Av Sverre Varvin

Innledning
En pasientsa: «Hvis jeg skal snakke
om «det»,ville jeg opplevedetigjen».
«Det» «fylte» rommet. Det føltes som
om vi entenkunne snakke om «det»,
eller ingenting. I det felles terapeutiske arbeidetfant vi etterhvertut mer
om hva dette upersonlige pronomen
henviste til, men selv etter flere års
terapi, slipper «det» fortsatt ut sine
«spøkelser»i form av nattlige mareritt, kroppslige symptomerog hallusinatoriskeopplevelser.
Ekstremtraumatiseringkan lamme
både følelseslivet og tankeevnenhos
bådeofferet/overleverenog terapeuten
og vanskeliggjøre en helende dialog.
Den hjelpeløsheten som terapeuten
føler når ordene slipper opp, viser en
flik at den massivefornedrelseog umenneskeliggjøring som organisert
vold innebærer.A., denunge kvinnen
somikke kunne snakkeom «det»,var
preget av overgrepenepå alle livets
områder.
Ekstrem traumatisering forårsaket
av organisertvold er endemisk.Bare
siden 2. verdenskrig er ufattelig
mange menneskerblitt rammet. Ikke
bare individuelle liv er ødelagt, men
ogsåfamilier og hele samfunn.Etter2.
verdenskrig tok det lang tid før man
kunne snakke om og prøve å bearbeide skadeneetter Holocaust. I dag
opplevervi igjen at det er vanskeligå
snakkeom overgrep.
Spørsmåleter ikke bare hvordan
overleverenforholder seg til overgrepene, men også hvordan resten av
samfunnetgjør det. Bak disseproblemer ligger den mer grunnleggende
problemstilling: Hvordan er det mulig
å ha kunnskapom slike overgrep?
Jeg vil i denneartikkelendiskutere
dette spørsmåletslik det viser seg i
den terapeutiske situasjon. Jeg vil
hevde at det ikke bare dreier seg om

manglendeinteresseog uvilje mot å
vite, men om fundamentaletrekk ved
traumatiseringsprosessen
somvanskeliggjør tenkning.Et uttrykk for detteer
at følgetilstanderofte kun viser seg i
handlinger,i væremåterog som tegn i
kroppen,for eksempeli form av somatisk sykdom.
Integrering og heIing i psykoterapi
er derfor en sterkutfordring til symboliseringsevnenbåde hos pasient og
terapeut.

Kan vi forstå
alvorlige traumer?
Traumer oppleves ikke som enkelthendelseri ens liv, men somnoe som
definerer livet, noe som former livet
etterpå (Bollas 1987). Dette gjelder i
høy grad alvorlige eller ekstremetraumatiske påkjenninger. De oppleves
ofte somet tidsskille. Det er entid før,
og en tid etter. Forbindelsenblir ofte
brutt mellom dette før og etter og
hukommelsen;evnentil å huske og å
organiseresine livserfaringer kan bli
alvorlig skadet.Ogsåminnenefra før
tragedien,spesieltde gode, kan ødelegges eller forandres i ens indre.
Fortiden kan omskrives, og tidligere
hendelserkan framstå som traurnatiske brudd på ens integritet. I verste
fall blir det somhar vært godt i barndommen og oppveksten, lukket til.
Somfølge av det kan framtidenframstå sommeningsløsog utenhåp.
Det er noe somikke kan fattesmed
det vi kaller alvorlige traumer. Noe
som motsetterseg evnentil å settedet
i en meningsfylt sammenheng.Det er
en viss rimelighet i at man ikke tar inn
over seg at menneskerkan gjøre slike
alvorlige ting mot andre mennesker.
Dessutenvekker det både skyld- og
skamfølelser.Mange overlevere har
blitt møtt med,eller følt segmøtt med,
en ordløs mur somtilsvarer dende har
følt i seg selv. En «conspiracy of
silence»,taushetenskonspirasjon,har
blitt resultatet. Familier, grupper og

