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startskottet for den
skenska psykoterapin
I

clerrna art.ikel fbrtsdtter Sven Sjriqvist

med sina d:terblickar pi psykoterapins
frarnvixt, med fbktrs pi Skirne. Dlr blev
Gnrppteralleutiskt Fonrrn en faktor sorrl

bidrog till en n[rrnast c'xplosiv utveckling
ftir psykoterapin. I rlet fcrljande gestalt.as
tillkomsterrt, frarnvixten oclt sltrtligert
uppkisningen av denua institution.
Artikeln lylier frarlt nigra av cle rnindre
kinda fhktorer sorn haft betydelse
{iir frarnvixlen av den psykoterapi sorn
idag anses sorr en sjilvklar del i
betrarrdlingen av psykisk ohilsa.
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C lutet av sextiotalet och borjan av sjuttiotalet var
).n omvdlvande tid i Vdstvirld.n. A, 1.968 rasade
Vietnamkriget for fullt. I Paris briserade majrevolten bland studenterna och i Stockholm ockuperades
Kirhuset i protest mot forslaget till ny studieordning
med fasta studiegingar vid universiteten. I Lund brinde radikala lundastudenter for forsta gingen sina
studentmossor i protest. I Tjeckoslovakien bidrog

till

den Pragvir som luckrade upp
fortrycket frin Moskva, men som sedan slogs tillbaka
av den repressiva makten (Kurlansky, 2005). I Sverige

Alexander Dubdek

hade Vilgot Sjomans film Jag iir nyfiken-bld premidr
och 6ret efter landade mdnniskan for forsta gingen pi
minen. Grupp 8 bildades i Stockholm.
Vid den hir tiden borjade den institutionaliserade
psykiatrin ifrigasdttas och man sig sig om efter andra
former av psykiatrisk behandling, ddr psykodyna-

misk psykoterapi, familjeterapi samt andra former av
socialt och relationellt arbete, senare kom att fi en
central betydelse (Cullberg, 1969). Ndr psykologerna och ldkarna sent omsider vaknade till liv, uppstod
en intensiv debatt om den si kallade mentalhdlso-

kampanjen; ett tdmligen oskyldigt forsok att i
anda bidra med en folkupplysning om den psykiska
ohdlsan (Christiansson, 1969). Overhuvudtaget kom
iren i slutet av 1.960-talet och borjan av 1970-talet
att praglas av ett intensivt debatterande av psykiatri
och virdfrigor, vilket knappast ddrefter haft sitt motstycke (Svensson & Olson, 1,994).
Ndr det giller SkAne var utbildningen och tillginggod

pi psykoterapi mycket begrdnsad under 1.960-talet.
Pe psykolog-, likar- och socionomutbildningarna
en

fanns det knappt nigot om psykoterapeutiskt behandlingsarbete av det slag vi idag dr vana vid. Den enda
tillgingen pi psykoterapi var via Nils Nielsen och

hans hustru Gunda, som hade mottagning
och Akarp (Sjoqvist, 2012).

i Malmo

Gruppsykologen Wulff Feldman
Under det tidiga 1.960-talet arbetade psykologen Sven
Marke pi forskningsavdelningen vid S:t Lars psykiatriska klinik i Lund, ddr han bland annat sysslade med
att utveckla och tilldmpa olika ryper av personlighetsmdtande test. 1.963 blev han anstalld som lektor pi
Socialhogskolan i Lund, ddr han fick i uppgift att
undervisa blivande socionomer.
Lr 1968 foreslog Sven Marke kollegan Eric Olsson
vid Socialhogskolan, att de skulle ika pi en kurs
i gruppledarmetodik, som den di kande danske psykologen \fulff Feldman, skulle hilla pi ett konferenshotell pi Marienlyst, utanfor Helsingor i Danmark.

