
Kroppsf.01elsen 
Om a tenke med trerne. Og om a kysse med trerne. 
Nevropsykoanalytiske str0tanker med utgangspunkt i 
Auguste Rodins (1840-1917) skulptur Tenkeren . 

Med uro for a virke h0ystemt: Rodins skulptur Tenkeren er et perfekt kunstverk. 

Tanke, f01else og kropp smelter sammen i ett stanset 0yeblikk. 

ABSTRACT 

BODY AFFECT 

The essay begins with a visit to Hotel Bi
ron in Paris, which houses the Rodin Mu
seum, and with an enchanted description 
of the encounter with Auguste Rodin 's 
(1840-1917) sculpture The Thinker. The 
sculpture, in an original version and a 
later enlarged casting, both in bronze, 
but also in marble, quickly became and 
Icon for Philosophy and Intellect. Anyhow, 
the author deals more with how The 
Thinker may be experienced as a sublime 
illustration of a monism, opposite to the 
classical Cartesian dualism, of thought, 
emotion and body. The same goes for 
more of his erotic works. Rodin 's capacity 
to artistic realization of embodied experi
ence functions in the essay a biographical 
background for introducing and discus
sing the young academic tradition of 
neuroaffective science and neuropsychoa
nalysls, linking psychoanalytic concepts 
with updated scientific research. 

Keywords: biography, embodiment, eroticism, 
mentaflzation qualitative research, sculpture, 

Auguste Rodin 

The ego is first and foremost a bodily ego. 

Sigmund Freud, The Ego and 

the I d, 1923, s. 26. 

Og 0yeblikket varer. 0yeblikket er fan
get i bronse, og vi kan ta oss tid til li opp
leve og utforske det. Det er skulpturens 
natur at den er stille. Den har all verdens 
tid pli seg. Den kan vente pli oss, og den 
vil vare mye Ienger enn oss. Skulpturen 
er et d0dt objekt i rommet, har ikke liv 
og f0lelser, men denne avbilder intenst 
liv. Jeg har opplevd, og opps0kt, Tenkeren 
utallige ganger. Det finnes kopier mange 
steder, som i Glyptoteket i K0benhavn. 
Men originalen stlir her i Rodin-museet 
i Paris. Hotel Biron ligger i n;erheten av 
Les Invalides pli den s0rlige siden av Sei
nen. Det huset i mange lir Rodins studio, 
og har siden rgrg v;ert museum. Museet 
har i sin besittelse 6 ooo verker, 7 ooo av 
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Rodins tegninger og skisser samt Edvard 
Munchs maleri Rodins «Tenkeren» i dr. Lin
des have i Lubeck. Om man er tr0tt i f0tter 
og hode etter de parisiske imponerende 
kunstmuseene, kan man her blide opple
ve mer kunst og samtidig hvile i det vakre 
parkanlegget. Selve originalen stlir innen
d0rs og er 71 centimeter h0y. Ute i hagean
legget finnes en st0rre versjon. 

Tenkeren er blitt et ikon for filosofi. Men 
Tenkerens akutte effekt pli meg er, gang pli 
gang, ikke sli mye intellektet og tanken, 
men en kroppsf0lelse. Deter en gjenkjen
nelig f0lelse av noe tungt. Jeg f0ler jeg 
rammes av Tenkerens til stand. Tenkeren far 
meg tilli tenke, men tankene kommer i 
etterkant. Denne teksten er en etterrasjo
nalisering av noe affektivt umiddelbart. 
Denne gangen er jeg i Paris i anledning et 
seminar om spiseforstyrrelser. Utflukten 
hit til Rodins have er en avkobling, men 
den kjennes s;erdeles relevant med denne 
avbildningen, mimesis, av samspillet mel
lorn kropp og sinn. Fortsatt med angsten 
for det h0ystemte tenker jeg at dette er en 
slags urscene av den menneskelige tilstan-
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F. Skarderud: Kroppsf01elsen -Auguste Rod ins Tenkeren 

I Tenkerens akutte effekt pa meg er, gang pa gang, ikke sa 
mye inte llektet og tanken, men en kroppsf.erlelse 

den. Og sa tenker jeg at det er en pedago
gisk skulptur, kanskje ogsa polemisk, som 
sublirnt illustrerer at det fort blir feil nar 
vi sa strengt skiller mellom kropp og sinn. 
Den er en anti-kartesiansk pastand der den 
star. Tenkeren tenker med kropp. Auguste 
Rodin (2m2) sier selv om sin skulptur: 

What makes my Thinker think is that he 
thinks not only with his brain, with his 
knitted brow, his distended nostrils and 

compressed lips, but with every muscle of 
his arms, back, and legs, with his clenched 
fist and gripping toes. 

Tenkeren tenker med treme. 

