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1. Inledning 

Virginia Woolf anmärkte i essän On Being Ill från 1930 att litteraturen saknar regelrätta skild-

ringar av sjukdom.1 Woolf menade då att romaner främst uppehållit sig vid sinnet, och att krop-

pen, trots dess stora inverkan på livet, fått en perifer plats i litteraturen. Att ingen beskrev de 

himlastormande spirituella omvälvningar som en influensa eller ett skov av feber kunde inne-

bära för en persons uppfattning om världen var uppseendeväckande, men Woolf var inte sen att 

finna orsakerna till det uteblivna perspektivet – dels krävdes ett stort mod för att beskriva sjuk-

domen och dels, menade hon, saknades det ord för att uttrycka den i språket. 

 

 Those great wars which the body wages with the mind a slave to it, in the solitude of the bedroom against 

 the assault of fever or the oncome of melancholia, are neglected. Nor is the reason far to seek. To look 

 these things squarely in the face would need the courage of the lion tamer […]2 
 

Kanske är det som lejontämjare man ska se på de författare vilka ändå valde och väljer att 

skildra sjukdomen i sina respektive författarskap? Här framhålls hur kroppen negligerats, men 

parallellt nämns även melankoli, ett begrepp som kan syfta både på ett sjukdoms- och ett käns-

lotillstånd. Woolf närmar sig i uttalandet med andra ord både den fysiska och den psykiska 

aspekten av sjukdom. Just den psykiska sjukdomen är den vars inverkan på litteraturen jag fin-

ner verkligt intresseväckande, och det spår jag här kommer att följa.   

 Femtio år senare hade något hänt; historikern Marilyn Yalom skrev 1985 att det var möj-

ligt att tala om en skönlitterär subgenre som rör galenskap. Och vad mer är, så var denna genre 

i hög grad skriven av kvinnor.3 Litteraturhistorien rymmer en rad kända namn; Charlotte 

Perkins Gilman, Janet Frame och Sylvia Plath, för att nämna några. Men även i en nordisk och 

svensk kontext finns prov på detta, och det är här jag kommer att ta min utgångspunkt. Amalie 

Skrams skildring av vistelsen på ett sinnessjukhus i Danmark från slutet av 1800-talet och Ag-

nes von Krusenstjernas efterföljande gestaltning från 1926 är relativt kända. Mindre uppmärk-

sammad är kanske Ellen Landquists roman om Suzanne och hennes plågor med tidens nerv-

läkare från 1915. I denna undersökning kommer jag med hjälp av ovanstående författarskap att 

leta mig tillbaka till tiden strax före Woolfs uttalande om sjukdom och litteratur, för att under-

söka hur kvinnors erfarenhet av psykiatri och psykisk sjukdom gestaltats i några skönlitterära 

verk och vad man kan dra för idé- och medicinhistoriska slutsatser utifrån dem.    

 

                                                           
1 Virginia Woolf, On Being Ill: with Notes from Sick Rooms, Paris Press, Ashley, MA, 2012  
2 Woolf, 2012, s. 5. 
3 Marilyn Yalom, Maternity, Mortality, and the Literature of Madness, Pennsylvania State University Press, Uni-

versity Park, 1985, s. 1. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur psykisk sjukdom och psykiatrisk vård av kvinnor 

skildras i några nordiska romaner skrivna av kvinnliga författare 1895-1926. Verken som jag 

använder mig av lyfter på olika sätt frågor om friskt och sjukt, kopplingen mellan kvinnlighet 

och galenskap och språkets möjligheter att uttrycka sjukdom. Ett av de primära förhållanden 

jag vill undersöka är hur relationen läkare/patient och vård/samhälle skildrats i dessa verk och 

vad man kan dra för slutsatser utifrån dessa. Min fråga rör både vad som förenar romanerna om 

Else, Suzanne och Tony, och vad som skiljer dem åt; jag vill leta efter eventuella likheter och 

skillnader i upplevelser och definitioner av sjukdom. Detta görs framförallt ur ett idé- och me-

dicinhistoriskt perspektiv, men också genom sociologiska teorier kring psykisk sjukdom och 

mentalsjukhuset som institution. Frågeställningarna lyder följaktligen: Hur har dessa författare 

skildrat psykisk sjukdom och psykiatrisk vård av kvinnor litterärt? Hur förhåller sig romanerna 

till den samhälleliga synen på psykisk sjukdom i den givna historiska kontexten och vad kan en 

jämförelse dem emellan leda till för slutsatser? 

 Jag kommer här att rikta in mig på specifikt kvinnliga erfarenheter och därmed redogöra 

för relevanta teorier om hur kvinnor behandlats och setts på ur ett medicinskt perspektiv samt 

beröra några historiska tankar kring kvinnors situation. Jag vill dock framhålla att det inte är 

mitt huvudsakliga syfte att göra renodlade genusvetenskapliga analyser, utan att den genusve-

tenskapliga diskursen kanske snarare kan sägas ligga som en grund till min undersökning; de 

idéhistoriska, medicinhistoriska, sociologiska och feministiska perspektiven kommer på så sätt 

att glida in i och ut ur varandra. 

 Jag vill även understryka att mitt syfte är att så långt som möjligt hålla mig ifrån att göra 

biografiska läsningar av verken. Under avsnittet för författarpresentationer och tidigare forsk-

ning kommer jag att redogöra för Skrams och Krusenstjernas dokumenterade erfarenheter av 

psykiatrisk vård, men detta endast för att jag anser det vara belysande i förhållande till förfat-

tarnas bakgrund och den tidigare forskningen. Detta är inte något jag kommer att uppehålla mig 

vid i analyserna, med det enda undantaget att jag kommenterar de metalitterära blinkningarna 

som förkommer i materialet, vilka jag anser vara av relevans för en helhetsförståelse av verken. 