Sven Marke

Eric Olsson

\7ulff Feldman hade gjort sig kdnd som gruppoch socialpsykolog och skrivit en rad artiklar och
flera bocker i dmnet. Han var influerad av Kurt
Lewins arbete med trdningsgrupper i 1940-talets
USA och sociologen Erving Goffmans (1961,) epokgcirande arbete Totala institutioner och den piverkan
dessa sociala strukturer har pi den enskilde. Yngvar
Lochens (1965) Idealer og realiteter i et psykiatrisk
sykehus - vilken senare kom att fi en stor betydelse
i den skandinaviska antipsykiatriska debatten - utovade dven ett stort inflytande pi Feldmans teorier
om miljopsykologi och terapeutiska samhdllen, liksom den framvaxande antipsykiatriska rorelsen, med
influenser frin Thomas Szasz (1,961,) och Ronald
Laing (1960). Feldman menade att genom att jobba
med hela gruppen av bide anstdllda och patienter
vid en institution, kunde man utfora ett effektivare
forandringsarbete - ett arbete som piverkade hela
behandlingsgruppen. \7ulff Feldman (1970) formule-

rade sina teorier och sin erfarenhetsbaserade undervisning under en tid di kollektivet och gruppen kom
att bli den bdrande forandringsenheten; di socialpsykologi och familjeterapeutiska teorier formulerades och
vdxte fram; di man betonade att det var samhdllet
som skulle forandras genom kollektiv verksamhet och
solidarisk samverkan - och inte primdrt den enskilde
individen.

Kursen

pi

Marienlyst

Pi kursen vid Marienlyst, som holls i februari 1,968,
deltog frin Skine, fcirutom psykologerna Sven Marke
och Eric Olsson, barnpsykologerna Eva Hansen
och Birgitta Lemte, psykolog Olof Kolmodin, overldkare Ingemar Lagergird, skolpsykolog Anna Greta
Ljung, psykolog Sig Nittman, barnpsykiatern Lennart
Sonesson och kurator Karin Trulsson. I uppldgget
ingick att man genom olika praktiska civningar skulle
fi en direkt erfarenhet av grupprocesser, vilka dock en
del av deltagarna redan teoretiskt hade tilldgnat sig.
Eric Olsson berdttar i en intervju: "Vi hade visserligen
list om gruppteorier tidigare, men detta var nigot alldeles nytt, ingen hade varit med om nigot liknande.
Feldman samlade oss for att vi skulle tala om uad som
hrinde i gruppen."
Kursuppldgget inneb ar att man skulle starta egna
grupper pi sina arbetsplatser och vara gruppledare
for dem. De nystartade grupperna skulle man sedan fi
handledning pi, av Feldman. For Markes och Olssons
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del innebar det att de Akte hem och startade grupper
for bland annat sina studenter.
Sven Marke (201,3) berdttar i sin opublicerade
biografi Mitt yrkesliu:
19(.,[J blev crr vrktigt ir fdr mig..fag skullc ttndcr,iret f-vlla
40 och hade viil tiinkt rnig att nritt -vrkesliv skLrlle gii vidare i ungcfir s;lnrnla spir - rraditroncll akaclcmisk forskning
och undcrvisrrittg. ,\'lcn srl blcv r"lct irlte. .f ag kom att dclta i
en gruppr.ll'trilntisk kurs tued den dirnske psvkologen \Vulff
F'cldmlr-r som leclitre. I{grscleltirgare var kgratorer, liil(ilre och
psYkolrger fran Skirre och vi trdffades en firrlingd ',r,eekcrrcl
pa ,\laricnh'st utanf<ir Hclsingiir. Dc flest;r - diiribland iag r<tg cljuprt intrvck av wulffs arbetssirt och iterviincle rner cller
rrrindre "frirlstrr".

