ikk<' ... sige fur meg<'l ... tro for mcgl't, 
når man selv bor i et hus/?/ De må skrive, som jeg sig<'r. /?/ Man skal ikke 
sige noget, når man selv bor i et hus af glas. Jeg kan ikke sige anderledes«. 

(8) /Den pukkelryggede ser ikke sin egen pukkel/ - »Det er han for glad til. En 
mand har en pukkel og ser den ikke. Jeg kan godt se, De ikke kan forstå det, men jeg 
ved det ikke. /?/ Har en mand selv en skavank, så ser man den ikke selv. Man selv ser den 
altså ikke«. 

(9) /Den, drr vil a·de kernl'n, må kn:rkkr nnddrn/ ·· »Ja , vil man havr dC"t h1·dstr, 
srt inft nmn gå igrnnetn df't, df'r t•r. Vil lllall <it'l, IU:t)l vil. 111:'i man ~:°t iJ.wn1u·1n drt, tlrr 
Cf, rur at f.å det . , , ~·1all IUt°t IUaVt' SiJ,t igt'JHIC'ltl • . . kn;rkk('r IHatl nudc.lrt1 , for kan tllall 

ikke komme ind til nudden, og man m;i mavr sig ige111w111. /.Ma\'r sig?/ De m:i bart' 
skrive det, det er der ikke noget at gøre ved«. 

( 10) /Det er for sent at kaste brond<'n til, når barnet er druknet/ - »Del rr for 
sent ... altså det er også galt faktisk at sig<' d<'l . . . for rr man dod, s;°1 kan man ikkr brin
ges til live igen, kommr til live ig<'n. /?/Jeg m<'m'f drt, som jrg siger <ll'I«. 

( 11) /Man skal ikke skyde spmve med kanoner/ - »Ja, ahs;°1 de her spurve er så 
små . . . man brugrr ikkr en kanon til dl'!, and<'t kan jc·g ikke sige ... der r r ikke nogrt 
rigtigt at sige til d<'t«. 

( 12) /Der kan også være få p<'lll(<' i rn stor p1111g/ -- ''Selv om 111an er stor, kan der 
altså også V:l'l'C' fidt i./?/ D<'I ka11 jrg ikkt• forklar<'./!'/ jrg l;rnkrl' p;j rn fioj lll:llld, og 
der kan kun va·rc lidt i. /?/ Det kan jrg ikk<' forklarl' , l>r ka11 jo har<' skriv<', hvad jrg 
har sagt . . . Jeg kan jo ikke sige Dem andet« . 

( 13) /Den, der vil i byen, får nok ærinde/ - »Jeg tænker på, a t hvis man gerne vil i 
byen, så får man sikkert også et ærinde«. 

( 14) /Den hest, man ikke kan rn, har altid mangler/ - »Drt man ikke kan få, m<'ncr 
man altså altid er noget af det bedste./?/ Ja, man mrn<'r det altså, d<'t er vigtigt. Jrg 
mener det, som jeg siger det«. 

Redommelse: 

l>l'l <'r rm·ppe noclvl'n<ligt hC'r att<'r at komnwntrre hwr 1·nkelt hl'svarelsc. 
Niv!'an'ct er forringet gcnl'rl'lt, l'nkl'ltc forklaringn (nr. 2 og nr. 11) li~

ger nær en konventionel oplevelsesmåde, men de øvrige er enten pnl'get 
af udtalt bogstavelighed, vaghed eller af en fejlagtig fortolkning (nr. 3). 
(Vedrørende nr. 6 er det karaktcristi~k for den nu folelsesflacle tilstand, at 
oplevelsesmåden er ligeså bogstavelig som ved første testning, men den va~kker 

ikke længere nogen affekt hos hende). Atter her ses den indstilling hos hende, 
når der er noget, hun ikke kan klare, at bare hun siger noget, som jeg skri\·er 
ned på papiret, så er der vd ikke mere at snakke 0111. 
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!Il: Rorschach-prove: 

I: 0.10 
Jeg tænker næm1est på bryst . . . ribben. Jeg ved ikke, hvad det 
ud til siden er. 
/opmuntring/ Jeg kan ikke mere. 

0.41 

li: 0.11 
Noget lignende som ribben, har samme facon, men der er ikke 
ribben i det her, så hvad det kan ligne, kan jeg ikke sige. 
Jeg kan kun sige, at det er rødt og sort, men jeg kan ikke få andet 
ud af det ... af formen altså, så kan jeg ikke sige mere om den«. 
(Lægger hurtigt tavlen fra sig, kan ikke overtales til at se læn
gere på den.) 

1.09 

III : 1.20 
Det ved jeg hdler ikkr, der er heller ikke mening i det . . . hare 
sort og rødt. 
Sidste gang sagde jeg 2 mænd, der stod . . . altså sidste gang, 
men nu kan jeg ikke se nogen mening i det .. . 
Sort og rødt, det er det her rihbensparti uden ribben. /?/ Det er 
det hele .. . /opmuntring/. Det er åndsvagt, der er ingen ml'ning 
i det. Man kunne da godt lave en tegning, hvor man ved lidt an
strengelse kunne finde ud af det; det her er helt åndssvagt. 

l.3fi 

IV: l.1fi 
Det er sort, jt·g aner ikke hvad .. . det ligner drt indvendige ... 
alts5 ben af et menneske .. . ikke en knogle, måske et led, nej 

G F an at 

G F an at 

(farve-besk ri,·else) 

( farve-hcskrivelse) 

(G B M V) 

G F an at 
(perseveration) 

ikke et led, ikke en muskel, et led eller en knogle inden i et men- G F anal 
neske. Jeg har sådan en egen ide, tror jeg nok. vag 

2.13 

V: 2.16 
Sidste gang sagde jeg, at det lignede en flagermus, men det gør 
det ikke i dag. Det er bare noget sort, ellers kan jeg ikke få 
mening i det. 

2.23 

VI: 2.25. 
Det ligner eu ... det er åndssvagt ... det er sort, det ligner altså 
ikke nogrt. Det gør det altså ikke, det er sort. 

2.42 

VII: 2.45 
Det er sådan også sort, mere over i det grå. /Hvad kan det fore
stille? I Det kan altså ikke forestille noget, intet; det er ikke så 
sort som de andre, mere gråt, ellers ligner det intet. 

3.18 

(G F T V) 
(farve-beskrivelse) 

(farve-beskrivrise) 

( f arvc-heskrivelse) 
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VIII: 3.25 
Det er søde farver ... Det ligner altså ikke noget ... Drn yn
dige cyclamenrøde .•. Nej, det er det ikke, lyserød er det heller 
ikke, lys orange og en mellemting mellem det blålige og sådan en 
mærkelig farve ... Det ligner ikke noget. 
/opmuntring/ 
Sidste gang sagdr jrg nuhkr, ar drt lignrdr no!(I•· d)'r, (I) 111;°1r 

«·ll~r nrv, 111rn dt>l Rnr tlt•t ahså ikkt·, <h·r ''r ikke· 11o~c·11 1111·11i11g i 
det. Det er bare findssvagt. 

3.57 

IX: 4.02 
Det gør det altså ikke, det forestiller altså ikke noget. 
Orange og det grønne, og det røde, men det forestiller intet. 
/opmuntring/. 
Det gor det altså ikke, det forestiller alts;°1 ikke nogrt. 

4.17 

X: 4.20 
Det er meget fikst lavet, en god afslutning; det forestiller ikke 
noget, der er ikke mening i det, men det er meget sode farver, 
der passer sammen, lyseblå og rød og gul og grøn - har De far
verne?: Blå og rød og gul og grøn, og så er der en brunlig 
farve •.. farve ... Den gule er for kraftig. /Hvad kan det 
ligne?/ Intet, overhovedet intrt. 

5.10 

Br.do111111rlse: 

(farve.beskrivelse) 

(D F T V) 

( r arve-beskrivelse) 

(farve-beskrivelse) 
(farve-benævnelse) 

Overfor denne opgave fremtræder den ændrede tilstand på meget drama
tisk måde. Besvarelserne er nu så vage og ustrukturerede, at der end ikke er 
mening i at udregne nogen formel opgørelse over prøvens scores. I relation til 
Bleuler's opfattelse af »schizofren demens« ( jfr. p. 30), er det af interesse at be
mærke, at patienten i flere tilfa·lde kan »huske«, hvad hun sagde sidst, -
cl. v. s. at samme oplevelsesmåde principielt stadig står til hendes rådighed, 
men hun oplever den nu som »meningsløs«, hvorfor hun ikke udnytter sine 
muligheder for en mere nuanceret bearbejdning af sine sanseindtryk. Det er 
karaktt•ristisk, at dctail-s\'arcnc helt er forsvumlt'I , oµ; al ih~ G-svar, som h1111 

nu præsterer er af en sådan kvalitet, at de vidner om en vag, diffus oplevel
sesmåde og ikke om integrationsevne. 

IV: Ord-associations-prove: 

/hat/ - »så tænker jeg på en hat . . . altså på en blød hat. En hat er en hat, så kan man 
ikke tænke på et andet ord« (8); /lampe/ - »standerlampe med fod« (5); /kærlighed/ -
»det ved j~g ved Gud ikke. Kærlighed er kærlighed, det rr ganske umuligt . . . « ( 4); 
/bog/ - »en bog er en bog ... hvor skal der komme et ord fra - De kan nok forstå, at 
hvis der gjorde det, var man forstyrret i sin tankegang. Det må De da kunne fof'tå.: ; 
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/fader/ - »mor« ( 1'/2); /papir/ - »bog« (2); /bryst/ - "ben« ( 1'/r); /gardiner/ - :Hja, 
hvide lette stofgardiner« (8); /kuffert/ - »taske« ( 1'/r); /drik/ - "the« ( 11/r); /selskab/ 
- »party« (11/2); /forår/ - »vinter« (2); /afføring/ - >det aner jeg ikke, det ved jeg 
sgu ikke ... « ( 11); /tæppe/ - »wilton« (8); /kæreste/ - >det ved jeg ikke ... vene 
(20); /stol/ - »bord« (I); /skærm/ - :t>lampe« ( 11/r); /penis/ - :t>jeg aner ikke, hvad 
det er« (3); /varmcapp./ - l>varme« (l'/t); /ramme/ - :.billede« (1 1/•); /selvmord/ -
:oih dog, dml og hrgravcls"« (2); /hjrrg/ - »høj« (I); /slange/ - :t>dæk, vandslange< 
(21/r); / hu•/ .. """" ... hygning eller villa« (9); /•kaml:ehrr/ - :t>j•·g aner ikke, hvad 
det er, jeg vil ikke sige noget-: (7); /tobak/ - :t>cigar« (4); /mund/ - :.læber, det ved 
jeg ikke« (2); /hest/ - :t>føl« ( 1'/2); /onani/ - :t>det aner jeg ikke, hvad det er« (2 ) ; 
/hustru/ - :t>moder« (1); /bord/ - »stol, bænk« (2); /kamp/ - "strid må det vel være« 
(3); /kød/ - »blod« (l'/r); /mave/ - »det aner jeg virkelig ikke, tyktarm eller sådan 
noget, jeg ved det ikke« (9); /bondegård/ - »hus« (31/r); /mand/ - »kone« (l'/t); 
/skatter/ - »tja, så kommer jeg til at tænke på skatten på et lille hus . . . udgifter ... 
afgifter på et lille hus. Min fantasi må man sgu have lov at have for sig selv. Afgifter, 
det er min fantasi, det kommer sgu ikke Dem ved« ( 11) ; /brystvorte/ - »det aner jeg 
ikke, hvad er. De skal sgu ikke skrive noget. Jeg kommer sgu ikke til at tænke på noget« 
( 13); /læge/ - :t>doktor<: (2); /snavs/ - :>grus eller ... det er urent« (31/t) ; /snit/ -
:t>snit til, lejlighed til ... « (41/t); /farvefilm/ - »colorama« (3); /edderkop/ - :.det 
aner jeg virkelig ikke, spind« ( l'/2); /bid/ - :!>bid, skriv De hugorm« (7); /hund/ -
:t>køterc (I) ; /dans/ - :1>vals« (2); /gevær/ - :oskyder, pistol<!: (21/t); /vand/ - :odel ved 
jeg virkelig ikke, det aner jeg ikke. Det er gennemsigtigt . .. er der jern i vand? oi: (1 5) ; 
/ægtemand/ - :okone eller hustru« (3); /mudder/ - »snavs, pløre« (3); /kvinde/ -
>dnme« (3); /ild/ - :oflammer, ild og vand« (2); /sutning/ - :.det aner jeg ikke, skriv 
De patning« (6); /penge/ - :i.moneyc (21/t); /moder/ - :t>far« (I); /hospital/ - »uf, 
der siger jeg ikke noget, det gør jeg altså ikke« (8); /hom.sexuel/ - »fy for fanden, det 
kan ikke findes hos kvinder, for de er veninder i stedet fore (2); /bil/ - :.køretøj<: (3); 
/•:unlcjr./ - ~clN aner jeg virkelig ikke, jeg siger ikke noget, det rager mig også en bajer« 
(5); /sult/ - »hmt, indskrænkning af maven« (5). 

Bedømmelse: 

Stadig er reaktionerne til denne prøve de relativt mindst påfaldende. Det 

forgrovede præg over sproget med megen banden og udskælden gør sig na

turligvis også gældende her. Desuden ses en videreudvikling af en tendens, 

som gjorde sig gældende sidst. Hvor dengang hendes reaktionsord ofte var 

meget :!>nære« i forhold til stimulusordet, er hun nu (især ved de første ord) 

so1111111~ tider hdt ude af stand til at løsrive sig fra stimulusordet; - som hun 

udtrykker det: en hat er en hat, så hvor skulle der komme et andet ord fra .. 

Sammenfatning: 

Tilstanden er svært forringet i forhold til første undersøgelse. Præsta

tionsniveau'et er stadig uensartet, men nu med absolut overvægt på en gamke 

vag, ustruktureret oplevelsesmåde, hvor ukorrigerede logiske modsætninger 

konstant gør sig" gældende. Det fine, sarte og ængstelige præg over holdningen 

rr nu afløst af svær forgrovelse og følelsesaffladning. 
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UJÆVNT PRÆSTATIONSNIVEAU 

Inden vi kan gå over til en samlet bearbejdning af testmaterialet fra en sc.hi
zofren patientgruppe, må endnu et tra·k 0111Lalcs, som ikke har kunnet komme 
til udtryk gennem de cit!'red!' <'nkcltl){'svarl'ls<'r, 111<'11 som først viser sig, når 
man s<'r en enk<'lt pati<'nts s:1111h·dP ll•stprotokol: drt 11j11·1•111' fna·xtntion.111i1lf'<111 . 

Hvor de tidligere citerede enkclth<·svan·lsrr har haft til fonni'1I at illustn·n~ 

de forskellige former for udiffcrentierct, umoden ta·nkemI'1dc, så har den sam
lede præsentation af en hel test-protokol bl. a. haft til formål at illustrere de 
påfaldende variationer, som kan s<·s med IH"nsyn til de l'nkelte h!'svarcls!'rs 
struktureringsgrad. Drn cfterfolgende sk(·malisrring af tr.~thesvarclscrne hos 
de sidste 100 af schizofreni-observationsrækk!'ns patient<'r vil vise, hvor almin
deligt dette tra·k forekomm<'r. 

l><·t vil nwd andre ord sige, at sa1111m·11holdt mrd c!l-11 ( p. 76) skits1Trdr 
g<'netiskl' model, kan vi Vl'llt!' at se opl1·\·1·lsr~111:°1der, som <'r karakteristiske for 
det mest umodne funktionsnivran gorc sig gældende i schizofrene patienters 
testbesvarelser, men vi kan ikke vrnte, at al cl!'n·s ta·nkning 11dclukkrndc folger 
dette funktionsnivea11's karakteristiske struktur, idet man vil se en meget udif
frrenticret oplcvdsesmI'1dc side om side mrd højere struktureret tænkning. 
Netop dette forhold har bidraget til diskussionerne 0111, hvorvidt det er rime
ligt at opfatte schizofren t;rnkning som regressiv, for skont den i mange hen
seender ha·rrr pra·g af 11111odenhrd, 1•r ckn dog ll<'tragtrt som hrlhed va·srns
forskellig fra f.eks. normal!' bnrn.< t:l'nkning. I k111w hastig<· omskifll·n fra 1-t 
11i\'(•a11 til <'t amlt•t, · oftt• imlt·n for 1~ 11 og s:11111111· .~a · t11i11g, 1•r tillig" 111rtlvir
kende til, at schizofren tænkning ofte karaktcrisen·s so111 splittrt, clissocicn•t o. I. 

Dette spørgsmål fører os tillige tilbage til det allerede flere gange tidligere 
omtalte modsætningsforhold mrllem forskellige forskeres opfattelse af, hvor
vidt schizofren tænkning i særlig grad skal karakterisC'rcs som konkret eller 
som abstrakt eller som »overabstrakt«, thi erkendelsen af et sådant »ujævnt 
niveau« kunne eventuelt støtte en formodning om, at schizofren tænkning 
lejlighedsvis kan vise sig at være virkeligt hojt abstraheret. Som det var tilf:d
det i den refererede testprotokol, ses clC'I meg<·t alrnimlrligt i schizofrcnc pa
tienters testbrsvarclser, at omend drres tænkemåde i 111a11gr tilf:dcle kan vidne 
om »ægte generalisering«, - oplevelsesmåden er ikke som hos mange hjerne
skadede patienter ensidigt domineret af en genstandsbundet holdning -, da er 
generaliseringerne sjældent særlig fremragende, og frl'm for alt ses det ofte, at 
de ikke hygger på nlmmc (objektive) kriterier, men tv:ntimocl på prrsonlige, 
følelsesladede indstillinger. De er ofte »selvhenførende«, cl. v. s. de har pr::rg 
af trn11.<d11ktin11, sålrdrs som Stan hrskriv1•r drttc f;rnorncn ( jfr. p. 160 ff). 

Hvad ang1'1r formoclningen rnn, at schizofrrnc pali<·nters ta·nkning .~kulle 

v:l'l'c i sa·rlig hnj grad ahstn1kt, »m ·rrg1·1H'ralis1·rl't«, da har d - s1'1kdl's som 
det nu er illustreret gennem talrige eksrmpler ikke at gorc med a·gte generali-
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seringer, men med en vag, udifferentieret oplevelsesmåde, der svarer til de 
:wide emner«, som From benævner identalia. Når denne umodne oplevelses
måde let forveksles med en meget intellektuel, højt abstrakt tænkning, skyl
des det ikke mindst det forhold, at mange schizofrene patienter benytter en 
meget »intellektuel« form og anvender ord, som ikke hører det almindelige 
hvrnlagssprog til, men som snarere må betegnes som den mest snørkh'.de kan
celli-stil. I psykodynamisk hrnseencle kan dis.se "pseudo-intellcktualiseringer« 
muligvis opfattes som et »reparationsfænomen«, en kompenserende reaktion 

på en subjektiv oplevelse af en forringelse af de intellelktuelle evner. I formel 
henscl'ndc står vi imidlertid over for endnu et eksempel på »ukorrigerede mod
sætninger«, idet ord, der egentlig hører hjemme på et højt struktureret funk
tionsniveau, og som her har en specifik mening, anvendes til at udtrykke me
get diffuse og løst strukturerede oplevelser, hvorved ordenes oprindeli11;e be
tydning forskydes i påfaldende grad. 

Vi har allerede tidligere set eksempler herpå (jfr. p. 125, pt. nr. 17) . Føl
gende to eksempler kan illustrere forholdet nøjere, idet det første kan vise, 
hvor hastigt der kan skiftes imellem de forskellige niveau'er, medens det andet 
kan vi.se, hvor udtalt en vaghed, der kan skjule sig bag en udtryksmåde, som 
umiddelbart synes at referere til højt differentierede, abstrakte emner. 

Som forklaring på ordsproget: /Mange bække små, gør en stor å/, siger 
pt. nr. 20: »Det udtrykker en fornemmelse af, at en samling af kræfter i fa·lles
skab skaber noget større, selv om de hver for sig er små« (relevant generalise
ret). »l>ct får mig på den anden side til at tænke på Nilen, den store flod 
dcmcdr, den grener sig jo ml id dl·lta« (gcnstand~humlct). »l>cl er to tanke
allusioner man kan få, de mange bække små, berører koncentratio11Jtenden
sen i vor tid, fra smådrift til stordrift ... «. Dette sidste kunne lyde generali
seret, men beror formentlig kun på en overfladisk lighed med ideen: fra småt 
til stort; for til næste ordsprog /Det nytter ikke at græde over ~pildt mælk/ 
fortsa:tter han: »spildt mælk .. hvis man malker køer med maskine, går der 
også mælk til spilde, og alligevel kan det betale sig at bruge malkemaskine, det 
er det samme som før: koncentrationsdrif t1m .. « (det sidste ord beror for
mentlig på en fusion af forestillingen: drift i betydningen: bedrift og »koncen
tration« i den tidligere anvendte betydning: fællesskab, andelsheva'.gelse eller 
lignende). 

En anden patient (pt. nr. 71) røber ekstrem vaghed i oplevelsesmåden i 
alle sine besvarelser, men persevererer i sin sprogbrug til ord, der normalt ville 
udtrykke højt abstraherede forestillinger. Som lighed mellem ordene /æg og 
frø/ siger han: ».Ja, kernens bestanddele, det indre, skabelsens .. « - /Digt og 
statue/: »det er ånd.~livets bestanddele, udslag heraf, skabelsen, værket, for
ståelsen hagved«. Ordsproget /mange bække små, gør en stor å/ forklares 
således: »Det er åndslivets resultat, udviklingsenergi-rcsultat, det er deres sam
arbejdc, der gør, at det bliver til en stor å«. Ordsproget /liden tur va,Jter ofte 
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stort læs/ volder ham tydeligt vanskelighed, idet han smyger uden om en for
klaring med følgende udtalelse : »Det er helt korrekt, brhøver der at være en 
menneskelig forståelse?« Da han opfordres til at prøve at give udtryk for en 
forståelse, fortsætter han: »Forklaringen er metallisk, luftagtig, en blanding 
af bestanddele. Det er luftarternes svingninger, der giver en voldsommere virk
ning«. Ved associationsprnven, konuncr bl.a. følgende indfald: /lampr/ -
»det er åndslivets bestan<l<lde«; /kærlighed/ - »det er åndslivets glæder«; 
/kuffert/ - »beklædningsgenstandbeholder«; - /drik/ - »åndslivets krav«; 
/stol/ »kommer fra åndslivet«. Da han bliver bedt om at forklare det nøjere, 
svarer han som en selvfølge: »Jo, for det gør jo alting«, hvorved han definerer 
sit emne: »åndslivet« som det videst og vagest tænkelige. 

OPGØRELSE AF 100 SCHIZOFRENI-SUSPEKTE PATIENTERS 

TESTRESVAR ELS ER 

Der skal nu gives en skematisk oversigt o\·er forekomsten af umodne, regressive 
træk i tænkningen hos en schizofren patientgruppe, således som de kan af
spejle sig i de her anvendte psykologiske prøver. Til dette formål er udvalgt 
de sidste 100 af schizofreni-observationsrækkens patienter (jfr. p. 20). Disse 
er alle blevet testet ved deres første indlæggelse, hvilket vil sige i sygdom
mens første, akutte fase, og for de flestes vedkommende på et tidspunkt, hvor 
tilstanden endnu ikke er blevet påvirket af behandling. Det gælder for alle 
patienterne, at de ikke på undersogelsestidspunktet er i nogen form for be
hrmdling, og at clt·n·s aktll<·lll' psykisk" tilstand s:"1lt·<h-s ikkr rr pi'tvirk<·t medi
kamentelt. Gruppen består af alle de patienter, som i perioden november 
1955 til marts 1957 har været indlagt i Rigshospitalets psykiatriske klinik, og 
som efter en uges observation er blevet opfattet som muligt schizofrene i 
dette begrebs videste betydning. 

Da det er formålet med denne opgørelse at sætte de tidligere beskrevne, 
umodne træk i ta:nkningens organisation i relation til de psykiatriske syg
domsgrupper, vil patientmaterialet blive inddelt i overensstemmelse med de 
psykiatriske diagnoser. Disse er baseret på <'n integration af <le tre kliniske 
observationer, som er foretaget af professor dr. med. Villars L111111, overlæge 
dr. med. Thorkil Vanggaard og overlæge Erling Dein. De tre klinikeres dia
gnostiske skøn er afgivet uafhængigt af hinanden, og i overensstemmelse med 
observationsrækkens program skal disse præliminære observations-diagnoser 
siden sammenholdes med oplysninger om sygdommens forløb i hvert enkelt 
tilfælde. Genundersøgelse er endnu ikke afsluttet for denne patientgruppes 
vedkommende. Da der imidlertid til brug for nærværende opgørelse af de psy
kologiske test-besvarelser har været behov for en diagnostisk inddeling på ba
sis af observations-diagnoserne, er eventuelle tvivlstilfælde og indbyrdes uover
ensstemmelser i de tre diagnostiske skøn blevet afgjort med dette specielle for-
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mål for øje gennem konference klinikerne imellem. De anførte diagnoser er 
alene baseret på de kliniske observationer uden hensyntagen til resultatet af 

de psykologiske undersøgelser. 
Opgørelsen kan give oplysning om oplevelsesmåden hos patienter i en tid

lig sygdomsfase, og for manges vedkommende i en akut psykotisk tilstand, 
hvorimod ingen af disse patienter repræsenterer kronisk schizofrene tilstande. 
Som det vil være fremgået af de udvælgelseskriterier, der har været anlagt 
ved gruppens sammensætning, drejer det sig om en inhomogen gruppe, be
stående af såvel oplagt schizofrene patienter som af patienter, hvis tilstand 
har vakt blot ringe mistanke om, at der kunne være tale om begyndende 
schizofreni, men hvor fortsat observation har vist denne mistanke ubegrun
det. Dette forhold indebærer en fordel i forbindelse med den foreliggende 
problemstilling: forholdet mellem umoden, regressiv tænkemåde i testsitua
tionen på den ene side og den kliniske schizofreni-diagnose på den anden, 
idet gruppen herved i en vis forstand i .1ig selv udgør en »kontrolgruppe« ved 
at rumme såvel schizofrcne patienter som patienter, der i løbet af observa
tionen viste sig ikke at være schizofrene. 

I forbindelse med schizofreni-observationsrækkens hovedspørgsmål: mu
ligheden for at skelne i en tidlig sygdomsfase imellem »ægte schizofreni« 
(med dårlig prognose) og en række schizofrcni-lignende tilstande, vil det være 
af interesse at skaffe sig et overblik - så godt det på undersøgelsesprogram
mets nuværende stadium er muligt - over forholdet mellem »ægte schizo
frcni« og regressiv tænkning (formelle tankeforstyrrelser); -eller anderle
des udtrykt: at skaffe sig et ovcrhlik over, hvorvidt forekomsten af fom1clle 
tankeforstyrrelser i testbesvarclserne skal opfattes som et »prognostisk dårligt 
tegn«, som et diagnostisk kriterium, der peger i retning af diagnosen schizo
freni . 

Til belysning af dette forhold er patientmaterialet inddelt i fire hoved
grupper: 

Gruppe I : »sikkert schizofreni« ( ialt 37 patienter). 
Gruppe la : 21 patienter. 
Gruppe Ih: Hi patienWr. 

Gruppe II : »sandsynligvis schizofreni« ( ialt 21 patienter). 
Gruppe III: »Sandsynligvis ikkeschizofreni« (ialt 6 patienter) . 
Gruppe IV: »sikkert ikke schizofreni« (ialt 29 patienter). 

(7 patienter er udgået af materialet, fordi deres kooperationsevne var så 
ringe, at psykologisk testning ikke kunne gennemføres). 

Gruppe I er inddelt i to undergrupper, hvor la omfatter de patienter, 
hvor diagnosen schizofreni har været stillet uden tvivl og uafhængigt af 
alle tre undersøgere; hvorimod Ib omfatter de patienter, hvor diagnosen 
schizofreni er regnet for den i helt overvejende grad sandsynlige efter konfe-
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rence undersøgerne imellem, men hvor der hos i hvert fald en af klinikerne 

havde været tvivl om diagnosen. 
Da det er ønskeligt at få afgrænset en gruppe, hvor diagnosen schizo/reni 

ikke blot står som en observations-diagnose, men er verificeret, så vidt det 
er muligt på indeværende tidspunkt, er der indhentet oplysninger om de 21 
patil'nter i gruppt• la for at rn imhryk af. 0111 forlolwt incllil nu har h(·kræftet 
diagnosen. En af patienterne (nr. 218) er <lod. 9 af patienterne (nr. 154, 
I 72, 194, 208, 216, 226, 228, 238 og 249) er enten set ved gen undersøgelse 
på Rigshospitalet eller der er indhentet oplysning om dem fra ambulatorier og 
polikliniker, hvor de er i behandling eller kontrol. De opfattes alle som schi
zofrene patienter, der klarer sig uden for hospital enten i en »defekt-helbredte 
tilstand eller i en remissions-tilstand under vedvarende medikamentel behand
ling. De øvrige 11 patienter i gruppen ( 167, 178, 190, 204, 213, 230, 235, 236, 
244, 246 og 250) er eller har siden den første undersøgelse været indlagt 
t'n Piler flere gange på sindsygehospital, for alll's vrdkomnwndc under diagno
sen schizof reni. 

På baggrund af denne overensstemmelse mellem den oprindelige observa
tions-diagnose og det hidtidige forløb, vil vi regne diagnosen »ægte schizo
freni« for verificeret hvad angår patienterne i gruppe la, og vi vil da i 
særlig grad interessere os for at sammenligne tcstbesvarelscrne hos disse patien
ter med besvarelserne hos patienterne i gruppe IV, hvor diagnosen schizo
freni blev frafaldet allerede under den første observation. 

Hvad angår indordningen af det f'.<ykoloMiske observationsmateriale, vil 
det være fremgået af de tidligere metodologisk!' diskussionrr, at man ikke kan 
vente at finde entydige relationer imellem så komplekse enheder som psykia
triske diagnoser på den ene side og arbitrært udskilte psykologiske variable 
som »regressiv tænkning« - endsige isolerede testscores, som repræsenterer 
specielle former herfor - på den anden side. At dette virkelig forholder sig 
således, vil man let kunne overbevise sig om ved at iagttage den første ko
lonne : »Svært regressive træk« (i testbcsvarelserne) i tabel 2-6 og se fore
komsten af disse træk i relation til de kliniske diagnoser. Omend dette træk 
fremtræder llll'St massivt i gruppe la, sr1 Cl' det dog rigl'figt r<'pra·srntcret i 
samtlige undl'rgrupper. Dersom det skal blive 11111ligt at foretage s:1111111enlig
ninger, som kan give oplysninger af praktisk værdi, er det nødvendigt at ud
lede en mere omfattende og mere meningsfuld helhed af psykologiske træk 
end de isolerede grupper af testscores. 

