
HVORDAN HUSKES TRAUMATISKE BEGIVENHEDER? (1999, 8(6))

Psykologen  Mindy Mechanic  har  sammen med  to  kolleger  fra  Universitetet  i  Missouri,  USA, 
opstillet tre hypoteser om, hvordan man husker stærkt belastende, ’traumatiske’ oplevelser.

De tre psykologer mener, at der i den psykologiske faglitteratur er fremsat tre helt forskellige ideer 
eller teorier om, hvordan et menneske typisk husker – eller glemmer– en grusom begivenhed:

1) Almindelig  glemsel.  Den  første  hypotese går  meget  simpelt  ud på,  at  man husker  selv  de 
uhyggeligste begivenheder, ganske som man husker alt andet, altså således at man lidt efter lidt 
glemmer flere og flere detaljer fra begivenheden.

2) Fortrængning.  Den  anden  hypotese  går  ud  på,  at  de  fleste  mennesker  er  tilbøjelige  til  at 
“fortrænge” særlige grufulde oplevelser, således at de i månederne og årene efter begivenheden 
husker mindre og mindre, efterhånden som mere og mere bliver fortrængt. Denne hypotese 
forudsiger ligesom den første, at man glemmer mere og mere af grusomme givenheder, men 
den  adskiller  sig  dog  fra  den  første  hypotese  ved  at  antage,  at  man  ved  traumatiske 
begivenheder glemmer meget mere end ved almindelige begivenheder, således at man ud fra 
denne hypotese ville vente en påfaldende stærk nedgang i antallet af erindringer om detaljer fra 
traumatiske begivenheder.

3) Inkubation. Inkubation betyder gradvis modning eller gradvis færdiggørelse og ideen i denne 
hypotese er, at traumatiske begivenheder udgør en så overvældende belastning for psyken, at 
denne kun gradvis kan behandle de sindsoprivende indtryk og overføre dem til hukommelsen. 
Teorien bygger blandt andet på dyreforsøg, der har påvist, at dyr flere dage efter en smertefuld 
påvirkning  tilsyneladende  husker  begivenheden  bedre  end  få minutter  efter  påvirkningen. 
Dette har man forklaret  med inkubations-hypotesen,  altså at  det tager  nogen tid for dyrets 
hjerne  at  “fordøje”  den  voldsomme og pinefulde  begivenhed.  Og  på  samme måde  mener 
teoriens  fortalere  altså,  at  også  mennesker  husker  traumatiske  begivenheder  på  den 
“omvendte” måde, at man lige efter begivenheden husker mindst og så først senere begynder at 
huske mere og mere.

Denne tredje teori er således i særlig klar modstrid med de to første hypoteser, der begge forudsiger 
tiltagende glemsel for begivenheden, mens den tredje teori – inkubations-teorien – forudsiger det 
stik  modsatte,  øget hukommelse,  altså  bedre  og  bedre  erindring  for  konkrete  detaljer  i  den 
traumatiske begivenhed.

For at teste teorien har de tre psykologer undersøgt 67 kvindelige voldtægtsofre, dels 5-10 dage 
efter voldtægten og dels tre måneder senere.

Da man fra hver af de pågældende voldtægter også havde uafhængige vidneudsagn, kunne man 
ganske nøje “måle” mængden af korrekt erindrede detaljer og omstændigheder ved de traumatiske 
begivenheder for hver af kvinderne.

Der var naturligvis stor forskel på, hvor meget de enkelte kvinder huskede, men der var også en helt 
klar tendens til, at kvinderne som gruppe betragtet huskede mere ved den sidste hukommelsestest. 
Den  omstændighed,  at  kvinderne  ved  hukommelsestesten  5-10  dage  efter  voldtægten  huskede 
betydeligt færre detaljer fra voldtægten, end de kunne komme i tanke om tre måneder senere, tyder 



således  stærkt  på,  at  det  er  inkubations-teorien,  der  kommer  sandheden  nærmest  blandt  de  tre 
hypoteser om, hvordan vi typisk husker grufulde begivenheder.
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