'$7ulff

Feldmans kurs funderade man
vidare och tanken foddes om att bilda en forening
med fokus pe uweckling och fordndring av och i grupper. For att narmare undersoka intresset arrangerades
ett orienteringsmote vid Socialhogskolan i Lund. Pi
detta mote, som agde rum i november 1,968, foreldste
Jan Ording frin Suenska fdreningen for Grwppterapi.
Intresset visade sig dock vara lingt st6rre dn vdntat

Inspirerade av

till motet kom ett hundratal personer, vilka visade
ett mycket stort intresse for olika former av gruppoch

terapi och mojligheter till utbildning. En arbetsgrupp
bestiende av Olof Kolmodin, Sven Marke och Eric
Olsson itog sig att skissera utbildningsmoiligheter.

Gruppterapeutiskt Forum bildas

Ytterligare ett mote holls under viren 1'969 dir over
100 personer deltog, en livlig debatt foljde ddr man
diskuterade former for en utbildningsorganisation.
Under motet beslutades att en forening skulle bildas
med syfte att organisera utbildning och olika former
av gruppverksamhet, som gruppterapi, gruppsamtal
och sensitivitetstrdning. Man tillsatte en arbetsgrupp
for att utforma planer for dessa utbildningsinsatser.
Under motet framholls att en viktig milsittning
for foreningen var att den skulle sti oppen for alla,
det vill sdga inte primirt fungera som en forening
for yrkeskategorier inom virdsektorn och de som
var sysselsatta med socialt arbete. Hos de sistnimnda fanns ett uppddmt behov av instrument fdr att
kunna ge psykologisk behandling och hialp till de
klienter man arbetade med, vilket delvis motiverade det starka behovet av kunskap om psykoterapi.
Motesdeltagarla tillsatte en interimsstyrelse, vilka
forberedde ett konstituerande mote. Till detta mote
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kom ett femtiotal personer och Gruppterapewtiskt
Forum (GF) bildades 9 iuni 1969.
I GF:s regi startade en intensiv utbildningsverksamhet. Redan forsta verksamhetsiret genomfordes
ndrmare tjugo kurser: bland annat gruppledarkurser, sensitivitetstriningskurser, gruppsykoterapigrupp€r, grupper for avspinningsovningar, gruppdyna-

foreldsningsserier i psykoanalytisk teori och
socialpsykologi.
Eftersom Skine saknade psykoterapeutisk kompetens togs kursledarna frdmst frin det geografiskt nirliggande grannlandet Danmark, men dven frin andra
hall i landet, frin Tyskland och frin USA.

mik,

Gruppsykologisk utbildning fiir Alle
GF:s uppgift var att verka for utbildning och fortbildning inom det gruppsykologiska omridet. Foreningen
samarbetade med ABF i Lund - och genom att utforma kurserna som foreldsnings- och universitetscirklar
kunde GF utnyttja statsbidrag. GF riktade sig till alla
som var intresserade, men kom dndi frdmst att omfatta personer med "mdnniskoinriktade" yrken.
Verksamheten expanderade ndrmast explosionsartat och under de tvi forsta verksamhetsiren och ir
1971, var medlemsantalet uppe i 350 medlemmar, som
dven kom frin andra delar av Sverige dn Skine. Minga
deltog i kurser med mer eller mindre direkt anknytning
till gruppsykologi och gruppterapi och nya kurser till-

kom; fordjupade studier

i

psykoanalytisk teori med

fallstudier, psykoanalytisk utvecklingsteori, psykodrama, beteendeterapi, gestaltterapi, rorelseterapi, skapande dramatik och handledningskurs for erfarna gruppledare,med mera. Foreningen gav ut en irlig publikation
under titeln Grwppterapeutiskt Forum och ett med-

lemsblad, som kom ut nigra ginger om iret och fick
namnet Papper. Utover kursverksamheten anordnade
foreningen ocksi medlemsmoten. Lr 1,971, ordnade GF
dessutom en uppmdrksammad tvidagarskonferens pi
temat terapeutiskt samhdlle och milioterapi.

Utbildningarna bedrevs i olika lokaler som man
hyrde in sig i, ibland dven pi kursgirdar som hyrdes
under ett veckoslut eller under en kursvecka.