hele samfunnhar værtstilltiende enige
om at det er bedreå glemme.
Det finnes ikke ord, «det» ligger
utenfor det somman kan forestille seg
og det er for smertefullt å prøve.
Mentale forsvars- eller overlevelsesmekanismertrer i funksjon. Overlevere fra konsentrasjonsleirehar sagt at
hvis de var der, var der i denforstand
at de opplevde eller tok inn over seg
hva som hendte,ville de ikke ha overlevd.
Hva slagskunnskapkan man så ha
om slike grusomheterog overgrep?
Hva vil det si for oss somvanlige samfunnsborgereog hva vil det si for oss
som terapeuterå få vite om eller høre
om? Og hva vil det si for den somhar
vært igjennom overgrepene?Fra en
behandlingsmessigsynsvinkel stiller
vi spørsmålom hvordanog på hvilken
måte det er mulig å leve med slike
erfaringer, integrere dem slik at det
ikke blir et så radikalt brudd i enslivshistorie. Det dreier seg om massive
tap; tap av de menneskersomhar stått
en nær,tap av selvfølelseog selvverd,
tap av tro på livet. I sisteendehandler
det om sorgenog sorgarbeidetsmuligheter.
Moshe Halevi Spero nevner fem
kunnskapsområderrelatert til Holocaustsomogsåkan gjelde sosialteller
statlig organiserteovergrepi nyeretid:
1 Teoretisk historisk kunnskap eller
kronologiskkunnskap;dette er bl.a.
historikerens perspektiv. Hilbergs
monumentaleverk «The Destruction of the EuropeanJews»(Hilberg
1961),er eksempelpå dette.
2 Kunnskap om resultatene eller
virkningen, dvs. hva skjedde etter
traumetsvirkning på psyken.Dette
er bl.a. psykiaterens perspektiv.
Utformingen av begrepetposttraumatisk stressforstyrrelseer eksempel på dette.Hvilke symptomerfår
overleveren, hvor lenge varer de,
hvilken effekt har traumenepå personlighetenog på livet til overleve-