Den »helhed«, som er fundet hensigtsmæssig til dette formål, består af 
følgende træk: 

I: Forekomst af regressive træk i tænkningen, udtrykt i testbesvarelserne, 
således som det er beskrevet i kap. VI. Til bedømmelse heraf er der ikke 
først og fremmest lagt vægt på den traditionelle scoring af de forskellige 
tests, men vurderingen bygger på en analyse af enkcltLcsvarclserne såvel som 
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af kvaliteten af præstationerne til enhver af prøverne som helhed. På bag
grund heraf er der foretaget en graduering: (1) svært regressive træk, (2) 
moderat regressive træk, ( 3) diskret regressive træk og endelig: ( 4) ingen 
regressive træk. Denne underinddeling er selvsagt skønsmæssig og byg
ger ikke på nogen eksakt kvanti.fikation af »tegnene«. Som det vil være frem
gået af de tidligc"·c rcforcrcdc testprotokoll<"r (jfr. p. 203 ff), villr man utvivl
somt finde flere »tegn« på r!"grcssiv tænkni11g ved den første u11dersttgclsc i 
den akutte fase end ved genundersøgelsen, hvor patienten var langt mindre 
produktiv og gav færre svar, og dog ville man ikke, når man betragter kvali
teten af de to testprotokoller være i tvivl om, at tilstanden er væsentligt dår
ligere og tænkemåden betydeligt primitiviseret ved genundersøgelsen. Gradu
eringen i dette materiale er derfor baseret på såvel arten som på mænf!den af 
de regressive træk: fusion, pars-pro-toto, bogstavelighed, materialisering etc. 

etc. 
Il: T ænk11ingens niveau, når testbesvarelserne betragtes som helhed. 

Denne kategori refererer specielt til den lige beskrevne tendens hos schizo
frene patienter til at vise en påfaldende uensartethed med hensyn til kvalite
ten af deres testbesvarelser. Differentieringen af dette forhold ser således ud: 
der kan være tale om (I) et højt, jævnt niveau, hvor testbesvarelserne alle er 
velstrukturerede og kvaliteten nogenlunde ensartet uden påfaldende udsving. 
Denne egenskab må altid følges med »ingen regressive træk« i forrige ko
lonne. Dernæst kan der være tale om (2) højt niveau med enkelte gennem
brud, hvorved skal forstås, at tænkningens organisation stort set er velstruk
tureret, men at der pludseligt kan forekomme enkelte bratte udsving i ret
ning af påfaldende regressive oplevelsesmåder. Som oftest vil disse bratte ud
sving vise sig i Rorschach-prøven eller associationprøven, idet disse prø\·er 
er bedre egnede end lighedsprøven og ordsprogsprøven til at provokere sådan 
regressiv oplevelsesmåde hos patienter, der i øvrigt er i stand til at beherske 
og kontrollere disse tendenser. (Objekt-sorteringsprøven har også vist sig 
meget velegnet hertil, men den indgår ikke i denne opgørele, da den først 
er taget i anvendelse i observations-rækken ved gen undersøgelserne). Denne 
egenskab vil som oftest følges mrd egenskaben »diskret regressive træk« i før
ste kolonne. Den næste mulighed hedder {3) ujævnt niveau, og denne kategori 
svarer til det tidligere beskrevne »uensartede præstationsniveau«. Der er her 
tale om en stadig penduleren i tænkningens organisation mellem de forskellige 
funktionsniveau'er. Nu og da kan der forekomme »ægte« intellektuelle, vel
organiserede besvarelser, men i reglen ligger udsvingene mellem svært regres
sive oplevelsesmåder og mere normalt organiserede, tilfredsstillende, men 
ikke særligt fremragende besvarelser. Den fjerde mulighed er ( 4) lavt, jævnt 
niveau, hvilket skal udtrykke, at tænkningens organisation gennemført har v;net 
så vag og løst struktureret, at ingen af besvarelserne virkeligt har hævet sig 
over dette primitive niveau. Endelig består der en femte mulighed: alminde-
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ligt, ikke særlig højt og ikke særlig lavt niveau uden alt for påfaldende ud
sving. I tilfælde, hvor testbesvarelserne har haft dette præg, er der ikke fore
taget nogen registrering i denne kolonne. 

III: Evnen til koo J1eration under undersø~elsen. Evnen og viljen til at 
samarbejde med undersøgeren under testarbejdet er selvsagt en meget væsent
lig faktor, når man vil vurdere psykotiske paticnt<'rs tr.st-hesvarclscr. Vi står 
her i ett anden situation end den, der gor sig g:ddende, n!'1r man for<'tager 
normalpsykologiske eksperimenter og regner en forsøgspersons samarbejds
vilje for en absolut forudsætning, og hvor man opfatter et forsøg som mis
lykket, dersom den ikke har været til stede i tilstrækkeligt omfang. For psyko
tiske patienters vedkommende forholder det sig således, at en eventult svig
tende evne (eller vilje) til samarbejde i den form, vi er vant til at forvente det 
hos ikke-psykotiske forsøgspersoner, ikke er en tilfældig modvilje, som spe
cielt er rettet mod test-situationen, men en indstilling, der præger pati<'ntens 
tilstand generelt. Kooperationsevnen m!'1 s!'tledes betragtes som en variabel, 
der karakteriserer patientens tilstand i positiv forstand, og ikke som en »fejl
kilde«, der har gjort forsøget mindre vellykket. Man kan ikke forvente, at en 
mistænksom paranoid patient skal kaste sig ud i testarbejdet med iver og 
spontanitet, - og den vagtsomme holdning og den ofte tydelige tilbageholden 
af indfald, som - hvis instruktionen var blevet overholdt - burde være med
delt undersøgeren, er et træk, der lige så fuldt som de testbesvarelser, som 
faktisk bliver meddelt, må indgå i den samlede vurdering af patientens til
stand. På tilsvarende milde kan man ikke for\Tnte, at den beviclsthcds.~lørccle, 

måske let konfuse patient skal være i stand til at formuh·rr entydigt klare svar 
på de givne spørgsmål, men hans fjernhed og distraktion, der måske kun 
kan brydes korte øjeblikke ad gangen gennem vedvarende henvendelse og op
muntring fra undersøgerens side, er ligeledes et træk, der ikke må opfattes 
som en fejlkilde, men som må integreres i bedømmelsen sideordnet med de 
testbesvarelser, som trods disse vanskeligheder er blevet givet. Naturligvis kan 
kooperationsevnen blive så ringe, at testningen ikke kan gennemføres på 
trods af alle forsøg. Det har i dette materiale været tilfældet i 7 af de 100 
tilfælde. (Disse patienters kliniske diagnoser er an fort i appendix II, p. 21)9) . 
For de øvrige patienters vedkommende er kooperationsevnens grad vurderet 
og anført i en tredelt skala: god kooperation, moderat kooperation og ringe 
kooperation (men for den sidste gruppes vedkommende altså ikke så ringe, at 
test-proceduren ikke har kunnet gennemføres). 

IV: Den sidste variabel, som er inddraget i bedømmelsen, refererer ligesom 
den foregående til patientens holdning i testsituationen og ikke, som for de 
første to variables vedkommende til specielle egenskaber ved selve testbsva
relsernc. Det fænomen, som her er registreret som: aktivt ko11taktsøgrnde dre
jer sig om en direkte, følelsespræget holdning fra patientens side over for 
undersøgeren. Denne egenskab er kun understreget i tilfælde, hvor patientens 
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holdning har været positivt karakteriseret af aktive bestræbelser for at opnå 
følelsesbetonet kontakt med undersøgeren, hvor han eventuelt har været di
rekte appellerende og trøstsøgende. I de øvrige tilfælde har der ikke været 
tale om noget specielt :iidårligt kontaktforhold«, i langt de fleste tilfælde har 
patientens holdning været præget af høflig samarbejdsvilje, men patienten 
har i f ølel.1esmæssig henseende haft den for schizofrene patienter karakteri
stiske distancerende, hæmmet afdæmpede (autistiske) holdning. De tilfælde, 

Gruppe I a1 Sikker! schizofreni. 

1 1 1 1 & & 

il ll 11 1l ~~ li 
1t 

li .It u f. ! l 
15' + + + 
167 + + + 
172 + + + 
171 + + + 
190 + + + 
". + + + 

+ + + 
201 + (+) + 
21J + + + 
216 + + + 
211 + + + 
226 + + + 
221 + + + 
2JO + + + 
235 + + + 
236 + + + 
231 + + + 
, .. + + + 

+ + + 
+ + + 

250 + + + 
Tabel 2 
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hvor der har været tegn på direkte fjendtlighed eller modvilje, er registreret 
som Minge kooperation«. Hvad der ønskes fremhævet med denne variabel er 
imidlertid en speciel, klart følelsesbetonet, appellerende holdning over for un
dersøgeren, - den kan vise sig dramatisk eller diskret, men er klart forskellig 
fra den distancerende, autistiske holdning. 

En nøjere uddylming af haggrundcn fm· drn rrgistrcring, der frcmt r;nler 
i tabel ,2- 6 findes i appendix I I, hvor der for hver enkelt patients ved
kommende er givet et resume af holdningen i testsituationen og af specielle 
egenskaber ved testbesvarelserne. I de tilfælde hvor patienten ikke ifølge den 
kliniske vurdering er opfattet som schizofren, er den alternative diagnose til
lige anført. 

Dersom vi nu som en første orientering vil skaffe os et overblik over, hvilke 
af de opstillede variable, der ser ud til at kunne karakterisere gruppl'rne, 
falder det 1·et umiddelbart i øjnene', at der for clrn forste kolonnes v<'dkorn
mende er tale om l'genskaben: .rvært rrgre.Hivr træk, og for clt•n anden kolonnes 

Gruppe Ib, Sikkert schizolreni, 

1 1 1 1 
" " 

li li d il hlliM ~ 11 
1f 

lr '1 H ! l 
158 + + + 
170 + + + 
171 + + + 
173 + + + 
110 + + + 
IH + + + 
198 + + + 
199 + + + 
201 + + + 
206 + + + 
207 + + + 
221 + + + 
n• + + 
227 + + + 
229 + + + 
239 + + 

Tabd 3 



Gruppe It, Obs. I. schizolreni (nærmest schizolrenQ: 

~~ l 1 1 1 

ll Il d 11 l! 
1} 

li .1,~ u 1 I l 
151 + + 
156 + + + 
163 + + 
161 + + + + 

+ + + 
192 + + + 
196 + + + 
200 + + + 
209 + + + 
211 + + + 
212 + + + 
21' + + + 
217 + + + 
219 + + + 
222 + + + 
231 + + + 
232 + + + 
23• + + 

+ + + 
2'2 + + + 
2'7 + + + 

Tabel 4 

Gruppe ur, Obs. I. schizolreni (nmrmesl ikle schizolreni), 

1 1 1 l 
I ll d 11 h· ww~ 11 

11 
l1 11 u l I l 

179 + + + 
115 + + + 
197 + + + + 
202 + + + 
220 + + 
237 + + 

Tabel 5 
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11 li il il 
l5J + 
157 + 

"' + 
160 + 
164 + 
16S + 
166 + 
169 + 
174 + 
17S + 
176 + 
177 + 
III + 
182 + 
116 + 
117 + 
191 + 
193 + 
19S + 
203 + 
20S + 
210 + 
21S + 
223 + 
22S + 
233 + 
240 + 
2<S + 
2<9 + 
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Gruppe IV , Sikkert ikke schizolreni , 
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vedkommende om egenskaben: ujævnt niveau. Disse variable vil vi supplere 
med en karakteristik af kooperationsevnen ved at fremdrage de tilfælde, som 
har vist god kooperation. Da den sidste kolonne kun rummer en variabel, be
står der ikke her noget udvælgelsesproblem, og vi vil blot til de øvrige op
lysninger føje forekomsten af egenskaben: aktivt kontaktsøgende. 

Til en hrhrymlrls1! kan det va·re hemigtsrmrssigt at dele malerialPl midt 
over i en gruppe ( A), hvor patienterne er sikkert eller næsten sikkert schizo
frene (la, Ib, Il); og en gruppe (B), hvor patienterne er næsten sikkert ikke-, 
eller sikkert ikke schizofrene (III, IV). Betragter vi nu de udvalgte variables 
forekomst i disse to hovedgrupper, ser billedet således ud : 

n ·ært rrgrrs· ujævnt god alcti\'l 
1ivr t~k niveau ltooprration l:ontalthogr.ndr 

A: 62 % 68% 47 % 2% 
B: 31 % 20% 54 % 50 % 

Tabel 7 

Der består en klar overvægt i den schizofrene gruppe (A) af egenska
berne: »svært regressive træk« og »ujævnt niveau« i forhold til den ikke
srhizofrcne gruppe ( B). Kooperationsevnen er stort set lige god eller dårlig 
i begge grupper. Den variabel, der mest iøjnefaldende skiller grupperne er 
imidlertid den sidste: evnen til aktivt at søge kontakt og appellere til sine med
mennesker, - en egenskab, som ses i halvdelen af tilfældene i den ikke-schizo
frene gruppe, og som kun ses hos en eneste af patienterne i den schizofrene 
gruppe. 

Dette forhold kræver en kommentar, thi med denne variabel er vi jo 
»gået uden for« de egenskaber, som har at gøre med selve tænkningens or
ganisation, således som den viser sig under testarbejdet, og en vurdering af 
patientens kontaktform i testsituationen er ikke på nogen måde forskellig 
fra klinikerens vurdering af kontaktevnen i den psykiatriske observation. Da 
nu symptomet autisme, eller »schizofren kontaktforstyrrelse« - svarende til 
manglende evne til aktivt at søge kontakt - regnes for et af de vægtigste 
schizofrrne symptotrwr, kan d1·t ikke uncln\ at en autistisk holdning i testsitua
tionen forekommer hos di• sarrmre paticnl!~r, der klinisk er diagnosticeret som 
sclrizofrene, og at en ikke-autistisk, appellerende holdning karakteriserer den 
gruppe, der klinisk er diagnosticeret som ikkc-schizofrcn. Man kunne måske 
endog undre sig over, at denne egenskab kun viser sig hos halvdelen af de 
ikke-schizofrene patienter, men dette forhold hænger sammen med, at en stor 
del af disse patienter har paranoide psykoser og som følge af vrangforestillin
ger er mistænksomme og tilbageholdende. Når denne variabel overhovedet er 
medtaget - på trods af, at den let kunne bidrage til »cirkel-slutninger«, er det 
fordi dPn, som vi siden skal se, i kombination med andre træk kan belyse 
v:rscntligc forhold vedrørende gruppe IV. 
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Betragter vi nu gruppen af sikkert eller sandsynligvis schizofrene patienter 
mere detailleret, fordeler de udvalgte variable sig på flg. måde i undergrup

perne: 

svært r<'grrs· ujævnt god nktivt 
sive træk nivf'au kooprratio11 kontakungC"nde 

I a . ..... 80 % 76 % 47 % 
Ib . ..... 50% fifl% 4'.l ';'r 
Il ····· .. 56 % 61 % 52 %· 4% 

Tabel 8 

Da vi som omtalt har baggrund for at betragte diagnosen »ægte schizo
freni« som verificeret for gruppe !a's vedkommende, kan vi opfatte fordelin
gen af de psykologiske variable i denne gruppe, der af 100 schizofreni-suspekte 
patienter har vist sig at v;rre de mest sikkert schizofrenc, som »karakteristisk 
for schizofreni«, idet vi samtidig gør os klart, at det er groft ekstraherende 
gruppe-tendcmcr, vi nu beska~ftiger os med. Kombinationen: .wært H'grrs
.riz•e træk i tænk11i11gen, »ujn·v11t 11i11rau« 1111·d ht'IH)lll til ta:11kni11gc11.r struk
tureri11gsgrad, middelnu1di!! evne til at koncentrcrr. sig og samarbejde i 
testsituationen og manglc11de evne til at soge kontakt /1å aktiv måde, er da de 
træk, som må regnes for specielt karakteristiske for schizofrene patienter. 

I den kliniske observation (i det følgende refereres hermed til de kliniske 
vurderinger, som er foretaget af profe.~sor dr. med. J ·il/ars Lu11n), er der re
gistreret formelle schizofrene tankeforstyrrelser hos 14 - og schizofrene kon
taktforstyrrelser hos 20 af disse 21 patienter. Ingen viste tegn på hevidstlwds
forstyrrl'ls1T og ingc·n har pra·g af i11tc·llig1·11sdc•f1·kt clkr org;inisk hl'tingct in
tellektuel reduktion. Kun fil af patienterne i tknnc gruppe (nr. 208) viser 
ingen tegn på regressiv tænkning i testsituationen. Han røber heller ingen 
formelle schizofrene tankeforstyrrelser i den kliniske observation. Hans klini
ske tilstand er præget af auditive hallucinationer og en følelse af at være under 
strålepåvirkning. Han er uden sygdomserkendelse og betegnes som autistisk. 
Ved genundersøgelsen fremtræder han som en schizofren patient, der kun i 
kraft af vedvarende medikanwntcl bchancllinp; k;in opretholde en nop;!'nlunde 
up.Ualdend1· ydre aclf<l'rcl. I lan er autistisk, plPj<'s i hj1·111m<'I, som han prak
tisk tap;ct aldrip; forlader. Han er konstant halludrwret, men udtrykker sip; un
der samtale i konventionelle vendinger og røber stadig ingen tegn på for
melle, schizofrene tankeforstyrrelser. 

Inden de grupper, der er opfattet som »sandsynligvis schizofrene« (Ih og 
Il) skal omtales, vil vi analysere grupperne »sandsynligvis eller sikkert ikke 
schizofrene« (III og IV) og betragte fordelingen af de psykologiske variable 
i disse grupper i relation til de træk, vi fandt karakteristiske for de sikkert 
schizofrene patienter. 

For en umiddelhar betragtning k;in ford1·li11gl'11 i grnppl'rne III og IV 
(tab. 5 og tab. 6) have et kaotisk prn:g, og billedet bliver ikke mere klart af 
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en yderligere forfinet vurdering af, om den kliniske tilstand har været opfattet 
som lidt mere eller lidt mindre schizofrenisuspekt. Vil man skaffe sig overblik 
over disse inhomogene grupper (der i det følgende bliver behandlet under 
et), er det mere hensigtsmæssigt at foretage en underinddeling ud fra de 
alternative kliniske diagnoser. En sådan inddeling er foretaget i tab. 9. 

1 1 1 t ~ ~ 

il il il 11 ~! 
ll 

I 1" li l · 11 ~1 .:i · 

Psykogen, schizofreniform psykose : 

157 + + + 
160 + + + 
169 + + + 
182 + + + + 
1.91 + + + + 
193 + + + 
195 + + + + 
2'5 + + + 

Psykogen, paranoid psykose : 

153 + + + + 
159 + + + 
176 + + 
177 + + + 
220 + + 
215 + + 
lll + + + 

Karaltterogen paranoia i 

174 + + + + 
181 + + + 
197 + + + + 
197 + + + 
215 + + + + 

Tabel 9 a 
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1 1 1 1 

ll H I 11 Ir 
ll 

I il 

il H • I I i~ 
t ~1 I 

d L d 
Schizolrenilorm psykose < intelligensdefekt (evt. reduktion): 

". + + + + 
179 + + t-

{184) + + + 
18' + + + 
202 + + + 

11091 + + + 
1212) + + -t-

". + + + 
Neuroser (evt. schizoid personli?fied}: 

16> + + + + 
175 + + + 
IØS + + + 
103 + + + + 
105 + + + 
22J + + + + 
237 + + 
240 + + + + 

Manio-depressiv psykose: 

166 r--+i r---i r+1 n 
210~ ~ ~ ~ 

Tabel 9 b 

Udleder vi nu før.st de 8 patienter, hvis kliniske diagnose er: /1sykogen 
schizo/renif orm psykoJe (tab. 9 a), vil vi se, at de psykologiske variable danner 
et ret ensartet billede for disse patienters vedkommende. Deres testbesvarelser 
er pra·get af svært regressive træk, deres præstationsnivcau er i et par tilfa'.lde 
ujævnt, ellers jævnt 111i<ldPlmi'1digt l'ller jævnt nH'gl'l di'1rligt. I kres koopera
tionsevne må vurderes i rl'lation til dc1·es aktivt kontaktsugende, appellerende 
holdning, thi i de tilfa·ldc, hvor kooperationsevnen har va:rct begrn~nsct, 
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har det langt fra skyldtes modvilje eller vagtsomhed, men en ofte angstpræget, 
konfus, evt. lettere bevidsthed5sløret, koncentrationssvækket tilstand. I den 
kliniske observation er der registret formelle schizofrene tankeforstyrrelser hos 
4, og bevidsthedsforstyrrelser hos 6 af disse patienter. Ingen viste tegn på 
intelligensdefekt eller -reduktion og ingen vi5te tegn på schizofrene kontakt
forstyrrrls1·r. K1111 «~n af patirntcrnc viser ilZfiCIZ trgn på regressiv l<i'.nkning i 
tcstsit11aliot11'.11 (nr. 245); i d1'.n kliniske ohsl'rvation viser han hwrkcn tegn 
på tankeforstyrrelser eller på bevidsthedssvækkelse, og testningen er foreta
get på et tidspunkt, hvor den manifest psykotiske fase er overstået. 

Sammenfattende kan man sige om denne gruppe, at hvis man betragter 
variablen: regressiv tænkning isoleret, da adskiller disse psykogene, schizo
freniforme psykoser (med god prognose) sig ikke fra den :»ægte« schizofreni 
(med dårlig prognose). Arbejder man derimod med større helheder, består 
der klare forskelle de to grupper imellem: den svært regressive t;rnkning er 
ikke så rcgelma:ssigt ledsaget af et :»uensartet niveau« i de oplevede emners 
struktureringsgrad ved de psykogene schizofreniforme psykoser, hvilket vil sige, 
at de hos schizofrene patienter lejlighedsvist forekommende højere strukture

rede emner mangler her. Niveau'et er mere jævnt, somme tider middelmådigt, 
somme tider meget ringe. Mest karakteristisk er imidlertid den aktivt kontakt
søgende, følelsesprægede holdning, som præger disse patienter i modsæt
ning til de »a:gte schizofrene«. Disse forhold kan fortolkes således, at tegn på 
sva-rt n·grrssiv lænkning i testbesvarelserne ikke kan opfattrs som noget :»prog
nostisk dårligt tegn«, n:"ir der tillige i tilstanden er tegn på lettere hcvidst
hcdssvwkkclsc og på en aktivt kontaktsøgende holdning. 

De to følgende grupper : (tab. 9 a ) : psykogen paranoid psykose og ka
rakterogen paranoia kan beskrives under et som ikke-schizofrene, paranoide 
psykoser, ( 12 patienter) . I mod5ætning til de psykogene schizofreniforme 
psykoser er her manglen på svært regressive træk i tænkningen iøjnefaldende. 
Endvidere er det påfaldende, at vi her for første gang støder på patienter, hvis 
testbesvarelser kan karakteriseres med udtrykket: »højt niveau«. Et karakteri
stisk billede kan ses hos 5 af disse patienter (nr. 153, 181, 187, 215 og 233) : 
dcrrs testbrsva rclser vidner om højt differentieret tænkning (de har tillige, 
hvad der ikke fremgår af disse skemaer, et meget aspontant, hæmmet og per
fektionistisk præg), men lejlighedsvis kan man se, at dette anspændt hæm
mede, velordnede forløb brydes af enkelte svar, som vidner om en iøjnefal
dende regressiv oplevelsesmåde. Dette sker, som tidligere omtalt især i Ror
schach-prøven og associations-prøven. I reglen vil patienten hurtigt »samle 
sig« igen og fortsætte med højt forarbejdede (men rigide og stereotype) be
svarelser indtil et nyt »gennembrud« finder sted. Man ser hos disse pa tienter 
en tydelig illustration af W em er's hypotese om, at rigiditet og labilitet er e~en
skaber, som tilsammen kan karakterisere de umodne funktionsniveau'cr (jfr. 
p. 79). Disse patienter er ikke så generelt præget af den aktivt appellerende 



234 

holdning, som sås ved de schizofreniforme psykoser, - en lidt vaggom, af
standtagende holdning kan i andre tilfælde præge tilstanden. I den kliniske 
observation ses hos disse patienter: ingen formelle schizofrene tankeforstyrrel
ser, ingen bevidsthedssvækkelse og ingen schizofren kontaktforstyrrelse. 

Kun en patient i denne gruppe (nr. 159) viser »svært regressive træk« i 
sine testbesvarelser. For hendes vedkommende har den kliniske diagnose været 
usikker, idet nmlighederne: klimaktrriel paranoid psykose og psykogen schi
zofrenifonn psykose har stået over for hinanden, og den kliniske tilstand var 
præget bl.a. af transitivistiske symptomer. Til trods for, at de afsluttende 
diagnostiske overvejelser har talt til fordel for diagnosen: psykogen paranoid 
psykose, er der således i denne patients aktuelle tilstand~billcde »schizofreni
fonne« elementer, som ikke ses hos de øvrige patienter i denne gruppe. 

Fem patienter må betragtes særskilt, fordi deres tilstand ved siden af psy
kosen har været pr:rget af intelligcmdefrkt, - cvcnltl('lt af organisk hrtingrt 
intelligensreduktion. De psykologiske variaht.~ for disse path·ntcrs vedkom
mende er opstillet i tab. 9 b. Tillige er her indføjet - i parentes - tre patienter 
fra gruppe II (nr. 184, 209 og 212), fordi deres kliniske tilstand kun var for
skellig fra de øvriges derved, at det regnedes for mere sandsynligt, at de 
foruden deres intelligen~dcfekt måtte opfattes som »<rgte« schizofrene. Ka
rakteristisk for denne gruppe er forekomsten af .rva·rt TCf!r<>Hive træk i tænk
ningen, og at der i modsætning til intellektuelt normale schizofrene patienter 
ikke ses et ujævnt niveau, men et ja:v11t dårligt niveau med hensyn til ta~nk

ningen~ organisation. Disse patienters testhesvarclser har alle vidnet 0111 en 
mlifferentkret, amorf oplcvclscs1111'tdl', cll'n·~ koopl'rationsi·vtl<' har oft"st været 
mangelfuld, og de har i det hele taget haft meget vanskeligt ved at tilpasse sig 
testsituationens krav. 

Dette forhold skal ikke opfattes således, at intelligensdefekte og orga
nisk hjerneskadede patienters testbesvarelser alt id er pr:q~ct af svært regressive 
træk og et jævnt dårligt niveau. De kan utvivlsomt vaTe det, men det bil
lede, som fremgår af tab. 9 b skyldes kombi11atio11r11 af intelligensclcfrkt og 
schizofrenifonn psykose, - et forhold, der måske kan fortolkes således, at 
den tendens til regression, som karakteriserer sd1izofrenc p;itienters tænke
måde bliver ekstra udtalt hos patienter, der ikke har normale intellektuelle 
evner til rådighed som kompensation over for de regressive tendenser. 

Den næste grnppe (9 b) består af 8 patienter, der klinisk er karakteriseret 
som neurotikere eller schizoide personligheder, - og således som ikke-psykoti
ske. Fordelingm af de psykologiske variable visC'r et broget hillcde for disse 
patienters vedkommende, og der består i en del af tilfældene et klart mod
sætningsforhold mellem den kliniske vurdering og test-konklmioncn. 

I tre af tilfældene (nr. 165, 203 og 223) er der ovcrensstenunclsc mdlcm 
klinik og test, idet disse paticntC'r opfattes .~om 1w11rotikerc p;'1 haggrnnd af 
begge undersøgelsesmetoder. Testbesvarclscrnc er her karak tl'riserct af: i11gn1 
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regressive træk, højt jævnt niveau, god kooperation og en aktivt kontaktsøgende 
holdning. Endnu en patient (nr. 237) viser ingen sikre tegn på regressiv tænk
ning i egentlig forstand, men dog en tendens til pludselige gennembrud af en 
relativt mere ustruktureret oplevelsesmåde i forhold til et i øvrigt højt præsta
tionsniveau. Hun er i testkonklusionen opfattet som en paranoid patient; kli
nisk beskrives hun som upsykotisk, - en karakterneurose med (tvivlsomme) 
psykotiske fa~er af psykogen art. 

De resterende fire patienter (nr. 175, 185, 205 og 24()) er alle i testkonklu
sionerne opfattet som ll>pseudo-neurotisk«, schizofreniforme, grænsepsykoti
ske personligheder. De kliniske diagnoser har været følgende: karakterneu
rose i schizoidt temperament; - obsessiv neurose eventuelt psykogen paranoid 
psykose; - blandet schizoidt og depressivt farvet karakterneurose samt psykogen 
depression hos en sensitiv, psykoinfantil person. - Di~se diagnostiske modsæt
nigsforhold står endnu uafklarede. 

Tilbage er hlot to patienter (tab. 9 h) hvis kliniske diagnose har været: 
manio-depressiv p~ykose. Den første patient (nr. 166) var i en manisk og den 
anden (nr. 210) i en depressiv fase. Ingen af disse patienter viste regressive 
træk i testbesvarelserne. 

For overskuelighedens skyld kan vi nu betragte de mest ekstreme modsæt
ninger i dette patientmateriale: gruppen af sikkert schizofrene patienter over 
for gruppen af ikke-schizofrene patienter, hvorfra vi har fjernet de schizo
freniforme psykoser og de intelligensdefekte patienter. De sidstnævnte lades ude 
af betragtning i denne sammenhæng, hvorimod de schizofreniforme psykoser vil 
blive beskrevet for sig. Fordelingen kommer da til at se således ud: 

svært regres· ujævnt god aktivt 
sive tra:k niveau kooperation lcontakt!ogende 

Schizofrene (21 ptt.) ... 80% 76% 47 % 
Ikke schizofrene ( 22 ptt.) 9% 18% 58% 45 % 
Psykogen, schizofreniform 

psykosr. ( 8 ptt.) .. .. .. 75 % 37 % 50% 75 % 
Tabel IO 

Det fremgår heraf, at den psykologiske funktionsmåde, som i dette arbejde 
er beskrevet som JO>svært regressive træk i tænkningen«, klart karakteriserer de 
patienter, som udfra den psykiatriske diagnosticering er opfattet som schizofrene 
- eller som schizofreniforme psykoser i modsætning til de ikke-schizofrene psy
koser. Tendensen til regressiv tænkemåde differentierer imidlertid ikke imellem 
de psykiatriske grupper: schizofreni resp. psykogen, schizofreniform psykose, 
(på et tidspunkt hvor patienten er i en akut psykotisk fase). Disse to grupper 
adskiller sig imidlertid indbyrdes udfra testresultaterne, når man inddrager 
flere variable i vurderingen. Hvor de schizofrenes testbewarelser oftest er præ
get af et ujævnt niveau, ser man ved de psykogene schizofrenifonne psykoser 
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oftei-c et jævnt dårligt niveau, hvilket i nogle tilfælde formentlig ha~nger sam
men med en Jet bevidsthedssvækkelse. Helt tydelig bliver forskellen imellem de 
to grupper, når man i sin vurdering går ud over analysen af de verbali.serede 
testbesvarelser, og sammenholder patientens hele adfærd og holdning i test.~i

tuationen med disse. Vi ser da, at den regressive oplcvclscsm1'1de er gamke an
dl'rfl'd1·s r.r11otim11·/t pra·g1•t \'l'd d1• sd1izof1"1"11iforn11· psykos1·r rncl hos de »;r·gtc« 
schizofrene patienter. 