Feldmankursel

\7ulff Feldmans kurs i gruppledarutbildning kom att
bli den mest frekventa verksamheten i GF. Feldman
holl over tjugotalet kurser under de forsta iren, med
bortit totalt 350 deltagare. Gruppledarkurserna, som

ju var inspirationskdllan till GR inleddes med ett veckoslutsinternat och fortsatte med fem dagars uppfolining
utspridda civer ett halvir. Ofta bestdmde kursgrupperna att forlagga en eller tvi uppfoljningar till internat. I

gruppterapi, krdvs det - som regel utover en s.k. 'liroanalys'* egna erfarenheter i analytiska trdningsgrupper. Man bor kanna till sitt eget sdtt, sina reaktioner
och motivationerna ddrtill, samt iven vad man vanli-

skriften Gruppterapeutiskt Forum 1972 beskrivs den

gen framkallar hos andra ganska vdl." (s 6).

pi att man genom

enligt foljande: "Kursen bygger

i grupp kan ldra sig
om relationer mellan individer i grupp, om gruppens
dynamik (inter- och intragrupprelationer), om olika
eget deltagande och upplevande

grupprocesser och om ledarskapsproblematik." (s 10).

Liksom kursen i Marienlyst var ett av syftena att
deltagarna skulle starta egna grupper, for att darigenom fi ytterligare inlirningsmojligheter och via uppfoljningsdagarna

fi

handledning och stod av I7ulff

Feldman. Eftersom forutsdttningarna skiftade blev det
dock ibland svirt for vissa av deltagarna att komma
iging med egna grupper.

Feldman holl ocksi en fortsdttningskurs for erfarna gruppledare. Den kursen organiserades i form av

fyra dubbeldagar och holls i Lund. \7ulff Feldman
anvdnde tvi av sina egna bocker i utbildningen
(Feldman, 1966;1969).
En annan betydelsefull verksamhet inom GF var
psykoanalytikern och psykiatern Erich Franzkes kurser i analytisk gruppsykoterapi. Kurserna yar relativt
omfattande och inneholl bAde psykoanalytisk teori,
falldiskussioner och gruppterapi och kunde dessutom

pAgi i flera

5,r. Dessa

utvecklades for att tillfredsstdlla

behovet av att kunna tillgodordkna sig den tviiriga
egenterapi som RPC krivde for A-medlemskap, ett
slags ackrediteringsforfarande som RPC anvdnde innan legitimationerna kom.
Dr Franzke var verksam i Psykiatriska verksamheten i Vdxjo, men reste ned till Skine for att hilla
sina utbildningar. Grupperna innebar en djupare bear-
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betning av personlighetsegenskaper och samtidigt en

mojlighet att fe erfarenhet av en terapigrupp och de
svirigheter som upptrdder i en sidan. Franzke beskriver med egna ord i Gruppterapeutiskt Forum 1972:

"I

den

min gruppledare vill hilla pi med analytisk

Psykodrama
Psykodrama dr en gruppsykoterapeutisk metod, som
forutom samtal utgir frin dramatiserade uppspel i
form av exponering och rollspel av situationer i deltagarnas liv. En sektion for psykodrama bildades inom
GF under 1.971. och iret efter holl man tre workshops
med psykodrama i GF:s regi. Ledare var ett par ldkare
frin Tyskland. Psykodramakurserna var intensiva och
varade frin morgonen till sena kvillen fyra dagar i
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strdck. De omfattade tio sessioner, ddr varje session
varade i tre timmar.

