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Recensent: leg läkare Pepa
Jönsson, leg psykoterapeut,
privatpraktiserande psykiater,
Täby.

Verena Kast är utbildnings-
analytiker vid C G Jung-insti-
tutet i Zürich och ordförande i
den internationella organisa-
tionen för jungianska analyti-
ker, IAAP.

Boken återger den moderna
jungianska teoribildningen om
komplexbegreppet. I förordet
av Suzanne Gieser och i inled-
ningskapitlet finner läsaren de-
finitioner och förklaringar till
viktiga teoretiska nyckelbe-
grepp, t ex komplex, själv, ja-
get, personan, skugga, ani-
ma/animus.

Anpassning
till livets villkor
I första kapitlet sammanfat-

tar Kast flickans och pojkens
frigörelse och dess normala tid-
punkt. Hon går igenom de olika
komplexformerna för mannen
och kvinnan och deras betydel-
se för den enskilde individens
lösningar av problem och an-
passning till livets villkor.

Genom beskrivningar av
kliniska fall, sagor och myter
samt citat och tolkningar av
Franz Kafkas brev till sin far
visar författaren hur avgörande
dessa komplexbildningar är för
människans utveckling. Hon
beskriver också möjligheterna
för sina analysander att bearbe-
ta sina komplex och därmed
uppnå en större självständighet
och personlig mognad.

Lättläst teoribeskrivning
Boken är i högsta grad en

koncentrerad teoribeskrivning.
Den är dock relativt lättläst,
inte minst på grund av fallbe-
skrivningarna och sagoberät-
telserna. Kast skriver lättsamt,
med humor och respekt för
människans tillkortakomman-
den. Hon använder knappast
några teoretiska begrepp i

»komplexkapitlen», vilket gör
texten lätt tillgänglig. Boken
rekommenderas till alla med
intresse för personlig utveck-
ling. Psykoterapeuter och psy-
koanalytiker kan ha nytta av
den i sin yrkesutövning. •

Gripande roman om
ett märkligt kvinnoöde
»Jag trotsar för att jag har

något ädelt och stort att uträtta
och inte är skapt för det vardag-
liga. Det handlar om en kamp
på liv och död.» Detta skriver
Sabina Spielrein i sin dagbok i
november 1911. Det året avslu-
tade hon sina medicinska studi-
er med avhandlingen »Über
den psychologischen Inhalt ei-
nes Falls von Schizofrenie».
Samma år presenterade hon
sina tankar om destruktiviteten
hos människan för Onsdags-
sällskapet i S Freuds våning på
Berggasse 19 i Wien. 1912
publicerade hon denna teori i
arbetet »Die Destruktion als
Ursache dess Werdens».

Boken »Sabina» är skriven i
romanform och berättar histo-
rien om ett märkligt kvinno-
öde. Sabina Spielrein var rysk
judinna från Rostov vid Don.
Hon föddes 1885 i en välbär-
gad köpmannafamilj. Hon
hade tre yngre bröder och en li-
ten syster. Den sistnämnda dog
när Sabina var mycket liten.
Under tonåren blev Sabina all-
varligt psykiskt sjuk, kanske
till följd av sexuella övergrepp,
och skickades till Eugen Bleu-
lers klinik i Zürich. Då var hon
19 år, och C G Jung blev hen-
nes läkare. Sabina tillfrisknade
snabbt, och redan året därpå
(1905) började hon studera me-
dicin vid universitetet i Zürich.
Fram till 1909 umgicks Sabina
och Jung mycket intensivt som

läkare och patient, som student
och handledare, som vänner
och, tror man på goda grunder,
även som älskande. Enligt bo-
ken och även enligt författa-
rens dokumenterade källor tog
förhållandet abrupt slut på
grund av att Sabinas föräldrar
grep in. Sabina fullföljde sina
studier och flyttade till Wien,
där hon kom i kontakt med
Freud. Han tolererade henne
men var skeptisk till hennes
idéer om den destruktiva kraf-
ten som skapande potential i
människans psyke. Senare har
både Freud och en rad andra
teoretiker bekräftat denna tan-
ke. Av Sabinas skrifter beteck-
nas de två här ovannämnda
skrifterna som de mest betydel-
sefulla. Flera av hennes senare
skrifter är också anmärknings-
värda. Hon ägnar sig åt att söka
paralleller och att tolka språk
och symboler.

Psykoanalytiker
och läkare
Sabina fortsatte vidare sin

bana som psykoanalytiker och
läkare. 1923 återvände hon till
Sovjetunionen, där hon organi-
serade och ledde en barnpsyki-
atrisk klinik i Moskva fram till
1926. Hon avbröt sin psyko-
analytiska verksamhet 1926
och återvände till Rostov i
samband med att psykoanaly-
sen förbjöds i Sovjetunionen.
Hon verkade som läkare där
fram till 1941. Sabina och hen-
nes två döttrar blev skjutna
utanför synagogan i sin födel-
sestad av tyskarna tillsammans
med stadens judar.

Lockar
till sträckläsning
Romanen »Sabina» är väl

skriven. Den är gripande, och

man släpper den inte förrän den
är färdigläst. I efterordet upp-
ger författaren sina källor och
sin syn på hjältinnan och den
tid hon levde i. Boken är läs-
värd för alla, dels som en fin ro-
man, dels för att den ger en
återblick i ett stycke av psyko-
analysens historia. •

Alternativ-
medicin:
diskussion
eller tystnad?
Odd Jarle Kvamme, red.

Innføring i alternativ medi-
sin. 240 sidor. Oslo: Universi-
tetsforlaget, 1996. ISBN 82-
00-42017-5.

Edzard Ernst, ed. Comple-
mentary medicine, an objec-
tive appraisal. 170 sidor. Ox-
ford: Butterworth–Heinemann,
1996. ISBN 0-7506-3141-4.

Recensent: docent Niels
Lynöe, institutionen för soci-
almedicin, Umeå universitet.

Det finns numera en uppsjö
av litteratur om alternativmedi-
cin. En blick på bokhandlarnas
hyllor vittnar om vad som har
den läskunniga allmänhetens
intresse. Det handlar om allt
från auramassage, jordstrål-
ning, curry-linjer (och den där-
med kopplade sängflyttnings-
behandlingen), spådomskonst
med tarotkort (för kort- och
långsiktiga hälsoprognoser),
kiromantik till homeopati- och
akupunkturbehandling. Flera
av dessa böcker har som mer
eller mindre uttalad ambition
att få allt till att hänga samman
i en stor och fullständig kosmo-
logi där vetenskap, ockult kun-
skap och mystik ingår som
jämförbara och likvärdiga in-
gredienser. Denna strävan är i
överensstämmelse med New
Age-rörelsens idéer. Intresset
för alternativmedicin kan såle-
des också ses som ett uttryck
för intresset för New Age-idé-
erna. Det uttalade eller under-
förstådda budskapet är klart:
Det finns mer mellan himmel
och jord än vad vetenskapen
kan förklara. Och eftersom ve-
tenskapen inte kan förklara allt
så måste man inte bara tillåta
utan också acceptera mystik
och ockultism.

I New Age-rörelsens anda
kan man således tala om intres-
set för en sorts magisk veten-
skap. Detta kan ses i kontrast
till den rationella vetenskap
som vi känner och är socialise-
rade in i genom läkarutbild-
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