 I den här undersökningen kommer jag endast att använda mig av de termer och begrepp 

för sjukdomar och diagnoser som förekommer i det litterära materialet och utifrån dessa försöka 

dra idéhistoriskt relevanta slutsatser. Jag kommer således inte att applicera samtida begrepp 

eller sjukdomsförklaringar på, eller göra psykoanalytiska tolkningar av, romanprotagonisternas 

sjukdoms- och känslotillstånd. 
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I både min primär- och sekundärlitteratur förekommer olika benämningar på begreppet psykiskt 

sjuk, vilket faller sig naturligt av de olika tiderna dessa är skrivna i. Jag kommer i den här 

uppsatsen att använda mig av de benämningar som används i materialet jag för tillfället skriver 

om för att hålla mig den historiska kontexten trogen; för vissa av teoretikerna heter det ”van-

sinnig”, för andra ”mentalsjuk” och i romanerna kan de exempelvis benämnas som ”galna” och 

så vidare. När jag skriver självständigt är det dock mitt syfte att så långt som möjligt använda 

mig av det samtida begreppet psykisk sjukdom.  

 

1.2. Metod och material 

Metoden jag använder mig av är tematisk närläsning av de valda verken, där jag främst foku-

serar på hur den psykiska sjukdomen upplevs och gestaltas, hur protagonisten och omgivningen 

hanterar denna, hur de olika vårdinrättningarna behandlar både sjukdom och person och slutli-

gen vilka förutsättningar romanprotagonisterna har för att själva påverka sin situation. Den 

komparativa analysen sker delvis löpande samt sammanställs i slutdiskussionen. I viss mån 

kommer även romanernas narratologiska uppbyggnad att kommenteras och i förlängningen hur 

denna påverkar gestaltningen av sjukdom och behandling. Mitt primärmaterial utgörs av Ama-

lie Skrams Professor Hieronimus (1895) & På St. Jørgen (1895), Ellen Landquists Suzanne 

(1915) och Agnes von Krusenstjernas Tonytrilogi med särskilt fokus på Tonys sista läroår. 

Resa till Kejsarens hotell (1926). Ordningen för analysavsnitten är strukturerad efter åren för 

verkens publicering. 

 

1.3. Författarpresentationer och tidigare forskning 

1.3.1. Amalie Skram – Professor Hieronimus & På St. Jørgen 

Den norska författaren Amalie Skram föddes 1846 i Bergen, men flyttade till Köpenhamn när 

hon efter en skilsmässa med sin första make gifte om sig med den danske författaren Erik Skram 

1884. Tio år senare lades hon in på Köpenhamns Kommunhospital och senare St. Hans Hospital 

i Roskilde, en erfarenhet på vilken hon också baserade sina romaner Professor Hieronimus och 

På St. Jørgen som kom ut redan året därpå4. Hennes övriga produktion inkluderar bland annat 

                                                           
4 Alternativa stavningar av titeln på romanen förekommer i olika sammanhang. En gängse benämning tycks vara 

Paa St. Jørgen, men i den här uppsatsen har jag använt mig av Gyldendals utgåva av Skrams samlade verk från 

1993 där stavningen lyder På St. Jørgen. Även i den svenska översättningen från 1975 står originaltiteln utskriven 

på liknande vis.  
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debuten Constance Ring (1885), Lucie (1888) Forraadt (1892) och det stora verket Hellemyrs-

folket som kom ut 1887-98 i fyra band och kom att bli det mest erkända. Skram skilde sig från 

Erik Skram 1899 och gick bort 1905, femtioåtta år gammal. 

 De så kallade sinnessjukhusromanerna översattes inte till svenska förrän 1978 och som 

Astri Johnsen Viestad påpekar i efterskriften till den svenska översättningen av På St. Jørgen, 

har de länge förbigåtts med tystnad. Även om så inte är fallet längre, är det värt att notera att 

när Skrams samlade arbeten gavs ut 1943 togs sinnessjukhusromanerna inte med, och de har i 

övrigt varit svåra att få tag i. När de kom ut väckte de stor uppståndelse på grund av sin påstådda 

aggressiva stil och dokumentariska aktualitet. När verken faktiskt nämnts har de enligt Viestad 

i litteraturhistorien beskrivits som omogna, inaktuella och subjektiva.5 

 I de två romanerna som kom ut med endast några månaders mellanrum använder sig 

Skram av sina egna erfarenheter från den psykiatriska vården. När Skram blev inlagd på Kom-

munehospitalet i Köpenhamn hamnade hon i överläkaren Knud Pontoppidans händer, föregång-

aren till den fiktive Professor Hieronimus.  

 Det finns numera en tämligen omfattande forskning kring Amalie Skram, hennes förfat-

tarskap och de två romanerna. Jag har inte för avsikt att här redovisa allt, men väl de arbeten 

som varit relevanta för min uppsats.  

 Sebastian Lönnlövs masteruppsats ”Rätten att benämna: Maktutövning i Amalie Skrams 

psykiatriromaner” från 2014 är den som kan sägas ligga närmast min undersökning av Skrams 

romaner.6  Lönnlöv fokuserar främst på hur Skram använder sig av hysteri som en motmakt i 

förhållande till läkarna. Detta görs till största del med hjälp av Foucaults maktteorier. Många 

av slutsatserna är behjälpliga i min undersökning, framförallt hur den så kallade medicinska 

blicken med sin förmenta objektivitet används och missbrukas på romanprotagonisten. Vidare 

påvisas hur romanerna kan ses som ett slags uppror mot normaliteten och männens alltför stora 

makt över kvinnliga individer. En viktig poäng blir här att verken inte borde ses som endast en 

skildring av en kvinnas sjuktillstånd utan snarare som studier i hur hon reagerar på en patriarkalt 

auktoritär situation, det vill säga institutionen där hon blir tvungen att vistas. Utöver detta fram-

håller Lönnlöv hur rösterna hos de som benämns galna inte äger någon giltighet och därför 

ignoreras. Lönnlöv använder sig, utöver Foucault, bland annat av Elaine Showalters och Karin 

                                                           
5 Astri Johnsen Viestad, ”Efterskrift”, 1975, i Amalie Skram, På S:t Jörgen, övers. Maj Frisch, Avesta, Gidlunds, 

1978, s. 153. 
6 Sebastian Lönnlöv, Rätten att benämna: Maktutövning i Amalie Skrams psykiatriromaner, Masteruppsats fram-

lagd vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, 2014. 
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Johannissons undersökningar av medicinhistorien ur ett genusperspektiv, några av vilka även 

jag kommer att nyttja i min undersökning.  