Graden af kooperationsevne i testsituationen differentierer derimod ikke 
imellem nogen af de psykiatriske grupper og er blot medtaget her for at illu
strere det forhold, at man i forbindelse med alle psykotiske grupper må ind
stille sig på, at omkring halvdelen af patienterne vil have storre eller mindre 
\"anskelighed ved at honorl're testsituationens krav i det omfang, man er vant 
til at forvrnte hos ikke-psykotiskr forsogspt'rso111•r. 

l>e »melll'mliggl'ndl'« grupper: sandsynligvis schizofn·ni (Ib og Jl) skal 
kun omtales kort, idl't kun dl't vid1·n· forloh og dl'n dr·rnwd fnlgl'fllle afklaring 
af de kliniske diagnoser kan give baggrund for 1111·11i11gsf ulde sanmrenligninger 
med det psykologiske testmateriale. Opfatter vi det ( p. 230) beskrevne »psyko
logiske syndrom« som karakteristisk for »ægte« schizofreni, fremgår det klart 
af skemaerne (tab. 3 og tah. 4), at den samme »usikkerhed« som pr;rgcr 

den kliniske diagnose, i ganske tilsvarende !!;rad pra·gcr testvurderingen. For 
en del af patienternes vedkommende minder fordelingen af de psykologiske 
variable ganske om den, der ses hos de .~ikkcrt scliizofrene patienter, men der 
foreko111111er lidt flerl' afvig1·lser fra clr~t »typisk!' hilh-dc« end i den »sikkert 
schizofrene« gruppe. 

Det kan va·re rimeligt kort at omtale den kliniske bcdommclsc af cl" pa
tienter, der ikke viser regressive træk i deres tcsthe.svarclser: (nr. 199): »dia
gnosen usikker, ingen alternativ diagnme er foreslået«; - (nr. 206) : »evt. 
ikke-schizofren pubertetsreaktion«; - (nr. 151 ) : »evt. psykop;cn schizofreni
form og hysteriform psykose«; - (nr. 219) : »evt. psykogen paranoid, depres
sivt farvet psykose«; (nr. 241): »usikker diagnosl', ingen alternativ diagnose 
foreslået«. 

J>et kan 111!'1sk1' lll'r \':ITt' ar l'll vi.~ i11trn·ss1• al vrmfr tilh;igc til dr J 0 
psykisk raske forsugspersoner ( sygl'plcjedcwr) , hvis Rorsd1ach-prnv1·r tid I i
gere er blevet beskrevet med det formål at sa:ttc specielle »modsætnings
forhold« i relief i 10 grænsepsykotiske patienters prøver (jfr. p. 169). Om
end disse JO forsøgspersoner naturligvis ikke kan funp;ere som »kontrolgruppe« 
over for eksperimentalgruppen, - der jo i øvrigt som tidligere beskrevet er 
inddelt s!ledes, at den i en vis forstand i sig selv skal »kontrollere« de frem
satte hypotesers anvenddighecl, - så kan det dog va·re af nogen interesse at 
se, om clc t r;rk, dl'r her rr ht•skrevct som »sv;nt re1?;n:ssivr« overhoveckt forc
ko1111111·r hos di.~s<' rask1· forsogspt'rsorwr. I )p t•r clrrfor blevet tl'std ml'd cle 
samme prøver, som l'r anvendt i sdiizofrl'ni-ohsl'rvationsra·kken, og clncs test-
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protokoller er blevet analyseret med henblik på de samme træk, som er ud
ledt for schizofrenigruppens vedkommende. Imidlertid forekommer træk i 
tænkningens formelle organisation af den art, som prægede de psykotiske pa
tienter, så sj;ddent og i så afsvækket form, at forholdene bedre lader sig 
beskrive direkte end gennem skematisk systematisering. 

Hvad angår li~hed-'/1røven fandtes i samtlige 10 protokoller kun en eneste 
bcsvarl'lsl', som var påfaldende på en sådan måde, at den tåler sammenlig
ning med de psykotiske patienters besvarelser. Det drejer sig om fp. nr. 9, der 
forklarer ligheden mellem /flue og træ/ således: »fluen flyver ... og træets 
blade kan jo også flyve«, - et ræsonnement, der bærer præg af pars-pro-toto
oplevelse. I alle øvrige tilfælde var besvarelserne relevant generaliserede, for de 
vanskeligste ordpars vedkommende blev der dog lejlighedsvis anført for
skelle i stedet for ligheder. 

For ordsf1ro~s/1røvem vedkommende gjorde der sig lidt flere forskelle gæl
dende. I 5 tilfa~lde (nr. 3, 4, 7, 9 og 10) var alle forklaringer relevante, og de 
angav klart ordsprogets overførte betydning. I tre tilfælde ( 1, 6 og 8) angav 
alle forklaringerne ligeledes en overført betydning, men der var for et eller 
to af ordsprogenes vedkommende tale om en lidt forkert forklaring i forhold 
til den gængse opfattelse, f. eks.: /man skal ikke skyde spurve med kanoner/ 
- »man skal ikke prale med sin bedreviden over for andre, der er knap så 
godt udrustet«. Ved disse »forkerte udlægninger« ses imidlertid ikke det re
gressive pnrg, som karakteriserede patienternes forklaringer. Kun i to tilfælde 
sås en situation~bundet oplevelsesmåde, - i det ene (nr. 5) blot for 2 af ord
sprogene~ vedkommende, i det andet tilfælde (nr. 2) blev 6 af de 14 ordsprog 
forklaret på en klart situationsbundet måde. Der var ikke tale om den grove 
bogstavelighed, som hos nogle af de schizofrene patienter helt kunne forrykke 
ordsprogets mening, men det fremgik dog klart, at det faldt denne forsøgs
person meget vanskeligt at løsrive sig fra ordsprogenes direkte, billedlige ud
tryk. Der var ingen særligt påfaldende træk i de øvrige af hendes prøver, og 
hun virkede normalt udrmtet i intellektuel henseende. 

Ror.rchach-/irøven var selvsagt den prøve, der viste flest individuelle 
forskelle. Imidlertid var det påfaldende, at træk af den art, som vi så så 
riw·ligt rrprn·sPntl'ret hos de psykotiske patienter, praktisk taget ikke gjorde 
sig gældende hos de raske forsøgspersoner. Vaghed i form af svar, som ude
lukkende var determineret af tavlernes skyggevirkning (Hd) sås i to tilfælde 
(nr. 5 og 7), i to tilfælde (nr. I og 6) sås svar med præg af pars-pro-toto
oplevclse (DdD), men i mere afsvækket form end den, der oftest prægede 
svarene i patientgruppen. Kun for en af forsøgspersonernes vedkommende 
(nr. 10) kunne man tale om, at der var tilløb til et »ujævnt præstations
niveau« af et omfang, der kan sammenlignes med det, som prægede de schizo
frcncs testbesvarelser. 

I a.uociations-Jirøven sås kun meget få afvigelser fra de helt almindelige 
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synonymer, antinymer og definitioner. I et tilfælde (nr. 1) forekom der en 
klangassociation, (men indholdsmæssigt meningsfuld): /slange/ - :i>bange«. En 
forsøgsperson (nr. 4) viste en gennemført tilbøjelighed til at reagere med 
»nære associationer«, d . v. s. stimulusordet indgik rnt·sten uændret i reaktions
ordet, f. eks. /bord/ - :i>bordben« etc. Kun en eneste gang i alle 10 prøver fore
komm<'r <'li :i>fjcrn« association mt'd pnq~ af pars-pro-toto-opi<'vclsc·. Forsogs
(><'rson nr. 7 assodt·n·r s:°1 lnl1•s: /fadn/ »,·;r-rt « o,..; forlda n·r: »dc·t var 11og1·1, 

der lige faldt mig ind, begge dele er jo en mand«. I tre tilfælde (nr. 2, 5 og 9) 
sås nogen tendens til blokering, men i modsætning til patientgruppen, hvor 
blokeringerne forekom i flæng ved hvilke stimulusord som helst, sås her kun 
blokeringer ved de normalt affektprovokerende :i>tabu-or<l« med sexuelt eller 
aggressivt indhold. 

Sammenligningen m<'llem de raske forsøgspersoners og patienternes test
besvarelser giver på en gang indtryk af iojncfa(dcndP forskt•llc med hensyn til 
l;rnkningrns formelle organisation i de to grnppcr -·· når trslh!'svarl'lscrne 
og holdningen i testsituationen vurderes som en helhed, ··· men samtidig ser 
man gennem diskrete træk i enkeltbesvarclscrne, at tilløb til oplevelsesmåder 
som - når de fremtræder i massiv form hos floridt psykotiske patienter fore
kommer :i>bizarre« og ))t1indføleligc« - dog ikke er vwsensforskcllige fra ople
velsesmåder, som i behersket og afsva:kkct form står til rådighed for psykisk 
raske mennesker. Imidlertid er det iojnefaldl'nde, at strnkturcn af de ople
vede emner er langt højere og langt mere stabil hos disse forsog.~pNson<'r, end 
det var tilfældet hos de psykotiske paticnter. 

Man møder ofte i psykiatrisk-diagnostiske diskussioner det spørgsmål, om 
der findes symptomer, som er pathognomoniske for schizofreni, - symptomer, 
som kun forekommer ved disse tilstande, og som derved kan opfattes som sikre 
diagnostiske kriterier. Bleuler opfattede »associationsforstyrrelserne« som schi
zofreniens grundsymptom og sikreste kendemærke (jfr. p. 27 og 45 ff). Man 
kan da spørge, om de former for regressiv ta·nkning, som her er beskrevet, er 
identiske med formelle schizofrme tankrf orst)'rrcl.ffr. Vi har set talrige eksem
pler pt1, at de pra·ger schizofr!'nc patienters tænknin~; spørgsmålet er så hint, 
om de er sf1ecifikt karakteristi.~kc for schizofreni, s1'tlcclrs at de kun forekommer 
ved disse tilstande og ingen andre. 

En stillingtagen til dette spørgsmål er allerede foregrebet i fremstillingens 
forløb, hvor der regelmæssigt for de enkelte træks vedkommende er draget 
paralleller til normalpsykologiske oplevelsesmåder, som har været præget af 
samme formelle struktur. Forholdet mellem nomialitct og pathologi med hen
syn til tænkningens formelle organisation vil blive drøftet i afhandlingens 
sidste kapitel. Hvad vi her skal interessere os for er, om vi hos ikke-schizofrene, 
psykiatriske patientgrupper kan vente at møde de samme former for »tanke
forstyrrelser«, dier om disse specielt karakteriserer de schizofrene tilstande. 

Det er en nærliggende og påkrævet opgave for videre forskning at analy-
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sere tænkningens formelle organisation hos andre psykiatriske patientgrupper 
- muligvis med en teknik og ud fra retningslinjer, som svarer til dem, der her 
er anvendt over for de schizofrene patienter, - muligvis ud fra andre metoder,. 
som kan vise sig bedre egnede til at fremhæve de specielle egenskaber, som 
hver for sig præger tænkemåden ved andre psykiatriske tilstande. Kun sådanne 
omfattende analyser kan bidrage til en tilfredsstillende differentiering mellem 
gntpp1·n11'. Vi skal imidkrtid lwr -·· ved hja·lp af et par 1·kscmplcr fra tre 
maniske patienters test-protokoller ganske kortfattet sandsynliggøre det for
hold, at der.som man betragter (scorer, registrerer) de enkelte testbesvarelser· 
isoleret uden at integrere dem på meningsfuld måde i den helhed, hvori de 
indgår,· da eksisterer der intet »enkelttegn« vedrørende tænkningens organisa
tion, - ingen speciel »tankeforstyrrelse«, som er pathognomonisk for schizo
freni. Hos følgende tre manifest psykotiske patienter ses endog rigeligt re
præsenteret svartyper i de psykologiske prøver, som til forveksling ligner de 
svar, der i det foregående er beskrevet som karakteristiske for schizofrene pati
enter. 

En patient (mand, 66 år, J. Nr. 291/60-61), hvis kliniske tilstand opfattes 
klart som en manisk fase i en manio-depressiv psykose, uden paranoide islæt 
og uden tegn på, at der kunne være tale om en »blandingspsykose«, - giver en 
lang række eksempler på regressiv tænkning. Pars-pro-toto-princippet skinner 
tydeligt igennem ved objekt-sorterings-prøven: med gummibolden som ud
gangspunkt for sorteringen peger han omgående på sit hoved og siger: »en 
bold, det er jo den her, men den kan jeg jo ikke tage af og lægge på hordet . . . «. 
I Rorscliach-prøven ses talrige kontaminerede tolkninger, f.eks.: (Il :D, 2): 
»lo mennesker, der udgør hummerklør med kollo.rale øjne«. (Den pågæl
dende klatcdel tolkes lejlighedsvis som »menneskehoved«, lejlighedsvis som 
»hummerklo«). Han fortsætter umiddelbart med en tænkemåde, der både· 
bærer præg af fusion og pars-pro-toto: »og så er der slanger (en lille de
taille, der før var næsen på menneskene), en slange er uendelig potens i al 
evighed, den var i paradisets have og eksisterer endnu«, - (»eksisterer endnu« 
fordi »slange« i matematikken udgør »uendelighcdstegnet«, - derfor består 
den uendeligt) . Reaktionerne til a~sociations-prøven består i en stadig »gliden« 
fra et aspekt af ordenes betydning til et andet, f. eks. /bondegård/ - »storke
rede på taget (tager sig til hovedet) det er kønt med hele denne redelighed· 
(hentyder ganske øjensynligt til sin egen øjeblikkelige psykiske tilstand), - det 
kan jo være farligt«. 

Til stimulusordet /hospital/ fortsætter han øjeblikkeligt med flg. klang
association: »-sindlæggelse for mani, som viljen ikke kan man-i jorden«. 

En anden manisk patient (kvinde, 50 år J. nr. 999/60-61) forklarer ord
sprogene på gennemført bogstavelig måde, f. eks. /den pukkelryggede ser ikke 
sin egen pukkel/ - »nej, for den sidder jo bagpå .. hvis jeg var pukkelrygget 
villr. jeg ikke være så generet af det, for ansigtet vender jo fremad, og jeg har-
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ikke helt drejeskive oppe i halsen, men de andre skulle nok pege fingre bag 

cm ryg, ml'n skidt med det, når jeg ikke kan se det« . 
En tredie manisk patient (kvinde, 50 år, .J. Nr. 619/60-61) viser en s:'1clan 

grad af /ruion (F.igenlll'zielumg) i sine Horschac:hs\·ar, at disse - taget isole
ret - umuligt kan skrlnes fra de former, som tidligere er beskrevet for de 
schizofr<·ne pati<·nters \'<•dko11111u·nde. 1';'1 tid•p1111ktel for lrstningen er hun 
helt opslugt af en fnn•s1illi11g om at skulle fn<le l'I ham ; hun »skaber det nwcl 
sine tanker« eller »Gud skaber det« i hrnde. Htrn er i stand til at få ::dir. Ror
schach-tavlerne til at ligne kvinder, der føder, og mener at »barnet« bliver 
»skabt« mere og mere som proven skrider frem; ved dr. sidste lader behøver 

h11n slet ikke at »lege« det, så er del der rigtigt. Til tavle VIII siger hun: »hvi~ 
De tog huden af min krop, så var det mig .. det til venstre og til højre 

( D, I) er som et par oldrnborrer, drr kravler op ad halsrn på mig .. og helt 
op i hjrnwn, s;'1dan synes jeg sm1111w 1icln del kravln pi'1 mig«. Helt tyd<·lig 
hlh-er tcmlensen vrd tavle X : » . . tkl l'l' In pkl 11'1' (I >d, '."l'.l) blodpl<-ttcr tror 
jeg, og det gule (Il, 2) er en sygdom, for jq._\' har ogs;'1 ondt over la:ndcrne, det 
er nok nyresten, for i nal havde jeg smerter så jeg var ved at blive idiot .. det 
er nok nyrerne, det forestiller .. . «. 

På trods af disse pi'tfaldende ligheder i visse enkeltbesvarelser med de svar, 
som schizofrene kan give. ville man dog na·ppe forveksle disse patienter med 
schizofrcne, fordi lrel/1ed.1bilfrdct er så afgjort forskelligt. Hvor man hos den 
schizofrer)(' patient f:'1r indtryk af c·n n·<·lt mangl<·ndc evne til at differentiere 
og strukltll't'l'l' dt• oplt'\Tde 1·mm•r, s<'r man snarnc hos de manisk< ~ patient<'r 
en aktiv »h·g<·n nwd ord<·m·« og <'li 1)('\'iclsl >) 'pill<'ll « p;'1 spmw·1s 1111iliglwd1·r. 
Hvor man hos d1·Jir1,.Hi1'1' patil'nll'r ofll'st S<'r lt•sthesvarclscr, som <'r domineret 
af hæmning og idcfattigdom, kan man dog også her støde på selv-henførende 
tendenser, som i formel henseende må karakteriseres som »transduktion«. 
Hvor man hos lr)'steriske patienter oftest ser en naiv og situationshundet op
levelsesmåde, kan dog deres testbesvarelser ikke sjældent være præget af 

ekstrem vaghed, fusion og pars-pro-toto. Hvor organisk lrjerne.rkadede pati
enters oplevelsesmåde ofte er genstandsbundet, kan dog også her materialise
ring og hogstavclighed farve hillcdl't. 

IJer sc.s i alle disse tilstande tl'gn p1'1 f'l ',!.!rnri1•t' tra·k i ta·nkningen, og kun 
en kombination af variable - en psykologisk meningsfuld helhed - kan va·re 
egnet til at beskrive de forskellige tilstande tilfredsstillende og afgrænse dem 
over for hinanden. 

For til slut at \'l'lllle tilbage til sd1izofreni-gruppen kan man p1'1 baggrund 
af den foran beskrevne opgørelse konkludere, at regressive træk i tænkningen 
i de former, som her er beskrevet : vaglwd, fusion, pars-pro-toto, »ukorrigcrede 
modsa,tninger«, primitiv symholisPring, matrrialisl'ring, bogstavelighed ctc i 

kom/Ji11atio11 1111·d udtnlll' .111i11g11i11[!t'T fra njl'hlik til njt•hlik med hensyn til 
de oplevede l'nmers stnikturcringsgracl, er tr;rk som specielt karaktcrist'rer de 
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»ægte« schizofrene patienter i en tidlig sygdomsfase. Formentlig er det netop 
denne kombination, der giver den schizofrene tænkning præg af at være 
bizar og uforståelig i modsætning f. eks. til det billede, som kan ses hos mange 
hjerneskadede - især senile, demente patienter, hvis oplevelsesmåde også er 
regressiv, men med mindre udtalte svingninger. Det er karakteristisk for dette 
mere jævnt regressive niveau, at patienternes tænkemåde snarere opfattes 
som »harnlig« - end som hizar. 

I relation til schizofreni-observationsrækkens hovedspørgsmål: muligheden 
for at skelne i en tidlig sygdomsfa5e mellem »ægte« schizofreni med dårlig 
prognose og schizofrcnilignende tilstande med bedre eller god prognose kan 
man konkludere, at tænkni11gen.r organisation fremtræder som et velegnet om
råde for den psykologiske observation, idet karakteristiske træk i de oplevede 
emners struktur kan provokeres frem og .sættes i relief med rimelig pålidclig
lwtl ved hja·lp af egnede psykologiske prøver. Som en arbejd.rhyf1oteJe til brug 
ved cl<"n fortsatte forskning på området - rn hypotese, hvis va~rdi først rigtigt 
kan beclmnmes, når der er gået så lang tid, at man besidder tilstrækkeligt ind
gående oplysninger om de undersøgte patienters videre sygdomsforløb, - vil vi 
gå ud fra følgende: 

»Ægte« .rchizofrrne patienters testreaktioner vil være præget af regressiv 
tænkning, udtalte svingninger med hensyn til de oplevede emners strukture
ringsgrad, en bevidsthedsklar tilstand og svigtende evne til aktivt at søge kon
takt med undersøgeren. 

Ved clc f1<ykngmze scl1izofrcmif orme /Hykoser (evt. med hysterifonne islæt) 
kan d1·t rq.~n·ssiv1~ pr:rg vc1l t:enkningcn frc111tr;nlr 1~11clnu men~ dramatisk og 
i11j1wfalclcmlc !'ml hos de schizofrene patienter, tillige er tcmlcnscn til et 
ujævnt niveau ikke så udtalt, ofte er test-besvarelserne jævnt hen middel
mådige eller dårlige. Hyppigt gør generel vaghed og fusion sig særligt gæl
dende. Det er imidlertid afgørende, at disse træk fremtræder i kombination 
med en følelsespræget holdning, ofte aktivt kontaktsøgende og appellerende. 
Eventuelt kan let hevidsthedssvækkelse og konfusion gøre sig gældende. Til
syneladende paradoksalt kan altså den mest voldsomt psykotiske tilstand -
(med andre ord: det »dårligste« testresultat) være at finde hos de patienter, 
hvis prognose er relativt god. 

Et lignende forhold gør sig gældende for de grænsepsykotiske schizo
fr<'11ifnrme patienters vedkommende. For en umiddelbar betragtning kan 
deres testresultater forekomme langt mere alarmerende, således at patienten 
ud fra en bednmmclsc af testen alene opfattes som mere »syg« end f. eks. en 
hæmmet og stivnet »ægte« schizofren patient. De meget omfattende testbe
svarelser (jfr. tab. I) vidner imidlertid på trods af de ofte talrige og iøjnefal
dende tegn på rl'gres~iv tænkning om en langt større produktivitet og tole
rance for belastning end den schizofrene patient besidder. Dette viser sig ved, 
at den spændte, konflikt- og modsætningsfyldte tilstand, som er karakteri-
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slisk for den grænsepsykotiske personlighed, ohe kan bestå uændret i årevis 

uden at nogen forværring indtræder i tilstanden (jfr. Zucker, p. 64). Denne 
patientkategori må således kendes fra de »a·gte« schizofrene ved deres meget 
store produktivitet i test-situationen, thi hvad angår det ujævne præsta
tionsniveau og den manglende kontaktevne, minder de om de schizofrene pa
tit'nter. 

Emlclig skal so111 sidsh' grnpp1· 11dskill1·s d1· i/,A1·-.11"1i.:11/rr111· /11m111oidr 

p.<yko.<cr. Også her kan vi stude på regressi\' ta·11k11i11g, 1111·11 so111 helhed er de 
oplevede emner bedre strukturerede, niwau'et er hojl're og de regressive tra:k 
fremtræder som gennembrud af et relativt hojt nh-eau og ikke, som hos de 
schizofrene patienter, som en idelig penduleren mellem de forskellige niveau'er. 
Endvidere for<'kommer dt' regressive tra·k »lidt mindre regressive« end dC't er 
tilfældet for de ovrige grnppns vcdko111111C'mk, ··· dt-r tT ikke s;°1 ofte tak om 
fusion, men snarer!' 0111 1·11 oplcvl'lsrs111;°1dc, dn svan·r til hvad Strr11 hrn;n·m'I' 
»lransduktion«, og som ikk!' karakll'rist•n•r opk\0 l'ls1·s111f1d1•11 i d1·n allPrticlligstl' 
barndom. 

Det skal endnu en gang understreges, at der med disse hypoteser refereres til 
groft extraherede gruppe-tendenser, og at der for <len individuC'lle patient 
kan gøre sig talrige forhold ga·ldC'mle, som kan være medvirkende til at hans 
udvikling kan få et andet forlob C'nd det, man ifolge disse retning~linjcr måtte 
forvente. Frem for alt bygger test-rl'sultat!'t på en vurdering af et tilrta11ds
l1illcdt'. iagttaget over et par dage. · · ali·m· hni lwst<°1r 1·11 h<'tyddig fejlkilde. 
Desuden refererer disse hypoteser til !'genskabl'r hos patie11tP11, som al!'ne har 
llll'cl i11tra/1.<yki.1kt~ forhold at gm1'. I >iss1· Pg1·11~kalwrs sa111spil med ydre sol'ialc 
forhold, - bl.a. de 111ed1111·11111·sker, som pali1·111t·n er afha·ngig af, den·s storrc 
eller mindre tolerance over for hans tilstand og egenart etc" må selvsagt have 
stor indflydelse på tilstandens udvikling i retning af stabilisering dier for
v;rrring. Alle disse forhold ligger 11drn for dt't psykologiske fa,nomen , som her 
er blevet analyseret, men vil øve den største indflydelse på hvilken rolle, den 
enkelte patients psykiske handicap kommer til at spille, og vil derigennem på
virke sygdomsforløbet. 



KAPITEL VIII 

Normal og pathologisk tænkning 

Således som det er blevet illustreret i de foregående afsnit, er det muligt at 
anvende en udviklingspsykologisk referens-ramme til indordning af de egen
skaber ved tænkningens formelle organisation, som karakteriserer schizofrene 
patienter . .I >et har herunder vist sig sandsynligt, at den differentiering, From 
foretager imellem småbørns »vide emner«: identalia og den modne ta:nknings 
almcnhcgrebcr: generalia (jfr. p. 73 ff), kan overføres til psykopatologiens 
område og her bidrage til at udligne visse modsætningsforhold i tidligere for
skeres beskrivelser af schizofren tænkning, der snart er omtalt som konkret 
og snart som »overabstrakt«. Vi har gennem eksempler illustreret ligheden 
mellem de schizofrene »overgeneraliseringer« og From's identalia og deres 
forskellighed fra de irgte almenbegreber: generalia. 

På haggnmd heraf, og med støtte i en groft skitseret udviklingsp.~ykolo

gisk model (jfr. p. 76), har vi beskrevet de typisk schizofrenc tankdorstyrrel
scr som regressive, idet den oplevelsesmåde, som de repræsenterer, svarer til 
den, der karaktcri.~<·rer det laveste, mest umodne funktionsniv<'au. Vi har til
lige set, at - · betragtet som helhed - er de schizofrene patienters oplevede 
emner ikke udelukkende »regressive«, men tænkningens formelle struktur vid
ner om en stadig penduleren mellem de forskellige funktionsniveau'er, - snart 
kan en mere moden, snart en mere umoden organisation dominere oplevelsen. 
Samtidig har vi set, at rigiditet og stereoly/1i præger formen, hvilket tilsam
men med labiliteten (den stadige skiften fra et niveau til et andet) svarer til 
de dynamiske egenskaber, Werner finder karakteristiske for primitive, umodne 
funktionsmåder (jfr. p. 79). 

Der skal nu som afslutning dels knyttes nogle kommentarer til den an
vendte udviklingspsykologiske model, dels meddeles nogle bemærkninger om 
den rolle, regressive træk kan spille i normal tænkning og oplevehesmåde. 

Om den model, som vi i det foregående har støttet os til, skal det bemær
kes, at den forener elementer fra Freud's teori om forholdet mellem pri
mærproces og sekundærproces (Freud 1942 a) og fra Goldstein's teori om 
forholdet mellem den konkrete og den abstrakte holdning ( Goldstein 1941). 
Ingen af disse teorier kan opfatte.~ som almenpsykologiske udviklingsteorier 
i cgentlig forstand, idet de begge er formuleret på baggrund af studier af 
specielle psykologiske eller psykopathologiske oplevelsesmåder: Freud's teori 
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bygger på analyse af drømme og af neurotiske symptomer; Gold.1tei11's teori er 
baseret på analyse af hjerneskadede patienter og er sidm udstrakt til også at 
have gyldighed for schizofrcne. Ved således at hygge på specielle snarere end 
generelle fænomener undcrstrrges i hver af teori<,rnr karakteristiske træk ved 
forholdet mellem umoden og moden oplevrlscsm!'tdc, 1111·n ingen af teorierne 
forekommer tilstra·kkdigt omfattrmlr og al1111·m· til \"lrkl'ligt at k11111w karakte
risere tlcn nonnalpsykologiske udvikling af ta·nkning<·ns formelle organisation. 

Hvor teorien om primærproccs-ta·nkningen i s;rrlig grad er velegnet til 

på nuanceret måde at karakterisere væsentlige egenskaber ved de mest 
umodne oplevelsesmåder - og sftledes i særlig grad er nyttig ved analysen af 
schizofren tænkning, så siger Frcud's teori ikke mq~C'! om den gradvise udvik
ling af en mere struktureret og differentieret oplcvdsrsmådc. I )er tale~ om, at 
man må forestille sig gradvise overgange, id!'! nogle fonner for tænkning vil 
være relativt mere pra-gl't af prima·rpron·sst·ns <'genskaber, medens andre er 
mere præget af den kritiske og realitetsbetonecle holdning, som karaktrrisercr 
sekundærprocessen. Imidlertid får man ing<·n detaillrn·t karnktt'ri~tik af ud
viklingen af de oplevede emners struktur fra dl'! ene yderpunkt til det andet 
i dette kontinuum. 

Goldstein's karakteristik af den konkrete holdning svarer i store tra·k til 
den oplevelsesmåde, som i delte arbejde er kaldt .1iluatio11.1- eller gn1.1tand.1-
bundet, og som her er opfattet .som mere struktureret end den oplevelses
måde, der svarer til Freud's primærproces-tænkning. Hvor denne er identisk 
med det laveste niveau's vide, vage emner, er Gold.11ri11's »konkrete hol<lnin~« 
identisk med det andt,t 11dviklingsnivrn11. hvor d<• oplPvl'cll' <·mm·r mlgor rea
listiske, velafgrænsede enkeltimlivillcr. Ganske vist lader Gold.1tcin i sine se
nere arbejder benævnelsen »konkret« da·kke enhver form for umoden ta·nk
ning, og det samme gør Wa11rr ( 1957), der ofte anvender udtrykkene: »dif
fus« og »konkret« i fhng, medens han til andre tider anvender udtrykket 
»konkret« om den genstandsbundne oplevelsesmåde. W erner's formuleringer 
om de primitive mentale funktioners .l)'llkreti.<ke præg og hans anvendelse af 
begrebet »analoge mmtale processer« (jfr. p. 78) er imidlertid et v::rr<lifuldt 
s11ppel<'11wnt til Frf'ud's og Gold<lf"i11's fornnil<'rinf.!:<~r. Frnm's analyse af .s1111't
borns vide Cllllll'r ( iclentalia) hrkr:d1t·1· og mldyl)('r antag<•lsen af, at si1cla11 
vaghed ikke blot er et psykopathologisk, men tillige et normalpsykologisk fo:no
men. En integration af disse forskeres iagttagelser kan gøre det muligt at se i 
et udviklingsmæssigt kontinuum træk, som hver for sig har været velegnede 
til at karakterisere forskellige aspekter af umoden oplevelsesmåde, men som i 
sig selv ikke har været tilstrækkeligt omfattende til at kunne karakterisere 
noget alment udviklingsforløb. 

Vi vil nu - som en mrgrt grov skitsering - forestille os den almene ud
vikling aJ tænkningens formelle organisation sål<·cles, at en vag, amorf og udif
ferentieret oplevelsesmåde er det primære, og at de oplevede emner forst efter-
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hånden struktureres mere og mere. Til en begyndelse er der tale om en meget 
fm organisation, således at de oplevede emner er vide og uklart afgrænsede, -
præget af fusion, pars-pro-toto og af en tendens til, at forhold, som ud fra en 
højere struktureret oplevelsesmåde ville opfattes som selvmodsigende og ufor
enelige - her tolereres "uimodsagt« side om side. Tillige er det karakteristisk, 
at umoden tænkning ikke er nogen specifikt uddifferentieret proces, men er 
en funktion, der på uløselig måde er sammenkædet med perceptuelle, motori
ske og affektive reaktioner. 