ren?
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3 En tredje betydning av kunnskap
dreier seg om forklaring, eller kausal kunnskap. Er det mulig å forklare Holocaust, eller oppkomsten
av genocid og andre statsorganiserteovergrep?Dette er bl.a. sosiologiens og samfunnsvitenskapenes
område.Et viktig eksempeler sosiologen Zygmund Baumans forsøk
på å forklare Holocaustut fra visse
premisserog trekk ved detmoderne
samfunn(Bauman1991).
4 Kunnskap har også å gjøre med
vårt forsøk på å forstå. Hva er
betydningen av den kunnskap vi
har om Holocaust eller organisert
vold? Denne kunnskapkan komme
i en spesiell stilling i forhold til
annen kunnskap, idet den kan
betraktes som kunnskap om noe
som det er umulig å forstå eller
skape mening i. Holocaust var
organisert galskap, noe som unndrar seg enhver sammenligning
eller sammenstillingmed noe annet
-og derfor kan det ikke ha noen
betydning eller mening. Vår kultur
har ikke begrepereller redskapertil
å kunne sette dette inn i noen
meningsfull sammenheng.Det er
en grensesom er overskredet,som
gjør at disse fenomenerfaller utenfor vår felles begreps-og forestillingsverden.
Mange overlevere har denne
følelsen,og dette er en av grunnene
til at de ikke gjeme vil snakke om
det som har hendt dem. Det
meningsløsegrusomme kan ikke
deles med noen fordi ingen vil
kunne sette seginn i hva det handlet om. Ofte har overleverenfølelsenav atde selv hellerikke kan. De
var der, men overlevde fordi de
mentalt lærte å ikke være der, å
væreutenomeller utenforved hjelp
av psykologiske tluktmekanismer.
Hendelsener et hull i erfaringen,
utenmening.Denneform for kunnskap om Holocaust og andre grusomme situasjonergjelder oss alle,
når vi nærmeross,eller, som oftest,
forsøkerå fjerne ossfra dennetype
erfaringer.
Dette bringer oss over på den
femte form for kunnskap som
Moshe Halevi Spiro skissererog
som er denjeg vil fokuserepå.
5 Å vite som resultat av personlig
erfaring. Kan jeg formidle disse
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Hun ble hengt opp, med bena i vann,
mens lyset ble slått på og av kontinuerlig, menshunble slått,samtidig som
hun ble utsatt for alvorlige trusler.
Dette ga meg en viss forståelse av
hvorfor hunvar såredd inntrengingog
invadering, slik det neste eksempel
Det er de to sistnevntekunnskapsfor- viser:
Ved en anledning fikk hun panikk
mer psykoterapeuten
og psykoanalytida hun en dag fikk brev fra sosialkonkeren møter i sin praksis, og det er ut
fra denne posisjon at psykoanalysens toret om at de ville besøke henne
hjemmeom to dager.Hun ble søvnløs,
«syn på» eller teori om alvorlige traumer formes. Det er i konsultasjons- fikk sterke magesmerter,kastet opp,
ble svimmel. Hun lå livredd hjemme
rommet, der pasientensordløsekomog så for segtorturistene.En sammenmunikasjon prøver å nå analytiker
eller psykoterapeut,at en forståelse hengble rekonstruertsom i alle fall ga
eventuelt kan formes. En forståelse noe demping av angsten:At noenkom
inn i henneshjem,ble opplevd somen
som man av respekt for de som har
inntrengingi og et overgreppå hennes
overlevd og for de døde, aldri kan
private indre. Hennes bolig var, i
forme i lettvinte termer. Vi kan aldri
større grad enn det er for oss andre,
late som om vi forstår. Ofte må det å
blitt et beskyttetområdesomsymbolileve sammenmed pasienteni det som
sertehennesintegritet. At detble varsdet ikke er mulig å sette ord på eller
let på forhånd (vi kommer om to
forstå, være den hjelp som kan tilbys
dager)tilsvarte det torturistenegjorde
(Gerzi, personligmeddelelse).
når de sa «vi henterdeg i morgen.»
Den psykoanalytiskeforståelse av
Opplevelsen var konkret, hun
alvorlige traumer har altså et annet
utgangspunkt,et annet erkjennelses- kjente det som et pistolskudd i hodet,
grunnlag enn f.eks. den sosiologiske tilsvarendede hun haddehørt ved faleller psykiatriske,og det er en annen skehenrettelser.
Traumer gjentok seg ved at den
type kunnskapsomblir resultatet.
aktuelle situasjonble opplevd konkret
Flere har tydd til begrepersom et
som et overgrep. Den ble repetert,
«sorte hull», et «hvitt område» eller
lignende metaforer (Cohen 1985, ikke husket som noe i fortiden. Den
Gerzi, Gampel 1992, Posteny 1996), var et «sort hull» eller «hvitt område»
i hukommelsensomkun eksistertenår
for å prøve å fange inn effekten av et
hunfølte gjentagelseni nåtiden.
traume. Konkret kan dette gi seg
Den traumatiske erfaringen var
utrykk i hull i hukommelsen,fragmenikke symbolisert.Symboliseringer her
tert erindring av det som skjedde,eller
forstått bredt som den sjelelige aktivitotal glemsel.
tet som omdannererfaringer til sjeleDenfømevntepasientA., fortalte, i
lige representasjoner;til drømmer,
usammenhengendebrokker, og på
tanker og minner. For overleverener
tidspunktermedlangemellomromi en
erindringeneom traumeneikke lagret
flere års terapi, om følgendefenomei hukommelsensom minner om noe
ner:
fra fortiden. De oppleves konkret,
1 Kulde og smerteri bena.Dette ble
kommer som invaderendebilder eller
satt i sammenhengmed å måtte stå
eventuelt som hallusinasjoner. Fori kaldt vanngjennomlengretid. Jeg
tiden opplevessomnåtid. Man kan si
må alltid gå med varme sokker,
at det foreligger en realitetsbrist der
likevel fryserjeg.
indre
konkreteerindringssporblir pro1 Jeg får ikke sove.De sattepå lyset
jisert på omverdenen,somdermedblir
hele tiden, av og på.
opplevd som om den var lik fortiden.
2 Jeghang i armene,var bundetopp.
3 Cellen jeg satt i var bare en meter Hanna Segalhar kalt fenomen«symbolic equation»(SegalI991) fordi det
bred/lang.
symboliserteblir lik symbolet.For A.
4 De slo megog sajeg skulledø.
blir besøket fra sosialkontoret lik
fangevoktemes«besøk»,det er ikke
Det tok lang tid før det ble forståelig
barenoe som«minnerom».
for pasient og terapeut at alt dette
Dette er sentralt i psykoanalytisk
hendtesamtidig,mengjentatteganger.
erfaringene?Kan andreforstå min
erfaring av Holocaust,eller av torturen og fangenskapet?Og under
dette, og viktigere: Hva «vet» jeg
om det, hvordan «vet»jeg om det?
(Spiro 1992).

