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inte nog framhållit att Didring i Malm helt går på 
samma linje som Nationalföreningen mot emigra
tionen enligt det mönster som Gösta Olzon består 
i Ett emigrationsäfventyr (19 13 )  och att arbetarrö
relsens tidningar i allmänhet intog en annan stånd
punkt. Norrskensflamman t. ex., som ju under 
den här tiden utgavs i Kiruna, uppmuntrade emi
grationen genom att publicera begeis trade brev 
från Brasilien, medan den borgerliga tidningen, 
Norrbottenskuriren, var starkt emigrationsfient- 
%

Jag har här ovan uppehållit mig endast vid vissa 
begränsade aspekter på Mats Eklöfs avhandling. 
Även andra avsnitt vore värda en diskussion, t. ex. 
de om nationalismen och om sambandet mellan 
komposition och tendens i främst första delen av 
Malm. En uppmärksam läsare av Eklöfs bok kom
mer också att finna en hel del felaktiga citat och att 
käll- och litteraturförteckningen är såväl ofullstän
dig som inkonsekvent uppställd. Men trots all den 
berättigade kritik som man kan rikta mot avhand
lingen och vars minsta gemensamma nämnare är 
att författaren alltför ofta stannat på halva vägen 
där han kunde ha trängt längre fram, ska här till 
slut villigt erkännas att Mats Eklöfs avhandling 
även rymmer många goda sidor. Inte minst är den 
klart och överskådligt disponerad och påfallande 
välskriven samtidigt som där finns en hel del intel
ligenta utredningar, vilkas resultat det inte finns 
någon anledning att ifrågasätta. Till avhandlingens 
främsta och idérikaste sidor hör diskussionen om 
berättarteknik och komposition, och några in
vändningar av allvarligare natur kan inte heller 
riktas mot Eklöfs analys av Didrings syn på före
tagsamheten eller av hans nationalism. Dessutom 
måste redan det anses som ett glädjande faktum 
att litteraturvetenskapen i sin famn numera också 
innesluter andrarangsförfattare av Didrings typ; 
deras författarskap har ofta mycket att säga om sin 
tid och dess förutsättningar. Sålunda skulle det 
ingalunda vara ointressant att inom en nära framtid 
också få t. ex. Ossiannilssons, Henning von Mel- 
steds och Algot Ruhes författarskap och litterära 
position belysta.

Jan  Sten kris t

Karin Johannisson: Magnetisörernas tid. Den ani- 
mala magnetismen i Sverige. (Lychnos-Bibliotek 25). 
Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1974·

Det mest berömda litterära verk som inspirerats 
av Mesmers läror är sannolikt Poes berättelse om 
fallet Valdemar med dess kombination av diagnos
tisk saklighet och makaber fantastik. När den för
sta gången publicerades i svensk översättning' -  i 
Nya Dagligt Allehanda -  uppgavs den, som Mag

nus von Plåten har påvisat, vara en autentisk fall
beskrivning, hämtad från en amerikansk tidning.

Sannolikt har Poe också haft en bestämd före
bild i verkligheten. Jag gissar att han inspirerats av 
ett på sin tid uppseendeväckande mesmeristiskt 
experiment. Då nämligen Mesmers lärjung d’Es- 
lon låg döende i lunginflammation, magnetisera- 
des han enligt sina egna order i sex dagars tid oav
brutet av sina elever, som fortfor därmed ännu 
flera timmar efter hans död, föregivande att han 
endast fallit i dvala. Magnetismens kraft kunde 
enligt d’Eslon besegra dödens välde, men det är 
nog rimligt att anta att hans slut blev ett annat än 
Valdemars.

Som bekant fick den skönlitterära människo
skildringen också i europeisk litteratur kraftiga in
jektioner från underverken vid de magnetiska och 
somnambulistiska seanserna. Jean Paul, Hoffman, 
Kleist, Hugo, Balzac och George Sand är några 
exempel på författare som utnyttjat motivkretsen, 
och i bl. a. Viattes Les sources occultes du roman- 
tisme får man besked om dessa sammanhang. I 
Sverige är utbudet magrare. Det börjar ju karakte
ristiskt nog med Kellgrens våldsamma angrepp på 
»vår nationela Magnetisme, Magnetisme å la Swe- 
denborg» i Man äger ej snille för det man är galen. 
Några obetydliga teaterstycken och några få ned
slag i den romantiska litteraturen är i stort sett allt 
som kan skrapas ihop, och varken i Lycksalighe
tens ö eller Amorina spelar magnetismen någon 
huvudroll. Först Rydberg med Singoalla och 
Strindberg med sina kuriösa kombinationer av 
modern suggestionspsykologi och äldre mesmeris- 
tiska föreställningar ger motiven en mer domine
rande roll. Från senare tid kan man notera P. O. 
Enquists Magnetisörens femte vinter och Ingmar 
Bergmans film Ansiktet, där handlingen inom pa
rentes sagt påminner en hel del om vad som hän
de, när den ryktbare danske magnetisören Carl 
Hansen 1864 framträdde inför Svenska läkaresäll
skapet i Stockholm.