På dette niveau er tænkningen urealistisk, thi de oplevede emner er endnu 
i så høj grad præget af fusion, at der ikke består nogen mulighed for stabilt 
og under alle forhold at kunne skelne mellem den "indre« og den '>ydre« virke
lighed, hvilket bl. a. fører med sig, at der ikke altid kan opleves nogen skarp 
adskillelse mellem ens egen person og objekterne i omverdenen. Fusions-ten
densen fører endvidere med sig, at der let forekommer en '>sammensmeltning« 
af subjektive, behovs-bestemte og følelsesladede ønsker og krav på den ene side 
og de objektive, reale begivenheders kausalitet på den anden side. Samtidig 
hermed er de oplevede emner meget instabile på dette umodne funktions
niveau. Evnen til at kunne opleve identitet, således at et individs (et objekts 
eller sagforholds) forskellige fremtrædelsesformer på stabil og pålidelig måde 
altid vil vise hen til 1>Samme sag« ( jfr. Tranekjær Rasmussen 1956, p. 37 ff 
og 99 ff) - en evne, som er en absolut forudsætning for den relative orden og 
regelmæssighed, som karakteriserer moden oplevelsesmåde, er endnu ikke ud
viklet. I stedet er de oplevede emner karakteriseret af pars-pro-toto-princippet, 
ifølge hvilket enhver fremtrædelsesform - ethvert aspekt af en sag, kan komme 
til at dominere oplevelsen og føre til, at de oplevede emner ikke udgør afgræn
sede helheder (der hver for sig kan repræsenteres af en række fremtrædel
sesformer), men at de kan '>smelte sammen« og "glide over i hinanden« på en 
måde, som det kan være meget vanskeligt at følge for den udenforstående 
iagttager. 

Efterhånden som de oplevede emner bliver mere strukturerede - en pro
ces, som vel i lige grad skyldes modning og en stadig erhvervelse af nye prak
tiske erf arin.izrr - vil tendensen til fusion aftage, og en sammenblanding af 
d1~n 1>indrt•« og den "ydre« virkelighed, -- af ens egen person og omgivelserne, 
vil ikke længere gøre sig så stærkt gældende. Gradvist udvikles da evnen til 
at uddifferentiere realistiske enkeltindivider i oplevelsen, og den genstands
bundne oplevelsesmåde begynder at gøre sig gældende. Hvor tidligere et vagt 
fællespræg dominerede oplevelsen, er det nu forskellene imellem de enkelte 
emner, som spiller en rolle, og evnen til at erkende disse forskelle må regnes 
for en nødvendig forudsætning for at tænkningen kan udvikles fra den vage, 
urealistiske, til den mere specifikke, realistiske form. Imidlertid er tænkningen 
stadig umoden, hvilket på dette niveau især understreges af det rigide præg, 
således som det fremgår af benævnelsen genstandsbundet. Denne rigiditet vi-
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ser sig ved, at de oplevede emner er nøje knyttet til det realistisk hånd
gribeligt forhåndenværende, - eller til erindring om ~ituationer, som tidligere 
har foreligget på direkte sanseligt-anskuelig måde. På dette niveau er sproget 
direkte og ha11dli11gmært_, de sproglige udtryk opleves bogstaveligt, og først 
gradvist udvikles en evne til at kunne diffrrenlierc mrllrm forskellige betyd
ninger, som l-t og samme sproglii-:e udtryk kan rnmnw, og hvor det ofh, rr 
subtile, ikke-sproglige »lq~n« som afgnr hvilken af fll'l"c forskrlligc l>l'tydnin
ger det pågældende udtryk refererer til i den givne sammenhæng. Herefter 
kan sproget anvendes både i direkte og i ovrrført betydning. 

Efterhrmden som crfaringsomd1drt udviklrs og cftrrhånden som differen
tieringen af <le oplevede emner bliver stadig mere udbygget og evnen til at ' 
opleve identitet stadig mere stabil, forsvinder det rigide genstandsbundne præg 
over tænkningen og erstattes af en flrksibilitct, som gør det muligt at 
generalisere, idet der nu består mulighed for at se bort fra de oplevede emners 
talrige forskelligheder ni-: 11dlecl1· hes1t·1111t· -- i forhold til en given problem
stilling rrlevante - liglll'da. !>isse lighed1·r 1·r imidlrrtid \'a·sensforskellige fra 
det vage fællespræg, som karaktcrisrrede det mest umodne funktionsniveau, 
idet der her er tale om aspekter, som er baseret på objrktivc kriterier, og ikke 
om en subjektiv, følelsesbestemt udvælgen og en diffus sammensmeltning af 
materielle og immaterielle emner. Hvor det vage fællespræg i ople\'elsen må 
opfattes som det oprindelige, så må til g<'ngælcl evnen til genstandsbundet 
tænkning, - den realistiske erkendelse af rnkdtindividcrnc -- opfattes som en 
absolut forud.w·t11i11g for at evnen til at forme a·gtc g<'neraliscringer - til at 
mlh·dC' rrl1•vanlc lii-:IH'd1'1' oi-: S<' hor! fra forsk1·lliglll'dl'J" kan udvikle~. N:"ir del 
rigide præg aftager, udvikles tillige' drn for moden ta·nkning karakteristiske 
til/1a.mingscv11e, som gør det muligt - alteftC'r den foreliggende opgaves art 
at indstille sig på det sanseligt-anskueligt givne cllC'r på de abstraherede kate
gorier, med andre ord at vælge den af de forskellige »analoge mentale pro
C('sser«, som er mest hC'nsigtm;essig i dC'n forhåndenva~rC'nde situation. 

Vi har i det foregående karakteriseret pathologi.~k tænkning ud fra dC'ns 
mangrl på disse sidstn;cvnlr <'grnskahC'r. Sporgsm:°1kt <'r 1111, om d<·n mod1w 
t;l'nknini-: til geng;dd 1td1"/11kkn1de n karaktnisrn·t af diss1· hnjcn· funktions
niveal1'ers egrnskaber. Ved bl.a. at have karnktrrisrrd nmd<'n t;rnkning m<'d 
orde(l fleksibilitet, har vi for så vidt alleredr besvaret dette spørgsmål, og vi 
skal da blot til slut gennem et par enkelte sprcdtr. brmrrrkninger og eksempler 
vise, at ligesåvel som der ikke findes nogen sp1•ciel »tankeforstyrrelse«, som be
tragtet isoleret er pathognomonisk for schizofreni, s!t findC's der heller ikke 
nogen pathologisk tænkemåde, ~om - hvad angår oplevelsens formelle struk
tur, ikke under en eller anden form tillige kan gore sig gældende i normal 
tænkning. Naturligvis forholder det sig også her s;°il('(lcs, at helhedsbilledet, -
den måde hvorpå, - og den sammenh;:rng hvori den fremtrn·der, vil være for
skellig i den normale oplevelse i forhold til den psykotiske. 
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Der er utvivlsomt store individuelle forskelle mennesker imellem med hen
syn til tænkningens fleksibilitet. Inden for normalområdets rammer findes 
såvel meget rigide personligheder, hvis tænkemåde i vågen tilstand praktisk 
taget altid foregår inden for et relativt snævert udsnit af det kontinuum; vi 
her har beskrevet. Andre personligheders tænkning er til gengæld løs og 
usystematisk, og de kan i deres indfald springe fra de lavest til de højest struk
turerede emner. Andre igen er mere smidige, de har evnen til at ta:nke på en 
relativt velkontrolleret og højtforarbejdet måde, men har tillige evne til at 
lade regressive oplevelsesmåder gøre sig gældende - og lade sig inspirere heraf 
ved at integrere de nye ideer, som herved kan opnås i et højere struktureret 
tankeforløb. Hvor den første type repræsenterer den reproduktive begavelse, 
vil den sidste holdning være karakteristisk for ægte produktivitet i tænkningen, 
medens den mellemste type formentlig vil være for usystematisk til at kunne 

være produktiv i egentlig forstand. 

Kris ( 1952) har behandlet spørgsmålet om den regressive tænknings (pri
ma:rproccssens) betydning for kunst og humor. Han taler om, at et menneskes 
oplevelsesmåde kan blive domineret af regressive træk enten på grund af 
waghed i personligheden (som ved de psykotiske tilstande) eller på grund af 
styrke. Den sidste form benævner han: :»regression in the service of the Ego«, 
og herved forstås en evne til at rekreere sig, more sig og lade sig inspirere af 
de muligheder for nye og fra dagliglivets tænkning forskellige indfald og 
ideer, som kan opnås, når man :»tillader« at regressive oplevelsesmåder gør sig 
ga·lclrncle i bevidstheden. Forskellen mellem denne normale form for regres
sion og d«'n p~ykotiskc pati~·;1i~ ~;:grc~~ive t~~k~lng bcstf1r i, at d(:n første fore
_!?år med hensigt og under kontrol. Der best~r heie iidcn en mulighed for at for
a rbejde emnerne højere eller for at forkaste dem som :»meningsløse«, og -
således som denne tænkemåde viser sig i dagdrømme, humor, kunst o. I., er 
den oftest ledsaget af lystbetonet affekt. I det andet tilfælde derimod bliver 
personligheden mod sin vilje og uden at kunne forhindre eller kontrollere det 
overvældet af de regressive oplevelser i form af hallucinationer, vrangforestil
linger o. I. Her kan forestillingerne ikke med hensigt forarbejdes højere eller 
forkastrs, og cknm~ oplevelsesmåde er rrgelmwssigt ledsaget af angst. 

Megen humor bcst:°1r netop i at spille på forholdet mellem et sprogligt 
udtryks bogstavelige og overførte betydning, enten således at et udtryk, der 
oftest anvendes overført i stedet refererer til en bogstavelig betydning, - eller 
endnu mere raffineret således at både den overførte og den bogstavelige op
fattelse giver mening. Der er her tale om en villet udnyttelse - med hetydelig 
humoristisk effekt - af træk, som i formel henseende er ganske identiske med 
dem, der ligger hag ved de psykotiske betydnings/ orsk•ydninger. I et køben
havnsk dagblad kunne for nylig - i forbindelse med opsendel~en af de russi
ske bemandede rumskibe - følgende replik læses : "Amerikanerne og Russerne 
er lige interesserede i rummet, - men Russerne går nu mere op i det«. Samme 
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rubrik kommer ofte den psykotiske oplevelsesmåde endnu nærmere i sin 
humor, som f.eks. i følgende advarsel : »Man skal nok tørre fødderne af, men 
ikke helt«. I øvrigt præger en bevidst spillen på forholdet mellem ordenes bog
stavelige og overførte betydning en meget stor rolle også i almindelig, daglig
dags tænkemåde, og udnyttrs bl. a. når man f. eks. i rrklamcøjcmed ønsker at 
va·kke opma·rksomhcd og 11mlc·rstn·gc sin 11H'dddds1-, ·· f. eks. vl'<l julet i<l: 
»Hendes i11drrJtr. ønske -· Asta 1111clert11j«. I disse fon11n virk1~r betydningsror
skydningerne ikke påfaldende og fremmedartede, således som de kan gøre, 
når vi møder dem hos psykotiske patienter, men bidrager blot til at under

strege en pointe. 
Velkontrollerede regressive træk har dog formentlig endnu større betyd

nin.g fo~- n~rmal t~nk~ing end den at virke afslappende og befriende gennem. 
-;fr~!!;!RIOristiske effekt, idet - som allerede antydet - a·gte intellektuel produk- .-:
_!ivitet netop synes at bestå i en evne til lejlighl'dsvis at slippe den skarpe be
vidste kontrol over tankeforløbet og lade indfaldene »ko111111e nedefra« så at 
Sige~ ucensureret i første omgang, men siden meci bevidst udvælgelse og højere 

_-(~rarbejdning af de indfald, .som syntes mest lovende i den givne sammen-

.hæng, hvorved de integreres i den helhed, som losningen af et givet problem 
repræsenterer. Du11ckcr's analyse af problem-løsning ( 19·Vi) støtter en sådan 
antagelse, idet han anfører, at hvis en forsngsprrson rr kørt fast i sine løs
ningsforsøg ad ufarbare veje, så kan nye, produktive indfald dukke op derved, 
at han for en tid relativt passivt »søger« p!1 en vag og planløs måde uden på 
forhånd at have gjort sig klart , hvad det er, han i øjeblikket søger efter. 
Netop herigennem kan det ske, at mulighedenw ligrsom »byder sig til« af 
sig selv, og at problemlosningen derefter atter går ind i en aktiv, og nu mere 
produktiv fase ( p. 11 ff.) . 

From har gjort opmærksom på, at på områder, hvor vi har ringe erfaring, 
oplever vi vide vage emner, men at disse gradvist differentiere~ ud efterhån
den, som man skaffer sig øget viden om de pågældende sagforhold. Han an
fører bl.a. som eksempel (1951, p. 8), at hvor en bybo måske bare ser »korn«, 
der vil en landmand skelne umiddelbart mellem rug, hvede, brn og havre. Ser 
vi kinesiske skrifttegn vil f;rllespr:rg1·t være dominerende, hvor for den skrive
kyndige kineser forskellighederne i111dlc111 de 1·11kdte tegn vil v:rre det frem-
trædende i oplevelsen. ' 

Disse iagttagelser giver vore udviklingspsykologiskc overvejelser med hen
syn til de oplevede emners struktur større rækkevidde, thi det vil da være rime
ligt at antage, at den rækkefølge i udviklingen, som er beskrevet i begyndel
sen af dette kapitel, ikke blot har gyldighed for udviklingsforløbet fra barn til 
voksen, men at en tilsvarende formrl struktur gør sig ga:ldcnde over for alle 
fonncr for »intl'llektucl udvikli~«, dels individuelt når et menneske som vok
sen sætter sig ind i nye sagforhold; dels kollektivt, nftr erkl'ndclsen ogi·s som 
følge af stadig forskning på et område. Udviklingen vil da også bestå i først 
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at »opløse« de amorfe, udifferentierede emner, udskille realistiske enkelt
individer, lære deres egenskaber grundigt at kende, hvorefter det bliver mu
ligt at udlede relevante ligheder og se bort fra forskellighederne mellem en
keltindividerne indbyrdes og derved danne brugbare generaliseringer. 

Betragter vi - som noget meget nærliggende - schizofrenibegrebets udvik
ling, da m1'ttte man før Kraepelin's systematisering operere med det meget 
amorfe <'lllllC: sindssygdom. Efter ud~killclsen af de to »formkredse« blev em
nerne bedre strukturerede som enkeltindivider, - men meget mangler endnu i, 
at man kender deres egenskaber. Derfor er emnet: sclrizo/reni stadig en meget 
vid og i mange henseender ustruktureret dannelse. Tænker man sig den situa
tion, at der opdages en specifik kausal faktor til sygdommen, vil formentlig 
det nuværende sehizofrenibegreb øjeblikkelig »opløses« og en række mindre 
grupper vil udskillcs på basis af indbyrdes væsensforskellige egenskaber. Lærer 
man derpå dem tilstrækkelig godt at kende, vil sikkert den psykiatriske dia
gnostik på delte omrftde ændres, - og nye diagnostiske enheder - d. V. s. bedre 
differentierede generaliseringer - vil derved opst!t. 



Resume 

I forste ka/1itel gi\'es en redegørelse for undersøgelsens baggnmd: en lang
sigtet klinisk sehizofreniundersøgelse, som i disse år foretages i Rigshospita
lets psykiatriske klinik. Denne undersøgelse har schizofreniens prognose som 
hovedemne, hvorfor det er af praktisk interesse at få belyst, om der i patien
trrnes psykologiske testbC'svarclscr findes tra~k, som kan differentiere m<'llem 
»ægte« schizofreni nll'd <l;"trlig prog11ose og schizofrenifornu· psykoser med 
god prognose. Der findes ingen psykologiske tests, som spt•cielt er konstrueret 
med dette formål for øje, og statistisk bearbejdelse af scores-konstellationerne 
fra de almindeligt anvendte klinisk-psykologiske tests har hidtil ikke givet mu
lighed for at differentiere pålideligt mellem disse psykiatriske sygdomsgmp
per. Dette arbejdes problemstilling vil derfor bestå i forsøg på en analyse af 
mere basale psykologiske egenskaber end dem, der frcmtr;rder gennl'm de 
gængse scores-kategorier. Hensigten hermed <'I" dels at foretage en psykologisk 

f, analyse_;if __ t~nkningens organisation hos schizofrcnc patienter, dels at udlede 
.~~ • rrlcvante !r~t"kriterirr til brug i cli:-tgnostisk, klinisk-psykolo~i.~k arhrjclc.-

/ andet ka/1itd gives en historisk-n·su111l-n·11dt· g<'111w111gang af det psykia
triske sehizofrenibegrebs udvikling. Først gennemgås I<ra1•/1rlin's afgrænsning 
af begrebet dementia præcox og der gives en oversigt over hans beskrivelse af 
sygdommens symptomatologi. Derna:st gennemgås Bleuler's sehizofrenibegreb 
og hans rangordning af symptomatologien i grundsymptomer og acn•ssoriske 
symptomer på basis af en dynamisk sygdomsopfattelse. 

Herefter gennemgås /Hykoa11alyse11.f schizofreniopfattelse med dens opde
ling af symptomatologien i grundsymptomer og restitutio11ssymptomer og dens 
opfattelse af, at schizofrene symptomer er rq~n·ssiomfa·1101111•nrr. Ff'drrn's 
teori om »opløste Ego-grænser« som schizofre11iens gnmclsymplom omtales 
og kommenteres. Endelig gives en gennemgang af schizofrenidiagnosens af
grænsning i dansk /1s)'kiatri: »ægte« schizofreni; episodiske, schizofreniforme 
psykoser og schizofreniforme gra·nsepsykotiske tilstande 111,skri\'es over for de 
ikke-schizofrene, paranoide psykoser. 

I tredie kapitel gennemgås tidligere teorier om schizofrene tankeforstyrrel
ser. Først Bleuler's teori, der opfatter tankeforstyrrelserne som associationJ/ or
strrrelser og regner disse for schizofreniens grundsymptom. Hvor R/culrr's 
schizofrcnibegrcb bygger på en dynamisk )ll'rsonlighcdsopfattdsc, har imidler
tid hans beskrivelse af as.sociationsfm·styrrelscrnc el BH'kanistisk pr;1·g og hyg-
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ger i alt væsentligt på de klassiske associationsteorier. Med gestaltpsykolo
giens udvikling ændres synet på de schizofrene tankeforstyrrelser. En række 
forskere beskriver disse som forstyrrelser i evnen til begrebsdannelse. Med ud
gangspunkt i Ach's eksperimenter udvikler Vigotsky i samarbejd~ med Sacha
rov en undersøgelsesteknik, der siden overtages af Kasanin og Hanfmann som 
udvikler den til en klinisk test. Vigotsky opfatter schizofren tænkning som 
regressiv og sammenligner den med tænkningen hos hørn før puhcrtelcn. Han 
taler 0111, at schizofrene opererer med heterogene »pseudobegreber« i stedet 
for homogene, ægte begreber. Kasanin beskriver schizofren tænkning som »fy
siognomisk« og »konkret«. Hans formuleringer ligger nær op ad Goldstein's, 
der anfører, at hans teori om en regression fra en abstrakt til en konkret hold
ning - som oprindeligt er udviklet på baggrund af analyse af hjerneskadede 
patienter - også har gyldighed for schizofrene. Denne hypotese kritiseres, 

idet Goldstcin hcrwd negligerer væsentlige forskelle de to grnpp1~r imellem. 
Camero11's analyse af sd1izofrene patienters manglende evne til logi.rk tænk11i11g 
gennemgås. Han omtaler de schizofrene .symptomer som: »asyndetisk tænk
ning« og »overinclusion« og giver en værdifuld analyse af forskellene imellem 
schizofrene og hjerneskadede patienters tænkning. Forsøg på at karakterisere 
schizofren lænkning ved at beskrive dens afvigelser fra den klassiske fonnelle 
logik og ved at udarbejde »para-logiske« eller »paleo-logi~ke« love er foretaget 
af Von Domarus og Arieti. Disse forsøg kritiseres, fordi de bygger på en 

uhensigtsmæssig indstilling til problemet, idet de indebærer, at forskeren i for 
høj grad »lægger sine egne forudsætninger« ind i vurderingen af den patholo
giske t;i·nk<'1111'1de. Endelig g<:nncrngl'ts psykoanaly.~cns teori om »prima:rpro
cessens« og »sekundærprocessens« tænkning. Denne teori hviler oprindeligt 
på Freud's drømmeanlyse, men har siden vist sig hensigtsmæssig til ind
ordning af væsentlige træk ved schizofren tænkning. Begreberne: »fortæt
ning«, »forskydning« og »symbolisering« beskrives, og Federn's teori om »op
løste Ego-gra:nser« omtales på grund af dens betydning for forståelsen af 
transitivistiske fænomener. 

I fjer de ka/iitel drøftes en række metodologiske og tenninologiske pro
blemer i relation til de omtalte teorier. Det anføres, at den formelle logik's 
terminologi - velegnet wm den er til at karakterisere højt struktureret, in
tellektuel tænkemåde, ikke er egnet til at karakterisere organisationen af den 
meget regressive tænkemåde, som præger psykotiske patienter. Især har be
greberne »konkretisering« og »abstraktion« voldt betydelig terminologisk kon
fusion i forbindelse med schizofren tænkning, der snart beskrives som »kon
kret«, snart som »overabstrakt«. Det foreslås, at man i stedet anvender ud
viklingspsykologiske synspunkter som referensramme og at man anvender den 
i dansk psykologi ga:ngse terminologi, som er defineret af Tranekjær Ramm.r

sen, og som refererer til fænomenologiske analyser. Vi taler da ikke om at 
schizofren tænkning er konkret eller abstrakt, men om at forskelli~e emner ka11 
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forelig~e i patirntrn.1 o/1level.1e. Den stringent videnskabelige sprogbrug er 
ikke velegnet til at karakterisere disse mrget vage oplevelsesmåder, som præ
ger schizofren tænkning, og man må, således som H11idtfrldt har gjort det i 
forbindelse med etnopsykologiske problemer, anvende forsøgsvise, tilnærmede 
beskrivelser, der mere nuanceret kan udtrykke de vagt oplevede emners egen
art. llrgrdirt r1·gr1·.uion cliskutrn•s og ckt und1·rstn·g1·s, at cl1·111w lwn:rvrll'lse 
udelukkende refer!'rer til, at forskrlligc tilstamh' kan have visse a.1/1rkta til 
fælles med hensyn til den formelle psykologiske struktur. From's differentie
ring mellem »identalia« og »generalia« omtales, og der fremsættes den hypo
tese, at hvad der tidligere er beskrevet som »overgeneralisering« i schizofren 
ta,nkning svarer til i>identalia« og er v;rsensforskellig fra a:gte abstrakt tænk
ning. Der skitseres en udviklingspsykologisk model af t:rnkningens organisa
tion, hvor det fnrste og mrst primitivr funktionsnivrau rr karaktnisrrrt af 
vide, vag<' og ucliffcn'ntierecle emner. Ilc11fra uclviklrs sva1rncle til ckt a11clrt 
funktionsnivrau i.:radvist !'\'m•n til at rrk<'nclc rralistiske og v1·lafi.:r;i·ns1·de rn
keltindivider. Det tredie funktionsnivl'au, der karaktl'riscrcr moden ta·nkning, 
består tillige i en evne til at danne ægte generaliseringer, - en tænkemåde, 
der har evnen til at erkende realistiske enkeltindivider som f orud.1æt11ing. 
Denne opfattelse sættes i relation til W erner's teorier om, at al udvikling for
løber fra en vag, synkretisk organisation i retning af et stadigt mere uddiffe
rentieret, specialiseret funktionsmonster, og om at »analoi.:e mentale proces
er« gor sig gælclencle s;°1kdes, at samme funktion kan udøves på forskellige 
genetiske niveau'er ved hj:l'lp af handlemonstre rnrd forskellig organisation. 

1 frmtr ka/1itd gt•nru•mgås d1· am·1·mltl' psykologisk1· pnw1·r. (I) Ligl1rd.1-
prøven fra Wechsler-llellevue-intelligensproven anvendes, men hedmnmes 
kvalitativt og ikke ud fra kvantitativ scoring. Der anføres til sammenligning 
med patientgruppens besvarelser den graduering af forskellige svar-typers kva
litet, som er lagt til grund for W ecl1slrr's hedommclsc af prøven. ( 2) Ob jrkt
.1orterin~s-prøve11 er oprindeligt beskrevet af Gold.1ttdn, men anvendes her i 
Rapa/10rt's version. Rafia/iort's scoringssystem, der bygi.:er på en differentie
ring mellem abstrakte og konkrete besvardsrr, rr ikke vell'gnet til vort fon11:"1I; 
imidlertid er prøven af stor vaTdi til illustration af psykotisk tænkning, fordi 
den både udspilles på et handle-plan og på et verbalt plan, hvorved samspil
let mellem de to udtryksmåder kan iagttages. Der vil i vor analyse især blive 
lagt vægt på at oplyse, hvorledes patienterne oplt'ver relationer og tilhørsfor
hold mellem de forskellige emner. (3) Ords/1rogs/1rove11 er tidligere anvendt 
til analyse af schizofren ta·nkning af Benjamin og Gorham. I dette arbejde 
anvendes en fremgangsmåde, der ligger mcr op ad Benjamill's kvalitative be
dømmelse, idet patienternes forklaringer ned~krives ordret og vurderes enkelt
vis. Gorham har udviklet en i>11111ltipk-d1oice-test« mecl kvantitativ IH'clom
mclse, men den frerngangsmåclc irnmlrkomm<T ikke vort behov for en ana
lyse af tænkningcns mest basale <'genskaber. ( 4) Ronchac'1-/1rove11 er stort 
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set anvendt i overensstemmelse med Rorschach's oprindelige anvisninger, med 

hensyn til scoring er dog nogle af Bech's forslag fulgt. Fremgangsmåden ved 

testningen beskrives, og der gives en skematisk oversigt over de almindeligst 
anvendte test-scores. Imidlertid vil der i dette arbejde blive lagt større vægt 
på en kvalitativ analyse af enkeltbesvarelserne end på en kvantitativ analyse 
af clc samlrclc test-scores. ( 5) Ord-as.wciationr-prømm er oprindeligt beskre
vet af ]ung, men anvendes her i Raf1af1ort's version. På samme mf1de som for 
objekt-sorterings-prøvens vedkommende er hans scoringssystem ikke velegnet 
til vort formål, - atter her lægges vægt på at vurdere de oplevede relationer 
og tilhørsforhold mellem stimulusord og reaktionsord. 

I sjette kapitel foretages en analyse af den formelle struktur, som karak
teriserer psykotisk tænkemåde, således som den viser sig igennem besvarel
serne til ti<~ foran beskrevne psykologiske prøvC'r. Beskrivelsen er i udstrakt grad 
illustreret g1·nncm ordrette citater af psykotiske patienters te~t-hesvarelser. 

Først omtales den uemtands- og situationsbund1ze tænkemåde, drr hen
regnes til <let andet niveau i den tidligere skitserede genetiske model. Det er 
karakteristisk for dette funktionsniveau, at tænkningen er nært knyttet til de 
øjeblikkelige, sanseligt-anskueligt givne indtryk, samt at forskelligheder em

nerne imellem spiller en dominerende rolle i oplevelsen. Der trækkes parallel
ler mellem psykotiske og hjerneskadede patienters genstandsbundne oplevel
sesmåde og forskellige normalpsykologiske variationer, dels af etnopsykologisk 
dels af hnrnepsykologisk art. Det understreges, at omend der på disse forskel
lige 0111r1'1clr.r kan ses ligheder med hensyn til tænkningens forme Ile organisa
tion, i·r clc tilstande som hcllwd, hvortil der refereres, yderst forskellige, og at 
vi kun ved meget lidt om, lzvorf or tilsyneladende ens formel struktur af tænk
ningens organisation præger disse tilstande. 

I næste afsnit omtales de vide, ustrukturerede emner, der henregnes til 
det første niveau i den genetiske model. Det er karakteristisk for dette funk
tionsniveau, at de oplevede emner ikke er realistiske, stabile og velafgræn
sede, men tv;ntimod amorfe og instahile, samt at det her ikke er forskellig
heder, men et vagt fællcspra·g, som dominerer oplevelsen. De to funktions
nivr.au'ers ka rakteristiske egenskaber afgrænse.~ over for hinanden hvad angår 
de oplevede sarnhøl'ighedsrelationer, og der formuleres følgende "lovmæssig
heder«: i genstandsbundet tænkning kan "intet høre sammen med noget an
det, med mindre det er helt magen til«, men i den vage, amorfe oplevelses
måde kan »alting høre sammen med alting, for alt muligt har et eller andet 
til fælles, om ikke andet så det, at det altsammen er til i verden«. 

Egenskaberne ved det mest umodne funktionsniveau's tænkning karak
teriseres nu mere detaillerct. Som den mest elementære egenskab omtales en 
genrrcl vnghrd og mangel på struktur. Det omtales, at denne vaghed kan være 
vanskrlig at iclentificere, idet et og samme sproglige udtryk kan refercn: til 
såvel hojt. forarbejdede som lavt forarhcjdede oplevede emner. Dr.r gives 
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t'ksempler på ekstrem vag oplevelsesmåde, således som den kan vise sig i psyko
tiske patienters svar til Rorschach-prøven. Denne vaghed sættes i relation til 
klinisk-psykiatriske symptomer, specielt synes den at spille rn rolle for Walm
stimnmngs-tilstandene. Drr smmncnligm·s endvidtTc 11wd ckn tidlige sprog
udvikling i barndo111111<'n, hvor oi·dt·rw ofte har c·n aktivt hnndlingsna-r lwtyd-
11i11g. En tilsvnn·mlc tt·mlt•ns pr;q.:•·r dr lwtyd11ingsforskyd11i11i.:1·1" so111 kan 
forl'kommc i sd iizofr<'llC pat it·nh'rs sprog. 

Den næste egenskab benævnes f usio11, og den består i, at forskellige emner 
kan »smelte sammen« i oplevel~en til et globalt emne, selv om de i andre 
situationer kan opleves adskilt som selvstændige emner. Denne tendens kan 
dels ses i neologismer, dels kan den opfattes som elm basale psykologiske 
funktion, der betinger de svar-typer, som Roncliach kalder: »Kontamination« 
og »Eigl'nbl'zichnng«. I dl'n kliniske symptomatologi spiller denne egcnskah 
SJWCil'lt stor rolle for dl' tramitivistiskr fa·no111e11er. Forholclt·t t1H'llc111 h1·gn·hct 
fusion, som her anvendt og Frcud's bl'grcb »fort;rtning« cliskttlcTl's, og der 
gives eksempler på, hvorlccles fusion spiller en rolle i forskellige religiøse fore
stillinger. 

Herefter beskrives egenskaben: fmn-fJTo-toto, der hest!'ir i at noget, som 
almindeligvis opfattes so111 en drl af 1·11 hl'lhcd, kan km11111c til ligrsom at »stf1« 
for helheden. Denne oplcvelscsm;°ule visl'r sig i de psykologiske prøver i de 
»vide indordninger« i objekt-sorterings-prøven; i de »fjerne associationer« og 
i »klangassociationerne« i associationsprøven; i de »konfabulerede« svar og i 
»Lagc«-svarcne i Rorschachprn\'l'n samt i forsk1·llig1~ IJl'tydningsforskyd11i11gn, 
so111 kan gure sig ga·hlt·nde wcl IH'S\'an·lsrnu· til samtlige prnwr. I clr11 kli
niske symptomatologi vil dl'nne egenskab spille c·n rolle for mange »aparte«, 
eventuelt negativistiske handlinger hos schizofrene. Denne egenskabs forhold 
til Freud's begreb »forskydning« diskuteres ligesom det sættes i relation til 
Durklwim's fonnull'ring om den oplewlsesmåclc, som gnr sig gældende i 
mange religiose ritualer; endvidere droftes forholdet til L cvr-Bruhl's begreb 
»participation« og til Stern's begreb: »transduktion«. 

