Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie
Nr. 4, 2000

Hundra år av drömmande
Introduktion till skriften

Skall man fastställa ett psykoanalysens födelseår måste det bli 1900. Det årtalet står nämligen på
titelbladet till första upplagan av Drömtydning - fastän boken faktiskt publicerades i november
1899. Ingen bok har varit så betydelsefull i psykoanalysens historia - och få böcker har haft lika
stort in.ytande på den moderna människans syn på sig själv. Fastän det är en ganska svår text,
har den antagligen haft en större läsekrets än de flesta vetenskapliga verk, och tankarna om den
omedvetna meningsfullheten i drömmar - liksom andra psykiska akter - har kommit att inlemmas
som ett självklart inslag i de flesta människors tänkande om det psykiska livet. Det är självklart att
uppmärksamma Drömtydning 100 år efter dess datering, med ett slags repetition och uppdatering.
Lika viktigt som det är att påminna om Sigmund Freuds tankar, lika viktigt är det nämligen
att uppmärksamma att psykoanalytiska teorier har utvecklats sedan 1900 och fortsätter att göra
så. Sättet att se på drömmar idag är därför annorlunda än i psykoanalysens barndom, liksom
synen på det inre livet överhuvudtaget. Detta nummer av skriftserien bygger på ett antal
föredrag som försöker illustrera denna utveckling och som hölls under ett heldagsseminarium
som anordnades av Svenska psykoanalytiska föreningen i Stockholm i oktober 2000.
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