Den amerikanske psykologen og affekt
forskeren Paul Ekman ( 2004) reiste verden 
rundt og viste at ansiktet er universelt nar 
det gjelder a vise de forskjellige f0lelsene. 
Skarn er slik, og lyst er slik, enten man er 

George Bernhard Shaw poserer som Tenkeren 
Forfatteren, nobelprisvinneren og sosialisten George Bernhard Shaw (18s6-
1950) sto mod ell for Rodin, og bysten er a finne i Hotel Biron. Sammen med 
fotografen Alvin Langdon Coburn var han til stede pa en avduking av Tenkeren 
i 1906. Pa veien hjem fikk han ideen til a posere pa samme vis som skulpturen. 

Innskriften i nedre h0yre hj0me: «ToM. Auguste Rodin from Alvin Lang
don Coburn September rsth rgo6». 

Vitenskap og psykologi 

kineser eller 0sterd0l. Vel vitende at kul
turen pavirker vare kroppsligheter, er det 
som Rodin fanger en universell kroppsf0-
lelse. Vi kjenner den selv. Og mange male
re har fanget den samme kroppstilstanden. 
Rodin peker mot at det ikke bare er i ansik
tet vi firmer universelle kroppslig-affekti
ve erfaringer. Slike felleserfaringer kan bli 
til grunnelementer og metaforer i spraket, 
de strukturerer ikke bare dmmmer, men 
ogsa mening, eller de kan utvikles til ges
ter, ritualer eller kunst (Lakoff & Johnson, 
1999; Johnson, 1987, 2oo8). Dette blir ut
dypet i det neste essayet i denne serien, om 
Henrik Ibsen og hans kroppsritualer. 

Det er en erfaring, men vi bar ogsa 
gjort det til sprak. Det er tungt, og vi kan 
kalle det tunge tanker. Vi er tynget, og det 
ser ut som det er like f0r hele skikkelsen 
bikker fremover. Rodins tenker er ute av 
likevekt. Jo mer skulpturen studeres, des
to mer nervepirrende blir dette balanse
dramaet. Han holder seg fast, men det hol
der bare sa vidt. F0ttene mot underlaget 
og albuen mot larene bremser fremover
bevegelsen. Og handen stanser det tunge 
hodet i dets fall. 

Det kan se ut som ro. Det er det ikke. 
En pastatt ro er snarere en opplevelse som 
kommer av at skulpturen som sadan er 
d0d. Den star i ro. Alvoret, det harde tan
kearbeidet og uroen trer imidlertid frem 
gjennom de spente musklene, ikke minst 
pa ryggen. Ogsa de arbeider for a hindre 
fallet . Livet b0yer. Den sveitsiske legen 
og litteraturforskeren Jean Starobinski 
(1992) gj0r et poeng av at de franske ver
bene for a tenke - penser - og a b0ye - pen
cher - bar samme spraklige opphav. Ro
din 0nsket sel v at Tenkeren skulle plasseres 
ved hans grav. 

Om Tenkerens tilstand varer, og det gj0r 
den jo siden han er stillesittende og derfor 
varer, da er det ikke bare tankenes innhold 
som tynger, men det er selve tenkningen 
som prosess som er tung. Lyst og Iyster 
slukner. I antikkens medisin het dette 
lystl0se anhedoni, og ble beskrevet som 
melankoliens tidlige stadium. Og f0lel
sene tynger. Vi er jo pa vei nedover, i ver
ste fall til bunns. Da er ogsa kroppen tung. 
Det er tungt a sta opp, bevege seg, pusse 
tennene, a snakke og a spise. Vi kjenner 
oss nedtrykte, som pa engelsk heter de
pressed. Summen av det kaller vi pa skan
dinavisk tungsinn. 
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liv og virke 
Fran~ois Auguste Rene Rodin var den pa
risiske arbeitlerklassegutten som ble en 
verdensber0mthet i sin levetid. Det er en 
slags vedtatt sannhet at han er den st0rste 
skulpt0ren i nyere tid. 

Han var en naturalist sorn bmt med 
hundre~rige tradisjoner, som de monu
mentale uttrykkene, den antikke greske 
skulpturens idealisme eller barokkens 
pynt. Han var langt p~ vei selvlrert, og 
livnrerte seg lenge av dekorasjoner. Et av 
hans f0rste arbeider er en byste av en eldre 
kar fra nabolaget, en partner med bru.kket 
nese. Alts~ ingen idealisering, ingen guder, 

F. Skarderud: Kroppsfelelsen - Auguste Rod ins Tenkeren 

ikke noe p~pyntet, men realismens sann
hetslengsel. Nesen var n~ engang bruk
ket. En slik holdning var ny, og den unge 
Rodin ble m0tt med mye kritikk fra den 
kunstneriske konvensjonen, selv om han 
kunne f0re sin viktigste inspirasjon til ba
ke til Michelangelo (1475- 1564). 