 På en punkt går jag dock på tvärs med Lönnlövs slutsatser och detta ifråga om hur dia-

gnosen hysteri används i romanerna. Lönnlöv skriver att Hieronimus förklarar Else vara hyste-

risk, men när jag går till det enda citatet som används för att understödja denna tes visar det sig, 

för det första, att det inte är överläkaren Hieronimus som fäller detta omdöme, utan att det i 

själva verket är underläkaren som använder ordet ”hysterisk” om Else.7 Detta i ett citat där han 

beskriver henne som ”temmelig hysterisk”8. Därutöver uppkommer ordet ”hysterisk”, och alltså 

inte ”hysteri”, endast vid ett annat tillfälle och då är det Else själv som menar att hon måste 

uppföra sig bättre för att inte verka ”hysterisk”. Min mening är snarare att Elses hela sjukdoms-

förklaring förblir ospecificerad romansviten igenom och att detta utgör en betydande poäng i 

förhållande till den medicinhistoriska kontexten. Detta är något jag kommer att vidareutveckla 

under analysavsnittet. 

 I Ulf Olssons Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen (2002), ett verk som 

ritar upp en grundlig bild av psykiatrins historia, omnämns även Skram.9 Olsson beskriver pro-

fessor Hieronimus i de två romanerna som ”[…] en frånvarande Gud, en patriark som utövar 

absolut makt över både personal och intagna”.10 Skram och hennes fiktiva verk belyses här i 

skenet av hur vården av sinnessjuka vid tiden var starkt genuskodad och kvinnan därmed blev 

nödgad att underkasta sig.  

 Borghild Krane beskriver i Amalie Skrams diktning: tema og variasjoner (1961) hur det 

med inläggningen i åtanke blir tydligt att hon i de tre romaner, som föregår sinnessjukhusroma-

nerna, Fru Inès (1891), Forraadt (1892) och Agnete (1893) har ”ett opprevet sinnesstemning”.11 

Romanerna bidrog till större publicitet för Skram och det dokumentära innehållet ledde också 

till att faktiska undersökningar av de sjukas behandling på hospitalen utfördes.12 Krane menar 

                                                           
7 Lönnlöv skriver på sida 29 att: ”Else Kant kallas hysterisk av professor Hieronimus (Skram 1895a, 97)” På denna 

sida i Professor Hieronimus blir det tydligt att dialogen istället hålls mellan Else och underläkaren och inte Hiero-

nimus. Lönnlöv kommer inte med några fler citat som visar på att Hieronimus benämner Elses sjukdom som hysteri 

och jag har heller inte funnit några sådana under min läsning. Att hysteri var en stor kultursjukdom vid tiden 

stämmer, men då det inte uttalas som en diagnos i romanerna utan mer som ett karaktärsdrag över Else som person 

finner jag det vara en otillräcklig grund att stå på i den här typen av undersökning. 
8 Amalie Skram, Samlede verker, 6. utg., d. 5, Professor Hieronimus, Gyldendal Norsk Forl., Oslo, 1993, s. 287. 
9 Ulf Olsson, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2002. 

Det finns dokumenterat hur Strindberg vid nittiotalets slut läste Skrams två verk och dessutom rekommenderade 

dem till andra med incitamentet att denna ”[…] arma menniskan!” plågats mycket värre än Strindberg själv. Ols-

son, 2002, s. 172. 
10 Olsson, 2002, s. 171. 
11 Borghild Krane, Amalie Skrams diktning: tema og variasjoner, Gyldendal, Oslo, 1961, s.177                                                                                                                                                                                                                                 
12 Det finns flera verk som diskuterar och redovisar för de debatter i den danska pressen som uppstod i och med 

publiceringarna av romanerna och den verklige föregångaren till professor Hieronimus, Knud Pontoppidan som 

var verksam på Kommunehospitalets sjätte avdelning. Jag har för utrymmets skull valt att inte ta med detta i min 
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att de polemiska verken kan tolkas som både ett angrepp utåt och ett försvar inåt för Skrams 

egen person. Huvudpersonen Else befinner sig mitt i en psykologisk kris, men detta kan förkla-

ras som ett resultat av en överansträngning efter hennes kamp med sitt konstnärskap, sin stän-

diga sömnlöshet och den nervösa hostan hon plågas av. Krane påvisar även hur begreppet ång-

est inte blivit allmänt accepterat i vare sig vardagstal eller i litteraturen, men när Skram skriver 

ordet ”livsangsten” blir det för första gången uttryckt. Tematiken, där livsångest och dödsångest 

ständigt korsar varandra i medvetandet hos Else Kant, blir bärande också i Amalie Skrams öv-

riga produktion enligt Krane.13 

 Irene Engelstad är en av dem som forskat mycket kring Skrams författarskap, och för den 

här uppsatsen har Sammenbrudd og gjennombrudd: Amalie Skrams romaner om ekteskap og 

sinnssykdom (1984) varit särskilt belysande.14 Engelstad använder sig av en strukturalistisk me-

tod för sina analyser av romanerna med hjälp av A.J. Greimas aktörsmodell, men gör även 

psykologiska och tematiska analyser. Engelstad kontextualiserar Skrams författarskap mot bak-

grund av tre för tiden viktiga händelser; det moderna genombrottet och naturalismen, sedlig-

hetsdebatten kring 1880 och diskussionen kring de psykiatriska institutionerna i Danmark runt 

