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Anne Birgit Halveg (1937 – 2020) 

 

Vi må med sorg og beklagelse meddele, at Jungiansk Analytiker, læge, Anne Halveg er død d. 30.03.20 efter 

længere tids svækkelse.  

Anne tilhørte den første gruppe kandidater på Jung Instituttet, og hun fuldførte uddannelsen i 1986 med 

specialet ”Den ikke-patriarkalske Animus”. Herefter supplerede Anne uddannelsen ved Jung Instituttet med 

supervision i udlandet med det formål at blive godkendt af IAAP, og i 1992 blev Anne sammen med 9 andre 

ansøgere fra Danmark, som ligeledes var rejst til udlandet for at få supervision og for nogles vedkommende 

også analyse, optaget som individuelle medlemmer af IAAP. 

Ved samme lejlighed fik Danmark også gruppemedlemsskab i IAAP med ret til at uddanne IAAP-godkendte 

Jungianske Analytikere, og herefter blev Dansk Selskab for Analytisk Psykologi, DSAP stiftet. Anne blev valgt 

som DSAPs første formand, et hverv som hun besad indtil år 2000.  

Som formand for DSAP gjorde Anne et stort arbejde for at formidle overgangen fra et selskab, som ikke var 

tilknyttet IAAP, til det IAAP-godkendte selskab, DSAP. Anne udførte dette arbejde omhyggeligt og 

samvittighedsfuldt og var således en drivende kraft i etableringen af DSAP, som det ser ud i dag. 

Anne var et privat og meget introverteret menneske, som ikke var særlig synlig for offentligheden, men på 

de indre linjer havde hun stor indflydelse. Efter hun var trådt tilbage som formand, fortsatte hun de næste 

ca. 10 år med at deltage i en nordisk intervisionsgruppe. Desuden fungerede hun i årtier som en afholdt 

personlig analytiker og supervisor i sin klinik i hjemmet i Lyngby. 

For nogle år siden donerede Anne i forbindelse med sin tilbagetrækning sin samling af jungianske bøger til 

Jung Instituttet, som satte dubletterne til salg. Salget indbragte et betragteligt beløb, som gik til den fond, 

som uddeler rejselegater til kandidaters deltagelse i udenlandske konferencer.  

Vi er Anne Halveg stor tak skyldig for det, hun har givet os i arv. 

Æret være hendes minde. 

 

Misser Berg 