Rodin var en psykolog. Han hentet te
maene til mange av sine skulpturer fra 
klassiske rnyter, men han fylte dem med 
ny psykologi. Dette var brytningstiden for 
det modeme. En av de f0rste modernister, 
Charles Baudelaire (1821- 67 ), er Rod ins 
favorittpoet. Baudelaire har en dragning 
mot nerver, men p~ nye vis. Han forrnule-

rer en moderne melankoli nM han utbry
ter: •Paris forandrer seg. Men intet har en
dret seg i mitt tungsinn.» Modernitetens 
tempo betyr at ting gM fortere, og det kan 
bli ubalanse mellom hjertets tid og faktisk 
tid. lndividet og dets psykologi blir mer og 
mer sentralt (SkMderud, 1998). 

Rodin s~ p~ lidelse og konflikter som 
essensen av modeme kunst (Alhadeff, 
xg66): 

Nothing, really, is more moving than the 

maddened beast, dying from unfulfilled 
desire and asking in vain for grace to quell 
its passion. 

Suit- biografiske essays om kropp og tegn 
Denne serien av biografiske essays bestre

ber seg pa a beskrive kroppens og sin nets 

figurer. Figuren trer frem mot en bakgrunn. 

Rguren kan vise sa vel til psykologiske 

som kroppslige og kulturelle kvaliteter, og 

deter i en slik overskridende betydning at 

begrepet er valgt i de nne serien av biogra

fiske essays. Ambisjonen med serien er 

•a ta kroppen pa ordet• (Solheim, 1998), 
i en slik forstand at det ikke primrert skal 

handle om kroppen som fysisk fenomen, 

men ogsa som meningsbrerende symbol. 

Rammer og malsettinger for serien er mer 

omfattende beskrevet i aprilutgaven 2008 

av Tidsskrift for Norsk Psykologforening 

(Skarderud, 2008). 
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F. Sktlrderud: Kroppsfelelsen- Auguste Rodins Tenkeren 

FRANCOIS AUGUSTE RENE RODIN (1840-1917) i sin egen hage i Meudon, nrer Paris, 
ca 1900. Foto: Edward Goochj Getty images 

Rodins skulpturer utforsker individet med 
sine materialer og metoder, gjennom den 
kroppslige konkretheten, og leter etter f0-
lelsene gjennom detaljene i leiren, i over
flatenes teksturer og gjennom lyset som 
brytes i opplyst og skyggelagt i skulpture
ne. Han arbeidet med overbevisningen om 
at personligheten tr~dte frem gjennom 
de fysiske trekkene (Hale, rg6g). Han for
S0kte ~ hente inn sine modellers psykologi 
gjennom ~ Ia dem vandre mer eller mindre 
nakne omkring i hans studio mens han !a
get raske utkast i !eire. Han ble en mester i 
~ fange dybde gjennom overflater. 

P~ samme tid som Rodin modellerer 
Tenkeren, beskriver Sigmund Freud (r8s6-
I939) den modeme homo psychologicus. Han 
skildrer mennesket i spenning mellom 
driftsliv og sivilisasjon, og i moderniteten 
er man i st0rre grad tvunget til~ reflektere 
over hvem man vii vrere. Freud s0kte ~for
scl mennesket, ikke minst det irrasjonelle 
mennesket, og han s0kte til skjulte kon
flikter. Freud hadde dertil en stor fascina
sjon for det som ikke var ~penbart i over
flatene, uttrykt gjennom begreper som 
ubevisst og underbevisst. Han anvendte 
en arkeologisk metafor om at sannhetene 

Vitenskap og psykoiogi 

finnes «dypt der nede». Og han skapte sitt 
psykoanalytiske univers omkring et slikt 
dybdespr~k, en dybdepsykologi. N~r han 
fylte sitt arbeidsvrerelse i Wien, og sene
re i London, med antikviteter, var det an
givelig ikke p~ grunn av deres skj0nnhet, 
men p~ grunn av hans begeistring over at 
disse som en gang hadde vrert skjult, var 
blitt gravd frem og kommet til overflaten. 
Overflatene er for Freud noe som skjuler 
noe annet og viktigere. Psykoanalysen har 
vrert meget viktig for kunsten, eksempel
vis surrealistene. Men i egne skrifter viser 
han sine begrensninger i fortolkning av 
kunst. Haner lite interessert i overflatene 
som noe annet enn det som skjuler dypere 
sannheter. I kunsten er poenget nettopp at 
sannheten er i overflatene, det vii si i for
men (SHrderud, 2012). 