1890.15 Engelstad menar att romanerna om Else kan karaktäriseras som nyckelromaner och 

kritiken av verken vid tiden uppehöll sig mest vid frågan huruvida Else kunde betraktas som 

sjuk eller frisk. De uppfattades även som ett starkt angrepp mot överläkaren Pontoppidan och 

förhållandena på Kommunehospitalets sjätte avdelning. Det uppstod skilda meningar huruvida 

verken kunde sägas inneha något konstnärligt värde överhuvudtaget.16 Engelstad slår fast att 

det psykologiska porträtt som Skram tecknat över sin huvudperson gör att hon framstår som en 

lidande människa, men inte som sinnessjuk. Här påpekas även att i och med att Skram använder 

sig av en allvetande berättare, där vi också får följa Elses man Knuts perspektiv, underbyggs 

kritiken av Hieronimus, detta i och med att man får reda på att vad han berättar om Else för 

hennes man bygger på lögner.17 Enligt Engelstad är ett av huvudprojekten för Else i den första 

romanen att ”redde sitt eget jeg”, det vill säga kampen om vem som får rätten att definiera Elses 

identitet – är hon galen eller normal?18 Den efterföljande romanen går ut på Elses önskan om 

                                                           
uppsats men för vidare läsning se till exempel: Mogens Gradenwitz Knud Pontoppidan og patienterne: Etatsraa-

den, Sypigen, Amalie Skram, Grevinden, (1985), Vagns Lyhnes Eksperimentere som en gal: psykiatriens sidste 

krise : Brun, Andreasen, Schimmelmann & Amalie Skram contra professor Pontoppidan (1980) och Mogens Mel-

lergårds Epoker i dansk psykiatri (2000). 
13 Krane, 1961, s. 177-183. 
14 Irene Engelstad, Sammenbrudd og gjennombrudd: Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnssykdom, Pax, 

Oslo, 1984 
15 Engelstad, 1984, s. 15-27. 
16 Engelstad, 1984, s. 167-170. 
17 Engelstad, 1984, s. 174-175. 
18 Engelstad, 1984, s. 178-180. 
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att bli erkänd som frisk och därmed att få sin frihet tillbaka.19 Ett av de, enligt mig, mest tänk-

värda resonemangen i Engelstads undersökning finner jag i dessa rader. 

 

 Skram har latt den litterære monster-kvinnen bli hovedpersonen. Hun representerar ikke lenger en fortrengt 

 side ved de andre litterære figurene eller ved forfatteren selv, slik Gilbert och Gubar (1979) mener har vært 

 vanlig i den litterære tradisjonen i det forrige hundreåret. Den kvinnetypen som av forfattare og 

 romanpersoner ble oppfattet som gal, er i Skrams roman blitt hovedperson og ikke gjemt bort på loftet som 

 hos en Charlotte Brontë. Hun er riktignok blitt anbrakt på et sinnsykeasyl, men dette har skjedd under 

 protest og beklagelse fra fortellerens side. Og hun har fått sin egen stemme og sitt eget handlingsfelt.20 

 

Ytterligare en av de stora biografierna om Skram står Janet Garton för, som även publicerat 

flera av Skrams brevväxlingar. I Amalie Skram: et forfatterliv (2011) beskrivs receptionen av 

den första romanen som till mestadels delad med förklaringen att: ”Enten man var for eller imot, 

så var det fastslått at Professor Hieronimus var en succès de scandale og Amalie en beryktet 

forfatter.”21 Garton framhåller även att bortsett från det rent dokumentära i romanerna är det 

även av intresse att dessa båda verk är konstnärsromaner som skildrar de stora kvalen i en 

konstnärs skapande. På St. Jørgen fick till stora delar liknande kritik när den kom ut nio måna-

der senare, dock menade vissa att den var enformigare i sin karaktär än föregångaren. 22 

 Därutöver berörs även Amalie Skrams romaner i Lars-Eric Jönssons Berättelser från in-

sidan: En essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia (2010), en bok som tematiskt 

går igenom de olika processerna vid intagningen på en psykiatrisk anstalt och har flera intres-

santa ingångar till både psykiatrin i stort och Skrams gestaltning av den.23 

 

1.3.2. Ellen Landquist – Suzanne 

Om Ellen Landquist (1883-1916) finns inte mycket skrivet, och inte heller hennes enda roman 

Suzanne (1915) är särskilt utforskad. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria står att läsa att hon var 

dotter till prästen Axel Landquist och syster till litteraturkritikern John Landquist. Landquist 

växte upp i Stockholm och kom till Uppsala 1905 där hon även blev vän med studenten, och 

senare författaren, Greta Beckius. Landquist erhöll en filosofie kandidatexamen 1910 och ar-

                                                           
19 Engelstad, 1984, s. 208. 
20 Engelstad, 1982, s. 212. 
21 Janet Garton, Amalie: et forfatterliv, Gyldendal, Oslo, 2011, s. 249. 
22 Garton, 2011, s. 253. 
23 Lars-Eric Jönsson, Berättelser från insidan: en essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia, Carlsson, 

Stockholm, 2010 
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betade därefter som journalist på Svenska Dagbladet fram till 1912. Romanen Suzanne förfat-

tades med hjälp av svägerskan Elin Wägner, och blev kritiserad för att innehålla alltför vågade 

skildringar av kvinnlig erotik. Året efter att romanen kom ut dog hon på grund av anemi.24 

 Romanen som till största delen utspelar sig i Uppsala och beskriver studentmiljön därom-

kring, är enligt Marta Ronne den första av sitt slag, det vill säga, det var den första skönlitterära 

romanen skriven av en kvinnlig akademiker som skildrar universitetet, vilket beskrivs i Två 

världar – ett universitet: svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943: en genusstu-

die (2000).25 Ronnes avhandling behandlar studentmotivet i romaner från början av 1900-talet 

och tar Suzanne som ett exempel av flera på hur kvinnliga studenter porträtterats inom skönlit-

teraturen, men beskriver även hur dessa inrättade sig i en manligt dominerad akademisk värld. 