Sidst beskrives egenskaben »1tkorrigcrede 111ndsæt11ingcr«, der består i, at 
forhold som ifølge hojrrc strukt11rrrrt tænke111i1cle ville oplrws som mmlstri
dende og i11dhynlrs 11fornwlige, llC'r toll'rerrs 11i111oclsagl i oplevds1,11. I )er gi
ves eksempler fra Rorschach-prøven, og den mulighed nævne.~, at vi her kan 
have at gøre med tilløb til kontaminationer, men at »sammensmeltningen« 
ikke er blevet fuldstændig. Denne egenskab spiller endvidere en rolle for de 
svar-typer, som Rorschach benævner: de konfabulatorisk-kombinatoriske 
svar. Det modsætningsfyldte præg ved psykotisk oplevelsesmåde illustreres 
yderligere gennem en sammenligning mellem de »formelle opgørelser« til Ror
schach-prøvernes scores hos 10 grænsepsykott~ke, schizofreniforme patienter og 
JO psykisk raske forsøgspersoner. Det vises, at de grænsepsykotiske patienters 
prøver rummer indbyrdes modstridende tendenser, som ikke ses i kontrolgrup-
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pen. Endvidere fremkommer det bemærkelsesmærdige træk, at patientgrup
pen, som i ydre adfærd er præget af udtalt passivitet og følelsesmæssig til
bageholdenhed, reagerer med påfaldende mange farvedeterminerede tolk
ninger i Rorschachprøven. Dette fænomen drøftes over for Rorschach's hypo
tes1! 0111 et ligefremt forhold mellem antallet af farvedeterminerede svar og 
folt·ls1·s111:r·ssig lahilitl't og impulsivitet. I ler anføres ydcrligrn! eksempler på 
al psyko1isk1· patienter, hvi.~ ydre adfa-rd er praw~t af voldsomhed og aggres
sivitet, ofte kan give Rorschachprøver uden farvesvar. Det konkluderes, at 
dersom relationer mellem adfærdstendenser og test-scores skal være menings

fulde, må man arbejde med omfattende helheder, med kombinationer af 
træk, som tilsammen kan karakterisere de pågældende personligheder. Ten
demen til at tolerere »modsætninger« i oplevelsen viser sig i de kliniske symp
toml'r især i det fa:nomen, som Bleuler har kaldt ambivalens. Egenskaben sæt
trs i relation til psykoanalytisk teori, der taler om, at »manglende logiske re
lationer« karakteriserer »prima'.rprocessens« tænkning. Endvidere anføres pa
ralleller til religiøse ritualer og til kunstneriske udtryksmidler. 

Med disse fire basale egenskaber som baggrund omtales den måde, hvorpå 
de oplevede emner lader sig repræsentere. Der skitseres et udviklingsforløb 
med drømmens billedlige, handlingsnære symbolik som det ene - og de enty
digt definerede videnskabelige »tegn« som det andet yderpunkt. De talrige 
problemer, som falder inden for sprogudviklingens område bliver ikke be
handlet, kun gives der en omtale af det forhold, at sproglige udtryk kan an
vendes såvd i direkte som i overført betydning. Der gives ehcmpler på, at 
psykoliske palil'nlers ll'stbcsvarrlscr kan være pni:gct af J1ri111itive symboler 

og af en tendens til bo~stavelighed i opfattelsen af sproglige udtryk og svig
tende evne til at forstå den overførte betydning. Samtidig hermed beskrives 
egrnskaben materialisering, der består i en tendens til at opleve immaterielle 
emner som var de materielle og hånd!!;ribelige. Denne egenskab sættes i rela
tion til begrebet »mana«, således som det er beskrevet af Hvidtfeldt. Beslæg
tet hermed er hl. a. det kliniske symptom: »tankepåvirkningsfornemmelse«. 

I syvende ka/1itel behandles forekomsten af regressive træk i tænkningen 
hos 100 schizofrenisuspekle patienter i relation til den psykiatri~k-diagno

sliske inddi·ling. Først givl's et ordret referat af to uforkortede test protokol
ler. De stammer fra samme schizofrene patient, som er blevet testet først 
i en akut, siden i en kronisk sygdomsfase. Igennem disse testprotokoller illu
streres endnu et karkteristisk træk ved schizofren tænkning: det ujævne præ

stationsniveau, som viser sig derved, at oplevelsesmåder, som er karakteristi
ske for det mest umodne funktionsniveau kan ses side om side med mere 
modne og strukturerede oplevelsesmåder. Under opgørelsen af patientgmp
pens test-reaktioner udledes et syndrom bestående i to træk som karakterise
rer ta·nkningens organisation således som det fremgår af seh-e brs,·arelserne: 
(1) tegn på regressh· tænkning i former som foran beskrc,·et. (2) tegn på 
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.1ensartethed i præstationsniveau'et - endvidere to træk, som refererer til pa
tientens holdning i test-situationen: (3) evnen til kooperation og (4) evnen 
til aktivt at søge kontakt med undersøgeren. Patientmaterialet opdeles i over
ensstemmelse med de klinisk-psykiatriske diagnoser og det sandsynliggøres, at 
de anvendte variable er egnede til at differentiere imC'llem patienter, som 
klinisk rr karaktt'riseret som »sikkPrt sd1izofn·n<"« og pati1~nter, som C'r karak
teriseret som »sikkert ikke-schizofre1w«. M1·d lu·nsyn til drn diag"110stisk<' un
derinddeling gør følgende forhold sig g;ddende: sikkert Jchizof rene Jialic11-
ter karakteriseres af: regressiv ta·nkning, uj:rvnt pra·stationsnivcau, moderat 
kooperation og manglende evne til at soge kontakt. Psykogene, schizofreniforme 
psykoser karakteriseres af: regressive træk, overvejende jævnt dårligt præsta
tionsniveau, moderat eller dårlig kooperation, udtalt tilbøjelighed til at appel
lere og søge kontakt. Schizofrc11if orme, grn•11.H'/HykotiJke /1rrso11/ighcder ka
rakteriseres af: regressive tr;rk, men 11J('g1·t stor produktivitet, udtalt uensarlet
hc<l i pr;estations11ivm11'1•t, god kooperation og svigtende evne til al snge kon
takt. lkke-schizofrcne, Jmranoide fmlin1lcr karakteriseres af: enkelte, diskrcll! 
regressive træk, højt præstationsniwau, der lejlighedsvis gennembrydes af 
den mere primitive oplevclscsmi1clr, god eller moderat kooperation, ofte en 
vagtsom holdning, som ha:mmer kontakt<"n. 

1 ottc11de ka/>itrl anføres det, at den foretagne anlyse har sandsynlig
gjort, at de træk, som ofte Pr kaldt »O\'t!rgenrralisering« hos schizofrcne pati
enter svarer til From 's hrgrrb »iclcntalia«, og at det er lic•rcttigd at opfatte 
typisk scl1izofn·nr tank1·forstyrrels1·r so111 rrgressivc. lkn tidligrrc skilscn·<le 
udviklingspsykologiskr 111mlrl vrdrun·ruk ta·11k 11i11gl'l1s organisat ion 11ddylws og 
forløbet sættes i relation til normal tænkning. Rcgressi\"e t ra·ks betydning for 
kunst og humor, således som beskrevet af Kris omtales og det anføres, at det 
skitserede udviklingsforløb: fra en vag, amorf oplevelsesmåde, via erkendelse 
af realistiske enkeltindivider til relevante gencrali~eringer ikke blot karakteri
serer udviklingsforløbet fra barn til voksen, men karakteriserer enhver intel
lektuel aktivitet, således også den gradvist øgede erkendelse, som følger med 
vedvarende videnskabelig forskning på et omdele. Det anføres enclvidcrr i 
overensstenunrlse mrd D1mckn's iagt tagrlsrr, at en evne til at »udnytte« en 
regressiv ople\·elsrsmåde må opfattes som karakteristisk for Jirodukti11 ta:nk
ning, når dette sker villet og med mulighed for kontrol. 



Summa ry 

Chapter One. The study may be described as an offshoot of an extensivc investi
gation of schizophrenia which is in progress in the Department of Psychiatry, 
University Hospital, Copenhagen. The investigation has the prognosis of schizo
phrenia as its main subject. It was thus our interest to see whether the patients' 
respon.ses to the psychological tests would show any features differentiating 
genuine schizophrenia which has a bad prognosis from psychoses of a schizo
phreniform kind which have a good prognosis. Since no psychological tests are 
especially dcsigned for this purpose, and statistical score-analysis from cunent 
diagnostic tests has not yct given grounds for a reliable differentiation between 
these psychiatric groups, the present approach to the problem consisted of an 
attempt to analyse psychological characteristics which are more basic than those 
in currcnt score-assesmcnts. The aim, then was partly to undertake an analysis 
of the organisation of thought in schizophrenic patients, and partly to deduce 
relevant test criteria for usc in diagnostic work. 

Cha/1ter 1'wo contaim a historical prccis of the development of the concept of 
scl1izophn·11ia. l'irst an ac1:ount of T<rae/1din's drmarcation of his conccpt of 
dementia præcox and a review of his descriplion of thc symptomatology; thcr 
an account of Bleuler's concept of schizophrenia and his differentiation betweer 
the primary and the accessory symptoms .. Af ter this a description is given of thi 
approach of psychoanalysis to schizophrenia. Here the symptomatology i 
classlfied into the fundamental and the restitutional symptoms, with the con 
comitant concept of schizophrenic symptoms as regression phenomena. Federn' 

thcory of "<lefcctive Ego-boundaries" being a fundamental symptom af schizc 
phrenia is mentioncd and discusscd. Finally an account is given of the types c 
schizophrcnia diagnoscd in Dani.rh /1sychiatry: genuine schizophrenia, episod 
schizophreniform psychosis and schizophrenic bordcrline statcs are describt: 
and contrasted with non-schizophrenic paranoid psychoses. 

Cha/1ter Three describes earlier theories on schizophrenic thinking-disturbanc• 
First Bleuler's theory which idcntifies thought-disturbances and associatio 

disturbances as fundamental symptoms of schizophrenia. While Bleuler's cc 
cept of schizophrcnia is built on a dynamic personality concept, his descripti 
of thc association-disturbances is somewhat mechanical, being dcrived essentia 
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from the classical theorics of association. After the dcvelopment of Gnta/t
psychology, the approach to schizophrenic thought-disturbances changcd, and 
the symptom is now often defincd as a defrct in the ability to conceptualizc. 
The experimental technique of Ach was undertaken by Vigotsky and Sacliaroi:, 
and latcr Kasanin and Hanfma11n cvolved the conccpt-formation exprrimcnts 
into a clinirnl tl•st. Figotsk)' look1·d upon sdiizophrrnic thinking as rq.:rrssivc 
and hc cornpared it with thc way of thinking Sl'l'll i11 childrl'n hdorc puhcrty. 
He statcd that schizophrenies operatc with hctcrog1·111·ous "psPudo-conccpts" 
instead of homogeneous genuine conccpts. Kasanin described schizophrcnic 
thinking as "physiognomic" and "concretc". His intNprctation is close to that 
of Goldstein, who stated that his thcorr of the brain damagccl personality also 
describes the schizophrenic personality. According to Goldstein both conditions 
are primarily characterizcd by regression from abstract to concretc attitudes. 
Tltis hypothcsis is criticized on the grounds that Gold.1tri11 thus rwgkctcd 
cssential diffcrrnccs bl'twcrn the hvo psyd1opathological conditions. N1·xt 
Ca111er011's analysis of thr ddidl'nt ahility in sd1iwphrt'11ic patients to tl1ink 
logically is given. He dcfined thc .schizophrcnic way of thinking as "asyndctic" 
and "over-inclusive" thinking, and gave an important analysis of the psycho
logical differences betwecn schizophrenics and brain-damagcd patients. At
tempts have been made by Fon Domarus and Arieti to characterize schizo
phrenic thinking in terms of its deviations from classical formal logic and by 
working ont "para-logical" or "paleo-logical" laws. Thl's1· attl'mpts are criticizcd 
bccausc they are dcrived from an irnpractical approach to thr probll'111: Till')' 
cntail the risk that thc invcstigator is. to an l'Xn'SsiVl' 1·xtcnt, "i11f111cncrd hy 
his own suppositions" whrn evaluating the pathological way of thi11ki11g . Fi
nally an account is given of the psychoanalytic thcory of thinking, differc11tia
ting between the "primary-process" and thc "sccondary-proccss". This theory 
gocs back to Frrud's drcam analysis but has .~inn~ provrcl to he uscful in the 
grouping of essential features of schizophrenic thinking. The conccpts: "con
densation" "displaccment" and "symbolization" are dcscribcd, and Federn's 
theory about dcfcrtivc "Ego-boundaries" i~ mentionrd on an·o1mt of its signifi
rancc for undcrstanclinR trnnsitivistic pht•noniena. 

Chapter Four contains a discussion of various methodological and tcrminolog
ical problems in relation to the above-mentioncd thcories. It is emphasizc<l that 
the temtinology of formal logic, suitable though it may be for charactcrizing 
highly structured intcllcctual ways of thinkin'", i~ not suitable for thc very 
regressive ways of thinking which arc sccn in psychotic patients. In particular 
the concepts of "concrete" and "ahstract" thinking have caused considcrahle 
terminological confusion in conncction with schizophrenic thouRht, which is 
one moment dcscribcd a.~ concrctc and thc nl'xl as over-abstract. lnstcad of 
this, developmcntal psychology will hl' 11s1'cl as a frame of refcn·nce in thc 
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present thesis, and a tenninology will be used which is current in Danish psy
chology. This tcrminology was defined by Tranekjær Rasmussen and refers to 
phenomenological analyses. The author will not discuss schizophrenic thinking 
as being concrete or abstract but will attempt a phenomenological analysis of 
the differcnt items occurring in the patients' experience. The rigid language of 
formal logic is not suitahle for characterizing the extremely vaguc forms of 
expericnce which mark schizophrenic thin.king. lnstead of this it is essential to 
use,-as Hvidtfeldt has done in connection with ethno·psychological problems 
-some approximate descriptions which can express the peculiarities of these · 
vagucly experienced items with greater flexibility. The concept of rewession is 
discussed, and it is emphasized that this term solely refers to the faet that 
different conditions can have certain aspects in common with regard to their 
formal psychological structure. From's analysis of the thinking in early child
hood is given. His differentiation betwcen "identalia" and "generalia" is 
stress!'d: the former refcrring to the loose and vaguely organize<l "conccpts" in 
smal! childrcn, thc latter to general concepts in adults. Thc hypothcsis is put 
forward that what formerly has been described as "over-generalization" in 
schizophrenic thinking corresponds to "identalia" and is essentially different 
from genuine abstract thinking. A developmental model of the organization of 
thought is outlined. In this the first and most primitive function level is 
characterized by loose, vague and undifferentiated items. After this develops, 
corresponding to the second functioning level, the capacity to recognize realistic 
and well-dcfined individualities. The third functioning level, characterizing 
mature thinking, consists in addition to this of an ability to form genuine 
gcneralizations. This conceptionalization is rclated to W erner's theory that all 
development passes from the stage of a vague, syncretic organization in the 
direction of function-patterns which are constantly more differentiated and 
spccialized. The same function can thus be performed on different genetic 
levels by means of action-patterns of varying organization. 

Chapter Five contains an account of the psychological tests applied in the study. 
(I) The similarity test from thc W echsler-Belevue intelligence scale was used, 
though the scores were evaluated on a qualitative rather than on a quantitative 
basis. (2) The object-sorting test was originally described by Goldstein, but 
Rapaport's revision was used. Ra/Japort's system of scoring (based on a 
differentiation between abstract and concrete responses) is not suitable for our 
purposc, but thc test is of grcat value for the study of psychotic thinking because 
it provokes performance-reactions as well as verbal reactions, thus allowing 
an observation of the interplay between these two ways of expression. The 
crucial point in thc present evaluation was an analysis of the relatiomhips and 
mutual affinities between the different phenomenologically expcricnced items. 
(3) The /1roverb test has been used by Benjamin and Gorham to analyse 
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schizophrenic thinking. A method was used in this study which is closcly akin 
to Benjamin's qualitative evaluation in so far as thc patient's responscs are 
registered verbatim and evaluated individually. Gorliam developed a multiplc
choice technique with quantitative assc~sment, hul this method did nol fulfill 
our need for an analysis of the most basic charactcristics of the organization of 
thought. ( 4) The Rorschnch tr.1/ was usrcl according to Ror.1chach's original 
instructions, though with reganl lo scoring, some of llcck's suggestions have 
been followed. A schematic account is given of the test-scores most frequrntly 
used. Greater emphasis was laid, however, on a qualitative analysis of thc 

inclividual respomes than on a qu:rntilatin~ analysis of the formal tl'stscorcs. 
( 5) Tlie word-association-tc.1t was originally constructcd by ]1111~, but Rapa
port's version was uscd. His way of scoring is not followcd, howcver, for hcre 
again the emphasis was laid on an cvaluation of the phcnomcnologically cx
pcricnccd rclationships and thc mutual affinities hrtwrPn stimulus-words and 
rcaction-words. 

Chapter Six contains an analysis of thc formal organization of psychotic 
thought, when and where it appcarcd in the respomcs to the abovc-mentioned 
psychological tests. Thc dcscription is illustratcd cxtensi\'C·ly by vcrbatim cita
tions from the test-responses of psychotic patients. 

A way of thinking is described which is call<'d "object-bound" or "situation
bound", and which is classificd undPr thc sccond level in the gcnctic model 
outlincd ahovc. Two fcattires are espccially dominant hrre: thought is closrly 
allil'd lo instanlam·m1s sl·nsory ii11p1rssions, and al thi.~ IP\'t•I diffrn·net·s rathn 
tha n similaritics are decisive for dl'!cnnining which items arc experienced phc
nomenologically. Parallels are drawn between the "objcct-bound" ways of 
thinking in the psychotic and brain-damaged patients and "object-bound"
qnalities of normal thought as can bc secn for cxamplr in child psychology and 
in ethno-psychology. 

The ncxt paragraph deals with thr loosr, structurekss itrms which are 
classificd under the firs! functioning level in thr gf'm·tic nmclel. Tlw rnost 
crucial frature hcrc wa.s, that "conc:rpts" ar·c not rralistic, stable and wdl de
fincd, but on the contrary extrcmcly amorphous and instablc. Further, at this 
level it was not differences but a vaguc expcricnce of similarity which dcter
mined the phenomenological items. Thc two functioning lcvcls arc basically 
different with regard to the criteria for phenomenologically cxperienccd "be
longingncss" betwcen the items. The differences can he skctched likc this: In 
"object-bound" thinking "nothing can belong togcthcr with somcthing clse, 
unlcss it is completely idcntical". In thc vague, amorphous form of thinking 
however, "everything can bclong togethcr with rvcrything hccausc cverything 
has something in common-if only the faet that it all rxists." 

Next the charactC'ristics of thinking on thc most i111111ature functioning lrvcl 



261 

is discussed in greater detail. The most basic characteristic is a general uague

ness and lack of structure. This vagueness can be difficult to identify, in so far 

as one and the same linguistic expression may refer to both highly and slightly 
structurcd "concepts". Examples are given of an extremely vague way of 
cxpcricnce as sccn in the Rorschach-rcsponses of psychotic patients. This 
vagucncss is rclated to thc clinical-psychiatric symptoms, and in particular it 
is sccn to play a role in the "Wahnstimmung"-conditions. Furthcrmorc parallels 
are drawn to the early development of language in childhood, where words 
often have a meaning close to actual action. A corresponding tendency marks 

the displaccments of mcaning in the language of schizophrcnics. 
Another charactcristic is callcd fusion, meaning that different items can fuse 

togcther phenomcnologically into one global "concept'', though in other situa
tions they can be experienced independently. This tendency can both be secn 
in ncologisms and be conccived of as the basic psychological quality which 
conditions thc kind of rc$ponscs which Ror.1chach calls "Kontamination" and 
"Eigcnbczichung". In clinical symptomatology this charactcristic plays an 
especially important role for the transitivistic phenomcna. The relationship be
tween the concept of fusion as used here, and Freud's concept "condensation" 
is disc1uscd, and cxamples arc given to show how fusion plays a role in various 
rcligious conceptions. 

Next follows a description of a characteristic called "pars-pro-toto", i. e., 
a quality usually believed to be part of a whole can come to "stand" as it were 
for the wholc. In the psychological tests this way of thinking appears in the 
"loosc gro11pings" of thc ohjcct-sorting test; in thc "distant associations" and 
the "dang-associations" of thc association test, and in the "confabulatcd" re
sponses and the "position" responses of the Rorschach test. Further it appears 
in thc different displacements of meaning which can assert themselves in the 
rcsponscs to all thc tests. In clinical symptomatology this charactcristic plays 
part in many "bizarre", perhaps negativistic, actions of schiwphrenics. The re
lation of this feature to Freud's conccpt of "displacemcnt" is discussed and 
further to Durkheim's dl"scription of thc way of expericncc apparcnt in many 
rcligious rituals. In addition parallels arc drawn to Leuy-Bruhl's concept of 
"participation" and to Stern's conccpt of "transduction". 

Finally a characteristic named "uncorrected contradictions" is described, i. e., 
relationships which are in conventional thinking, cxperienced as contradictory 
and incompatiblc inter se, are here accepted without question. This feature is 
illustrated by rcsponscs to the Rorschach test, and it is suggested that what we 
are here dealing with are beginning contaminations where the "fusion" has not 
bccn complete. Further this characteristic is significant in those types of re
sponses which Rorschach called the confabulatory-combinatory responscs. Thc 
contradictory character of psychotic thinking is further iilustratcd by a com
parison of thc scorc-asscsments from Rorschach tests of ten horderline psychotic 
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patients and ten normal voluntcers. The Rorschach tests of the horderline pa
tients contained mutually contradictory tendencics which were not present in 
the control group. It should be further stressed that this group of patients, 
whose manifest behavior is marked by pronounced passivity and emotional 
withdrawal, rcactcd with a surprisingly large numbcr of color-dctennincd Ror
schach responscs. This faet is cliscussed in relation to Rorschach's hypothesis 
that a straightforwanl relationhip exists betwccn thc n11111bcr of color-dctcrmincd 
responses, and emotional lability and impulsivcncss. In contrast, further cxami
nation showed that psychotic patients, whose manifest behavior is marked by 
violence and aggrcssivencss, will oftcn give no color-determinc·d Rorschach re
sponscs. It is concludcd that, in ord er to elicit mcaningful relations bclween 
bchavior tendcncics and test-scores, extcnsivc combinations of features must be 
considcrcd which can, only as a unit, charactrrizc thc personality in question. 
The fcaturr of "unrnrr1·ctrd contraclictions" ap1ll'ars dinically first of all in thc 
trait which Bll'l11cr has callcd amhivalcncc. This ph1·11om1·11011 is rrlated to the 
psychoanalytic notion that "primary proccss" thinking is charactcrizcd by "dc
ficient logical relatiom". Furthcrmore, parallcls are drawn with various religions 

rituals and artistic modes of expression. 
Using these four basic charactcristics as a backgrotmd, thc author dcscrilicd 

the way in which the phenomcnologically-cxpcricnccd items are represrntcd 
and communicated. A continuum is dclincated with the picture-likc, action
loadcd symbols of thc drcams at onc cxtrrme, and thc uncquivocally clcfincd 
scientific "signs" at thr othrr. Illustrations show that thc trst-rrspomrs of 
psychotic patients an~ oft1·11 marked by /1ri111itir•1· /1it111rl'-likr .1y111buls and liy a 
tcndcncy to litera/11r.u in thc conccption of verbal cxprcssions together with a 
decreased ability to understand their figurative significance. At the same time 
thcy are characterized by a feature called "mataiali.rntion", i. c. a tendcncy to 
intcrpret intangibles ( idcas, emotions etc.) a.~ if they were matcrial and tangiblc. 
This feature is related to the concept of "mana" as describcd by Huidtf eldt and 
to thc clinical-psychiatric symptom of "thought infl11rnce". 

Cl1a/1trr S1·11rn dcals with thc manifestation of regressive thought pattems 
present in the test responses of one hundrrd patients suspected of schizophrcnia. 
These patterns are related to the diagnostic subclassification of thc psychiatric 
states. First two verbatim test records from a schizophrenic girl arc given; first 
in the acute-and later in the chronic state of the discase. The records illustratc 
a further characteristic feature of schizophrcnic thinking, i. e., an uneven f1cr
formance level. Ways of thinking pointing to the most immature functioning 
level are seen side by side with more mature and highly structured thoughts. 

The test rractions are, in summary, charactrrizcd hy two features clerivrd 
from thc organisation of thought as sern in thc tt·st-rt•spons<'s /ier .w: (I) signs 
of regressive thinking in the manifestations descrihed ahow, (2) sigm of un-
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c\·cnness in the performance-level; and further by two features from the 
patient's attitude in the test situation: (3) the ability to co-operate and (4) the 

ability to establish an emotional contact with the investigator. The psychological 
features appcar thus to be rclated to the diagnostic classification in this way: 
"Genuine schizophrenic patients" are characterized by: severely regressive think
ing, an uncvcn pr.rfonnance-lcvcl, moderate cooperation and a severe defcct in 
the ahility to maintain cmotional contact. "Episo<lic scliizoplrrcniform p~ychoscs" 
arc characterizcd by: scverely regressive thinking, a predominantly even, but 
low perfonnance-level, moderate or bad cooperation, and a pronounced in
clination to appeal and to contact. "Schizophrenifonn horderline personalities" 
are characterized by: modr.rately regressive thinking, a very high productivity, 
a pronounccd unevenness in the performance-level, good cooperation and a 
failing ability to maintain cmotional contact. "Non-schizophrcnic paranoid 
patients" arr. rlraractcrizcd hy: slight eviclcnce of regressive thinking, a high 
pcrfonrrancc-levcl wlrich is occasionally rcplaccd by thc more primitive ways of 
thinking, good or moderate Co-operation, and often a suspicious attitude which 
inhibits the emotional contact. 

In Chafller Eight it is argucd that the way of conccption present in schizo
phrenic thought which is often termcd "over-generalisation" corresponds to 
From's conccpt of "idcntalia'', and moreover that it is appropriate to consider 
tlre typical schizophrenic thought disturbances as signs of regres~ion. The out
linccl grnctic model of til!' ori~anisation of tlrinking is treated in greater detail 
and its coursc is rclated to normal tlrinking. Tlre significance of regressive 
tendencies for art and humor, as described by Kris, is discussed. The course of 
development from a vague, amorphic way of thinking, via the recognition of 
realistic individualities, to relevant generalizations-<loes not only characterize 
tlre course of development from child to adult but it also characterizes any 
intellectual growth in general. Further it is stressed, in accordance with 
Duncker's observations, that an ability to "utilize" regre~sive ways of thinking 
is not only normal, but can even be considerr.d a characteristic of mature 
/1rod11ctivr tlrinking, whenever tilis occurs intentionally and voluntarily. 
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Appendix I 

Heri gives et kortfattet resume af den psykiatriske diagnose og tilstandsbe
skrivelse af de patienter, hvis besvarelser ved de psykologiske prøver er cite
ret i teksten. De fortløbende numre svarer til de numre, som i parentes er 
anført i teksten ud for de enkelte citater. Herudover er anført patientens jour
nalnummer svarende til den sidste indlæggelse i Rigshospitalets psykiatri
ske klinik (seks af patienterne har ikke va·ret hospitalsindlagt, deres syge
historie er meddelt af den privatpraktist'rPncle psykiater, .~om har henvist dem 
til psykologisk undersogclse). 

De sygehistorier, der foruden fortløbende nummer og journalnummer til
lige er mærket med et obs. nr., indgår i schizofreni-observationsrækken. For 
alle disse patienter gælder det, at det citerede resume bygger på den sammen
fattende beskrivelse og diagnostiske vurdering af tilstanden, der som led i ob
servations-række-programmet er foretaget af professor dr. med. Villars Lmw. 

For de sygehistorier fra schizofrcni-observationsrækken, der tillige er ma:r
ket •), gælder det, at citatet i teksten stammer fra den psykologiske testning 
ved gcnundersogclsen '.i--4 år cftrr forstc incll;cggrlsr. I tit• ovrig1· tilfo·ldr stam
mer citatet fra den første sygdomsfase. 

PATIENTLISTE 
Nr. I. Jrn. nr. 1433/55 
Mand, 59 år. Den psykiske lidelse har bestået i tre år visende sig ved søvnloshrd, 
depression og tiltagende intellektuel reduktion. Fremtræder under indlæggelsen som 
svært dt'ment, gør l't arteriosderotisk indtryk, holdningen præget af sterrotypicr såvl'I 
motorisk som verba lt, gentager unuanceret samme sætninger dag ud og dag ind. 
Din11'10SC: præM'nil drml'm. 

Nr. 2. Obs. nr. 59. Jrn. nr. 1540/59 
Mand, 30 Ar. Uden uddannelse. Klarede skolegangen godt, »gik i stå« omkring 17-
års alderen, har siden været kronisk psykotisk, præget af følelsesmæssig affladning og 
initiativløshed, adfærdsforstyrrelser, inadækvate følelsesytringer og autisme. Interessesfæ
ren er så indskrænket, at han fungerer som demrnt. •) 
Diagnose: schizofrcni, dementia simplex. 

Nr. 3. Jrn. nr. pol. 997/54 
Dreng, 15 år. Uden uddannelse. Henvises til psykiatrisk poliklinik med henblik på 
intelligensundersøgelse. Er "mongol«, skal angivelig tidligere have opnået IK 35 (?), 
oj>når ved denne unders1Jgelse med Binet-Simon proVl'n kun en »intelligensalder'< p;°t 

3,8 år. 
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Nr. 4. Jrn. nr. 1392/58 
Mand, 21 år. Faglært. Overflyttet fra neurokirurgisk afdeling på grund af en urotilstand 
efter et svært hovedtraume forårsaget af trafikulykke. Den psykiske tilstand præget af svær 
demens, i begyndelsen konfusion. Tilstanden bedres gradvist i løbet af nogle måneder, 
og patienten kan ved den sidste af de refererede undersøgelser opfattes som kun let
tere dement. 
Dia11nosr: <lilaccratio crrebri se11. posttraum. Con!usio men tis. 

Nr. 5. Ohs. nr. 145. Jrn. nr. 1276/60-61 
Kvinde, 29 år. Husmoder. Været psykisk naturlig som barn, lidt alvorlig, men med 
naturlig kontakt med jævnaldrende. Tilstanden ændredes fra 16-17 års alderen. Blev 
tiltagende indelukket og nærtagende. Psykosen indsat gradvist. Patienten er meget hæm
met, forpint, plages af tankemylder og hjernetomhed, meget vag i sin meddelelsesform. 
Her ud over ingen sikre schizofrene tankeforstyrrelser. Nogen inadækvat emotionalitet 
og let mistænksomhed.*) 
Dia11nose: schizofreni af depressiv-hebefren form. 

Nr. 6. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater 
Mand, 2fi år. Studerende. Klaret arbejdet godt, men har på grund af koncentrations
svækkelse vanskeligt ved at afslutte studierne. Tidligere psykisk naturlig, ingen dyhere 
kontaktforhold, men ikke vanskeligt ved mere overfladisk social omgang. Psykosen ind
sat gradvist med initiativløshed, vag oplevelse af konflikt og meningsløshed, folelse 
af at være isoleret fra tilværelsen, tiltagende indolens og uregelma::ssig livsførelse. Ingen 
sekundær psykotisk symptomatologi. 
Dia1111osr: let schizofreni respektive schizofreniform grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 7. Obs. nr. 82. Jrn. nr. 168/55 
Mand, 34 i1r. Studerende. Altid selvusikker og mindrcværds!ølende, føldsesrnæssigt over
spændt. Klager over tankemylder og tanketornhrd, angstfølelse. Har frernhudt schizo
freniforme symptomer, men ingen hallucinationer eller vrangforestillinger. Ikke rnanifi:st 
psykotisk ved genundersøgelsen.*) 
Diagnose: angstneurose hos schizoid personlighed. (I modsætning til den kliniske diag
nose fremtræder patienten gennem den psykologiske testning som en grænsepsykotisk 
schizof ren i form personlighed). 