Helvetes porter 
I r88o fikk Rodin et oppdrag fra et plan
lagt nytt kunstmuseum i Paris. Han be
gynte p~ sitt store prosjekt Helvetes porter. 
Oppdraget betydde at han kuone slutte ~ 
arbeide for en porselensfabrikk, f~ et ate
lier og vie seg mer til sitt kunstnerskap. 
Museet ble aldri bygd, men Rodin fort
satte ~ arbeide med portalen i fire tih. I 
den siste versjonen best~r den av r86 fi
gurer. De er hentet fra scener fra Dantes 
Helvete i hans store verk Den guddomme
lige komedie. Flere av Rod ins viktigste en
keltverker stammer fra dette prosjektet, 
som Tenkeren. Rodin kalte selv skulpturen 
for Poeten, og en sentral referanse er Dan
te selv. Tenkeren er oaken, mens Dante 
all tid er avbildet bekledd. Nakenheten er 
blitt fortolket som en heroisering av dik
teren i Michelangelos ~nd. Poeten sitter 
ved Helvetes inngang og skuer over dets 
sirkler og de ford0mte. Han er en plaget 
mann med en plaget kropp, og selv nes
ten ford0mt gitt hans oppdrag. Men han 
er ogs~ en tenker, og en som er bestemt 
til ~ symbolisere lidelsen ved ~ omsette 
den til poesi. Haner tankefull, men har 
tankekraft. (Musee Rodin, 2oog). Bibe
lens Adam er ogs~ nevnt som kilde, likes~ 
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klokskapen og fremsynets mytologiske fi
gur Prometevs, og Rodin selv, altsa et slags 
selvportrett (Alhadeff, tg66; Bell, 2005). 

En meget sannsynlig iospirasjon er 
ogsa Michelangelos tenker, Il Pensieroso. i 
San Lorenzo-kirken i Firenze. I Sagrestia 
Nuova har Michelangelo laget en tenk
som figur til gravkammeret til Lorenzo de 
Medici. En annen inspirasjon var den fran
ske skulpt0rens Jean-Baptiste Carpeauxs 
(t827- 187s) Ugolino og hans senner. Denne 
tematikken er ogsa hentet fra en av de for
d0mte hos Dante. Denne mektige skulp
turen kan manse i Musee d'Orsay i Paris. 

Den erotiske bevegelsen 
Om det er et annet av Rodins verker som 
treffer meg f0lelsesmessig, sa er det Kyss. 
Deter ogsa hentet fra Helvetets porter. De 
elskende Paolo og Francesca ble hos Dante 
d0mt til a vandre evig gjennom Helvete 
etter at Francescas mann overrasket dem 
i deres f0rste kyss. 

lgjen er det kroppsf0lelsen som seirer. 
Rodin demonstrer sine evner til a Ia aile 
delene av kroppen vrere et sprak for hel
heten. Det kysses med muskier, hender og 
lar. Og med munner. Trerne er ikke bare 
til a tenke med, men ogsa til a kysse med. 

Sanseligheten og kjrerligheten ble kan
skje for stor og himmelsk. Rodin besluttet 
a fjerne skulpturen fra sine senere versjo
ner av sin port. De kyssende kom seg ut av 
Helvete. I x887 ble den stilt ut som selv
stendig verk, og dette dynamiske urkysset 
ble en umiddelbar suksess. 

Kyss viser til fulle Rodin som erotisk 
kunstner. Med hans psykologiske realisme 
og hans talent for a avbilde kroppsf0lelsen 
er erotikken en nrerliggende oppgave. De 
siste tretti arene av sitt liv viet han seg mye 
til tegning, og her blir dette svrert tydelig. 
Med min begeistring for skulpturen Kyss i 
mente er det fristende a mene at han med 
tegningene og akvarellene lyktes enda bed
re med det hele mennesket. Blant mennes
kelige aktiviteter er seksualiteten en av de 
mest sanselige overskridende, i betydnin
gen a forene skillet kropp, tanke og f0lelse. 

F. Skarderud: Kroppsflillelsen - Auguste Rodins Tenkeren 

BRUDD: Mann med brukket nese. Et av 
Rodins flilrste arbeider som vlser en eldre 
kar fra nabolaget, en partner med brukket 
nese, fremstilt i all sin uperfekthet. En slik 
naturallstisk fremstilling markerte et brudd 
med tradisjonen. 

Rodin-museet stilt~ vinteren og varen 
2012 ut tre hundre av disse arbeidene. 