 Birgitta Holm nämner även Ellen Landquists författarskap i sin artikel ”Det tredje könet: 

studentskor i Uppsala”. Landquist ses här i ljuset av den nya universitetsvärlden som sakta 

öppnade sig för kvinnor vid sekelskiftet, och beskrivs som en föregångare till Agnes von Kru-

senstjerna. Holm framhäver skildringen av läkarbesöket hos en nervspecialist i Suzanne, där 

läkaren använder sig av den psykoanalytiska metoden, som ett av de första i sitt slag i Skandi-

navien. Här dras även en parallell till Freuds fall ”Dora”, men i Suzanne gestaltat utifrån den 

unga kvinnan, det vill säga ur ”offrets” perspektiv.26 

 Holm nämner även Suzanne i en artikel i Dagens Nyheter rörande Ellens bror litteraturkri-

tikern John Landquist och kvinnorna runtomkring honom, och skriver följande om romanens 

protagonist:  

 

 Samma dvala griper huvudpersonen i Ellen Landquists studentskeroman ”Suzanne”. En serie händelser får 

 visa hur kvinnan är ett rent byte i de manligt utformade miljöerna, här studentlivet, psykoanalysen och den 

 litterära världen. Suzanne har drag både av författaren själv och av Greta Beckius, som var en nära vän. 

 Ellen Landquist dog året efter publiceringen, medan Greta tog livet av sig med ett skott för pannan ett par 

 år innan. I ”Den namnlösa” för Elin Wägner traditionen vidare. Där skildras, med svägerskan Ellen Lan-

 dquist som inspirationskälla, de dödsbringande könssammanhang vi lever i och möjligheterna av ett annat 

 sakernas tillstånd.27 

 

 

  

                                                           
24 Kvindelitteraturhistorie på nettet, red. Kvinfo, København & Kvinnsam, Göteborg, 2012, http://nordicwo-

mensliterature.net/sv/writer/landquist-ellen (2018-10-18)  
25 Marta Ronne, Två världar – ett universitet: svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943: en genus-

studie, (diss.) Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Uni-

versitet 2000, s. 29. 
26 Birgitta Holm, ”Det tredje könet: studentskor i Uppsala”, 4/1 2011, Kvindelitteraturhistorie på nettet, red. 

Kvinfo, København & Kvinnsam, Göteborg, 2012, https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/det-tredje-

konet/ (2018-02-28) 
27  Birgitta Holm, ”Stora John, lilla Lankan”, 28/10 2008, Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/stora-

john-lilla-lankan/ (2018-10-25) 

http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/landquist-ellen
http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/landquist-ellen
https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/det-tredje-konet/
https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/det-tredje-konet/
https://www.dn.se/kultur-noje/stora-john-lilla-lankan/
https://www.dn.se/kultur-noje/stora-john-lilla-lankan/
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1.3.3. Agnes von Krusenstjerna – Tonys läroår 

Agnes von Krusenstjernas (1894-1940) författarkarriär var, enligt Anna Williams i Från verk-

lighetens stränder (2013), kort men produktiv.28 Krusenstjerna debuterade 1917 med Ninas 

dagbok och publicerade därefter sjutton romaner, fem novellsamlingar och en diktsamling. 

Hennes liv var präglat av psykisk sjukdom – hon drabbades första gången i tonåren och befann 

sig i långa perioder på mentalsjukhus under sitt vuxna liv, både i Sverige och utomlands.29 

Romanerna om Tony Hastfehr, som jag framöver kommer referera till som Tonytrilogin, blev 

Krusenstjernas stora genombrott. De tre delarna, Tony växer upp. Scener ur ett barndomsliv 

(1922), Tonys läroår. Episoder ur en ungdom (1924) och Tonys sista läroår. Resa till Kejsarens 

hotell (1926), kan sägas tillhöra genren utvecklingsromaner, med inriktning på den unga kvin-

nan. Williams framhåller att uppväxtskildringar fick ett litterärt genomslag under 1920-talet 

och ”[…] blev på modet i tjugotalets litterära värld.” Detta i relation till att den nya psykologin 

fick fäste i litteraturen.30 Som ett prov på detta kan man kanske se en intressant kritik som 

framhålls i Ord och Bild 1929 av Algot Werin angående Tonys läroår: ”Sedan psykiatriker en 

tid envisats att göra diktare och konstnärer till föremål för sina undersökningar, ha författare nu 

fått för sig att göra sina romaner och dramer till psykopatologiska studier.”31  

 Williams menar att sviten kan ses som ett led i den modernistiska strävan att försöka hitta 

en form för den subjektiva upplevelsen, med paralleller hos exempelvis Karin Boye, Harry 

Martinson och Vilhelm Moberg. Här påpekas även att Krusenstjerna själv konstaterat att sviten 

inte ska ses som självbiografisk – det är istället fråga om att skildra den psykiska och sinnliga 

reaktionen på vad som sker omkring protagonisten.32 Skildringen av vistelsen på sinnessjukhu-

set i Tonys sista läroår, vilken mitt fokus främst kommer att ligga på, beskrivs som tillhörande 

de klassiska inom svensk litteratur. Williams drar även paralleller till Ken Keseys roman One 

Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962); den avskyvärda läkaren Lukas Goldberg som framträder 

i Krusenstjernas roman blir en slags föregångare till den sadistiska Nurse Ratched. Men trots 

att romanerna inte ska uppfattas som självbiografiska, menar Williams att själva beskrivningen 

                                                           
28 Anna Williams, Från verklighetens stränder: Agnes von Krusenstjernas liv och diktning, Bonnier, Stockholm, 

2013, s. 14. 
29 Williams, 2013, s. 14-15. 
30 Williams, 2013, s. 151-152. 
31 Algot Werin, ”Svenska romaner och noveller”, Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift, 1925:5, s. 282, citerad i 

Williams, 2013, s. 193. 
32 Williams, 2013, s. 154. 
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av Tonys sjukdom troget följer Krusenstjernas egna erfarenheter som patient på Solna sjuk-

hem.33 

 Johannisson skriver att Olof Lagercrantz i sin biografi över Krusenstjerna avvisat 

Tonytrilogin som icke-autentisk och därmed underkänt hennes erfarenheter – detta genom att 

hävda att hon blandat ihop dikt och verklighet.34 När jag läser Olof Lagercrantz Agnes von 

Krusenstjerna från 1951, som i övrigt för en nutida läsare betraktat kommer med en del märk-

liga kommentarer angående hennes sjukdom, hittar jag egentligen bara påståendet uttalat i en 

mening: ”I detta kommer en mindre tilltalande sida hos henne fram. Men hon kunde ej alltid 

göra skillnad mellan sitt liv och sin diktning. Hon levde sin diktning och diktade sitt liv.”35 Om 

Lagercrantz med detta underkände hela hennes erfarenhet ställer jag mig något frågande till. 