traumeforståelse,og har den konsekvens for behandlingsteknikken
at den
ikke-verbale meddeleisenblir sentral;
det er hvordanting sies,hvordanstillhetenog pauseneføles og hva pasienten gjør, somblir viktig. Det er ofte her
meddeleisenomhva de har opplevdog
hvilken betydning dethar for dem,ligger, og det er dette man må forsøkeå
få dechiffrert i terapien.Avgjørendei
dette arbeideter hvordan det følelsesmessigeinnhold fanges opp av terapeutenog hvordan dette kan forsøkes
formulert i meningerog ord.
Et eksempelpå hvordan slike erfaringer kan omsettesi ord, gir Binjamin
Wilkomirski i en biografisk bok der
en barndom i konsentrasjonsleirene
under 2. verdenskrig blir skildret
(Wilkomirski 1996).
Hovedpersoneni boka havnet som
liten i leirene. Han mistet sin familie
her, og ble etter frigjøringen brakt til
Sveits der han etter et opphold på
barnehjem kom i fosterfamilie. Han
fikk et annet navn og en annen fødselsdato. Man trodde fortiden var
glemt, men ubehageligeminner dukket stadig opp hos ham og forårsaket
et arbeid i voksen alder med å finne
sammenhengog mening i de historiske erfaringene som minnebildene
referertetil. Dette dreide seg i realiteten om å forsøke å finne sammenheng
i hans egenidentitet.Ikke barebeskrives de fragmentariskebildene fra grusomhetenehovedpersonenopplevde,
vi får også vite hvordan dette preget
og formet ham -hvordan traumene
ikke var «hendelseri hans liv», men
noe somdefinertehanssenereliv.
Livet i barneleirenehadde på en
radikal måte preget hans oppfatning
av omverdenen.Den «normale»verden fortonte seg som uvirkelig eller
som variant av eller det samme som
livet i leiren. Alt ble forstått som om
han var i denneandre verden-og alt
ble såledesmisforstått. Bildet av helten Wilhelm Tell kunne for eksempel
ikke forstås somannetenn en SS-helti
ferd med å drepe etbarn. Akkurat slik
A. opplevdesosialkontoretsbrev som
enbeskjedom at torturistenekommer,
opplevdejeg-personeni Wilkomirskis
bok at han mangletindre stabile skjemaer for å forstå livet i det fredelige
Sveits. Et besøki en skiheismed skolen ble for eksempelet forsøk på å
lokke ham inn i endødsmaskin.

Holocaust-forskeren
Keilson
beskriver i sitt første møte med en
overleverfra barneleireneetter krigen
denne fremmedhetenfra den andres
synsvinkel. «But it was not until the
interview with Ezra that Irealised that
my language was rooted in another
world, which, although we were to
some extent fellow-sufferers,was no
longer able to reach this boy who
came from a different world.»
(Keilson 1995,s. 71).
Wilkomirski beskriver en lignende
eksistensiell erfaring fra den andre
siden i et møte med en av sine medfangeretterkrigen:
«Vi levde begge blant de levende,
men udenrigtig at høre til blant dem
-døde der egentlig var på en illegal
ferie, der kun var blevet i live ved en
feiltagelse,» (Wilkomirski, 1996, s.