Katalogen til, 300 dessins (Musee Ro
din, 2ou) anbefa]es pa det sanseligste. A 
beskue disse arbeidene er a tre inn i Ro
dins erotiske univers. Alle er vakre, mange 
var den gang sjokkerende og er det pa et 
vis fortsatt, selv om vi langt pa vei er im
muoiserte mot slike sjokk. 

cDet er helt enke.lt,• forklarte Rodin i 
rgro til en journalist, «tegningene e.r n0k
kelen til mitt verb (Dam, 2012). I det kan 
tolkes inn minst to forhold. Dels at Eros, 
eller snarere gudens kvinnelige medsam
mensvorne, var hans muser. Den fran
ske forfatteren Philippe Sollers skrev om 
de erotiske tegningene i sitt essay Rodin, 
Dessins erotiques (rg87/2o12): 

Hva tenker Tenkeren pA? PA det . Hva kon
templerer Balzac over, innestengt i seg selv 
og tilbakelent? Det. Hva Apner Helvetespor
ten mot? Mot det. Hva er det Hugo dmm
mer om uten A kunne si det? Om det. Ut av 
hva kommer sA mange byster, bender, ben 

og gester, anspente ansikter, muskul0se par, 
halvguder eller henf0rte kvinner? Derfra. 
Fra disse unike kvinnene, nakne i flertall, 
i ekstreme situasjoner (egen oversettelse). 

Datidens mest bemmte danserinne, ame
rikanske Isadora Duncan (t877-1927) reg
nes som skapere.n av den moderne dan
sen. Hun beskrive.r et m0te med Rodin 
slik (Dam, 2012): 

Han stirret pA meg med tunge 0yelokk, 0y· 
nene hans lynte, og han kom mot meg med 
samme uttrykk sam han hadde overfor ar
beidene sine. Han begynte § elte hele krop
pen min, sam om den va.r av !eire, mens det 
sto en varme ut fra ham sam brant og fikk 
meg tU A smelte. 

Det ble angivelig med det, if0lge fortset
telsen av beretningen. 

Den andre tolkningen av utsagnet om 
at tegningene er n0kkelen til hans verk, 
handler om Rodins beskrevne metode, 
at han fors0kte ~ fange 0yeblikkene hos 
modellene som p~ hans instruksjon beve
get seg omkring i hans atelier. Han lyk
tes. Ogsa i disse arbeidene bryter han l0s 
fra samtidens mimetiske tradisjon, fri
gj0r seg, og lykkes med a lage noe som er 
naturlig og samtidig overskridende. Det 
handler igjen om det emosjonelle, om 
hvordan kunstnere.n instruerer, dirigerer, 
kanskje kommanderer, inspirerer og in
spiserer; sanser, fornemmer og internalise
rer kroppsf0lelsen, og former den til sine 
egne bevegelser med handen. Han fan
ger og formidler erotikken, og innflyte]
sen fra disse tegningene finnes igjen hos 
kunstnere som Gustav Klimt, Egon Schie
le og Henri Matisse (Dam, 2012). 

Han lykkes ikke minst med a fange be
vegelsen i et stille medium. Bevegelsene 
er tegnet eller malt inn pa arket. Slik den 

Rodin var en psykolog. Han hentet temaene I 
til mange av sine sku lpturer fra klassiske myter, men han 

fylte dem med ny psykologi 
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I Modernitetens tempo betyr at ting gar fortere, og det kan bli 
ubalanse mellom hjertets tid og faktisk t id. lndividet og dets 
psykologi blir mer og mer sent ra lt 

INNGANG: I fire tlar arbeldet Rodin med verket Helvetes porter. I den siste versjonen 
bestar den av 186 figurer hentet fra scener i Dantes Den guddommelige komedie. Flere av 
Rodins viktlgste enkeltverker stammer fra dette prosjektet, som Tenkeren. 

Vitenskap og psykologi 

st0pte eller marmorfaste Tenkeren faller 
mot avgrunnen, men med motbevegelsen 
stanser seg selv, og slik de kyssende beve
ger seg pa og i hverandre. I den fi.losofiske 
tradisjonen fenomenologi er bevegelsen 
intensjonal. Bevegelsen er alltid noe ut
over seg selv, den er pa vei til noe. Bevisst
het er bevissthet om noe, og kroppsf01el
sen er emosjonell om noe. Det fysiske, som 
en stein, er i utgangspunktet ikke om noe, 
men stein d0dt. Det emosjonelle er all tid 
intensjonalt rettet mot noe. Vi retter oss 
ikke minst mot noe gjennom sansningen 
og f0lelsene (Merleau-Ponty, 1962). 

Pa sanselig vis fyller Rodin stein og me
tall med bevegelse og hensikt. Det merkes, 
og det beveger. 

Nevropsykoanalysen 
La meg sa anvende Rodins universelle 
Tenkeren som springbrett for mer spesi
fikt faglige refleksjoner om kropp og af
fekt. Forsettet med denne serien av essays 
er a illustrere de mulige samspillene mel
lorn kropp, sinn og kultur, altsa forskjel
lige aspekter av det vide begrepet embo
diment. Jeg viser til min introduksjon til 
serien (Skarderud, 2008). Den sentrale fi
guren i dette essayet er altsa kroppsfelelsen, 
en ordkonstruksjon som hevder en enhet 
av kropp og affekt og ikke en dualisme. 
Jeg vil spesifikt referere til et relativt ungt 
milj0 omkring neuropsykoanalysen. 