Nr. 8. Jrn. nr. IR/58 
Dreng, 14 år. Skoleelev. Har været aparte fra 2-års alderen, sen sproglig og motorisk ud
vikling. Har i lange perioder været stereotypt optaget af en interesse (tal, bogstaver ) og 
udelukkende beskæftiget sig hermed. Ingen kontakt med jævnaldrende. Mange manerer og 
CNC'lllonier, grimac1•n,ndc, stcrrotyp tale. Norr11alt h1•gavct. Flere gange psykotiske laser. 
Diagnose: schizofrcni!orm grænsepsykotisk personlighed. ( »barne-schizolrcni~). 

Nr. 9. Ohs. nr. 11. Jrn. nr. 701/54 
Kvinde, 21 år. Ingen faglig uddannelse. Altid indesluttet og nærtagende. Snigend<.> ud
vikling af den psykotiske tilstand omkring 16-tirs alderen. Adspredt, initiativløs, ændret 
oplcvdseslølclsc med usystematiserede paranoide ideer, autistisk. Inadækvat emotionali
tet, uberegnelige handlingsudslag•) . 
Diagnose: schizofreni af hebe!ren type, ved genundersøgelsen i en schizofren defekt
tilstand. 

Nr. 10. Obs. nr. 80. Jrn. nr. 1082/59 
Mand, 42 år. Faglært. Altid følsom og noget indesluttet, ambitiøs og pligtopfyldende. In
gen sværere kontaktvanskeligheder. Første psykotiske fase udløst akut e!t<.>r psykisk belast-
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ning. Frembyder billedet af en psykogen paranoid psykose. Ved anden indlæggelse 
(hvorfra citatet i teksten stammer) er tilstanden schizofreniform, dog uden tydelige 
tankeforstyrrelser. Emotionelt noget afbleget, huser urealistiske forestillinger af paranoid 
natur•). 
Diagnosen usikker: atypisk psykose of schizofreniformt og paranoiformt præg. 

Nr. 11. Obs. nr. 235. Jrn. nr. 1494/56 
Kvinde, 41,jAr. Hu•modrr. Lidt hrrmmct og prrfrktim1i•ti•k, mrn stort sM psyki•k rask 
indtil 26-års alderen. Siden da tendens til at isolere sig. Fra 35-års alderen psykotiske 
symptomer i form af følelse af tankepåvirkning. Under indlæggelsen vag og afglidende, 
dissimulerende, men dog tydeligt paranoid. Tankegangen kan være inkohærent. Auti
stisk, afmålt og lidt fjendtlig i sin holdning. 
Diagnose: schizofreni af paranoid type. 

Nr. 12. Obs. nr. 178. Jrn. nr. 288/56 
Mand, 28 år. Handelsuddannet, afbrudt højere uddannelse, nu uden arbejde. Psykosen 
indsat snigende. Hallucineret, følelse af tankepåvirkning, barokt hypokondre organ
sensationer, svær panisk angst, vage paranoide forestillinger. Taler lejlighedsvis •prin
gende og usammenhængende med betydningsforskydning og bizarre ordsammenstillinger. 
Autistisk. 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 13. Jrn. nr. 719/60-61 
Mand, 35 år. Faglært. Psykisk naturlig i opvæksten, dygtig og vedholdende i sit arbejde. 
Psykosen indsat gradvist; viser sig først ved, at han umotiveret opsiger sin stilling og 
skifter arbejde talrige gange. Ændrer gradvist karakter, bliver . stædig og uomgængelig, 
et tidligere godt ægteskab bliver opløst. Føler sig påvirket, udsat for hypnose, føler sig 
genstand for >fjernoperation«, føler tankerne påvirket og er hørelseshallucineret. 
Diagnose: paranoid sehizofreni. 

Nr. 14. Obs. nr. 157. Jrn. nr. 1653/55 
Mand, 34 år. Faglært. Altid flittig og ambitiøs, klaret sig godt i social henseende. Den 
psykotiske fase udløst pludseligt, tilstanden præget af rådvildhed og ængstelse; desorien
teret, depression, klager over panikagtig tankemylder, hørelseshallucineret, tankegangen 
kan være inkohærent, fremmedfølelse. Meget forpint, men ikke autistisk, og de schizo
freniforme tankeforstyrrelser ledsages altid af voldsom affekt. 
Diagnose: akut schizofreniform psykogen psykose med hysteriforme og depressive ele
menter. 

Nr. 15. Obs. nr. 186. Jrn. nr. 1469/57 
Mand, 18 år. Har ikke kunnet gennemføre nogen uddannelse; altid været afvigende, 
persevererende i sin tænkemåde, dårlige skoleresultater. Under indlæggelsen meget psyko
infantil med fjoget adfærd, udtalt persevererende, men virker ikke egentlig dårligt be
gavet. 
Diagnosen usikker; formentlig beror tilstanden på tidlig organisk hjerneskade. 

Nr. 16. Obs. nr. 193. Jrn. nr. 488/56 
Mand, 29 år. Ufaglært. Lidt småtbegavet, dog altid klaret sig selv. Noget sky over for 
andre. Psykosen indsat akut, tilstanden præget af bevidsthedssvækkelse. Rlldvild, usikker, 
initiativløs, føler sig under påvirkning, tankerne bliver styret udefra. Hørelseshallucineret, 
fjern i kontakten, virker adspredt. 
Diagnose: psykogen schizofreniform psykose med hysteriformt præg. 
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Nr. 17. Jrn. nr. 52/61-62 
Mand, 33 Ar. Akademiker. Velbegavet og flittig, altid meget ambitiøs og æreb:r. Psyko
sen skal have udviklet sig gradvist. Patienten er under indlæggelsen klart psykotisk. Til
standen præget af tankeforstyrrelser, spærringer, han er meget spændt og autistisk, har 
transitivistiske oplevelser, tankeplvirkningsfornemmelse og lejlighedsvis impulsprægede 
handlinger. 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 18. Obs. nr. 182. Jrn. nr. 324/56 
Mand, 36 lr. Handelsuddannet. Været flittig og aktiv, men noget anspændt og indad
vendt. Psykosen indsat akut med bevidsthedsforstyrrelser, hallucinationer, forfølgelses
forestillinger, barokt hypokondre organsensationer og pludselige aggressionsgennembrud. 
Rldvild og ængstelig, tilstanden i lange perioder depressiv. 
Diagnose: psykogen schizofreniform psykose med bevidsthedsforstyrrelser. 

Nr. 19. Obs. nr. 204. Jrn. nr. 603/56 
Kvinde, 28 lr. Ingen uddannelse, uden arbejde. Oprindeligt opfattet som psykopat, blev 
dog gradvist mere isoleret og aparte, hallucineret, med inadækvate emotionelle reak
tioner, ofte meget urolig; efterhlnden ingen tvivl om, at diagnosen er schizofreni. 

Nr. 20. Obs. nr. 222. Jrn. nr. 1196/56 
Mand, 24 lr. Studerende. Velbegavet, noget tilbageholdende, dog ikke ekstremt isole
ret. Psykosen indsat akut i form af en angstpræget paranoid tilstand med let bevidst
hedssvækkelse. Er i en Wahnstimmungstilstand, kan ikke helt føle sig sikker pl, hvor 
han er. Ingen sikre tankeforstyrrelser, ikke sikkert autistisk. 
Diagnose: psykogen paranoid schizofreniform psykose. 

Nr. 21. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater 
Mand, 22 Ar. Studerende, men reelt uarbejdsdygtig siden studentereksamen. Altid levet 
isoleret, bor hos forældrene, omgb praktisk taget ingen mennesker. Er i sin holdning 
svært hæmmet, men føler under samvær med andre bevidste ambivalenskonflikter og 
stærkt beængstende aggressive tilskyndelser, som lejlighedsvis har udløst impulsive hand
linger. Svære pseudokompulsive symptomer, bevidst biseksuel indstilling. Ringe umiddel
bar kontaktevne. Ingen manifest psykotiske episoder. 
Diagnose: ~seudoneurotisk schizofreniform grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 22. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater 
Mand, 25 lr. Akademiker. Højt begavet, klarer sit erhverv med dygtighed. Altid svært 
kontakthæmmet, men i stand til at opretholde overfladiske sociale kontakter. Klager over 
følelsesfattigdom, bevidste ambivalens- og biseksualitetskonflikter, ·altid usikker identitets
følelse. Lejlighedsvis mikro-psykotiske episoder, men aldrig klinisk manifest psykose. 
Diagnose: pseudoneurotisk schizofrenifonn grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 23. Obs. nr. 154. Jrn.nr. 1487/55 
Kvinde, 34 Ar. Ufaglært. Altid haft svært ved at slutte sig til andre, urolig og nervøs 
som barn, lidt tungt begavet. Psykosen udviklet gradvist, tilstanden præget af visuelle 
hallucinationer, ændret oplevelsesfølelse, tankemylder vekslende med tanketomhed, angst
præget, forpint, rAbende og urolig. Usystematiserede paranoide forestillinger, autistisk. 
transitivistiske oplevelser. 
Diagnose: schizofreni. 
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Nr. 24. Obs. nr. 124. Jrn. nr. 1248/56. 
Mand, 35 år. Højere handelsuddannelse. Skal have været indesluttet og fåmælt, men 
hidsig. Velbegavet og socialt veltilpasset før sygdommen, men efter dennes udbrud flak
kende fra erhverv til erhverv. Psykosen indsat gradvist. Tilstanden prn:get af transitiv
isme, af en følelse af ikke at kunne afgræme sig fra andre ting, af at påvirke sig selv 
magnetisk og af at tænke i forskellige planer. Stærkt beængstet over indre oplevelser, 
autistisk og dis•imulerende. •) 
Dia1111ose :, ,chizof reni. 

Nr. 25. Jrn. nr. 1243/58 
Mand, 30 år. Akademiker. Har klaret arbejdet godt indtil psykosens indsætten. Altid 
lidt indesluttet, har ingen nære venner, men altid været omgængelig på et mere over
fladisk socialt plan. Psykosen indsat gradvist, idet han er bll'vet tiltagende mere inde
sluttet og vanskeligere at komme i kontakt med. Efter nogle månl'dcr p" denne milde bry
der psykosen manifest igenn<'m, og patienten taler uafladl'ligt om et kosmisk system, 
om at han er Guds søn, han er stærkere end Kristus o. I. Oplevl'r at have tclrpatiske 
evner, at være i direkte forbindelse med planeterne og med Gud. Er ganske uden syg· 
domserkendelse og uden noget særligt stemningspræg. Tilstanden bedres, men der kom
mer siden lignende episodiske p<'rioder. 
Diagnose: episodisk schizofreniform psykose, obs. for schizofreni. 

Nr. 26. Obs. nr. 194. Jrn. nr. 563/56 
Mand, 34 år. Akademiker. Altid været følsom og lidt selvhenførende, svært ved at 
knytte sig til andre. Meget flittig med stor arbejdsevne. Psykosen udviklet gradvist i 
form af tiltagende mistænksomhed og svære jalousiforestillinger over for hustruen. Ba
rokt hypokondre organsensationer, påvirkningsfornemmeiser. Meddelelsesfonnen er vag 
og ubestemt, præget af lette tankeforstyrrelser, synes ikke hallucineret. 
Di1111nose: hysteriform! farvet forstadium i en schizofren udvikling. 

Nr. 27. Obs. nr. 195. Jrn. nr. 1366/60- 61 
Mand, 20 år. Faglært. Velbegavet og flittig, har været lidt isoleret, men ikke egentlig 
påfaldende i psykisk henseende. Psykosen har udviklet sig snigende, tilstanden præget 
af tiltagende apati og ængstelse for at blive sindssyg. Har siden haft en lang række psy
kotiske faser med skiftende symptomatologi, lejlighedsvis helt stuporøs, men til andre 
tider friere, hallucineret, ofte depressiv, forpint af seksuelle fantasier. I psykotiske faser 
er der påvirkningsfornemmeiser og hallucinationer. Ikke sikkert autistisk, ta ler gerne om 
sine problemer og er trøstsøgende. 
Diagnose: psykogene schizofreniforme psykoser med depressivt præg hos en psykoinfan
til og sensitiv personlighed. 

Nr. 28. Obs. nr. 226. Jrn. nr. 1305/56 
Kvinde, 33 år. Ufaglært. Tidligere socialt veltilpasset, efterhånden tiltagende mistroisk 
og selvhenførende. Herefter udløses en akut psykotisk fase, hvor tilstanden er præget 
ar voldsomme hallucinationer, giftfrygt, hun føler sig pllvirket af elektricitet, har barokt 
hypokondre organsensationer, !nier at hendes tanker aflæses ad hypnotisk vej. Er auti
stisk og blottet for sygdomserkendelse. 
Diagnose: paranoid schizofreni. 

Nr. 29. Obs. nr. 167. Jrn. nr. 954/59 
Kvindr, 34 Ar. Husmoder. Ikke pMaldrndc i opvæksten, livlig og omg:r.ngl'lig, ingrn 
speciel isolation•tendens. Virker primitiv og udadvendt, har barokke oplevelsrr, der op-
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fattes som hysteriforme. Tilstanden bliver dog gradvist mere aparte, tankegangen sprin
gende indtil det inkohærente. Inadækvate emotionelle reaktioner. Virker tom og afgli
dende, hørelseshallucineret. Vage paranoide forestillinger. 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 30. Jrn. nr. 1519/58 
Kvinde, 57 år. Husmoder. Altid været noget nærtagende og blevet en del forkælet. Har 
været p•ykoti•k i ml're end tyve år, men været stilfærdig og klaret Rig uden for ho•pital. 
Indlægges efter et suicidalforsøg, er stilfærdig, men frembyder tegn på tansitivistiske op
levelser og vage paranoide forestillinger. Virker forbløffende intellektuelt velbevaret i 
betragtning af sygdommens varighed. 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 31. Jrn. nr. 1571/59 
Mand, 44 år. Ufaglært. Opvokset under dårlige forhold, levet omskifteligt, ofte arbejds
løs og vagabonderende. I perioder svært alkoholmisbrug. Siden 20-An alderen psykotiske 
perioder, de første diagnosticeres som manio-depressive, siden et tiltagende klart 
schizofrent præg. Er svært hallucineret med religiøst farvede forestillinger. Stemningen 
tiltagende flad med fjogede, inadækvate emotionelle udbrud, kan blive voldsom og ud
skældende uden egentlig vredesaffekt. På tidspunktet for testningen fremtræder han som 
en kronisk schizofren patient. 

Nr. 32. Obs. nr. 3. Jrn. nr. 440/54 
Mand, 23 Ar. Studerende. Altid udpræget kontakthæmmet, schizoid, velbegavet, flittig. 
Under puberteten svære konflikter, bliver tiltagende doven og indolent, absorberet i 
vage filosofiske spekulationer. Ingen manifest psykotiske faser, tilstanden progredierer 
ikke, men bliver stående omkring et niveau af lettere schizofreni-lignende personlig
hedsdesintegration*). 
Diagnose: p•cudoneurotisk schizofrenifonn grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 33. Obs. nr. 44. Jrn. nr. 1009/55 
Kvinde, 39 år. Husmoder. Har tidligere været psykisk naturlig, munter og livsglad. Al
drig haft svært ved at slutte sig til andre. Normalt begavet, omend lidt primitiv. Altid 
været overtroisk. Sygdommen indsatte efter en føds~I. Tilstanden præget af sænket stem
ning og fornemmelse af en mystisk sammenhæng mellem tingene. Føler sig forfulgt og 
udspionerer, hendes tanker bliver optaget på stålbånd. Enkelte gange visuelle hallucina
tioner*). 
Diagnosen ikke afklaret. Muligheden: psykogen schizofrenifonn psykose står over for 
muligheden: paranoid schizofreni. 

Nr. 34. Obs. nr. 111. Jrn. nr. 623/55 
Mand, 49 Ar. Akademiker. Var før sygdommen livlig, havde mange venner, arbejdsmæs
sigt effektiv. Depressive perioder, efterhånden ledsaget af paranoide forestillinger og 
hallucinationer. Tiltagende sky og isoleret, efterhånden massivt initiativhæmmet, helt 
absorberet i hallucinatoriske oplevelser. Lejlighedsvis meget spændt og forpint, depressiv. 
Psykosen får et kronisk forløb, han er uarbejdsdygtig, gradVist følelsesmæssigt af
bleget, autistisk.*) 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 35. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater. 
Mand, 23 år. Studerende. Velbegavet, klarede sig godt studiemæssigt indtil ca. et år før 
undersøgelsen, siden helt ophørt at arbejde. Kun overfladiske kontaktforhold, hæmmet 
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og usikker over for andre, lejlighedsvis gennembrud af impulsivitet over for familie 
usikker identitetsfølelse og oplevet følclsestomhed. MC'get vag tilstandsbeskrivelse, præg 
af en ubestemt følelse af at være i konflikt. Urealistisk præget tankegang, men ing< 
manifest psykotiske episoder. 
Diagnose: pseudoneurotisk schizofreniform grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 36. Ob!. nr. 21. Jrn. nr. 685/59 
Mand, 27 år. Ingen uddannelse. Altid sensitiv, indesluttet, manglende kontaktevne. Psy 
kosen udvikler sig gradvist efter puberteten. Tilstandrn præget af komplet initiativløshet 
og arbejdsudygtighed. Patienten er absorberet af vage spekulationer, klare schizofrene 
tankeforstyrresl<'r, oplever sig som verdensreformator. Hypokondert prægede vrang-

' ~deer. Autistisk. Sygdommen udvikler kronisk forløb.*) 
Diagnose: schizofreni. 

Nr. 37. Obs. nr. 201. Jrn. nr. 630/56 
Kvinde, 44 år. Faglært. Altid indesluttet, nærtagende og noget mistroisk. Psykosen ud
vikles gradvist med paranoide forestillinger. Hun forfølges gennem tankeoverføring og 
gennem radioen, benytter herom udtrykket ~psykisk samleje«, hensigten med det hele 
er at misbruge hende seksuelt. Lejlighedsvis hørelseshallucinerN, uden sygdomserken
delse, følelsesaffladiget, autistisk, transith·istiskr oplevcl«·r ng barokke organsensatio
ner.*) 
Diagnose : paranoid schizofreni, ikke så mt•gen progression i psykosen som kunne være 
ventet, muligvis på grund af medikamentel behandling. 

Nr. 38. Obs. nr. 221. Jrn. nr. 969/59 
Mand, 18 år. Ingen uddannelse. Altid kontakthæmmet, men samtidig ubeherskede følel
sesudbrud. Altid en enspænder, følsom og mistroisk. Normalt begavet. Psykosen udviklet 
gradvist, han blev tiltagende efterladende, sjusket, med d!trlige manerer og aparte op
træden. Følelsesmæssigt affladiget, uinteresseret i sine omgivelser, men lejlighedsvis ube
herskende raserianfald med korporlige overfald på de nærmeste p!trørende. Uden situa
tionsfornemmelse. Ingen schizofrene tankeforstyrrelser, men transitivistiske oplevelser, 
ikke hallucineret. 
Diagnou: sehizofreni af hebe!ren type. 

Nr. 39. Jrn. nr. 1210/56 
Kvinde, 23 år. Studerende. Som barn noget uligevægtig, ofte med trodsreaktioner, kunne 
skifte fra svær modløshed til ekstatisk henrykk<'lse. Har også været svingende i sine skole
præstationer med vekselvis meget dårlige og meget gode resultater. Har været heftigt 
forelsket adskillige gange, og en sådan forelskelse udløste den første psykotiske Case, 
der opfattedes som en hysteriform psykose. Den psykotiske Case, hvorfra citatet i teksten 
stammer, diagnosticeret som en psykogen schizofreniform psykosr, hvor tilstanden er 
præget af uro og katatonilignende symptomer. 

Nr. 40. Jrn. nr. 420/60 
Kvinde, 21 år. Studerende, men har trods god begavelse vanskeligt ved at gennemføre 
studierne på grund af koncentrationsvanskeligheder. Er meget genert og hæmmet, kon
taktsky, har kun overfladiske kontaktforhold med jævnaldrende, holder sig påfaldende 
isoleret fra den øvrige familie i hjemmet. Forpint ovrr sin psykiske tilstand, men er 
ude af stand til at give andet end en meget vag beskrivelse af sine gener. Klager over 
ikke at kunne beslutte sig og ikke samle sig om arbejdet. Ingen manifest psykotiske 
episoder. Indlagt på grund af en forbigående urotilstand, er under indlæggelsen hæmmet 
og reserveret. 
Diagnose: pseudoneurotisk schizo!reniform grænsepsykotisk personlighed. 
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Nr. 41. Jrn. nr. 17/61-62 fi~·.'.~~.l 
Kvinde, 32 år. Husmoder. Skal have været psykisk naturlig til omkring 30-ån al~'~1 

hvor psykosen indsætter gradvist. Hun føler sig ude al stand til at styre sine tanker, . c''.i 
mod hendes vilje kredser om perverse seksuelle emner. Føler, at hjernens halvdele~ .. ·.: . ' .. · 
bejder uafhængigt af hinanden. Der er transitivistiske oplevelser og formelle tankdari11' . 
styrrelser, hun er meget spændt og forpint over sin tilstand. Citatet i teksten stamllletf" i 
fra den første psykotiske fase. Siden har, med kun delvise remissioner, flere psykotiake[.;1 

faser afløst hinanden. · :1( 

Diagnose: paranoid schizofreni. 

Nr. 42. Obs. nr. 232. Jrn. nr. 1390/56 
Kvinde, 17 år. Skoleelev. Altid været tung og indesluttet, grublende, i kontrast til sin 
livlige familie. Altid pligtopfyldende og flittig, udvikler gradvist en tilstand, hvor hun 
bliver fjern, trykket af stemning, tiltagende sjusket og lidt umotiverede stemningsudbrud. 
Virker meget umoden. Der er ingen helt håndgribelige psykotiske symptomer i tilstan
den. 
Diagnosen usikker, idet muligheden: begyndende schizofreni står over for muligheden: 
atypisk manio-depressiv psykose eller forbigående pubertetsreaktion. (Den psykologiske 
testning støtter fonnodningcn om schizofreni.) 

Nr. 43. Obs. nr. 170. Jm. nr. 152/56 
Kvinde, 41 år. Husmoder. Tidligere munter og livlig, let ved at komme i kontakt. I for
bindelse med ægteskabelige vanskeligheder forekommer 2 psykotiske episoder, hvor 
tilstanden er eksalteret. Den tredie psykotiske fase imidlertid præget af dominerende 
tankeforstyrrelser, hørelseshallucinationer, ændret oplevelsesfølelse, vage paranoide fo. 
restillinger, ingen sygdomserkendelse, autisme.*) 
Diagnosen ikke ganske afklaret, men tilstanden er schizofrenifonn og diagnosen schizo
freni den sandsynligste. 

Nr. 44. Ohs. nr. 209. Jrn. nr. 914/56 
Kvinde, 15 år. Ufaglært. Skal have været upåfaldende som barn, nemt ved at omgås 
andre, flittig og med jævnt godt humør. Psykosen begyndt gradvist, tilstanden præget af 
indesluttethed, initiativløshed, vekslende med en' lidt fjantet opstemthed. Virker under 
indlæggelsen ganske aspontan, stillestående, oftest ubeskæftiget, dog lejlighedsvis fjoget 
opstemt. Ingen hallucinationer eller vrangforestillinger, ingen tankeforstyrrelser eller 
transitivis.tiske fænomener. 
Diagnose: sandsynligvis begyndende s~hizofreni. 

Nr. 45. Obs. nr. 183. Jrn. nr. 18/60 
Mand, 22 år. Faglært. Altid lidt indesluttet og stædig, men ikke pllfaldende isoleret. 
Første psykotiske fase indsat akut. Hørelseshallucineret, følelse af tankepåvirkning, i ud
talt grad autistisk, ekstremt vag i sin udtryksmåde. I senere psykotiske faser mere vold
som symptomatologi, hallucineret, følelsesmæssigt affladiget, autistisk, uden sygdomser
kendelse.*) (Testning i første sygdomsfase må opgives.) 
Diagnose: schizolrcni af hebefren type. 

Nr. 46. Obs. nr. 230. Jrn. nr. 1373/56 
Kvinde, 31 år. Husmoder. Altid tilbageholdende og genert, rethaverisk, svær at omgås. 
Psykosen indsat gradvist med tiltagende mistroiskhed, paranoide forestillinger. Efterhån
den udvikles meget barokke forestillinger med seksuelt indhold. Transitivistiske oplevel
ser, horelseshallucinationer, ingen sygdomserkendelse, emotionelt affladiget, autistisk. 
Diagnose: paranoid schizofreni. 
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Nr. 47. Obs. nr. 141. Jrn. nr. 770/58 
Kvinde, 30 år. Ufaglært. Lidt tungt begavet, men i øvrigt psykisk upåfaldende i opvæk
sten. Psykosen indsætter gradvist med paranoide ideer, hun føler sig udspioneret, hendes 
samtaler optages på stålbånd, hun mener, at kæresten søger at forgive hende. Ingen 
hallucinationer eller transitivistiske fænomener, kun lettere autisme; sygdommen beteg
nes ved første indlæggelse som psykogen paranoid psykose, udvikler imidlertid kronisk 
forløb med tiltagende barokke organsemationer. Virker ved genun<lersøgelsen stivnet, fø
lelsesmæssigt••fbleget med vage paranoide forestillinger, dårligt integreret tankegang, 
autisme.*) 
Diagnose: paranoid schizof reni. 

Nr. 48. Obs. nr. 99. Jrn. nr. 409/55 
Kvinde, 38 år. Husmoder. Altid livlig, følsom, udadvendt med god kontaktevne. Psykosen 
udvikler sig med en tilstand af uro og angst, uklarhed og hallucinationer. Virker rådvild 
og ængstelig, optaget af religiøse forestillinger. Er motorisk urolig og bevidsthedssvæk
ket. Psykosen klinger af, hvorefter patienten er rask nogle år. Derpå atter psykotiske 
perioder af samme type som beskrevet. Ved genun<lersøgelsen er hun ikke manifest 
psykotisk, men virkl"r heller ikke fuldstændig rask. Har formentlig et livligt psykotisk 
reaktionsberedskab. •) 
Diagnose: psykogen schizofreniform psykosi·. 

Nr. 49. Obs. nr. 184. Jrn. nr. 285/60 
Mand, 30 år. Landmand. Altid sky og indesluttet, nærtagende, selvhenførende, enspæn
dernatur. Psykosen udviklet gradvist, idet han er blevet tiltagende mere indesluttet og 
fraværende. Hørelseshallucineret, tankepåvirkningsfornemmelser, inadækvate følelsesre
aktioner, vage paranoide forestillinger. Ved citerundersøgelsen viser det sig, at han kun 
har klaret sig tåleligt, og psykosen må opfattes som kronisk. Virker stillestående og 
spærret. 
Diagnose: sandsynligvis schizofreni af hebefren type. 

Nr. 50. Obs. nr. 58. Jrn. nr. 1290/51 
Mand, 29 år. Ufaglært. Altid nærtagende, dårlig kontaktevne, tendens til depressive for
stemninger. Psykosen udviklet gradvist med paranoide forestillinger, føler sig hypnotisk 
påvirket, er splittet i tankegangen. Den psykotiske episode . klinger af, ved genunder
søgelsen viser det sig, at der siden har været en psykotisk episode af samme art, som 
imidlertid også er klinget af, og han er ved genundersøgelsen ikke psykotisk.•) 
Diagnose: psykogen schizofreniform psykose. 

Nr. 51. Obs. nr. 89. Jrn. nr. 283/60 
Kvinde, 26 lir. Ingen uddannelse. Altid været ekstremt sky og genert, selvusikker med 
svære kontaktvanskeligheder. Psykosen indsat gradvist, hun er blevet tiltagende mere sju
sket og efterladende, kan ikke koncentrere sig, klager over tankemylder, tankepåvirk
ningsfornemmelser. Vage, usystematiserede paranoide symptomer, udtalt autistisk. Ved 
genundersøgelsen viser det sig, at psykosen har fået et kronisk forløb. Patienten har 
været komplet ubeskæftiget og isoleret og fremtræder nu som en kronisk anstaltspatient.•) 
Diagnose: schizofreni af hebefren type. 

Nr. 52. Jrn. nr. 1107/58 
Kvinde, 45 Ar. Skal have været isoleret og haft vrangforestillinger igennem adskillige 
år, men klarede sig nogenlunde i huslig plads. Indlægges efter at symptomerne er til
taget, virker svært psykotisk med blomstrende tankeforstyrrelser og omfattende, men 
kun vagt udbyggede paranoide forestillinger. 
Diagnose: paranoid schizofreni. 
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Nr. 53. Obs. nr. 216. Jrn. nr. 352/59. 
Kvinde, 23 år. Handelsuddannet. Næsten plfaldende nem og artig som barn. Svært ved 
at komme i kontakt med jævnaldrende, som ung pige følsom og ensom, meget sirlig, om· 
hyggelig og flittig. Psykosen udvikles gradvist med følelse af indre splittelse, manglende 
evne til at føle noget, lette hallucinatoriske oplevelser. Virker under indlæggelsen stille
stående, men forpint og anspændt, absorberet af indre oplevelser. (Første testning - jfr. 
p. 382 ff - stammer fra denne indlæggelse). Ved genundersøgelse 3 år Acnere viser det 
sig, at psykosen har udviklet et kronisk forløb, patienten er ubeskæftiget, klager over 
træthed, tankemylder, hendes personlighed virker påfaldende forandret, hun er nu nær
mest stenisk og aggressiv, taler jappende og unuanceret, virker følelsesmæssigt tom og 
affladiget. Ingen iøjnefaldende sekundær symptomatologi, men patienten er stereotyp og 
autistisk. (Anden testning - jfr. p. 392 ff - stammer fra denne indlæggelse). 
Diagnose: schizofreni af hebefren type. 

Nr. 54. Obs. nr. 249. Jrn. nr. 271/57 
Kvinde, 36 år. Husmoder. Altid noget indesluttet og tilbageholdende. Psykosen udviklet 
snigende med jalousiforestillinger, rettet mod manden, forestillinger om at blive forgif
tet. I forbindelse hermed lugt· og smagshallucinationer. Derudover hallucinationer pl 
såvel syns- som hørelses- og følesansen, transitivistiske fænomener, tankepllvirknings
følelse. Inadækvate emotionelle udbrud, ingen sygdomserkendelse, autisme. 
Diagnose: paranoid schizofreni. 

Nr. 55. Obs. nr. 108. Jrn. 277/57 
Kvinde, 55 år. Husmoder. Altid noget følsom og lidt tilbageholdende, dog ikke meget 
påfaldende. De sidste 5 år optaget af paranoide forestillinger, føler sig påvirket, even
tuelt hypnotiseret. Transitivistiske oplevelser, organsensationer og hørelseshallucina
tioner. Tilstanden opfattes ved første indlæggelse som en psykogen paranoid psykose. Ved 
genundersøgelse I lr senere viser det sig, at der har været stærk progression i til
standen med massive påvirkningsfornemmeiser, livlige hallucinationer og impulshandlin
ger, inadækvat emotionalitet og fuldstændig absorbtion af indre oplevelser, autisme.*) 
Diagnose: schizofreni af paranoid type. 

