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p Myten om fbrtr^gda rninnen
ihergrepp. Del blir alllsj eti

Aldrandets
pldga
amla miinniskan, snart 

iir Hanna i Yng- 
ve Bergers nyligen ut- 

•mna Berottelsen om Hanna, 
latur och Kultur). Del iir 
arvt all valja en gammal dam 
id svikande normihne och 
itpr^de Hxa id^er till hu* 
idperson. Hanna iir en grinig 
immal iinka som stiindigt 
immar sina hyllor med foion 
man, bam och bambam och
mtssndjd med de slandigt 

ixiande flickoma fran
mhjiilpsbyrSn.
En dag f^r hon frdn sin baU 
>ng syn p5 en ung man som 
idar naken i sjon nedanfor 
innes hus. Han iterkommer 
I fiesta morgnar och Hanna 
aderar honom i sin kikare. 
an vacker starka kiinslo^F 
)S henne och hon bdrjar 
omma om kiirleken som en 
n&ring.
Ar delta en manlig onske- 
6m: Alt viicka en slumran- 
j sexualitet till liv genom 
n bloila niirvaro, genom 
m manliga kroppens arkais- 
I skonhet? Jag blir pS elt 
•endomligi salt generad pS 
annas viignar. Hon forlorar 
n vardighet. sill ISnga livs 
imlade erfarenhel och ram- 
r in i en tonSrsforalskelses 
istansloshei.
Jag kommer all tiinka pS 
m kanadcnsiska forfattaren 
largaret Laurence. Hennes 
)man The Slone Angel, 1964 
)S svenska Marmordngeln. 
983) handlar om Hagar 
hipley, en missiiinksam och 
naelak dam p^ 90 ar som li- 
er av didrandets pl^ga och 
ialploshcl. Hon blandar 
linnen frSn silt Idnga och 
5rda liv med nuel och vet 
lie alltid var hon befinner
ig-
i elt sista desperat forsok 

tl undkomma vdrdhemmet 
^mmer hon fr^n silt hus diir 
on bor med son och son- 
ustru. Hon iir envis och 
lursk, Stoll och slingslig och 
■amfor alll iir hon hela tidcn 
edd inifrSn med sina egna 
gon och viirderingar. Hon 
iinns oerhort levande och 
kta, inte inpassad i eti far- 
igt forfallarscenario. Hen- 
es handlingar masle ha 
verraskai ocksd forfattaren. 
)e ar inte mindre absurda an 
lannas hos Yngve Berger 
len mer forankrade i den ge- 
talt romanen byggt upp.

Alderdomen ar inte sar> 
skilt glansfuM, men den
har sin egen vardigheL 
sin egen dramalik. Det 
ar inte att Yngve Berger 
styr ut Hanna i en bad- 
drakt med en skar behd 
utanpd som g5r henne 
pinsam utan avstdndet 
mellan fbrfattare och 
diktad gestalt som gor 
henne Idjiig och patetisk 
och Ungt ifrdn trovardig.

Nar ett tillrackligt stort 
antal psykoterapeuter 
tror att sexuellt utnyttjan- 
de ar en sann sjukdoms- 
forklaring, blir det ound- 
vikligt att manga patien- 
ter, som lider av belt 
andra problem, till slut 
blir overtygade om att 
de ocksa iir offer for det- 
ta, skriver professor Fre
derick Crews i boken 
The Memory Wars. Kata- 
rfna Oscarsson anmiiler.

an minnesterapeuter 
skapa minnen hos sina 

JL^^palienler? Ja. hiivdar 
professor Frederick Crews, den 
i dag mest framlradande krili- 
kern av lerapier som syflar till 
att plocka fram sa kallade fdr- 
Iriingda eller bortirangda min
nen. Crew har nyligen publice- 
ral en myckel k'ontroversiell och 
intressant bok i amnel -

SaKlitteratur

Frederick Crew.\
The Memory Wars 
Freuds legacy in dispute 
New York Review

Del iir allmanl kdnt bland fors- 
kare all del inte Finns ndgra som 
heist vetenskapliga bevis for 
den freudianska leorin att fram- 
plockandet av s5 kallade for- 
triingda minnen loser patientens 
problem i nuel.

Okning
Under de senasie lio aren har 

antalet anmalningar om sexuel- 
la dvergrepp mol barn okat 
lavinarial. Och en sior del av 
anmalningarna kommer fran
miinniskor som lidigare ej ens 
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anlylt alt de genomlevt sSdana 
iragiska handelser i sina liv; 
minnena av sexuclla dvergrepp 
har uppstiitt efler all de traffal 
terapeuter som anser alt sexuellt 
ulnytljande under barndomen ar 
den mest sannolika och vikli- 
gaste orsaken till den vuxnes 
olika symptom.