Nar vestlig kultur i om lag tre tusen ar 
har vrert pafallende dyktig til a k10ve men
nesket ito, i medisinen blant annet uttrykt 
gjennom at vi har de to forskjellige fagene 
nevrologi og psykiatri, handler det kanskje 
om at det kan kjennes slik. Vi kjenner ikke 
sinnets kroppslighet, at tanker og f0lelser 
ogsa er elektrisitet og kjemi i full aktivi
tet. Vi kjenner ikke hjernen i seg selv, men 
bare de mentale aktivitetene den produ
serer. Tankene erfares som tanker og ikke 
som biologi. Og jeg kan med min bevisst
het irritere meg over min kroppslighet, 
over den, som om kroppen var et objekt, 
fordi den i Rodins have denne varme et
termiddagen svetter ut skjorten, og fordi 
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f0ttene er tr0tte. Med alderen kommer 
de fysiske skavankene ganske s~ sikkert. 
Kroppen trer frem i bevisstheten med sine 
dysfunksjoner, den er hva den amerikan
ske legen og filosofen Drew Leder (rggo) 
kaller dys-fremtredende, og slik sett blir el
dre mennesker ufrivillig kartesianere. 

Men om vi intuitivt erfarer det slikt, en 
dualisme, er det jo ikke n0dvendigvis kor
rekt. Den franske filosofen Rene Descar
tes (rsg6-r6so) fornuftsbaserte begrun
nelse for en slik dualisme mellom kropp 
og sjel, og forskjellige anti-kartesianske 
posisjoner er mer utf0rlig beskrevet i den
ne seriens essay om den britiske skulpt0-
ren Antony Gormley (Skarderud, 20IIa). 
Vi kan utfordre en slik splittelse gjennom 
a tenke og kjenne n0yere etter gjennom 
vare egne erfaringer. Uroen setter seg ide 
spente musklene. Reaksjoner p~ traumer 
er et eksempel pa hvordan kroppen ogs~ 
er en hukornmelse. Og alts~, som hos Ten
keren, bekymringer tynger. Eller det kan 
gj0res med filosofiske posisjoner, som i en 
viktig kroppsfenomenologisk med den 
franske filosofen Maurice Merleau-Ponty 
som den mest markante. Se mer om det
te i denne seriens Gormley-essay Den fe
nomenale kroppen. Eller Descartes fornuft 
kan utfordres med den aller siste vitenska
pelige oppdaterte fornuften, ad empirisk 
vei. Jeg vil her gi en kort introduksjon til 
en slik samtidig fornuftstradisjon, den s~
kalte nevropsykoanalysen og nevroaffektiv 
vitenskap. F0rst til Freud. 

Freuds prosjekt 
I et manuskript fra r8gs, Prosjekt for en vi
tenskapeligpsykologi, presenterte den unge 
og rergjerrige Freud (r8gsh975) en skisse 
til et nevrologisk grunnlag for v~rt psy
kiske liv. Med sin bakgrunn i medisinen 
og nevrologien 0nsket han ~ bidra til Na
turgewissenshaft, og ikke prim;ert til viten
skapen om sinnet, Geisteswissenschaft. Da 
han kalte sine teorier for psykodynamikk, 
var det med en henvisning til termodyna
mikken. Ambisjonene var ~ avdekke love
ne for omsetning av psykisk energi slik 

F. Skarderud: KroppsfR!Ielsen - Auguste Rodins Tenkeren 

HELHET: I skulpturen Le Baiser (Kyss, 1887) demonstrerer Rodin sine evner til a Ia aile 
delene av kroppen vrere et sprak for helheten. Det kysses med muskier, hender og lar. Og 
med munner. Trerne er ikke bare til a tenke med, men ogsa til a kysse med. 
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,, 

KROPPSFSLELSEN: De siste trettl arene av sltt liv viet Rodin seg mye til tegning. A se disse arbeidene er a t re inn i hans erotiske 
univers. • Tegningene er nlllkkelen t il mitt verk, • forklarte kunstneren I 1910 til en journalist. 
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termodynamikken beskrev omsetninger 
av andre energiformer. Men ambisjonen 
ble stoppet av begrensningene i den sam
tidige anatomiske og fysiologiske kunn
skapen. Det var den gang svrert begrenset 
hva man kunne vite om hjernen og ner
vesystemet . Skuffet forlot Freud sitt pro
sjekt, og viet seg i stedet til psykologien. 
Men han ga ikke opp troen pa at naturvi
tenskapen en dag ville bekrefte hans teser 
om sinnets funksjoner. 

Freud hadde ikke skanner 
Iforhold til sin ambisjon var Freud f0dt hun
dre ar for tidlig. Han hadde ingen skanner. 