Psykologstudenten Lejf "Daggis" Blomqvist
(1,953-2007) frhn Lund, var kursledare for workshops
som holls i GF:s regi och blev si inspirerad av denna metod att han ikte till USA for att utbilda sig av
grundaren Jacob

L. Moreno

(1889-1974). Daggis

blev dirmed en av pionjdrerna i Sverige och den forste svensk att bygga upp ett institut, som under iren
utbildat ett stort antal psykodramatiker.
Daggis kom senarc att bidra till att infora psykodrama som behandlingsmetod pi S:t Lars sjukhus i

Lund. Detta mojliggjordes av hans nlra vdnskap
med den orddde och kontroversielle klinikchefen och
psykiatern Ingrid Gottfries, som senare sjdlv utbildade sig i psykodrama.
Med tiden kom Daggis att ha hela Europa som
arbetsfalt, men dven USA - och dgnade under de
sista tolv iren av sitt liv mycket kraft it att bygg
upp en psykodramaverksamhet i Indien. "Daggis" var
kanske den mest karismatiska person som odlades i
GF:s mylla och det sdgs att han genom sin formiga
att blanda teori och handling pi ett genialt och nyskapande sdtt kunde trollbinda vilken publik som helst.
Psykoterapi 2074/t

Sensitivitetstrdning
En annan av GF:s kurser var sensitivitetstrdning.
Sensitivitetstrdning syftade till att genom gruppovningar ldra kdnna sig sjdlv, bli medveten om relationerna och dynamiken i gruppen. Affektnivin kunde
stundom bli mycket intensiv, dA deltagarna uppmanades att spontant och arligt beskriva vad de tyckte om
varandra.
En sensitivitetstrdningskurs genomfordes i vittsio i
november 1.969, med den danske psykologen Gunnar
Hjelholt som gruppledare. En fortsdttningskurs dgde
rum 1.970.

Eric olsson beskriver sina erfarenheter av kursen
i Vittsjo:
Vr upplevde un'ecklingcn frrin total brist

al' leclarctt,

serier av f<irsi)k :1tt penetrel'a Var situation

och vrtra inbiir:c1es rclatiortcr i gnlppen' l---l \'langa upplcvclc
ftrr. 1---1
berecnclerr hos sig sirilva, sonr c1e tidigare varit blinda
en scrie
gick
igenorrl
(irupperr soln grLrpp rindracle karaktrir,

kriscr. dar siitrclerfirll viirlacle nled uppklar,lllclc satn,rrbetc'
--- ] t)cn strukttrrliisa sititirtioncn aktLraliseradc ocksii attktt-r[
rirersrelirtioltcrne uttrYckta i berocnde, irngrepp
och revoltft;rsdk. (Olssorr, 197(), s 1l-12)

pi

triinrlrrta

Sensitivitetstrdning fick senare stort genomslag i
nlringslivet, men foll dock si sminingom i vanrykte,
orsakat bland annat av vissa ledare som respektlost
missbrukade metoden, ddr minga kunde uppleva sig
krdnkta och kritiserade under den intensiva affektiva
hetta som kunde uppste i dessa grupprocesser, ddr
deltagarna stundom gick lingt over de socialt accepterade grenserna.

Sensitivitetstrdningen

och

gruppledarutbild-

ningen assimilerades senare delvis av skandinauisk
Triinarforum (L97 2-7 5 ).
Fragmente ri ngsPlocessen
GF hade som mest 550 medlemmar' Detta var 1972'
Av de som uppgett yrkes- eller studieinriktning i sina
ansokning ar var ungefer en tredjedel av medlemmarna psykologer och en tredjedel socionomer'

Det okande medlemsantalet och det omfattande

kursombudet stdllde stora krav pi foreningens administration och styrelsen forsokte darfor, efter de tre
forsta verksamhetsiren, <iverfora arbetsuppgifter och
ansvar till olika arbetsgrupper. En del grupper hade
namn efter de kurser de ville arbeta med och utveckla, som skapande dramatik, sensitivitetstrdning,
PsykoteraPl 2OL4/1,