Han skrev exempelvis på ett annat ställe att hon ”[…] givit en ända in i detaljerna verklighets-

trogen bild av sin sjukdoms förlopp”.36 

 Kristin Järvstads avhandling Att utvecklas till kvinna: Studier i den kvinnliga utvecklings-

romanen i 1900-talets Sverige (1996) behandlar Krusenstjernas Tonytrilogi i egenskap av 

kvinnlig utvecklingsroman och har visat sig vara mycket behjälplig i min undersökning.37 Järv-

stad kontrasterar bland annat den kvinnliga utvecklingsromanen mot den manliga, vilken klas-

siskt sett utgår från en manlig medelklassprotagonist under 1700-1800-talet som bryter sig upp 

från hemmet och ger sig ut i världen för att möta andliga och intellektuella vägvisare.  

 Merete Mazzarellas biografi Agnes von Krusenstjerna (1992) ger några klargörande kom-

mentarer kring Tonytrilogin.38 Även Mazzarella lägger stor tonvikt vid det självbiografiska och 

påpekar exempelvis att Tony delar födelseår med sin författare, år 1894. Hon menar att samtliga 

personer i romanerna egentligen kan ses som projektioner och speglingar av Tonys psyke och 

skriver exempelvis: ”I det avseendet kan Krusenstjernas författarskap sägas vara ett enda stort 

själens landskap, en enda stor självbiografi.39 I skildringen av Tony finns starka drag av flick-

                                                           
33 Williams, 2013, s. 177. En intressant parentes är att en av Krusenstjernas psykiatriker i själva verket var Bror 

Gadelius, en vid tiden framstående reformator av den svenska psykiatriska vården, och vars verk Vården af sin-

nessjuka förr och nu från år 1900 här kommer att behandlas. Williams tar upp hur Krusenstjerna med hjälp av 

denne och en annan psykiatriker vid namn Viktor Wigert fick tillstånd att göra fältobservationer på Konradsberg, 

ett mentalsjukhus i Stockholm, för sina romaner. Williams, s. 178. 
34 Johannisson, 2015, s. 21. 
35 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, [Ny utg.], Aldus/Bonnier, Stockholm, 1963, s. 108. Meningen 

finns även med i den reviderade utgåvan från 1986. Här finns uttalanden som bland annat: ”Det fanns stunder då 

hon levde ej olik ett vilt djur i bur” (s. 92). 
36 Lagercrantz, 1963, s. 100. 
37 Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna: studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige, 

(diss. Lund) Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1996. 
38 Merete Mazzarella, Agnes von Krusenstjerna, Natur och kultur, Stockholm, 1992. 
39 Mazzarella, 1992, s. 45. 
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boken, men samtidigt skiljer den sig från flickboksmallen då stort utrymme ges åt huvudkarak-

tärens erotiska utveckling. Enligt Mazzarella är den adliga miljön och temat den degenererade 

släkten ett bärande tema. Tonys sjukdom beskrivs som en protest mot en alltför trång kvinnoroll 

och de konventionella förväntningarna som läggs på henne. Tänkvärt är även Mazzarellas på-

stående att det är tydligt att Krusenstjerna studerat författarkollegan Amalie Skrams sinnessjuk-

husromaner och därigenom fortsatt på temat kvinnor som blir omyndigförklarade av auktoritära 

läkare.40 

 

2. Sjukdom och litteratur 

Jag ska här göra en kort genomgång av några tänkvärda resonemang angående förhållandet 

mellan sjukdom, litteratur och berättande som berör och är relevant för mitt material på flera 

nivåer; både ur ett samhälleligt-, författar- och litteraturperspektiv. 

 Olsson beskriver hur en författare som blir eller förklaras vara galen inte är ensam: ”Ge-

nom historien har han varit del av ett följe: vansinnet är ett massfenomen. Därför har det också 

alltid varit del av ett västerländskt tänkande.”41 Woolfs tidigare nämnda essä tar även upp ett 

annat tankeväckande resonemang, nämligen det om att det är just genom sjukdomens ögon man 

som människa för första gången tillåts att se. 

  

 In illness this make-believe ceases. Directly the bed is called for, or, sunk deep among pillows in one 

 chair, we raise our feet even an inch above the ground on another, we cease to be soldiers in the army of 

 the upright; we become deserters. They march to battle. We float with the sticks on the stream; helter-

 skelter with the dead leaves on the lawn, irresponsible and disinterested and able, perhaps for the first 

 time for years, to look round, to look up – to look, for example, at the sky.42   
   
Beskrivningen av sjukdom som ett sätt att uppfatta världen på nya sätt ges extra dignitet när 

man begrundar hur tätt sammankopplat Woolfs eget liv var med sjukdom, både fysisk och men-

tal. Att jag ger stort utrymme åt denna essä är framförallt för Woolfs insikter om det befriande 

och kreativa som faktiskt kan komma ur en sjukdomsupplevelse – något jag anser att min pri-

märlitteratur tangerar, samtidigt som de gestaltar det skräckfyllda och ångestladdade i att vara 

sjuk och att därmed behöva lägga sitt öde i andras händer.     