Med dagens teknologi, som funksjonell 
fMRl- og PET -skanning, er vi langt nrer
mere Freuds opprinnelige ambisjon om 
a kartlegge f0lelsenes biologiske korrelat. 
Nevropsykoanalysen representerer i dag be
strebelsen etter a integrere nyere nevrolo
gisk empiri og psykoanalytiske begreper. 
Det er ikke enten nevro- eller psykoana
lyse, men en integrert fagdisiplin som set
ter mennesket sarnmen igjen. Eller med 
andre ord: Hvordan utvikle et faglig sprllk 
som forener objektive, naturvitenskapeli
ge kunnskaper om f0lelser og bevissthet 
og individets subjektive erfaringer? Vi skal 
ikke overdrive, men vi kan si mer om hvor
dan for eksempel en mors hjerne reagerer 
forskjellig pa egne og andres barn, eller 
hvordan m0drenes reaksjoner overfor egne 
gratende bam avhenger av tryggheten i den 
oppveksten de selv har hatt. Vi kan svare 
!itt mer pa hva hukommelse er. Og hvordan 
pavirkes hjemen av kjrerlighet, relasjoner, 
omsorgssvikt eller traumer? Hvordan kan 
psykoterapi pavirke sinnets biologiske pro
sesser? Vare f0lelser er fenomener som har 
bade psykiske og fysiske manifestasjoner. 
Yart sinn er kroppslig- embodied mind- og 
var kropp er besinnet- minded body. 

En av dagens mest fremtredende dekon
strukt0rer av kartesiansk dualisme, den 
portugisisk-califomiske forskeren Anto
nio Damasio, er ogsa blitt en suksessfull 
forfatter av nevrologisk populrerlitteratur 
(Damasio, 2002, 2004, 2010 ). En av b0ke-

F. Skarderud: Kroppsf.I'Jielsen- Auguste Rodins Tenkeren 

I egne skrifter viser Freud sine begrensninger i fartalkning 
av kunst. Han er lite interessert i averflatene sam nae annet 
enn det sam skjuler dypere sannheter. I kunsten er paenget 

nettapp at sannheten er i averflatene 

ne heter nettopp Descartes' feiltagelse. For
nuft, ftJlelser og menneskehjernen ( 2001 ). For 
Damasio er det vanskelig a tenke seg en 
kroppsfri bevissthet. Hans siste bok, SelfC(r 
mes to mind: Constructing the conscious brain 
(2010) er en evolusjonsbiologisk tilnrer
ming til det psykologiske selvets utvikling. 

Andre sentrale bidragsytere i denne 
hjernet rusten er Jaak Panksepp, Allan 
Schore og Mark Solms. Den estisk-ameri
kanske psy kologen J aak Panksepp er en av 
farsskikkelsene til begrepet og vitenskaps
feltet affektiv nevrovitenskap ( 1998). Forsk
ningen er viet til f0lelsenes anatomiske og 
fysiologiske grunnlag. I den nyere boken 
Archehology of mind (2010) gir ogsa han seg 
i Likhet med Damasio i kast med det nevro
evolusjonrere grunnlaget for f0lelser. Den 
amerikanske psykoterapeuten og nevro
psykologiske forskeren Allan Schore har 
spisset seg inn mot affektreguleringen, 
med klassikeren Affect regulation and the 
origin of the self( 1994) og oppf0lgerne Affect 
dysregulation and disorders of the self( 2003) 
og Affect regulation and repair of the self 
(2003). Tilknytningens og traumenes nev
ropsykologi er blant hans fremste temaer. 
Den s0rafrikanske nevropsykologen og 
psykoanalytikeren Mark Solms har skre
vet en rekke artikler om sarnspillet mellom 
psykodynarnisk teori og nyere nevroviten
skap, ikke minst i boken The brain and the 
inner world. An introduction to the neuroscien
ce of subjective experience ( 2002, dansk utga
ve 2004). Solms bes0kte Oslo i begynnelsen 
av 2012 og snakket om det nevrovitenska
pelige grunnlag for dr0m. Der refererte 
han t il ny forskning og diskuterte dette i 
forhold til Preuds dr0mmeteorier. 

Den norsk-amerikanske forfatteren 
og kunstkritikeren Siri Hustvedt er ogsa 
b litt en del av dette milj0et , og har selv bi
dratt til populariseringen gjennom flere 
essays (Hustvedt, 2012), og ikke rninst med 
den selvbiografiske boken Den skjelvende 
kvinnen, eller en beretning om nervene mine 
(Hustvedt 2on; Skarderud, 2onb ). Hennes 
interesse og innsats for feltet f0rte t il at 
hun i 2011 fikk det rerefulle oppdraget a 

bli foredragsholder pa det 39· arlige fore
draget i Sigmund Freud-selskapet i Wien. 
Foredraget er gjengitt i essaysamlingen 
Living, thinking, looking (Hustvedt, 2012). 