Enligt Frederick Crews iir del 
myckel troligt all del dkande 
antalet anklagelser om sexuellt 
Ulnytljande inte handlar om all 
man uppmarksammat del verk- 
liga problemei med sexuellt ul
nytljande av barn; i stallei ar 6k- 
ningen en effeki av alt det rSder 
en lerapeuiisk trend p3 en rent 
absirakt nivd.

Han iir djupt oroad av utveck- 
lingen eflersom de underliggan- 
de antagandena bakomNlenna 
flodvSg av anmalningar precis 
stammer dverens med grundleo- 
rin inom den klassiska psyko- 
analysen. Med delta menar 
Crews all bada dessa inrikining- 
ar - psykoanalysen och Recove
red Memory Therapy (RMT) - 
anlar att bortlriingning iir en 
vanlig metod all haniera trau- 
man p^.

B5da riklningarna anlar ocksS 
alt upplevelser i den lidiga barn
domen skapar minnen som, 
trots alt de legal borlglomda i 
del undermedvetna, kan plockas

Forlranger obehagliga upplev(lser? EnligI Frederick Crews iir del myckel 
iroligl ail del okande anlalel anklagelser om sesuelll ulnylljande av bam ar 
en effeki av all del rSder en lerapeuiisk Irend pi en renl abslrakl nivi.

fram med stor delaijrikedom 
flera iriionden senare. Bada ro- 
relserna menar ocksi alt lidiga 
barndomsupplevelser - vare sig 
del ror sig om verkligl eller 
uppdiktal sexuellt ulnytljande, 
har en unik patogen, det vill 
siiga sjukdomsalstrande, bety- 
delse. Och all palienten blir 
frisk nar han ilerupplever gam- 
la minnen. Teorin ar pa elt salt 
allrakliv, men osann, sager 
Crews och andra kritiker av 
Freud (jfr Richard Webster, 
"Why Freud was Wrong", Har- 
per-Collins, 1995).

plolsligi se sig sjalva som offer 
for barndomsupplevelser som 
de tidigare inte kiini till!

Niir ell tillriickligl stort antal

Symboler
Dessulom hehandlar siviil 

psykoanalys som RMT sympto- 
men som symboler for gamla 
foririingda minnen. Det vill 
saga man anlar att del ursprung- 
liga traumat spelas upp om och 
om igen, men med olika ut- 
Iryckssall, i den vuxne palien- 
tens beteende.

Men det viktigasle ar. menar 
professor Crews, all bida dessa 
rorelser misslyckas med alt 
konlrollera vilken effekt tera- 
peutens egna ideer har pi pa- 
tienlens lankar; del vill siiga hur 
kontrollerar man hur villig pa- 
tienten'iir att acceptera alia idier 
han far av sin terapeut?

Hela RMT-rorelsen bdrjade i 
mitten pi 1980-talet efter 10-15 
ir av okad feministisk medve- 
lenhel om att minga fall av 
sexuellt utnyltjande av barn aid- 
rig anmaldes. Nar den feminis- 
tiska rorelsen presenterade 
verkliga fall av sexuella over- 
grepp mol barn mottes den di 
av oinlresse och till och med 
fdrakt frin klassiska freudianer.

I mitten av iitiolalel skedde 
emellerlid nigot nytt. Den full- 
standigt sjaivkiara onskan att dra 
fram alia fall av sexuellt ulnytt- 
jande av bam i ljuset, kombinera- 
des med den Ivivelaktiga freudi
anska synen, namligen iron att 
manniskans hjama kan lagra 
Iraumaliska erfarenheter och 
ilerfi dem inlakta minga ir sena
re. Terapeulen overtygar patien- 
ten att det har hani, menar Crews.

psykoterapeuter tror att sexuellt 
ulnvlliande iulnylljande ar en unik, pilitlig 
och sann patogenes (sjukdoms- 
fbrklaring), hlir del oundvikligl. 
menar professor Crews, all 
minga av deras palienter. som 
lider av hell andra problem, till 
slut blir overtygade om all de 
ocksi ar offer for delta.

Crews ar inte psykolog, hur 
kan han di vela vad han talar 
om?

I USA Finns sakert minsl 400 
olika slags terapimeloder, som 
alia havdar alt de har kliniska 
bevis for sin effektivilel. Della 
blir ju hogsl motsagelsefulll. 
minsl sagl. For all kunna gora 
en objektiv beddmning och en 
verklig'jamfdrelse ardel snarare 
en fdrdel om man befinner sig i 
ell ulanfor-perspekliv, fdrklarar 
Crews.

Saknar utbildning
I dag Finns del ju alia mdjliga 

och omojliga slags psykolera- 
pier. Flera av de sa kallade Re-
covered-Memory-lcrapeutcma 
saknar hell akademisk ulbild-

slags intellekjuelll dvergrepp 
fran lerapeutens sida!