 I en mer nutida kontext tar Katarina Bernhardsson i sin avhandling Litterära besvär: 

skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa (2010) upp hur sjukdomen i hög grad bortträngts 

                                                           
40 Mazzarella, 1992, s. 40-70. 
41 Olsson, 2002, s. 111. Märk användningen av pronomen. 
42 Woolf, 2012, s. 12. 



12 
 

ur det samhälleliga medvetandet och menar att den har blivit något som gömts undan på in-

stitutioner.43 Samtidigt har en återkomst av det bortträngda framträtt, där det parallellt med sy-

nen på sjukdomen som något avvikande och onaturligt, finns en plats för sjukdomen i form av 

berättelser om den.44 En utveckling som Woolf kanske uppskattat. Bernhardsson behandlar 

främst samtida litteratur, men sett till det material jag behandlar, blir det tydligt att det även vid 

slutet av 1800-talet och 1900-talets början fanns ett starkt behov av att skildra och gestalta 

sjukdom. Bernhardsson citerar sociologen Arthur Frank som skriver att ”illness calls for sto-

ries”.45 Dessa historier kan i det här fallet vara både fiktiva och sprungna ur verkliga erfaren-

heter. Litterära skildringar utgör ett viktigt material för att förstå vilka förhållningssätt som 

finns och funnits till sjukdom.46   

 Även Johannisson för en liknande tes i Melankoliska rum: Om ångest, leda och sårbarhet 

i förfluten tid och nutid (2009) där hon uttrycker: ”Skönlitteraturen är rik, till och med överrik. 

Den kan användas som dokumentation […] om man godtar att fiktion inte är skapad, utan åter-

skapad erfarenhet. En viktig utgångspunkt är att litterära texter är interaktiva; de formulerar ett 

språk för känslor som absorberas av jaget och formar den subjektiva erfarenheten, en erfarenhet 

som sedan återförs till det litterära fältet på nytt och på nytt.”47 

 Ett problem som lyfts av Jönsson rör vilka berättelser det är vi egentligen kan ta del av 

när det kommer till personliga erfarenheter av psykiatri. Att läggas in på ett sinnessjukhus är 

något som har varit en av de mest stigmatiserande erfarenheterna i det moderna samhället och 

de röster som gjort sig hörda är förstås de som har haft förmågan att uttrycka sig i ord; en 

förutsättning som inte tillfaller alla. Men detta i sig diskvalificerar inte det skönlitterära berät-

tandet, menar han, utan det är tvärtom ett av de få uttrycken som vi kan använda oss av för att 

få ett inifrånperspektiv på hur den drabbade bemöttes av både sjukvården, omgivningen och 

samhället.48 

 Bernhardsson går i linje med Woolf och tar fasta på att man genom sjukdomen kan lära 

sig att se på världen ur nya perspektiv och att det i själva verket är i det avvikande som en ny 

typ av individualitet kan träda fram. Hon beskriver det genom följande liknelse: 

 

                                                           
43 Katarina Bernhardsson, Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, (diss.) Lund: Eller-

ström 2010. 
44 Bernhardsson, 2010, s. 9. 
45 Arthur W. Frank, The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, The University of Chicago Press, Chicago, 

1995, s. 54, citerad i Bernhardsson, 2010, s. 12.  
46 Bernhardsson, 2010, s. 13 
47 Karin Johannisson, Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, [Ny utg.], Bonnier 

pocket, Stockholm, 2010, s. 17. 
48 Jönsson, 2010, s. 14-15. 
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 Det är lätt att associera till Lev Tolstojs berömda inledning till Anna Karenina: ”Alla lyckliga familjer 

 liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis”. Som  en parallell skulle man, naturligtvis 

 med en överdrift, kunna säga att friska människor liknar varandra, och att det är först i och med det avvi-

 kande, det som tar bort normaliteten och den omedvetna och tyst levda hälsan, som individen träder fram.49 
 

Men här diskuteras även problemet kring den sjukes upplevelse av att bli ett objekt både inför 

vården och inför sjukdomen själv. Det beskrivs som en känsla av att kroppen förtingligas; den 

går ifrån att vara en egen subjektivt upplevd kropp till att bli ett materiellt objekt som överlåts 

åt läkaren och vetenskapen. En läkare och etiker vid namn Howard Brody som Bernhardsson 

refererar till menar att sjukdomen blir ett ontologiskt eller existentiellt angrepp på människan 

som förändrar hur vi ser och uppfattar världen. Samtidigt är sjukdom och sjuklighet ett tidlöst 

mänskligt grundvillkor, även om upplevelsen av den är starkt tidsbunden. Sjukdom blir på det 

här sättet både ett resultat av en fysisk kroppslighet, en materiell verklighet och ett resultat av 

en kulturell förståelse av den. Man kan således beskriva sjukdom som en biokulturell händelse 

som existerar i gränslandet mellan biologi och kultur. Filosofen Fredrik Svaneus har passande 

beskrivit den biologiska processen i sjukdomen som något som upplevs av individer men som 

därefter tolkas av kulturen.50 

 ”Och vad betraktas som galenskap?”, frågar sig idéhistorikern Karin Johannisson i Den 

sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) (2015). ”Psykisk 

sjukdom, ja, men också ett spektrum av gränstillstånd som rör sig mellan det sjuka och det 

friska: ibland extrema, ibland vardagliga tankar, känslor, stämningar och beteenden.”51 När frå-

gan kring vad sjukdom egentligen är ställs, reses parallellt även tanken kring vad friskt är. Bern-

hardsson tar upp den kända formuleringen av Freud, som menade att det goda livet innebär att 

få älska och arbeta.52 Även om det inte är något jag kommer att gå in djupare på blir det enligt 

mig en bra utgångspunkt att kontrastera mot romanprotagonisterna och deras sjukdomsupple-

velser som jag här kommer att fokusera på. På vilka sätt begränsas deras friheter och rättigheter 

att just få älska och arbeta? 