titel).
De kunskaper som GF tilldgnat sig forsokte styrelsen tilldmpa pe den egna organisationen och skeendena inom denna. Man strdvade efter ett si demokratiskt
styrelsesdtt som mojligt, med stora mojligheter till
piverkan och inflytande frin alla medlemmar' GF var
per.rkrt av 1970-talets betoning pi kollektiva los,ri.rgil och det stundom dogmatisk a rfrh'gasattande
,u urrktoriteter, vilket kunde ge upphov till intensiva

pi struktur i star-

terr, elr-irnrcci clcksi osiikerhet, il.tgslarr <lch starkt beroencle

till

psykodrama, yogameditation, barnterapi och familjeierapi, men det fanns dven grupper som fokuserade pi
olika intresseomriden, som en diskussions- och stodgrupp kring temat individ-institution-ideologi (inspi,.r"d av Bertil Sundins dA aktuella bok med samma
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pi

medlemsmotena' Frigorna handlade om vem som skulle styra verksamheten och vilket
forhillande styrelsen skulle ha till de arbetsgrupper
som bildades for att administrera och utveckla verk-

diskussioner

samheten. Dessa diskussioner skedde ofta i storgrupper. Den stora oppenheten hade emellertid ocksi till

iotla ,r, dven enstaka kritiska roster kunde fi stort
utrymme. I Gruppterapeutiskt Forurn 1972 gestaltas exempelvis en medlems kritiska tankegingar om
verksamheten. Betraktat sihdr i efterhand fir man
kdnslan av att den lingt gingna demokratiseringsprocessen kan ha bidragit till att fragmentera foreningen sjdlv.

For att klara samordningen mellan styrelsen och
de olika grupperna inom foreningen bildade styrelsen ett utskott som skulle ge rid till medlemmar
och arbetsgrupper. Utskottet fick namnet SUKMA'
Styrelsen skriver 1,973: "Fordndringarna i foreningens

organisation har medfort att styrelsen

fitt

omprova

,i.t, ,ppgifter och forsoka hitta sin plats' Det har
stundtals inneburit ett famlande i det okdnda"'"
(Gruppterapeutiskt forum 1972, s 17)'
Under 1973 kom medlemsmotena allt mer att
handla om vad GF egentligen var for nigot och vad
det borde vara - och vem som skulle bestdmma vad
GF skulle syssla med. Efte r m|,nga intensiva diskus'1.973 avgick till sist styrelsen,
sioner under hosten

och overldt det fortsatta arbetet med foreningen

pi

arbetsgrupperna.
Efter att GF-styrelsen avgitt dr det svirt att fi en
enhetlig bild av vad som foregick i foreningen, men
det verkar som om verksamheten tycks ha fortsatt
nigra ir framdver i arbetsgrupperna - om in i mindre omfattning. Det blev dock med tiden allt svirare
att hilla ihop foreningen, som till sist foll samman,
for att slutligen upplosas - for andra gAngen, 5.r 1981.
Da hade verksamheten under flera 5,r legat nere.

(Psykolognytt, 1981, s 5)
Familjeterapigruppen

och psykodramagruppen
tycks ha overlevt ldngst. Den forstndmnda ombildadsi sminingom till

es

Suensk famifieterapiforening och

finns dn idag. Enligt egen utsago kom Erich Franzke,
i nigot modifierad form, att fortsatta med sina psykoanalytiskt inriktade kurser fram till 1990-talet dock
huvudsakligen forlagda till hemorten Vdxjo.

Katalysator och samlingsplats
I en intervju framhiller Eric Olsson att legitimationsfrAgan bidrog till GF:s upplosning. Olsson menar arr
det berodde pi att en del medlemmar ville gora GF till
en kursverksamhet som bedrev legitimationsgrundande kurser, vilka sedan kunde tillgodordknas i terapeut-

utbildningar. Men eftersom detta inte var syftet med

?
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GF, som var en fcirening for allmdnheten, var det n6,gra
styrelsen som sa nej till dessa krav. Detta ledde i sin