Det är med andra ord inte de litteraturhistoriska 
implikationerna som är det väsentliga i Karin Jo 
hannissons avhandling Magnetisörernas tid. Den 
animala magnetismen i Sverige. Hennes bok är i 
stället ett högst förtjänstfullt specimen i idé- och 
lärdomshistoria, kunskapsrikt, klart och välformu
lerat. Sakkunskapen sträcker sig ända ut i omsla
get, som har samma gredelina färg som den si
dendräkt Mesmer bar, när han i sin salong i Paris 
trakterade glasharmonikan och beströk sina pa
tienter med en järnstav för att provocera de häl
sobringande kriserna.

Läkarna och vetenskapsmännen och alla de and
ra mer eller mindre obskyra utövarna av den ani
mala magnetismens konst står således i förgrunden 
— inte författarna. Johannissons ambition har varit 
att beskriva och analysera de läror som utgick från
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Mesmer och hans lärjungar, att redovisa den våld
samma debatt som följde i baqueternas och de 
somnambulistiska underverkens spår och att mot 
denna fond ställa de svenska magnetisörernas teori 
och praxis. Importörerna höll sig tidigt framme. 
Den italienska resenären Guiseppe Acerbi hävda
de till och med att magnetismen slog igenom 
snabbare i Stockholm än någon annan stans. Det är 
nog en överdrift. Frankrike var och förblev mag
netisörernas förlovade land — det intrycket be
kräftas redan av en hastig inventering under upp
slagsordet Magnétisme i Catalogue général de la 
libraire française, som dokumenterar en mäktigt 
framvällande ström av skrifter i ämnet.

Men de svenska bidragen är, som Johannisson 
framhåller, inte oväsentliga. De visar tydligare än 
på många andra håll, hur de magnetiska fenome
nen kunde tolkas om och användas för skilda syf
ten, av läkare och undergörare, av swedenborgare, 
frimurare och politiska konspiratörer. Martin 
Lamm inledde utforskningen av dessa ofta svåråt
komliga och förvirrande kombinationer i sitt väl
diga verk om Upplysningstidens romantik, där 
otvivelaktigt frimurarockultismens roll överbeto
nas. Senare har Harry Lenhammar grundligt belyst 
swedenborgarnas anammelse av Mes mers läror 
och Ernst Nachmansson tecknat ett porträtt i hel
figur av den främste bland svenska magnetisö- 
rer, Pehr Gustaf Cederschjöld.

Med magnetisörernas tid avser Karin Johannis
son i första hand perioden 1786-90, då Carl Gö
ran Silfverhjelm var den ledande svenske profe
ten, och 18 15 - 2 1 ,  då Cederschjöld gjorde sina 
märkliga experimentserier och utgav Journal för 
animal magnetism. Kring dessa förgrundsgestalter 
grupperar hon en rad magnetistiskt orienterade 
läkare, swedenborgare och charlataner, anhängare 
av Mesmer själv eller hans lärjunge och så små
ningom konkurrent Puységur, som lanserade läran 
om somnanbulismens fenomen, eller greve Barba- 
rin, som inte hyste något intresse för mesmeris- 
mens kliniska sida utan hävdade en rent spiritualis- 
tisk tolkning.

I det spiritualistiska lägret återfinner vi de enda 
swedenborgska magnetisörer, vilkas verksamhet 
överlevde 1780-talets upplysningskamp under 
Kellgrens ledning, nämligen Adolf Gustaf Nor- 
denskjöld och Mårten Sturtzenbecher. Åt deras 
teoretiska utgångspunkter och terapeutiska praxis 
ägnar Johannisson ett par intressanta avsnitt, som 
leder över i framställningen av den romantiska 
medicinens spekulation av tyskt märke. Ceder
schjöld startar sin Journal med en högstämd apo- 
teos över den tyska naturfilosofin men tillägnar sig 
så småningom under främst Hufelands inflytande 
en rent empirisk metod. Poul Bjerre, som Johan
nisson en smula missvisande kallar en av de tidi
gaste förespråkarna för psykoanalysen i Sverige,

menar att Cederschjöld i sina slutledningar över 
magnetismen på ett unikt sätt föregrep den mo
derna hypnosens teoretiker.