RMT-rdrelsen iir hell enkell 
djupt oclisk, sammanfaltar Fre
derick Crews. Dot allvarliga i 
siluationen blir alll tydiigare nar 
allt fler RMT-lerapeuler Falls i 
ratten for alt ha fdrstort sina pa- 
lienlcrs liv, eller for alt ha fdr- 
sldrt de iniins eller kvinnors liv 
som Ulan grund anklagats for all 
ha fdrgripit sig pi sina egna 
bam. siiger han. I flera fall - se- 
nasl i Kalifornien. har flera 
RMT-lefapeulcr Fallts i domslol 
for felhehandling. Inte bara pa- 
lienierna. utan aven deras anhd- 
riga. som osannFardigl har an- 
klagals tor dvergrepp. menar alt 
terapeuterna har fdrsldrl deras 
liv.

Crews och andra moderna kri- 
liker av den freudianska skolan 
menar alt hisloriska fakla talar 
for sig sjiilv. Freud grundade 
till exempel lillsammans med 
sina liirjungar lirnest Jones och 
S. Fercnc^i en hemlig kommitte 
inom den psykoanalytiska rdrel- 
scn. Kommitlens uppgift var all 
gdra propaganda fdr Freuds ide
er och alt smulskasla Freuds 
kriliker.

Verksamheten hlomslrade 
mellan 1912 och 1920. Anda 
fram till 1944 var kommitlens 
existens okiind. Frederick 
Crews 'menar all hilden av 
Freud som en osjiilvisk. nastin- 
lill dverjordisk man har alt gdra 
med den effektiva PR som gjor- 
des i datidens psykoanalytiska 
rdrclse (ell lillvagagingssatl 
som inom parenics sagl fdrefal- 
ler hdra hemma mer i en lotali- 
liir organisation ar inom en fdr- 
mcnl vetenskaplig inriktning).

An i dag. niir Freuds person 
har alll mindre belydclse fdr 
den psykoanalytiska skolans re- 
speklabililcl. fortsiilier motstin- 
dcl mol all lala forskare beskri- 
va Freud som den miinniska han 
egcnlligcn var havdar Crews. 
Till och med viktigl forsknings- 
malcrial. som ulgdr grunden fdr 
vir kiinnedom om Freud och 
bans lid. undanhalls forskare. 
sager han.

ning i psykologi, skriver Crews. 
Samiidigl Finns del minga som 
har imponerande hdga akadc- 
miska meriler. Tyvarr verkar 
hog utbildning inte vara nagon 
garanti fdr vetenskaplighel och 
si vidare. Enligt Crews heror 
della pa det skadliga inflytande 
som den freudianska hegemo- 
nin i USA haft, iinda fram till de 
senaste iren.

De fiesta RMT-terapeuler tror 
verkligen att de hjalper palien- 
len. Del hela iir ironiskt och 
djupt tragiskt, anser Crews. 
RMT-rdrelsens egen litleratur 
visar alt patienlerna i sjiilva ver- 
kel fdrsamras under lerapins 
gSng - ofta^si lingl som till 
sjalvmordsfdrsdk.

Offer
Crews havdar alltsi alt den 

freudianska inrikiningen, med 
dess speciella terapeutiska me- 
lod. dkade anlalel pislidda fall: 
elt stort antal patienter bdrjade

Recensenler i USA har pri- 
sal Crews mod. Phyllis 
(irosskuiih, arisedd histori- 
kcr, sager till exempel all 
"Crew s sunda Idrnuft skar 
rakt igenom den masshyste- 
ri som rider nar del galler 
det fortrangda minnes-syn- 
dromet... Oradd och provo- 
cerandc har han belysl en 
modefluga inom terapin 
som har Ibrstdrt minga 
oskyidiga manniskors liv".

Ond cirkel
Det groleska ar att terapeulen 

i del lagel kan skylla patientens 
beteende pi all han fortrangt 
sina verkliga kanslor. Det hela 
blir nigot av en myckel ond cir
kel. Crews har model all havda 
all minga av dessa terapeuter 
sager alt palienten bara for- 
tringer minnen om han eller 
hon inte minns nigra sexuella

Och Fil dr Sheldon LitI, fdrfat- 
lare till boken "Humanistisk 
psykologi och gestaliterapi 
Almqvisi & Wiksell, underslry- 
ker all "Crews kraftfulla krilik 
av psykoanalylisk psedoveten- 
skaplighet kan bidra till att fi del 
freudianska imperiet pi fall, lika 
snabbt som det marxistiska kol-
lapsade. Fdrhoppningsvis bere- 
der delta vagen for nya.modema 
och mer effektiva psykoterapi- 
metoder".

Crews bok ar en viickarklocka 
for den svenska publiken, som 
hitlills inte varit van vid att se 
Freud kritiseras offentligt.

KATARINA OSCARSSON
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