i

tur till att medlemmarna tappade intresset for GF och
gick vidare till andra utbildningsinstitutioner. Men di
var den statliga psykoterapiutredningen i fullging och
bide universiteten, landstingen och andra aktdrer var
i full fard med att utbilda och komma tillritta med den
psykoterapeutiska bristsituationen. GF hade ddrmed
spelat ut sin roll som inspirationskilla.
Ordforanden i GF styrelse (1969-73) Sven Marke
fortsatte efter tiden i GF att vid sidan om sin tjdnst
som lektor vid Socialhogskolan i Lund, bland annar
med team- och organisationsutveckling inom framforallt psykiatri och oppenvird (Marke, 2013). Under
5.ren 1991,-2008 arbetade han med handledarutbildning for likare (Konsten att liira ut kikekonsten) och

forskade kring erfarenhetsinldrning och ldrstilar
(Marke & Cesarec, 2007). Eric Olsson, kom efter
tiden i GF att bli si prag,lad av sina erfarenheter att
han dgnade mycket av sin fortsatta yrkeskarr rar At
grupputveckling och forskning kring grupprocesser.
Han bedrev em arbete vid sidan av sin tjdnst som lektor vid Socialhogskolan i Lund, med arbetslagsutveckling, handledning av gruppsamtalsledare ) orga-

nisationsutveckling och

si sminingom forskning

pe

forendringsprocesser i organisationer och gruppdynamik (Olsson, 1988; t998; Olsson & Martin, 201,2).
Eric Olsson blev senare professor i socialt arbete.
Erfarenheterna frin GF lig ocksi till grundval for
deras gemensamma fortsatta arbete med att vidareutveckla socionomutbildningen pi Socialhogskolan
vid Lunds universitet (Olsson, 1,997).
Tillkomsten av GF kan ses som en produkt framsprungen ur tidsandan av kollektivets betydelse och
medbestdmmande, men ocksi den efterfr6,gan, som
den ndrmast totala frAnvaron av psykoterapi i Skine
tycktes ha skapat. Eftersom det tar minga A,r att utbilda psykoterapeuter kunde GF fylla ur detta tomrum.
I GF:s regi kunde psykologer, socionomer, ldkare och
en intresserad allmdnhet fi sitt intresse tillgodosett.
Genom relativt korta kurser, som inte krdvde forkunskaper, och seminarieserier om psykoterapeutisk teori,
kunde psykoterapikunskaperna relativt snabbt omsdttas i den vardagliga praktiken. Minga av de som gick
kurserna hade dock omfattande lingvariga teoretiska grundutbildningar som bidrog till mojligheten att
omsdtta kunskaperna.
Skapandet av GF miste ocksi tillskrivas det uppvaknande som cippn ade nya handlingsalternativ, som
psykologerna Eric Olsson och Sven Marke upplevde i motet med den danske gruppsykologen \7ulff

i Marienlyst. En upplevelse
som vdckte hungern efter mer och djupare erfarenheter
Feldman, under kursen

av psykoterapi och ddrmed skapandet av GF som en
brdnnpunkt for detta intresse; bide som ett verktyg
for den egna fortbildningen i psykoterapi, men ocksi
for att dela med sig av de erfarenheter de fitt under

Feldmans kurs. Marke och Olssons erfarenheter i
utbildningssammanhang och deras organisationsforml.ga, gjorde att GF kom att bli ett expansivt centrum,

der inte bara gruppsykoterapi fick plats, utan even
kurser om psykoanalytisk teori, psykodrama, familjeterapi och beteendeterapi, dven om det sistnimnda
var i relativt begrdnsad omfattning.
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den statliga psykoterapiutbildningen kom senare den individuella psykodynamiska psykoterapin att
fi en framtradande plats och ddrmed implicit decimera gruppterapin. Paradoxalt nog kom foliaktligen
gruppterapin att bidra till att piskynda inforandet av
d." i"diuiduella psykoterapin i Skine, men sedan bli
utmand,vrerad av densamma. E

I
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