Det ganska sparsamma arkivmaterial som bely
ser den animala magnetismens första nedslag i 
Sverige har Johannisson omsorgsfullt genomfor
skat och redovisat. Hon har dragit fram en tidigare 
obeaktad brevväxling mellan bröderna Pehr och 
Adam Afzelius, hon har vittjat det nordenskjöld- 
ska Frugårdsarkivet och penetrerat de gjörwellska 
och lidénska brevsamlingarna. Mycket finns inte 
att tillägga, och de små kompletterande notiser 
och nyanseringar jag bidrar med i fortsättningen, 
förändrar på intet sätt helhetsbilden.

Då Mesmers första kontakter i Sverige redovi
sas, kunde kanske ytterligare några namn nämnas. 
En av de tidigaste patienterna torde sålunda ha 
varit Nils von Jacobson, som i ett brev från Am
sterdam till J . H. Lidén 9 .1 1 .17 8 4  berättar, hur 
han utan framgång behandlats av »den namnkun
nige charlatanen». En annan av Lidéns rapportö
rer, Carl Kämpe, meddelar några år senare, i sep
tember 1786, att Carl Bonde har haft förbindelse 
med Mesmer i Aachen. Johan Lorenz Odhelius’ 
kritik i Veckoskrift för läkare och naturforskare, 
som Johannisson refererar, tycks bl. a. grunda sig 
på läsning av en »artig samling af flere små Strö- 
skrifter mot och med i detta ämne», som han en
ligt band VII (1786) av Veckoskriften hade fått 
låna av Kungl. livmedicus Elias Salomon. Salo
mon var alltså initierad, och det är väl sannolikt 
att magnetiska kurer och experiment på mer eller 
mindre professionell nivå har bedrivits av läkare 
och amatörer i större utsträckning än Karin Jo 
hannisson kan belägga i det tillgängliga arkivma
terialet. Memoarlitteraturen ger, som hon kon
staterar, förvånansvärt lite material på denna 
punkt, men det finns i bl. a. den lidénska sam
lingen små glimtar (om t. ex. domprosten Knös 
i Skara, som magnetiserade sig själv mot för
kylning och även i Puységurs efterföljelse prakti
serade den somnambula clairvoyansen).

Karin Johannissons bedömning av opinionsläget 
i samband med den silfverhjelmska baqueten och 
Harmoniska societetens verksamhet är i stort sett 
invändningsfri. Möjligen kan man anmärka, att fy
sikern J . C. Wilcke inte från första början var så 
deciderat kritisk som sägs. I ett brev till Lidén 
2 7 .11 .17 8 7  formulerar han ett nyanserat omdöme 
— om man frånser gycklet med den nyss av Kell
gren avhånade magnetismen å la Swedenborg. 
Wilcke anser att »med magnetismen bör ytterliga
re anställas försök, ty den tyckes tjena at genom 
sömn tranquillisera upprörda Nerver och imagina- 
tion». Han råder t. o. m. Lidén att försöka en mag
netisk kur: »om någon förnuftig Man anställde 
försöket, tror jag det ej kunna skada».

Att Wilcke bör ha haft ett visst förtroende för
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Silfverhjelm är sannolikt. Magnetisören hade tidi
gare gjort sig känd som en skicklig tekniker och 
konstruerat apparater åt både Wilcke och Torbern 
Bergman. 1784 hade han färdigställt och inför det 
samlade hovet låtit uppsända den första svenska 
luftballongen, och både Sofia Albertina och Hed
vig Elisabeth Charlotta vittnar i flera sammanhang 
om sin förtjusning över hans fysikaliska experi
ment. Harmoniska societetens upplösning redan 
efter ett drygt års verksamhet berodde säkert del
vis på Pro Sensu Communis förödande attacker, 
men framför allt var orsaken att ledaren kommen
derades till krigstjänst i Ryssland.

Senare fortsatte Silfverhjelm sin verksamhet i 
hertig Carls och Reuterholms hovkrets, där 
somnambulismen på ett ännu inte klarlagt 
sätt togs i det politiska spelets tjänst och prakti
serades inom frimureriets ram. Hans roll var an
tagligen, som Karin Johannisson förmodar, den 
naive entusiastens. Troligen manipulerades han 
av Reuterholm, som torde ha dikterat hertig 
Carls somnambula spådomar om ett kommande 
regimskifte och Sveriges framtida öden. Som en 
annan av dessa politiskt verksamma magnetisörer 
nämns i boken en viss Fredrik Brelin. Sanno
likt åsyftas majoren Carl Brelin. Av Schinkel- 
Bergmans samlingar och brev till Gustav III 
tycks framgå, att kungen hade låtit denne nästla 
sig in i hertig Carls »sanctuarium» för att spio
nera på konspiratörerna under magnetismens 
täckmantel.