Den affektive kroppen 
Om Sigmund Freud ikke fikk realisert 
sitt naturvitenskapelige prosjekt, beskri
ver han i 1915 affektene som noe som ek
sisterer i grenselandet mellom det men
tale og det somatiske, og at utforskningen 
av dem rna vrere en «embodied pursuit» 
(Freud, I915h975). Rett f0r sin d0d i 1939 
holder han fast og skriver om de psykote
rapeutiske m0tene at 

... the data which we are to work on must 
be drawn from an embodied agent, not a 
disembodied consciousness. (sitert i Matt
his, 2000, s. 219). 

Den svenske psykoanalyt ikeren Irene 
Matthis, som selv er en fremtredende re
presentant for den nevropsykoanalytiske 
ancien, introduserer begrepet «affective 
matrix». Det er et felles opphav, som sa 
erfares bade som f0lelse og kropp. Vi vil 
ofte skjule vare f0lelser, men de trer gjer
ne frem i ansiktet eller i vare bevegelser. 
Matthis ( 2000, s. 217) formulerer det slik: 

... all those embodied processes that, when 
they reach consciousness, can be perceived as 
on the one hand as feelings and on the other 
as emotionally charged physical concomi
tants. These may be perceived as, for example, 
burning in the skin, a racing heart or short
ness of breath; bodily sign that we readily in
terpret as the expression of an emotion. 

Et annet skandinavisk og meget produk
t ivt bidrag til det neuroaffektive bade i 
teori og som psykoterapeutisk praksis er 
den danske psykologen Susan Hart (2oo6, 
2009, 2011, 2012). Hun skriver med stor pe
dagogisk klarhet om hvordan bade hjer
nens og sinnets utvikling er sterkt pre
get av t ilknytning og speiling. Det er ikke 
minst nyere nevroaffektiv forskning som 
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I Hvordan utvikle et faglig sprak som forener objektive, 
naturvitenskapelige kunnskaper om f.01elser og bevissthet 
og individets subjektive erfaringer? 

viser hvor grunnleggende relasjonelt men
nesket er. Slike m0ter mellom objektive 
funn og subjektive erfarin ger bidrar til a 
gj0re psykoanalysen mindre metapsyko
logisk. Det blir mer intersubjektivitet og 
mer deg-og-meg her-og-na. Vi blir oss selv 
i m0tene med de andre. De biologiske fun
nene understreker fagets forflytning fra en 
en-persons til en to-persons psykologi, til en 
oppdatert utviklingspsykologi som vekt
legger betydnin gen av m0ter og mellom
v~erender. Eller med Siri Hustvedts (2012, 

s. 2o8) ord i sin Freud-forelesning i Wien: 

Without dwelling excessively on the neu
robiology, which is still in a state of flux, it 
is fair to say that what has emerged is psyc
hophysiology of t he Between, which invol
ves neither nature nor nurture, but both at 
once, merging without demarcation- gene
tic temperament and a specific human story 
become personality over time, a personality 
shaped by its affective story. 

Og dette er ogsa selve kjernen i den vi
tenskapelige og kliniske tradisjonen om
kring mentaliseringsbegrepet: A integrere 
ny nevropsykologisk kunnskap med opp
datert empiri og teori om tilknytning for 
sa a omsette dette til psykoterapeutiske 
prinsipper (Bateman & Fonagy, 2012). 

Epilog i Rodins have 
Teksten skal avsluttes og vender til bake til 
begynnelsen i haven i Paris. Jeg tenker pa 
Tenkeren. Det er en d0d skulptur i bronse, 
og den vekker sa mye liv hos m eg. I sin 
stillhet samler den mange sider av vare liv: 
tanker, f0lelser, kropp og tyngde i mange 
former. Tyngde er ikke i seg selv negativt, 
slett ikke, men den stiller krav til oss. Ek
sempelvis foretrekker jeg den tunge litte
raturen til forskjell fra den Jette. 

Tenkeren far meg ogsa til a tenke pa fa
gene vare. Psykologi og psykiatri byr pa 
spennende m uligheter om dage n. Det 
handler mye om a integrere, ikke for a 
skape et ensartet b ilde, men et rikere 
sammensatt bilde . Vi vil fortsette a opp-

!eve at kropp og bevissthet er som atskilte, 
men samtidig vite at deter en enhet. Vi vil 
fortsette a ha bade et subjektforhold og et 
objektforhold til oss selv og vare kropper. 
Men summen av dem er na engang oss. Vi 
kan f0lge med, vi kan studere det, og for
s0ke a ta det innover oss. Og vi kan altsa 
oppleve det i bronse og marmor. • 

TAKK 
Takk til Siri Hustvedr, Else Margrerlte Berg, Karin 
Johannisson, Per Johnsson og Jon 0srbo. 
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