Nr. 56. Obs. nr. 244. Jrn. nr. 1098/58 
Mand, 20 år. Studerende. Altid lidt tilbageholdende og stilfærdig, meget flittig og pligt
opfyldende, men ikke påfaldende indesluttet. Sygdommen begyndte som »overanstren
gelse«, der var tvangstanker og følelse af, at tankerne blev aflyttet. I den manifest psy
kotiske fase er tilstanden præget af angst, komplet mangel på kontakt med omgivelserne, 
patienten er hrlt opslugt af indre forestillinger. En enkelt gang en eksplosiv handling, 
dikteret af hallucinatoriske oplevelser. Udtalt autistisk og realitetsfjern, taler mindst 
muligt og kun i stereotype vendinger. Udtalte transitivistiske oplevelser, livlige hallu
cinationer. 
Diagnose: schizofreni i akut kataton fonn. 

Nr. 57. Jrn. nr. 255/60 
Mand, 23 lr. Studerende, flere gange skiftet studium. Har skønt velbegavet kun haft 
ringe udbytte af studierne på grund af koncentrationssvækkelse. Siden puberteten tilta
gende selvusikker, grublende og dagdrømmende, isolerer sig, kan føle tankemylder og 
har hypokondre forestillinger med let barokt præg. Stemningen kan veksle mellem de
pression og en følelse af ekstatisk lykke. Der er forekommet en manifest psykotisk epi
sode med svær urotilstand; denne er klinget af, hvorefter tilstanden har været som før 
psykosen. 
Diagnose: pseudoneurotisk schizofrenifonn grænsepsykotisk personlighed. 
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Nr. 58. Jrn. nr. 501/61-62 
Kvinde, 35 år. Handelsuddannet, uden arbejde. Altid været lidt isoleret, men relativt vel 
socialt tilpasset indtil midten af tyverne. På det tidspunkt begyndte lette paranoide fore
stillinger at gøre sig gældende. På tidspunktet for den citerede testning fremtræder hun 
som en schizofreniform grænsepsykotisk personlighed: kontakten er kun overfladisk, 
inget ægte stemningspræg, virker flad og unuanceret, let transitivisme og påvirknings
fornemmeiser, ingen sikre tanke- og sprogforstyrrelser. D<'nne tilstand viser sig dog ikke 
stabil, og psykosen udvikler siden et kronisk forlnh tnrd tiltagende paranoide tr:r.k, 
hyppige manifest psykotiske episoder, drr gør hende uarbejdsdygtig. Psykosen diagnosti
ceres til slut som paranoid schizofreni. 

Nr. 59. Jrn. nr. 369/57 
Kvinde, 26 år. Faglært. Altid noget nærtagende, men rolig udadtil, betydelig kontakt
hæmning, har kun overfladiske forhold til andre mennesker og er i særlig grad sky i 
seksuel henseende. Har klaret sit arbejde godt indtil en psykotisk episode i 24-års alde
ren. Var da hallucineret og havde paranoide vrangforestillinger, til drls med seksuelt 
indhold. Efter en rekonvalr.scrnsperiode rcmittrrrdr hun til habitualtilstanden, drr rr 
præget af den meget sensitive, distancerende holdning. Psykosen opfatt!'des som en schi
zofreniform psykogen psykose. Tilstanden på tidspunktet for testningen er karakteristisk 
for en pseudoneurotisk schizofreniform grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 60. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater. 
Mand, 24 år. Studerende, men klarer sig på trods af god begavelse dårligt på grund af 
koncentrationsvanskeligheder. Lever meget isoleret, er hæmmet og tilbageholdende ovrr 
for andre. Meget vag og ubestemt tilstandsbeskrivelse, klager over en ubestemt følelse 
af meningsløshed i tilværelsen og 111anglcnde evne til at fole noget for nogen. Svære 
pseudokompulsive symptomrr i puberteten, nu v:r.sr111ligt altagrt. Afdæmpet og sky i 
holdningen, ingen 111anifcst psykotiske l'pisodcr. 
Diagnou: pseudoneurotisk schizofrcniform grænsrpsykoti.<k personlighrd. 

Nr. 61. Ikke hospitalsindlagt, anamnesen oplyst af privat praktiserende psykiater. 
Mand, 28 år. Akademiker. Altid indesluttet med tvangsprægede symptomer, megen dag
drømmen, der kan blive så intens, at den nærmer sig hallucinationer. Mikropsykotiske 
episoder af paranoidt præg, aldrig klinisk manifest psykose, aldrig gennembrud af im
pulsivitet. 
Diagnose: pseudoneurotisk schi?.Ofreniform grænsepsykotisk personlighed. 

Nr. 62. Obs. nr. 149. Jrn. nr. 1097/58 
Kvinde, 44 år. Faglært. Altid lidt indesl111tet, men rolig og ligevægtig, dygtig, få fortro
lige forhold, men har ikke været socialt isoleret. Skal ikke have været egentlig påfal
dende i den præmorbide psyke. Psykosen udvikles gradvist, viser sig først ved træt
hed og uoplagthed; bliver mrrtagende og får selvhenførende forestillinger. Er i den første 
manifest psykotiske fase plaget af tankemylder og rn følelse al, at både hun og omgi
velserne er forandrede. Tilstanden præget af biseksualitetskonflikter. Virker intellek
tuelt velbevaret, med sygdomserkendelse. Ikke sikkert autistisk. Diagnosen uafklaret ved 
første indlæggelse, idet mulighederne: paranoid schizofreni og schizofreniform psykogen 
psykose står over for hinanden. Patienten genindlægges 2 år senere efter at have begået 
homicidium. Tilstanden er nu i højere grad præget af autisme og emotionel affladning, 
hvilket bekræfter diagnosen: paranoid schizofreni. *) 
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Nr. 63. Obs. nr. 173. Jrn. nr. 778/56 
Kvinde, 32 år. Husmoder. Skal have været psykisk naturlig under opvæksten, dog de 
senere år nærtagende og følelsesmæssigt labil, lejlighedsvis eksplosiv. Hendes personlig· 
hed synes gradvist ændret over nogle år, hun er blevet tiltagende stridbar med selvhen· 
førende forestillinger, den manifeste psykose er dog indsat akut; pludseligt hørelseshallu
cineret, føler sig styret og påvirket, måske under hypnose. Er under indlæggelsen 
urolig, afvi•ende, stemningsflad; til tider impulshandlinger. 
Din111insen uafklaret, idet mulighederne: schizo!reni og pRykogen schizofreniform psy
kose står over for hinanden. 

Nr. 64. Jrn. nr. 148/56 
Mand, 49 år. Afbrudt akademisk uddannelse. Tidligere noget indelukket, men elsk
værdig og omgængelig. Psykosen indsat gradvist med tiltagende aparte adfærd, har klædt 
sig ud på fantastisk vis, afsendt usammenhængende breve, virket forvirret og stærkt på
faldende. Under indlæggelsen indblandende, agerende, meget bizarre og aparte hand
linger. 
Diagnose: :oblandingspsykose« med såvel schizofren som manio-depressiv symptomatologi. 

Nr. 65. Obs. nr. 86. Jrn. nr. 268/55 
Mand, 50 år. Faglært. Stille og alvorlig som barn, dog ikke særlig påfaldende. Har som 
voksen haft ringe arbejdsevne og været afhængig af familie. Psykosen udviklet gradvist; 
er ble\•et tiltagende indesluttet, sløv og åndsfraværende, med påvirkningsfornemmeiser 
og urealistiske jalousiforestillinger. Snørklet, usammenhængende tank· ,ang i forbindelse 
med primitivt forestillingsindhold. Ved genundersøgelse viser det sig, at psykosen ikke er 
progredieret, men at der konstant har bestået lette psykotiske symptomer, hvor personlig
heden kan karakteriseres som en schizofren grænsetilstand.•) 

Nr. 66. Ohs. nr. 250. Jrn. nr. 300/57 
Kvinde, 32 år. Husmoder. Nærtagende som barn, men i øvrigt upåfaldende, flittig og 
dygtig. Siden puberteten forandret, tiltagende indesluttet og tillukket, udvikler gradvist 
paranoide forestillinger, reinkarnationsideer, giftfrygt, føler sig hypnotisk påvirket, er 
lugthallucineret, føler sig udspioneret og udsat for et komplot. Er forbeholden, bedre
vidende, tankegangen inkohærent, føler tankepåvirkning, emotionelt af!ladiget, svært 
autistisk. 
Diagnose t paranoid schizo!reni. 

Nr. 67. Obs. nr. 163. Jrn. nr. 93/56 
Mand, 34 år. Faglært. Stilfærdig, lidt passiv som barn, dog ikke særlig påfaldende. Psyko
sen indsat akut med en paranoid episode, hvor han mener sig efterstræbt på livet. Lugt
hallucineret, føler sig påvirket af stråler. Mistroisk, forbeholden og bedrevidende. Usy
stematiserede paranoide forestillinger, ringe sygdomserkendelse, autisme. 
Diagnose: schizofreni, akut paranoid fase. 

Nr. 68. Obs. nr. 227. Jrn. nr. 1309/56 
Mand, 27 år. Faglært. Kvik og naturlig som barn uden tilpasningsvanskeligheder. »Ner
vesammenbrud« først i 15-års alderen, siden i 20-års alderen, med angstprægede fan
tasier. De sidste år noget træt og tiltagende passiv, den manifeste psykose udløst akut 
med paranoide forestillinger om politiske forhold. Ingen iøjnefaldende schizo!ren symp
tomatologi, bortset fra de paranoide oplevelser, men pl grund af den gradvise personlig
hedsændring forud for psykosen må diagnosen: schizo!reni regnes for den mest sand
synlige. 
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Nr. 69. Obs. nr. 45. Jrn. nr. 1213/54 
Mand, 44 år. Akademiker. Skal have været livlig som barn, men indesluttet siden pu
berteten. Barndomshjemmet disharmonisk. Altid været meget afhængig af sin moder. 
Psykosen indsat gradvist med tiltagende mistænksomhed over for omgivelserne og vage 
selvhenførende forestillinger. Efter et :>nervøst sammenbrud« bliver psykosen manifest 
med derealisationstilstand, hypokondre seksuelle forestillinger, jalousiforestillinger og 
aggressive impulsioner. 
Diagnosfj paranoid schi7.0freni. 

Nr. 70. Obs. nr. 240. Jrn. nr. 1506/56 
Mand, 18 år. Lærling. Altid noget ængstelig og stilfærdig, overpertentlig, lidt isoleret, 
meget sårbar. Psykosen udvikles i forbindel•e med vanskeligheder på arbejdspladsen, 
hvor han udvikler lette paranoide forestillinger og en lettere depression. Ingen klar 
schizofren symptomatologi, men han virker nærtagende, umoden og selvhenførende. 
Diagnose: psykogen depression, ikke-schizofreni (i modsætning hertil ses iøjnefaldende 
schizofrenisuspekte træk i den psykologiske testning). Det videre forløb endnu ikke kendt. 

Nr. 71. Obs. nr. 246. Jrn. nr. 230/57 
Mand, 20 !ir. Uden uddannelse. Som barn sårbar, fantasifuld og nærtagende. Tiltagende 
tilbageholdende og tillukket. Har forsøgt lærepladser, de senere år intet arbejde haft, 
men tilbragt den meste tid i sengen, hvor han har »prøvet at finde sig selv«. Psykosen 
således indsat gradvist. Virker under indlæggelsen meget aparte, manieret og forskruet, 
taler uafladeligt, men uden at vente svar. Mange bizarre pseudofilosofiske overvejelser, 
neologismer, svært autistisk. 
Diagnose: schizofreni, hebefren eksaltation. 

Nr. 72. Jrn. nr. 782/60-61 
Kvinde, 64 år. Ufaglært. Er uden pårørende, og man ved kun lidt om den præmor
bide psyke. Psykosen har bt"stået en årrække, patienten har følt sig fordrevet fra sin 
lejlighed >ved hypnose« og har levet på trappeopgange og i kælderhalse. Er ved ind
læggelsen svært psykotisk med blomstrende tankeforstyrrelser og omfattende, men kun 
vagt udbyggede paranoide forestillinger. 
Diagnose: paranoid schizofreni. 



Appendix II 

Der gives her en skematisk oversigt over forekomsten af de former for regressiv 
tænkning (formelle tankeforstyrrelser), som er beskrevet i Kapitel VI, således 
som den viser sig i de psykologiske prøver hos de sidste 100 af schizofreni
observationsrækkens patienter, - nr. 151 - 250 (jfr. p. 2 ff). Da fremstillin
gen har til formål at belyse disse tankeforstyrrelsers forekomst i relation til de 
psykiatriske diagnoser, er patientmaterialet grupperet i overensstemmelse med 
den kliniske diagnostik. Diagnoserne er baseret på en integration af resulta
terne af de tre - indbyrdes uafhængige - kliniske observationer, foretaget 
af professor dr. med. Villars Lunn, overlæge dr. med. Thorkil Vanggaard og 
overlæge Erling Dein (jfr. p. 13). 

Her ud fra er materialet inddelt i følgende grupper: 
la: Diagnosen schizofreni er stillet uden tvivl af alle tre undersøgere. 
Ib: Diagnosen schizofreni er regnet for den sandsynligste efter konference 

undersøgerne imellem, men der har hos i hvert fald en af undersøgerne været 
nogen tvivl om diagnosen. 

11: Diagnosen har ikke kunnet afklares under første indlæggelse, men står 
som obs. f. schizofreni. I denne gruppe taler sandsynligheden for diagnosen 
schizofreni. (Eventuelle alternative diagnoser ~r anført i hvert enkelt tilfælde). 

111: Diagnosen har ikke kunnet afklares under første indlæggelse, men står 
som obs" f. schizofreni. I denne gruppe taler sandsynligheden imod diagno-

' sen schizofreni. (De alternative diagnoser er anført i hvert enkelt tilfælde). 
V I: Der er her hos alle undersøgerne enighed om, at diagnosen er ikke

sc hizof reni. Det aktuelle tilstandsbillede har i nogle tilfælde været schizofreni
formt, og diagnosen har da været: psykogen schiwfreniform psykose. (De kli-
niske diagnoser er anført i hvert enkelt tilfælde). · 

De psykologiske prøver, hvortil der refereres, drejer sig om følgende: 

L: Lighedsprøve. 
0: Ordsprogsprøve. 
R: Rorschach-prøve. 
A: (Ord )-associations-prøve. 

Opstillingen har kun til formål at illustrere forekomsten af utvetydige 
eksempler i testbesvarelserne på de beskrevne løst organiserede, vide emner. 
Når disse karakteriseres som vaghed, fusion, pars-pro-toto, >modsætninger«, 
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refereres der til det aspekt, som særligt har domineret oplevelsesmåden, selv om 
eventuelt et eller flere af de øvrige træk tillige har gjort sig gældende. Endvi
dere refereres til fænomenerne: neologismer, symbolisering, materialisering, 
bogstavelighed og genstands- eller situationsbundet tænkning i den betydning, 
som foran er beskrevet. Herimod gøres der ikke forsøg på at fremstille de af
vigelser og forkerte besvarelsl'r til prnvt'fll<', som snarere liggrr inden for nor
malomrl\dbts rnnnncr og so111 falder udt·11 for de kah'gorit'I', so111 er ddim·n·t 
i dette arbejde. Dette indebærer, at dersom det anføres, at der ikke er tegn på 
regressiv tænkning i en patients testbesvarelser ( :o>intet påfaldende«), da be
tyder det ikke, at alle hans svar er :o>rigtige«, men blot at han ikke viser tegn 
på de udtalt pathologiske afvigelser, som vi her interesserer os for. 

Udtrykket inkohærens er anvendt i enkelte tilfælde for at angive, at pa
tientens tankegang i perioder har været så usammenhængende, at det ikke 
har været muligt at følge den, og derfor ikkl' muligt at klassificere oplcvcl~es
måden nøjere. 

Udtrykket ujævnt niveau skal udtrykke, at dt'r i .ra111111e prøve forekommer 
tegn på svært regressiv tænkning og tillige tegn på en mere integreret oplevel
sesmåde i form af højere strukturerede emner, eventuelt relevante generalise
ringer. I nogle tilfælde består det :o>ujævne niveau« deri, at nogle af prøverne 
klares uden vanskelighed, medens der forekommer massive tegn på tankefor
styrrelser i de øvrige. Dette vil da fremgå af teksten. 

Udtrykket stereotypi anvendes i tilfælde, hvor testbesvarclserne er præget 
at perseverationstendens, fraser, udtalt stivhed og rigiditl't i oplevelsesmåden. 

Udtrykket pseudoititellcktualiserinf,! anvmdcs i tilf<dde, hvor der er 
udtalt tendens til at ord, der nonnalt anvendes i højt struktureret tænkemåde, 
anvendes vagt og diffust uden at dække over den sædvanlige, specifikke be
tydning. 

Udtrykket selv-henførc11de anvendes i tilfælde, hvor oplevelsesmåden ikke 
er præget af genstandsbundethed i egentlig forstand, men hvor :o>generaliserin
gen« ikke er almen, men bygger på patientens egne, personlige forudsætninger 
og følelsesmæssige indstilling. F.eks. følgende forklaring på ordsproget /liden 
tue vælter ofte stort læs/ - »ja, dl'r skal ikke meget til før alle på afdelingen 
snakker om en, det har jeg opdaget .. « 

Udtrykket blokering er anvendt i forbindelse med associationstesten i til
fælde hvor reaktionstiden har overskredet 10 sekunder. 

Udtrykket visuel er anvendt til at karakterisere en speciel form for bloke
ring, der består i, at stimulusordet provokerer et visuelt forestillingsbillede, som 
patienten ikke kan løsrive sig fra, og som hindrer eller forsinker en verbal 
reaktion. 

For Rorschach-prøvernes vedkommende er tillige anført Rorschach's be
nævnelser for specielle »psykotiske« svartyper, når sådanne er forekommet i 
prøverne·: Kontamination, Konfabulering, Eigenbeziehung, Versagen, Far-



283 

benncnnung og endvidere »manglende tydningsbevidsthed«. (De oplevelses
måder, som denne terminologi refererer til, at beskrevet i kap. VI). 

Obs. nr. 154. 

Gruppe I a. 
(21 patienter). 

/foldning: brgrænset kooprratiomevne, absorberet af indre oplevelser, inadækvate affekt-
ytringer. 

L.: pars-pro-toto, genstandsbundet, selv-henførende. 
0.: inkohærens, bogstavelighed, situationsbundet. 
R. : 14 svar, fusion, bogstavelighed, ringe tydningsbevidsthed. 
A.: inkohærens, fusion, selv-henførende. 
Konklusion : sikre tegn på svært regressiv tænkning. 

Obs. nr. 167. 
Holdning: kooperativ, men usamlet, meget talende og agiteret. 
L. : vaghed, pars-pro-toto. 
0.: selv-henførende, ujævn niveau. 
R. : 52 svar, fusion, pars-pro-toto, materialisering · (Kontamination, Eigenbeziehung, 

Lage). 
A.: betydningsforskydning, materialisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 172. 
Holdning : meget hæmmet og langsom, ikke uvillig, men blokeret. 
L.: neologismer, materialisering, ujævnt niveau. 
0. : vaghed, bogstavelighed, situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 40 svar, vaghed, pars-pro-toto, >modsætninger«, ujævnt niveau. 
A.: blokering, fusion, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 178. 
Holdning: kooperativ, men noget vagtsom, spændt og utryg. 
L.: alle løsninger relevante. 
0 . : nogen V,aghed, ujævnt niveau, mest relevante løsninger. 
R. : 29 svar, fusion, vaghed, pars-pro-toto, bogstavelighed, betydningsforskydning (Ei-

genbeziehung, Konfabulering). 
A.: blokering, pars-pro-toto, betydningsforskydning, symbolisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 190. 
Holdning: kooperativ, men følelsesflad og passiv. 
L.: vaghed. 
0.: inkohærens, vaghed, pars-pro-toto. 
R. : 34 svar, fusion, pars-pro-toto, ringe tydningsbevidsthed. 
A.: blokering, stereotypi, ujævnt niveau. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 194. 
Holdning: kooperativ og interesseret, dog noget adspredt. 
L.: intet påfaldende. 
0 . : vaghed, fusion, blokering, situationsbundet, materialisering. 
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R.: 23 svar, fusion, pars-pro-toto, bogstavelighed (Lage, Eigenbeziehung). 
A.: blokering, vaghed, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 204. 
Holdning: kooperativ, men lidt vagtsom og aggreS<iv. 
L.: fusion, pars-pro-toto, betydningsforskydning, ujævnt niveau. 
0.: bogsllwelighed, situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 37 svar, pars-pro-toto, fabuleringer, genstandsbundet, ringe tydningsbevidsthed. 
A.: blokering, pars-pro-toto, betydningsforskydning, primitiv symbolisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 208. 
Holdning: kooperativ, høflig, meget korrekt, men stiv. 
L. : intet påfaldende. 
0.: lidt vaghed, intet sikkert påfaldende. 
R. : 40 svar, »modsætning« i form af tvangspræget pertentlighed sammen med farve

determinerede svar, ellers intet. 
A.: lidt formalistisk præg over alle reaktioner. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 213. 
Holdning: ikke modvillig, men ekstremt hæmmet, ofte blokeret . 
L.: kan ikke gennemføres. 
0.: kan ikke gennemføres. 
R. : 25 svar, vaghed, pars-pro-toto, fabulering. 
A.: blokering, pars-pro-toto, betydningsforskydning. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 216. 
Prøverne refereret i deres helhed i teksten p. 382 og p. 392. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 218. 
Holdning: meget hæmmet og træg, verbalt ubehjælpsom. 
L.: lidt vaghed, intet sikkert p;\laldende. 
0.: vaghed, situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 13 svar, nogen vaghed, stereotypi. 
A. : blokering, betydningsforskydning. 
Konklusion: moderate tegn pil regressiv tænkning. 

Obs. nr. 226. 
Holdning: begrænset kooperationsevne, er aggressiv og impulsiv, dog villig til at besvare 

testopgaverne. 
L.: ikke foretaget. 
O.: inkohærens, bogstavelighed, pars-pro-toto, situationsbundet, klangassociation, be

tydningsforskydning. 
R.: 13 svar, inkohærens, fusion, pars-pro-toto, ringe tydningsbevidsthed (Eigenbeziehung, 

Lage). 
A. : vaghed, selv-henførende. 
Konklusion: sikre tegn på svært regressiv tænkning. 
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Obs. nr. 228. 
Holdning: kooperativ, lidt vagtsom og utryg. 
L.: fusion. 
0 . : bogstavelighed. 
R.: 30 svar, vaghed, fusion. 
A.: materialisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 230. 
Holdning: spændt og aggressiv, tilpasser sig dog gradvis. 
L.: vaghed, pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
0.: blokering, bogstavelighed, situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 17 svar, vaghed, stereotypi, ringe tydningsbevidsthed. (Lage). 
A.: blokering, betydningsforskydning, materialisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 235. 
Holdning: kooperativ, men ængstelig og lidt aggressiv. 
L.: vaghed, fusion, betydningsforskydning, genstandsbundet. 
0.: vaghed, pars-pro-toto, situationsbundet, bogstavelighed, materialisering. 
R.: 27 svar, vaghed, stereotypi, bogstavelighed, betydningsforskydning, ujævnt niveau. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 236. 
Holdning: kun lidet kooperativ, må opmuntres meget for at testningen kan gennem-

føres. 
L.: materialisering, ujævnt niveau. 
0.: blokering, situationsbundet, selv-henførende, ujævnt niveau. 
R.: 29 svar, vaghed, materialisering. 
A.: kan ikke gennemføres. 
Konklusion: diskrete tegn på regressiv tænkning, svært at vurdere på grund af patientens 

modvillige holdning. 

Obs. nr. 238. 
Holdnin1: meget vagtsom, accepterer dog gradvist situationen. 
L.: inkohærens, pars-pro-toto, klangassociation, ujævnt niveau. 
0.: fusion; pars-pro-toto, situationsbundet, bogstavelighed, ujævnt niveau. 

R.: 32 svar, vaghed, fusion, ringe tydningsbevidsthed, ujævnt niveau. 
A.: klangassociation, neologismer, betydningsforskydning, inkohærens. 
Konklusion: sikre tegn på svært regressiv tænkning. 

Obs. nr. 244. 
Holdning: kun ringe kooperationsevne, ikke modvillig, men ekstremt hæmmet og stiv-

net. 
L. : intet påfaldende. 
0.: intet påfaldende. 
R.: 17 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, ~modsætninger«. 
A.: stereotypi, betydningsforskydning, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 246. 
Holdning: begrænset kooperationsevne og -vilje, taler meget, indtager sære kropsstillin

ger, kan dog bringes til at arbejde nogenlunde med prøverne. 
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L.: selv-henførende, vaghed, »pseudo«-intellektualiseringer. 
0.: ekstrem vaghed, stereotypi, betydningsforskydning, »pseudo«-intellektualiseringer. 
R. : kan ikke give besvarelser, der kan scores, reagerer med ekstremt vage :opseudo«-

intellektualiseringer. 
A.: gennemføres kun halvt, ekstrem vaghed. 
Konklusion : sikre tegn på svært regressiv tænkning. 

Obs. nr. 249. 
Holdning: begrænset kooprratiomrvnr, ikkr mmh-illig, mi·n h:1·111mct og mikker. 
L.: j:evnt go<lr. lnrningrr, intl't pMal<lemle. 
0.: · lclv-henforende, vaghed, pars-pro-toto, situationsbundet. 
R.: 21 svar, vaghed, »modsætninger«. 
A.: intet særligt påfaldende. 
Konklusion: sikre, men ikke meget dominerende tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 250. 
Holdning: lidt vagtsom, men dog kooperativ. 
L.: vaghed, neologismer, materialisering, ujævnt niveau. 
0 .: vaghed, pars-pro-toto, situationsbundl't, materialisering, ujævnt niveau. 
R.: 35 svar, fusion, manglende tydningsbevidsthed, neologismer, betydningsforskydning, 

ujævnt niveau. 
A. : blokering, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på svært regressiv t<enkning. 

Obs. nr. 158. 

Gruppe Ib. 
( 16 patienter). 

Holdning: kooperationsevnen brgrænset, mrget hænnnl't og passiv, <lepres•iv og selvbe-
brejdende. 

L.: vaghed, selv-henførende. 
0.: kan ikke gennemføres. 
R. : 25 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, (Eigenbeziehung, Lage). 
A.: blokering, ekstrem hæmning. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning, men tilstanden er for dårlig til, at mere 

nuanceret bedømmelse kan foretages. 

Obs. nr. 170. 
Holdning: meget talende, men autistisk, absorberet indrr oplevelser, kooperation•villig, 

men adspredt. 
I.. : lidt vaghed, intet særligt p;\!aldende. 
0 . : vaghed, selv-henførende, uj<evnt niveau. 
R. : 44 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, klangassociationer (Konfabulering, Kontami

nation). 
A.: klangassociationer, pars-pro-toto, betydningsforskydning. 
Konklusion: sikre tegn på svært regressiv tænkning, pt. muligvis lettere bevidsthedsslø

ret. 

Obs. nr. 171. 
Holdning: kooperativ, men meget aspontan. 
L.: situationsbundet. 



287 

0.: vaghed, situationsbundet, bogstavelighed. 
R.: 31 svar, vaghed, pars-pro-toto, stereotypi. 
A.: intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: tegn på regressiv tænkning, men bedømmelsen vanskelig, da pt. formentlig 

tillige er dårligt begavet. 

Obs. nr. 173. 
l/oldninR: llORCt uvillig og aggressiv, accepterer dog gradvist situationen. 
L.: intet sikkert påfaldende. 
0 . : pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
R.: 44 svar, fusion, pars-pro-toto, symbolisering, materialisering (Konfabuleringer). 
A. : klangassociation, materialisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 180. 
Holdning: kooperativ, venlig, selvusikker. 
L.: situationsbundet, vaghed. 
0.: situationsbundet, bogstavelighed, selv-henførende. 
R.: 37 svar, vaghed, :.modsætninger«. 
A.: intet sikkert påfaldende, men pt. er bevidst tilbageholdende med at meddele sine 

indfald. 
Kon/clusion : sikre, men diskrete tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 188. 
Holdning: ikke uvillig, men anspændt og forpint. 
L.: intet påfaldende. 
0.: vaghed, :opscudo«-intellektualiserende. 
R.: 34 svar, vaghed, stereotypi, :.modsætninger«, ringe tydningsbevidsthed, ujævnt ni

veau. 
A.: intet påfaldende. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 198. 
Holdning: meget anspændt og hæmmet, koopereref dog gradvist friere. 
L.: intet sikkert påfaldende. 
0 . : nogen, vaghed, men intet sikkert påfaldende. 
R.: 34 sv~r, vaghed, ujævnt niveau. 
A. : blokering, materialisering, ujævnt niveau. 
Konlclusion: diskrete tegn på regressiv tænkning, det ujævne niveau er især væsentligt. 

Obs. nr. 199. 
Holdning: overfladisk set kooperativ, men skjuler vist betydelig modvilje. 
L.: nogen vaghed. 
0.: situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 23 svar, nogen vaghed, intet sikkert påfaldende. 
A.: blokeringer, intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, men pt. tilbageholder formentlig en 

del indfald. 

Obs. nr. 201. 
Holdning: kooperativ, men noget stiv og hæmmet, selvusikker. 
L.: nogen vaghed, ujævnt niveau. 
0 . : inkohærens, bogstavelighed, ujævnt niveau. 
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R.: 36 svar, vaghed, ringe tydningsbevidsthed, (Lage-tendens). 
A.: inkohærens, pars-pro-toto, klangassociation. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 206. 
Holdning: kooperativ, men giver hurtigt op, virker passiv og stillestående. 
L.: intet sikkert påfaldende. 
0.: situationsbimdet, ujævnt niveau. 
R.: 27 svar, nogen vaghed og stereotypi, men intet sikkert påfaldende. 
A.: blokering, stereotypi. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, men oplevelsesm1den er stereotyp 

og unuanceret. 

Obs. nr. 207. 
Holdning: kun moderat kooperativ, ironisk og distancerende. 
L.: en neologisme, herudover intet påfaldende. 
0.: vaghed, selv-henførende, ujævnt niveau. 
R.: 41 svar, >modsætninger«, herudover intet påfaldende. 
A. : blokeringer, formalistiske definitioner. 
Konklusion: kun diskrete tegn på regressiv tænkning, men holdningen har været dæk

kende og afparerende. 

Obs. nr. 221. 
Holdning: overfladisk kooperativ, men noget fraværende, taler uafladeligt, men mono-

tont og uden at vente svar. 
L. : nogen tendens til :.pseudoc-intellektualiseringer. 
0.: inkohærens, selv-henførende, bogstavelighed, situationsbundet. 
R.: 48 svar, vaghed, pau-pro-toto, perseveration (Lage). 
A. : klanga~socintion, syrnholi!'lcring, pan-pro-toto, »n1od!\a.~tning~r« . 

Konklusion: sikre tegn pil regres•iv tænkning. 