78).
Det å forstå og ha kunnskap om
ekstrem eller alvorlig traumatisering
er såledesfor overleveren,og særlig
for den som lytter, slik psykoterapeuten eller psykoanalytikerengjør, i en
viss forstand ikke mulig. Vi bruker
språketfor å beskrive og fatte virkeligheten. Men språketer en kulturell
konvensjon.Det er innvevd i en kultur
der det har utviklet seg blant annetut
fra pragmatiske behov. Språkets
begreperog språketsstrukturerrotfestet i en kulturell og sosial sammenheng, men er også noe som bærer
denne sammenhengen
oppe. I psykosens univers ser vi hvordan språket
bryter sammenog denpsykotiskemister sin forankring i vår felles virkelighet. Dentraumatisertehar opplevdnoe
lignende,men her ble galskapensatt i
system i den ytre verden. «Alt blir
snuddopp ned,og ingenting betyr det
sammesom tidligere.» Det som tidligere var meningsfyltkunne bli utslettet, og ens indre skjemaer, det som
leggergrunnenfor å forstå hva som er
trygt og ikke trygt, kunne bli deformert eller ødelagt.
Traumetslammendekarakter er et
resultat av dette. Noe skjer som det
ikke var mulig å forutsefordi det ikke
fantes begreper eller indre skjemaer
eller modeller for å forstå det som
skjer. Overleveres beskrivelse av
ankomstentil Auschwitz er eksempler
på dette; dentotale lammelseav evnen
til å orientere seg i et ytre vanvidd.
Primo Levi (1992) beskriverhvordan

de helt utmattet, utsultet, forfrosne
etter fire dagers transport, uten adekvate perseptuelle stimuli i denne
tiden, ankom til et inferno av skrik,
flombelysning og slag. Ego's evne til
å fungereble sattut av funksjon,bortsettfra noenfå basalefunksjoner.De
Wind (1968)observerteat ingen av de
tidligere fangene han undersøkte
haddenoe minne av de førstedagenei
leirene. Han Groen-Prakken(1995),
mener at dette muligvis kan være en
medvirkendeårsak til at så mange lot
seg drepe uten motstand. Traumatiseringenslammelseav perseptuelleog
kognitive funksjonergjorde folk handlingslammede.
A. haddeopplevd tilsvarendevanvidd i et fengsel der hun ble anbrakt
som ung pike etter å ha kommetmed
farlige meningerpå skolen. Til sammento år i enecelleutenbesøkog med
jevnlig tortur, gjorde at verden aldri
kunne bli den sammeetterpå.Det var
ikke bare det at redselenoverveldet
henne, at hennesevne til å tenke ble
lammet, men det var også det at det
var ingen der til å fortelle hennehva
alt betydde. Det ble tvert i mot hele
tiden gjort forsøk på å forvrenge det
somhendte,gjøre godt til ondt og ondt
til godt. Det ble på en måte en verden
somlukket segom segselv og somdet
var vanskeligå komme ut av, kanskje
spesielt fordi bånd til tidligere gode
objekter ble revet over, eller ødelagt.
Tortur og mishandling er nettoppinnrettet på å ødeleggedet som er godt i
denindre verden.
Mange Holocaust-overleverehar
beskrevetredselenfor å komme ut av
den verden de havneti. Wilkomirski
beskriverhvor vanskelig det var å forlate bameleirenved befrielsen,fordi
det somvar utenfor var ukjent og fortonte seg som farlig. Mange overlevere av tortur har et fengselmed segi
sin indre verden der de lever i en
skrekk som på en vanvittig måte er
forutsigbar;det er «tryggestå forvente
det verste».Følelsenav å ha blitt forandretgjennomden alvorlige traurnatisering er således en dyptgripende
prosess.Ens basaletillit til andrekan
bli skadet,og ens grunnleggendesyn
på verden,seg selv og andremennesker kan gjennomgåen katastrofalforandring.
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«Kunnskapen»om overgrep er innvevd i overleverensliv. Terapeutisk
arbeid sikter mot i størstmulig grad å
kstrem traumatisering setter sine
cyggeri sjelelivet. Sandler(1989)har
gjøre den til historie,til noe i fortiden.
åpekthvordan sansingog persepsjon På denmåtenkan muligheteråpnesog
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