› ANMELDELSE

Orgasmeland
Bogen er i den grad et imponerende og gedigent stykke akademisk arbejde,
der på bemærkelsesmæssig måde fremstiller de centrale aktører i Sexpol-historien.

E

n virkelig imponerende bog, Lea Korsgaards ”Orgasme
land”. Om frigørelsen af seksualiteten, opløsningen af det
fascistiske, magtdominerede individ. Tænk litterært at
møde en journalist, der formår at forene den samfundsmæssige
virkelighed (sociologien) med den individuelle historiske skæb
ne (psykologien) – samt at trække lange, relevante tråde fra
1930’erne op i vores nuværende virkeligheds konstruktion. Den
seksuelle revolution.
Jeg har altid elsket Wilhelm Reich, fordi han positivt turde
definere menneskeartens psykisk/kropslige sundhed. En uneu
rotisk person, som har evnen til at få en total overgivende, bøl
gende kropsorgasme (hver eneste dag), der opløser samfundets
påtvungne socialkarakter. Føder det socialistiske/økologiske
individ med en planetarisk bevidsthed.
Burde vi psykologer ikke indføre det som et grundkrav i
autorisationsgodkendelsen af nye medlemmer i psykologdomæ
net i forhold til vores voksende, tunge arbejdsbyrde med at sætte
diagnoseetiketter på alle de skæve, ikke samfundsadaptive?
Troede faktisk, jeg havde styr på Reich og Sexpol-bevægelsen
i 1930’erne. Deres spændende sammentænkning af psykisk
struktur og de materielle livsrammer var en af inspirationerne til
1970’ernes politiske terapi samt arbejdet i de daværende alterna
tive rådgivninger. Men jeg blev klogere.
Frygtede, at ”Orgasmeland” var en af nutidens utallige
smartbøger, som ville slå mønt på den seksuelle revolution i
1930’erne og latterliggøre den. Men bogen er i den grad et impo
nerende og gedigent stykke akademisk arbejde, der på bemær
kelsesmæssig måde fremstiller de centrale aktører i Sexpol-hi
storien (og den fri børnepædagogik) med afsæt de daværende
historiske betingelser. Ja, vi får lov til at se de forskellige central
personer lige fra deres ”magtmæssige wellness dage” til deres
ofte tragiske, udsultede død.

Reichs særegne historie

Gennem bogen følger vi psykoanalytikeren, jøden Wilhelm
Reichs særegne historie. Hans tilknytning til Freud i 1920’erne.
Status som kronprins med Jung på sidelinjen. Kropspanserets
nedslag i psykoanalysen. Aktivt medlem af kommunistpartiet.
Den antiautoritære personlighed. Senere udstødelse, da han var
for ekstrem.
Flugten til Danmark i 1933. Mødet med hovedaktørerne i
den danske seksuelle frigørelsesbevægelse – ”prævention /abort/
kønslig ligestilling”. Blev ikon. De kulturradikale – Socialistisk
Medicinergruppe. Psykoanalysens første nedslag i Danmark.
Tage Philipson, Jonathan Leunbach, Sigurd Næsgaard, Ellen
Siersted, Jo Jacobsen osv. I bogen får vi lov til at følge alle disse
skæbner fra fødsel til ofte tragisk død.
Reich udstødes af Danmark i 1933 og flygter videre til Nor
ge. Bibeholder her Sexpol-bevægelsens nordiske potens, men
begynder at virkelighedsskride ind i en fysisk konkretisering af
libidoenergien – Orgon. En universel seksuel livsenergi. Han
ender i USA og dør martyragtig i fængsel 1957.
Det er en fantastisk bog, som alle psykologer bør læse. Bra
vo! Selv kognitive terapeuter risikerer mentalt at få noget ud af at
fordybe sig i bogen. At vi skal tilbage til sociologien og kappe
ægteskabet med kedsommeligheden i den deterministiske evi
densbaserede medicin.
Den eneste mangel er, at forfatteren ikke tilfredsstillende
udfolder Reichs banebrydende indflydelse på eftertidens krops
orienterede terapier.
Tænk at Sundhedsstyrelsen stadig her i 2014 ikke positivt tør
inkludere sex i KRAM + S-faktorerne trods utallige undersøgel
ser, der viser, at et tilfredsstillende sexliv er langt mere livskvali
tetsgivende (og billigere) end kedelige kurser i mindfulness.
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