Obs. nr. 224. 
Holdning: kooperativ, virker lidt affektflad. 
L.: vaghed, >pseudoc-intellektualiseringer, neologisme. 
0.: stereotypi, selv-henførende, situationsbundet. 
R.: 33 svar, intet sikkert pl'tfaldende. 
A. : stereotypi, klangassociationer. 
Konklusion: sikre, men ikke meget dominerende tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 227. 
Holdning: overfladisk set kooperativ, men virkeligheden lidt vagtsom og distance-

rende. 
L.: vaghed, pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
0.: situationsbundet, pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
R.: 31 svar, vaghed, ringe tydningsbevidsthed, :>modsætninger«. 
A. : materialiserings-tendens, formalistiske definitioner. 
Konklusion: sikre, men ikke meget dominerende tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 229. 
Holdning: usamlet, grænsende til det konfuse, mrget langsom, koopererer dog tl'tleligt, 

nl'tr instruktionerne gentages efter behov. 
L.: vaghed, ujævnt niveau. 
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0. : fusion, bogstavelighed, selv-henførende, ujævnt niveau. 
R.: 45 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
A.: neologismer, klangassociation, fusion, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på svært regressiv tænkning. 

Obs. nr. 239. 
Holdning: kooperativ, men aspontan og farveløs. 
L.: intet særligt plfaldende. 
0.: situationsbundet. 
R.: 37 svar, vaghed, tendens til pars-pro-toto. 
A.: fusions-tendens, ellers intet plfaldende. 
Konklusion: meget diskrete tegn pl regressiv tænkning. 

Gruppe li. 
( 21 patienter). 

Obs. nr. 151. (evt. psykogen, schizofreniform psykose.) 
Holdning: opgivende, selvusikker, ringe udholdenhed, meget begrænset kooperations-

evne. 
L.: gennemføres ikke. 
0. : gennemføres ikke. 
R.: 19 svar, nogen vaghed, nogen streotypi, herudover intet specielt plfaldende. 
A.: nogen tendens til blokering, herudO\·er intet. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, prø\'en "idner om en akut angst

tilstand. 

Obs. nr. 156. (evt. psykogen paranoid psykose). 
Holdning: begrænset kooperationsevne, angstpræget, noget vagtsom. 
L. : srlv-henførende, nogen vaghed. 
0 .: lidt situationsbundet, gennemført selv-henførende. 
R. : 22 svar, vaghed (Lage), ujævnt niveau. 
A. : selv-henførende, pars-pro-toto. 
Konklusion: moderate tegn på regressiv tænkning, tilstanden helt domineret af para

noide forestillinger og angst. 

Obs. nr~·l63. 
Holdning: kooperativ, men hæmmet og blokeret, motorikken stivnet, inadækvat emo-

tionalitet. 
L.: vaghed, genstandsbundet. 
0.: vaghed, bogstavelighed, situationsbundet, pars-pro-toto. 
R.: 10 svar, vaghed, fusion, stereotypi, (Versagen, Lage-tendens). 
A.: blokering, materialiserings-tendens, betydningsforskydning. 
Konklusion: sikre tegn pl regressiv tænkning. 

Obs. nr. 168. (evt. psykogen hysteriform psykose). 
Holdning: hæmmet og forpint, kooperativ efter evne, men finder testningen meget be-

lastende, kontaktsøgende. 
L. : vaghed, fusion. 
0.: vaghed, situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 30 svar, vaghed, fusion, stereotypi, pars-pro-toto (Kontamination). 
A.: fusion, betydningsforskydning, materialiseringstendens. 
Konklusion: sikre tegn pl regressiv tænkning. 



Obs. nr. 184. 
Holdning: meget hæmmet og træg, verbalt ubehjælpsom, virker dårligt begavet (placerer 

sig i Raven-prøven omkr. 5-percentilen). 
L.: vaghed, jævnt dårligt niveau. 
0.: meget vag og ubehjælpsom, situationsbundet. 
R.: 16 svar, vaghed, stereotypi, pars-pro-toto. 
A.: blokering, vaghed, prøven gennemføres kun haivt. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning, niveau'ct jævnt dårligt, formentlig dclvi• 

på grund af intelligensdefekt. 

Obs. nr. 192. (evt. knraktrrogen paranoia. ) 
Holdning: kbbperativ, temmelig dominerende og lidt aggressiv. 
L.: vaghed, genstandsbundet, ujævnt niveau. 
0.: selv-henførende, i øvrigt ingen formelle afvigelser. 
R.: 33 svar, vaghed, pars-pro-toto, ujævnt niveau (tilløb til Eigenbeziehung og Lage). 
A.: blokering, i øvrigt intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 196. (evt. grænsepsykotisk, schizofreniform personlighed, evt. hysteriform 
neurose.) 

Holdning: kooperativ, men forpint og depressiv. 
L.: vaghed, ujævnt niveau. 
0.: lidt ujævnt niveau, ellers intet påfaldende. 
R. : 42 svar, »modsætninger« i prøvens formelle opgørelse, intet påfaldende enkelt be

svarelserne. 
A.: klangassociationer, materialiserings-tendens, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre omend moderate tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 200. 
Holdning: kooperativ, lidt genert og hæmmet. 
L.: intet påfaldende. 
0.: ujævnt niveau, en del forkerte forklaringer, men ingen sikre tegn p;\ regressiv tænk-

ning. 
R.: 29 svar, vaghed, stereotypi, bogstavelighed. 
A.: nogen stereotypi, men intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: kun diskrete tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 209. (evt. psykogent udlost pubertetsreaktion, evt. organisk hjernelidelse. ) 
Holdning: kun moderat kooperativ, verbalt hæmmet, ubehjælpsom motorik. 
L.: jævnt d:\rligt niveau, kan ikke besvare opgaverne, men viser ingen klart regressive 

reaktioner. 
0.: kan ikke gennemføres. 
R.: 22 svar, vaghed, stereotypi, jævnt dårligt niveau. 
A.: klangassociationer (alliterationer), stereotypi, betydningsforskydning. (Goldstein's 

demensprøver løses ud fra en »konkret holdning«.) 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning, intelligensdefekt ell. organisk demens 

sikkert en medvirkende faktor. 

Obs. nr. 211. 
Holdning: kooperativ, men langsom og adspredt, let angstpræget. 
L.: vaghed, stereotypi, neologisme. 
0.: nogen vaghed, situationsbundet, ujævnt niveau. 



R.: 36 svar, fusions-tendens, pars-pro-toto, bogstavelighed, ujævnt niveau. 
A.: blokering, vaghed, neologisme (usikkert) (Raven-prøve og Goldstein's demensprøver 

viser et påfaldende uensartet præstationsniveau.) 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 212. (evt. atypisk depression hos schizoid person). 
Holdning: meget begrænset kooperationsevne og -vilje, opgivende, klager over at tan-

kerne >står stille«, virker småt begavet. 
L.: jævnt dårligt niveau, vaghed, situationsbundet. 
0.: kan ikke gennemføres. 
R.: 12 svar, vaghed, stereotypi, ringe tydningsbevidsthed (muligvis Lage-tendens). 
A.: klangassociation, mange uforståelige reaktioner der vist i overvejende grad skyldes 

manglende accept af opgaven. 
Konlclusion: der forekommer tegn på regressiv tænkning, men de kan skyldes dårlig be-

gavelse i forbindelse med manglende accept af opgaven. 

Obs. nr. 214. (evt. karakterogen paranoia. ) 
Holdning: kooperativ, rolig og stilfærdig, kontakten noget formel og overfladisk. 
L.: vaghed, fusions-tendens, ujævnt niveau. 
0.: vaghed, situationsbundet, meget ujævnt niveau. 
R.: 38 svar, vaghed, stereotypi. 
A. : nogen stereotypi ellers intet særligt påfaldende. 
Konklusior. : kun diskrete tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 217. (evt. psykogen paranoid psykose). 
Holdning: relativt kooperativ, men lidt vagtsom og depressivt hæmmet. 
L.: intet påfaldende. 
0.: fuldt tilfredsstillende forklaringer, men tillige let selv-henførende bemærkninger. 
R.: 43 svar, pars-pro-toto, symbolisering, materialisering, >modsætninger«, meget ujævnt 

niveau. 
A. : blokeringer, pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning side om side med velstrukturerede besva

relser. 

Obs. nr. 219. (evt. psykogen paranoid, depressiv psykose). 
Holdning: kun meget lidt kooperativ, meget selvusikker og selvopgivende. 
L. : intet sikkert påfaldende. 
0 . : noget vag og situationsbundet, men besvarelserne er meget af snuppede og ufuld-

stæ.ndige. 
R .: 5 svar, Versagen, tydelig angst for at meddele spontane indfald, ujævnt niveau. 
A. : blokering, også her manglende spontanitet, ingen sikre tegn på regressiv tænkning. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, men kooperationsevnen var så ringe, 

at test-materialet ikke er meget oplysende. 

Obs. nr. 222. (evt. psykogen paranoid schizofreniform psykose). 
Holdning: vagtsom og usikker, diffust mistydende, er vist i en Wahnstimmungs-tilstand. 
L.: fusion, betydningsforskydning, ujævnt niveau. 
0. : fusion, bogstavelighed, :opseudoc-intellektualiseringer, selv-henførende, meget uens

artet niveau. 
R.: 18 svar, men herudover lange >pseudoc-intellektuelle, symboliserende fabuleringer, 

vaghed, fusion, pars-pro-toto, :opseudoc-intellektualiseringer, ( Eigenbeziehung) . 
A. : blokering, klangassociation, pars-pro-toto. 
Konlclusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 
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Obs. nr. 231. (evt. psykogen schizofreniform psykose) . 
Holdning: kooperativ, men meget hæmmet og langsom, engagerer sig i testarbejdet, men 

ganske uden kontakt med undersøgeren. 
L.: vaghed, fusions-tendens, ujævnt niveau. 
0.: selv-henførende, fusions-tendens, bogstavelighed, ujævnt niveau. 
R.: 30 svar, vaghed, fusion, »modsætninger«, symbolisering (Eigenbeziehung). 
A.: blokering, srlv-hrnforrndr, sy111holisrri11g. 
Konklusion:, ,ikre tegn µ;\ regr<'ssiv tænkning. 

Obs. nr. 232. (evt. atypisk manio-depressiv psykose). 
Holdning: moderat kooperativ, meget passiv, meget ringe udholdenhed. 
L.: jævnt dårligt niveau, men intet specielt påfaldende. 
0.: gennemført situationsbundet og selv-henførende. 
R. : 37 svar, vaghed, pars-pro-toto (tendens til Lage og Kontamination, - lidt usikkert). 
A.: klangassociationer (både rim, asronanser og allitterationer), pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 234. 
Holdning: nogenlunde kooperativ, men lidt uinteresseret og distancerende. 
L.: ikke foretaget. 
0.: vaghed, bogstavelighed, selv-henførende. 
R.: 27 svar, vaghed, »modsætninger«, pars-pro-toto, (Lage) . 
A.: pars-pro-toto, tendens til betydningsforskydning. 
Konklusion: sikre, men moderate tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 241. 
Holdning: kooperativ og interesseret. 
L.: intet påfaldende. 
0.: intet p:\faldendc, meget hujt nivrau. 
R . : 36 svar, nogen tendens til »modsætninger« i prøvens formelle struktur, intet sikkert 

påfaldende i enkeltbesvarelserne. 
A.: intet særligt påfaldende ud over en intellektualiserende form. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, men personligheden forekommer 

disharmonisk. 

Obs. nr. 242. (evt. psykogen schizofreniform psykose). 
Holdning: kun moderat kooperativ, hæmmet og stiv, lidt aggressivt distancerende. 
L.: nogen vaghed, men intet sikkert pMaldendr. 
0.: vaghed, grnnemført situationshundrt, kun trr rrlrvante hl'svarclsrr. 
R.: 19 svar, vaghed, stereotypi. 
A. : klangassociationer, neologismer. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 24 7. (evt. psykogen schizofreniform psykose). 
Holdning: kooperativ, men hæmmetogaspontan. 
L.: fusions-tendens, ujævnt niveau. 
0.: situationsbundet, ujævnt niveau. 
R.: 18 svar, vaghed, stereotypi, Versagen. 
A.: intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: kun diskrete tegn på regressiv tænkning. 
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Gruppe III. 
(6 patienter). 

Obs. nr. 179. (evt. organisk hjernelidelse.) 
Holdning: meget aspontan, efterkommer de givne instruktioner, men på en tom og me-

kanisk måde. 
L. : vaghed, megr.t ringe niveau. 
0 .: kan ikke gl'nnr.mførr.•, pt. fontår slet ikke, hvad opgaven går u<l på. 
R.: 16 svar, ekstrem vaghed, de fleste svar er identiske med :.Farbennennung«. 
A. : alle reaktioner består i meget primitive, genstandsbundne definitioner ar stimulus

ordene. 
Konklusion : ekstrem vaghed, ensartet dårligt niveau, som det kan ses hos svært de

mente patienter. 

Obs. nr. 185. (evt. psykogen paranoid psykose, evt. grænsepsykotisk personlighed). 
Holdning: kooperativ, selvusikker, overomhyggelig. 
L. : neologisme, pars-pro-toto, ujævnt niveau. 
0 . : :.pseudo«-intellektualisering, ujævnt niveau. 
R.: 37 svar, pars-pro-toto, fusions-tendens . 
A. : blokering, visuel, stereotypi. 
Konklusion: tendens til diskret gennembrud af regressiv tænkning ved siden af velstruk

turerede besvarelser. 

Obs. nr. 197. (evt. karakterogen paranoia). 
Holdning : kooperativ, venligt imødekommende. 
L. : i et enkelt tilfælde genstandsbundet oplevelse, ellers intet påfaldende. 
0.: lidt situationsbundet, selv-henførende. 
R.: 28 svar, vaghed, stereotypi, Versagen, pars-pro-toto (Lage). 
A. : blokering, nogen •tereotypi. 
Knnklilsion : sikre men moderate tegn på regre"iv tænkning. 

Obs. nr. 202. (atypisk psykose hos intelligensdefekt patient). 
Holdning: kun begrænset kooperation, undviger ,testarbejdet enten gennem en lidt fjol-

let grinen eller stereotype gentagelser af instruktionerne. 
L.: løser kun tre opgaver, meget vage svar eller opgiven. 
0.: for~tlr slet ikke hvad opgaven drejer sig om. 
R . : 6 svar, Versagen. 
A. : gentager stimulusordene stereotypt. 
Konklusion: matr.rialet for unuanceret til nnjere bedømmelse, men er eksempel på la

vest tænkelige forarbejdning af stimulusmaterialet. - (Ved en senere undenøgclse, 
hvor pt. ikke længere er manifest psykotisk, testes han med Wechsler-Bellevue intel
ligensprøve; IK = 61.) 

Obs. nr. 220. (evt. psykogen paranoid psykose) . 
Holdning: kun moderat kooperativ, lidt spændt og aggressiv. 
L.: let betydningsforskydning, der korrigeres spontant, let fusions-tendens. 
0 . : intet sikkert plfaldende. 
R. : 13 svar, Versagen, - tydelig angst for at give spontane reaktioner, stereotypi, øv

rigt ingen tegn pl regressiv tænkning. 
A.: stereotypi. 
Konklusion: kun diskrete tegn pl regressiv tænkning, men massiv forsvarsholdning og 

angst for spontanitet. 
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Obs. nr. 237. (evt. karakterneurose m. hysteriforme psykotiske episoder, evt. paranoid 
schizofreni, evt. schizofreniform grænse-psykose). 

Holdning: kooperativ over for de kognitive prøver, men meget provokeret og angstpræ-
get ved de projektive prøver. 

L.: intet påfaldende. 
0.: selv-henførende, fortolkende. 
R.: 13 svar, Versagen, tydelig angst for at give spontane reaktioner, ingen sikre tegn 

på regressiv tænkning. 

,, 
A.: blokering, hæmning, men ingen rcgrrssiv•• træk. 
Konklusion: ingen sikre t<'gn p;"1 r<'gressiv tænkning, rnen 

angst for spontanitet. 

Gruppe IV. 
(29 patienter). 

Obs. nr. 153. (klimakteriel paranoid psykose). 
Holdning: kooperativ, koncentreret, naturlig kontakt. 
L.: intet påfaldende. 
0.: intet påfaldende. 

en massiv forsvarsholdning og 

R.: 21 svar, lidt for ringe tydningsbevidsthecl (antydning af tendens til Lage) ellers intet 
sikkert påfaldende. 

A.: intet sikkert påfaldende. 
Konklusion : meget diskrete tegn på regressiv tænkning i prøver, der i øvrigt vidner om 

velstruktureret tænkning. 

Obs. nr. 15 7. (psykogen schizofreniform psykose med hysteriforme og depressive træk). 
Holdning: er floridt psykotisk, ængstelig og appcllerend<', er depressivt selvbebrejdende, 

måske ikke helt bevidsthedsklar. 
L.: vaghed, fusions-tendens, sclv-hcnforende. 
0.: opgives, da pt. ikke kan koncrntrrrc sig 0111 opgavl'n, - opfatlcr ordsprogene de

pressivt sclv-hcnforcnde. 
R.: 10 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, selv-henforende, symboliserende. (Lage-ten

dens). 
A.: stereotypi, vaghed. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning, især er vaghed og fusion dominerende. 

Obs. nr. 159. (psykogen paranoid psykose m. transitivistiske træk). 
Holdning: kooperativ, samlet og koncentreret, lidt ambitiøs og pertentlig, lidt reserveret. 
L.: fusions-tend<'ns, lidt genstandsbundet. 
0.: selv-henførende, bogstavelighed, situationsbundct. 
R.: 43 svar, vaghed, fusion, hogstavrlighed, »psi·udo«-intcllektualiscringer, ujævnt ni

veau. (Kontamination). 
A.: stereotypi, vaghed, klangassociation, materialiseringstendens, »modsætninger«. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 160 (psykogen schizofreniform psykose med hysteriforme træk.) 
Holdning: er floridt psykotisk, taler tidvis inkohærent, er angstprn:get, appellerende, 

neologismer i den spontane tale, men ikke i testbesvarclserne. Måske ikke helt 
bevidsthedsklar. 

L: vaghed, pars-pro-toto. 
0.: vaghed, selv-henførende. 
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R.: 44 svar, vaghed, pars-pro-toto, >modsætninger«. 
A.: bogstavelighed, symbolisering. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 164. (parafreni, organisk demens). 
Holdning: kooperativ, smilende, imødekommende, snakkende. 
L. : vaghed, genstandsbundet, jævnt dårligt niveau. 
0 .: lidt upræcise, utilstrækkelige forklaringer, lidt situationsbundet. 
R.: 26 svar, vaghed, pars-pro-toto, stereotypi. (Lage). 
A. : blokering, i øvrigt ingen sikre tegn på regressiv tænkning. (Goldstein's deme 

prøver løses ud fra en >konkret holdning«). 
Konklusion: alle præstationer temmelig dårlige (sandsynligvis på grund af organisk e 

mens) herudover gennembrud af specielt regressiv tænkemåde. 

Obs. nr. 165. (hysteriform reaktiv psykose). 
Holdning: kooperativ, lidt selvusikker, kontakten forekommer helt naturlig. 
L.: intet påfaldende. 
0 . : intet påfaldende. 
R.: 65 svar, prøven vidner som helhed om umodenhed, men der er ingen tegn på 1 

gression m. h. t. tænkningens formelle aspekter. 
A.: intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: ingen tegn på regressiv tænkning. Testningen er foretaget efter, at de 

manifest psykotiske tilstand er overstået. 

Obs. nr. 166. (manio-depressiv psykose; psykotisk reaktion af maniform karakter). 
Holdning: kooperationsevnen noget begrænset, hektisk talende, angstpræget, rastløs c 

urolig. 
L. : lidt genstand•hundet, intet sikkert påfaldende. 
0 . : lidt srlv-henforende, intet sikkert påfaldende. 
R. : 52 svar, tilstanden præget af rastløshed og diffus angst, ingen sikkert regressiv 

træk i tænkningens formelle organisation. 
A.: intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 169. (psykogen schizofreniform paranoid psykose.) 
Holdnin11: kooperativ og imødekommende, men føler sig provokeret af de projektive 

prøver, bliver blokeret og ængstelig for at udtale sig. 
L.: intet sikkert påfaldende, udover nogen vaghed. 
0 . : selv-hrnforende, herudover intet sikkert påfaldende. 
R.: 50 svar, vaghed, pars-pro-toto, bogstavelighed (Lage-tendens). 
A. : blokering, hæmning, derudover intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 174. (psykogen (evt. karakterogen) paranoid psykose). 
Holdning: begrænset kooperationsevne, rastløs og angstpræget, appellerende. 
L.: intet påfaldende. 
0. : intet påfaldende. 
R. : 36 svar, vaghrd, pars-pro-toto, fabuleringer. 
A. : intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: gennembrud af regressiv tænkning mellem øvrigt velstrukturerede be· 

svareiser. 
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Obs. nr. 175. (schizoid personlighed). 
Holdning: kooperativ, hæmmet, alvorlig og indesluttet. 
L.: intet påfaldende. 
0.: intet påfaldende. 
R . : 46 svar, vaghed, »modsætninger« i prøvens formelle struktur, meget ujævnt niveau, 

herudover intet specielt påfaldende i enkeltbesvarelserne. 
A.: blokering, pars-pro-toto. 
Konklusion: enkelte gennembrud af regrr•siv tænkning p;\ trod• al øvrigt velstruk-

turerl"de bc•varrl•rr. 
•I 

Obs. nr. 176. (psykogen paranoid psykose med transitivistiske træk). 
Holdning: kooperativ, men ukonccntrerct og selvusikker, noget vagtsom og tilbageholder 

svar ved de sidste prøver. 
L.: nogen vaghed, men intet sikkert påfaldende. 
0.: lidt situationsbundet, intet sikkert påfaldende. 
R.: 20 svar, vaghed, Versagen, »modsætninger«. 
A.: blokering, vaghed, selv-henførende. 
Konklusion: sikre, men moderate tegn på rrgrrssiv tænkning. 

Obs. nr. 177. (klimaktt·ricl, paranoid psykose) . 
Holdning: kooperativ, men meget infantil, »fornærmet«, når hun synes, opgaverne bli-

ver for svære. 
L. : vaghed, genstandsbundet. 
0.: lidt situationsbundet, lidt naive forklaringer. 
R . : 46 svar, nogen vaghed, prøven vidner om en umoden personlighed; ingen sikre re

gressive træk i tænkningens formelle organisation. 
A.: blokering, herudover intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: ingen helt sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. !RI. (klimakteriel paranoid psykose, evt. karakterogen paranoia) . 
Holdning: kooperativ, men selvhævdende og lidt vagtsom. 
L.: intet sikkert påfaldende. 
0 . : selv-henforende, men herudover intet sikkert påfaldende. 
R.: 65 svar, vaghed, selv-henførende, svigtende tydningsbevidsthed (Lagetendens). 
A.: nogen stereotypi, ellers intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: gennembrud al regressiv tænkning imellem i øvrigt velstrukturerede besva

relser. 

Obs. nr. 182. (psykogen schizofreniform psykose.) 
Holdning: samarbejdsvillig, men gør et konfust og forvirret indtryk, virker bevidstheds-

svækket, appellerende. 
L.: vaghed, fusion, pars-pro-toto. 
0 . : vaghed, situationsbundet, fusion, inkohærens. 
R.: 24 svar, vaghed, fusion, pars-pro-toto, (Kontamination, Konfabulering, Lage). 
A.: blokering, vaghed, inkohærens, pars-pro-toto, stereotypi. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning, især er vaghed og fusion dominerende. 

Obs. nr. 186. (defektudvikling efter tidlig organisk hjerneskade.) 
Holdning: meget begrænset kooperationsevne, ukonccntreret, rodet, motorisk urolig. 
L.: nogen vaghed, jævnt dårligt niveau. 
0.: nogen vaghed og stereotypi. 
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R.: 27 svar, vaghed, stereotypi, svær disintegration i prøvens formelle struktur. 
A. : intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: tegn på regressiv tænkning, især vaghed og stereotypi. 

Obs. nr. 187. (karakterogen paranoia) . 
Holdning: kooperativ, næsten lidt servil sin beredvillighed, virker affektlabil O@ 

henførende, taler meget. 
L.: intet påfaldende. 
0 . : selv-henførende, i øvrigt intet påfaldende. 
R.: 71 svar, :omodsætningerc i prøvens formelle struktur, ingen sikkert regressive 

i enkeltbesvarelserne. 
A.: stereotypi. 
Konklusion: kun diskrete tegn på regressiv tænkning blandt øvrigt velintegrere< 

svareiser. 

Obs. nr. 191. (blandet hysteriform og schizofreniform psykogen psykose). 
Holdning : kooperativ, imødekommende, men provokeres af de projektive prøve: 

ver usikker og angstpræget. 
I.. : intet påfaldende. 
0 . : intet påfaldende. 
R.: 32 svar, vaghed, stereotypi, pars-pro-toto (Lage-tendens). 
A. : visuel, klangassociation, stereotypi. 
Konkl1<sion : moderate tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 193. (blandet hysteriform og schizofreniform, psykogen psykose) . 
Holdning : meget hæmmet og langsom, virker konfus og fjern, er sikkert bevids 

svækket. 
L. : vaghed, situationsbundet. 
0 . : vaghed, bogstavelighed, situationsbundet. 
R. : 36 svar, vaghed, fusion, svigtende tydningsbevidsthed. (Kontamination). 
A. : blokering, klangassociation, stereotypi. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 195. (psykogen blandet hysteriform og schizofreniform psykose) . 
Holdning: kooperativ og imødekommende, noget angstpræget og appellerende. 
L.: intet påfaldende. 
0 . : en smule vaghed, i øvrigt intet påfaldende. 
R. : 30 svar, vaghed, betydningsforskydning, pars-pro-toto, stereotypi (Lage). 
A.: materialiseringstendens, stereotypi. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 203. (karakterneurose) . 
Holdning : kooperativ, lidt selvusikker og ængstelig, dog naturlig kontakt. 
L.: intet påfaldend~. 
0.: intet sikkert påfaldende. 
R. : 45 svar, prøven vidner om en hæmmet, men ikke psykotisk tilstand, - ingen 

på regressiv tænkning. 
A.: intet påfaldende. 
Konklusion: ingen tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 205. (karakterneurose hos schizoid personlighed. ) 
Holdnin1i: kooperativ, noget usikker, arbejder omstændeligt. 
L. : intet påfaldende. 
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0.: intet påfaldende. 
R.: 49 svar, vaghed, ~modsætninger«, pars-pro-toto, symbolisering. 
A. : pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regressiv tænkning (i modstrid med den kliniske diagnose 

fremtræder pt. gennem testningen som en schizofrenifonn grænsepsykotisk personlig
hed). 

Obs. nr. 210. ,j(endogen depression). 
Holdning: kooperativ, men meget hæmmet og depressivt selvbebrejdende. 
L.: jævnt dårligt niveau, tilbøjelig til at give op. 
0.: vaghed og lidt situationsbundet, opgivende. 
R.: 27 svar, ingen sikre tegn på regressiv tænkning. 
A.: en enkelt ~uforståelig« reaktion, i øvrigt ingen sikre tegn på regressiv tænkning. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regressiv tænkning, bortset fra nogen vaghed. 

Obs. nr. 215. (psykogen (evt. karakterogen) paranoid psykose). 
Holdning: kooperativ, arbejder ihærdigt og ambitiøst, taler meget. 
L.: intet påfaldende. 
0.: lidt selv-hcn!ørendc, i øvrigt intet påfaldende. 
R;: 48 svar, meget fantasirige, ganske let tendens til fusion og pars-pro-toto. 
A.: stereotypi. 
Konklusion: gennembrud af diskrete former for regressiv tænkning blandt øvrigt vel

strukturerede besvarelser. 

Obs. nr. 223. (hysterisk neurose med depersonalisationsoplevelse). 
Holdning: kun moderat kooperativ, meget appellerende, vekslende mellem en servil og 

og en aggressiv holdning. 
L.: intet påfaldende. 
0.: intet påfaldende. 
R.: 29 svar, vidner om en angstpræget, men ikke psykotisk tilstand, ingen regressive træk 

i tænkningens formelle organisation. 
A. : intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: ingen tegn på regressiv tænkning. 

Obs. nr. 225. (hallucinatorisk, alkoholisk psykose). 
Holdning: kooperativ, men nervøs og sitrende, kun ringe udholdenhed. 
L.: vaghed, genstandsbundet. 
0.: vaghed, let situationsbundet. 
R.: 40 svar, præstationerne jævnt hen lidt banale, men ingen sikre tegn på regressiv 

tænkning. 
Konklusion: bortset fra nogen vaghed, ingen tegn på regressiv tænkning. (Prøven er 

foretaget efter, at den akut psykotiske fase er overstået.) 

Obs. nr. 233. (psykogen paranoid psykose). 
Holdning: kooperativ, koncentreret ved de kognitive prover, men bliver ængstelig ved 

de projektive. 
L.: intet påfaldende. 
0 . : intet p!faldende. 
R.: 10 svar, Versagen, ganske let tendens til pars-pro-toto. 
A.: blokeringer, herudover intet sikkert påfaldende. 
Konklusion: gennembrud af ganske diskrete tegn på regressiv tænkning blandt øvrigt 

velstrukturerede besvarelser. 
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Obs. nr. 240. (psykogen depression hos sensitiv, umoden person). 
Holdning: kooperativ, virker meget barnlig, kontakten naturlig. 
L.: vaghed, genstandsbundet, ujævnt niveau. 
0.: situationsbundet, bogstavelighed, betydningsforskydning, stereotypi. 
R.: 20 svar, vaghed, fusion, pan-pro-toto, >modsætningerc: (tendens til Kontamination 

og Lage). 
A.: tendens til pars-pro-toto. 
Konklusion: sikre tegn på regreaaiv tænkning. (Der er klar modstrid mellem den kliniske 

vurdering og testvurderingen af denne patient). 

Obs. nr. 245. (psykogen schizofrenifonn psykose). 
Holdning: kooperativ, meget høflig, men lidt genert og ængstelig. 
L.: intet påfaldende. 
0.: nogen vaghed, men intet sikkert påfaldende. 
R.: 28 svar, nogen vaghed og ujævnt niveau, herudover intet påfaldende. 
A.: blokering, nogen stereotypi, dog intet sikkert plfaldende. 
Konklusion: ingen sikre tegn på regreasiv tænkning. Testningen er foretaget efter, at den 

manifest psykotiske tilstand er klinget af. 

Obs. nr. 248. (usikker diagnose, evt. Chorea Huntington). 
Holdning: kooperativ, virker lidt stereotyp og unuanceret. 
L.: . vaghed, let genstandsbundet. 
0.: nogen vaghed, lidt selv-henførende. 
R.: 31 svar, vaghed, stereotypi, lette betydningsforskydninger. 
A.: stereotypi, i øvrigt intet påfaldende. 
Konklusion: tegn på regressiv tænkning, spec. i fonn af nogen vaghed og stereotypi. 

Testning ikke gennemført på grund af manglende kooperationsevne på patienten: 

Obs. nr. 152: (schizofreni, akut kataton fonn.) 
Obs. nr. 155: (schizofreni, blandet kataton-hebefren type). 
Obs. nr. 161: (episodisk schizofrenifonn paranoid psykose) . 
Obs. nr. 162: (psykogen paranoid psykose). "' 
Obs. nr. 183: (schizofreni, hebefren fonn). 
Obs. nr, 189: (psykogen (event. karakterogen) .paranoid psykose). 
Obs. nr. ~43: (parafreni). 