Ur vetenskapshistorisk synpunkt har naturligt
vis Karin Johannissons undersökning av 1800- 
talsmagnetismen och särskilt Cederschjölds insats 
ett större intresse än gustavianernas dilettantiska 
och ofta av dubiösa intressen färgade verksam
het. Denna noggranna och säkra kartläggning be
kräftar ännu en gång, att Mesmer med allt sitt 
charlataneri och alla sina fantastiska teorier inte 
kan frånkännas en framträdande plats i medi
cinens och psykologiens historia. En auktoritet 
som Pierre Janet har formulerat hans betydelse 
sålunda: »Genom mesmerismen blev man för för
sta gången tvungen att undersöka koncentratio
nens, trötthetens, uppmärksamhetens, hypnosens, 
de nervösa krisernas och simulationens fenomen, 
vilka sedan tillsammans utgör den moderna psyko
logien.» Från Mesmer utgår 1880-talets hypnos- 
och suggestionsforskning, som i sin tur är förut
sättningen för Freud och psykoanalysen.

Hans Lindström

Christina Sjöblad: Baudelaires väg till Sverige. 
Presentation, mottagande och litterära miljöer 
1 8 5 5 - 1 9 1 7 . Litteratur Teater Film. Skrifter från

Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 10. 
Liber läromedel. Lund 1975.

»Modernismens förste Totemfigur» kallar Per 
Nykrog Baudelaire i Verldens litteraturhistorie och 
menar därmed en gestalt som många inom en viss 
period har bekänt sig till med en beundran som är 
uttryck för en gemenskap i tidskänslan. Introduk
tionen av Baudelaire på icke-franska språkområ
den är ett led i den europeiska modernismens 
förhistoria. Utforskningen därav har pågått länge. 
Det finns en lång rad av studier över Baudelaires 
mottagande och inflytande i England, Tyskland, 
Holland, Spanien osv. Med Christina Sjöblads 
Baudelaires väg till Sverige kartläggs ännu ett parti, 
och boken om Baudelaire i Europa bör efter en 
del kompletteringar snart kunna skrivas.

Författarinnan har grundligt satt sigin i den fran
ska Baudelairekritiken, där hon haft god hjälp av 
Carters noggranna genomgång (Baudelaire et la cri- 
tique francaise 18 6 8 -19 17 , Columbia 1963). Det 
är ett av metodteoretiker rekommenderat tillvä
gagångssätt som har burit rik frukt. Avhandling
en undersöker inte inflytandet från Baudelaires 
dikt i svensk litteratur, något som författarinnan 
uttryckligen avstår från, dock väl medveten om att 
gränsdragningen mellan mottagande och inflytan
de inte kan bli helt skarp. Men den demonstrerar 
mycket tydligt inflytandet från den franska Baude
lairekritiken på den svenska. Gautier, Bourget och 
Huysmans lanserade Baudelaire som dekaden- 
sens, det onaturligas, den »diaboliska sensualis
mens» diktare, och som sådan slog han igenom 
även här. Det kontroversiella visar sig genast. I sin 
genomgång av ett stort material från tiden 
18 55-18 9 0  är det hos Wirsén som Christina Sjö
blad har funnit de tidigaste någorlunda utförliga 
omnämnandena av Baudelaire — redan i doktors
avhandlingen 1868 figurerar han vid sidan av Vil- 
lon. Wirsén är, som fint visas, till en början intres
serad och rentav tolerant, men hans attityd vänds 
till ett allt tydligare avståndstagande; gång på gång 
varnar han för det farliga i fransmannens föreställ
ningsvärld, samtidigt som han tycks förnimma den 
attraktion som utgår från den. En annan tidig kri
tiker är C. G. Estlander, som i enlighet med sin 
allmänna liberalt idealistiska inställning naturligt
vis inte heller kan gilla satanismen, sensualismen, 
förkärleken för onaturliga och föraktet för det 
borgerliga, men som är vidsynt nog att i sin stora 
studie över Baudelaire även framhålla de sidor i 
hans person som väcker medlidande och sympati· 
ärligheten, det religiösa sökandet.

Det var 189 1 som de stora presentationerna 
publicerades här. Det kan snarast ses som en be
kräftelse på ett sedan flera år växande intresse. 
Möjligheterna för ett brett positivt mottagande 
under 80-talet var dock begränsade. Det sakna
des, som påpekats, i stor utsträckning sociala för