 Bernhardsson framhåller att sjukdom har en förmåga att skapa en identifiering eller till 

och med definiering; endast mot bakgrund av det onormala kan det så kallade normala fastläg-

gas.53 Genom teoretiker som exempelvis Foucault och Johannisson kommer det här att bli än 

mer tydligt hur avgränsningar och dikotomier mellan friskt och sjukt skapats och återupprättats 

                                                           
49 Bernhardsson, 2010, s. 15 
50 Fredrik Svaneus, Sjukdomens mening: det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik, Natur och kultur, 

Stockholm, 2003, s. 20 citerad i Bernhardsson, 2010, s. 12. 
51 Karin Johannisson, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), Bonnier, 

Stockholm, 2015, s. 9. 
52 Bernhardsson, 2010, s. 14.  
53 Bernhardsson, 2010, s. 15. 
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historiskt. Språket som beskriver dessa känslor varierar, det uttrycks på olika sätt beroende på 

vem som berättar och var denna befinner sig. Litteraturen erbjuder sätt att synliggöra detta 

känslospråk. Johannisson påpekar: ”Poängen är att visa att känslospråk, men också känslors 

innehåll, står i dialog med sitt kulturella sammanhang.”54 

 

3. Historisk och teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för några av de idéer och teorier som ligger bakom 

synen på psykisk sjukdom och hur den faktiska vården av patienterna sett ut historiskt och fram 

till början av 1900-talet. Skrams två romaner utspelar sig i Danmark, men efter att ha gått ige-

nom några av översikterna kring den danska psykiatrin och hur hospitalväsendet sett ut där, har 

jag kommit fram till att den inte skiljer sig nämnvärt från den svenska utvecklingen och har 

därför valt att inte ägna ett eget avsnitt för det syftet.55 Detta är något som även bekräftas av 

Jönsson, som menar att ett nordiskt perspektiv på psykiatrin är okomplicerat att upprätthålla, 

då både förutsättningarna för psykiatrin och samhällsutvecklingen i stort sett är och har varit 

mycket likartade.56   

 

3.1. Kvinnlig galenskap och det kvinnliga onda 

Jag kommer i det här avsnittet att luta mig till största del på Karin Johannissons undersökningar 

av hur kvinnor behandlats genom medicinhistorien. Detta för att hon har skrivit mycket omfat-

tande om ämnet, för att teorierna till hög grad är applicerbara på mitt material, men även för att 

jag inte hittat många andra idéhistoriska verk som på samma sätt gör lika givande kopplingar 

mellan just idéhistoria, genus och psykiatrin kring början av 1900-talet. I Den mörka kontinen-

ten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (1994) beskriver Johannisson kopplingen mellan 

kvinnlighet och galenskap som ständigt närvarande genom historien; kvinnan har ansetts stå 

närmare naturen med sina drifter och därmed även vansinnet. Under 1800-talet menade man att 

en kvinna som förlorat sina ”kontrollmekanismer” utgjorde ett större hot mot samhället, än en 

man i samma situation, och ansågs därför farligare.57 Kvinnan var dessutom mer sårbar för 

sinnessjukdomar, uttryckte dem på andra sätt och sjukdomen verkade även mer deformerande 

                                                           
54 Johannisson, 2015, s. 266. 
55 För vidare läsning se Anders Kelstrup, Galskab, psykiatri, galebevægelse: en skitse af galskabens og psyk-

iatriens historie (1983), Jesper Vaczy Kragh (red.), Psykiatriens historie i Danmark, (2008) och Sigurd Jensen, 

Københavns hospitalsvæsen 1863-1963, (1963). 
56 Jönsson, 2010, s. 16. 
57 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stockholm, Norstedts, 

2013, s. 161. 
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på kvinnor än män. Johannisson beskriver hur det under 1800-talet utvecklades en litterär kliché 

kring den galna kvinnan – hon blev en litterär figur som var våldsam, vild och livsfarlig.58  

 En för sammanhanget belysande kommentar gällande kvinnor och galenskap gör Johan-

nisson i följande passage: ”Alternativa sätt att vara kvinna har alltid inneburit en risk. För i 

samma ögonblick som hon överskrider den normativa kvinnligheten står alltid någon där (det 

kan vara hon själv) och ropar: Hon måste vara galen!”59 Parentesen kommer inte att visa sig 

obetydlig när det kommer till de romanprotagonister jag här ska följa.  

 En viktig kulturell förändring innebar hur den arketypiska dåren gick från att vara en man 

till en kvinna. Johannisson nämner romantiken som en era där det kvinnliga vansinnet blev till 

en hel kult. Charlotte Brontës Jane Eyre (1847) utvecklade som känt istället bilden av kvinnlig 

galenskap till att handla om en förkvävande, alienerande och instängd kvinnoroll.60 

 Johannisson refererar vid flertalet ställen till Elaine Showalters The Female Malady: 

Women, Madness and English Culture, 1830-1980 (1985). Kortfattat menar Showalter att vår-

dideologin vid mitten av 1800-talet innebar ett hospital där en paternalistisk disciplinering 

skulle återupprätta den hjälplösa till sitt rättmätiga sociala rum. Under 1870-talet börjar istället 

ett vetenskapligt språk ta vid där man efter en darwinistisk evolutionsteori med ärftlighetsfak-

torer försökte formulera nya strategier för att behandla de sjuka. Galenskapen ansågs nu vara 

ett resultat av arv och dålig moral och blev starkt sammankopplat med underklassen. Även när 

man tittade på den kvinnliga galenskapen differentierade man mellan de olika klasserna; det 

var till nervspecialisten man gick till om man kom ur över- eller medelklassen och inte till 

hospitalläkaren. Att hamna på ett så kallat dårhus om man kom ur en av de högre klassen inne-

bar därför en skam och deklassering. Många gånger talade man om ”nervsjukdomar” istället 

för sinnessjukdom på grund av den utbredda hospitalskräcken.61 Det var alltså medlemmar ur 

underklassen som dominerade sinnessjukhusen, men för alla kvinnor, vare sig de befann sig på 

sjukhusen, hos nervspecialisten eller vårdades i hemmet, gällde att orsaken till hennes galen-

skap bedömdes ligga i generna. Man betraktade vid tiden kvinnan som bärare av de flesta sin-

nessjukdomarna och även att hennes reproduktiva funktioner kunde vara utlösare. Men även 

starka känslor och passioner vilka man kopplade till ett kvinnligt känsloregister ansågs kunna 

utlösa sinnessjukdom.62 

                                                           
58 Johannisson, 2013a, s. 161. 
59 Johannisson, 2015, s. 86. 
60 Johannisson, 2013a, s. 163. 
61 Johannisson, 2013a, s. 163-164. 
62 Johannisson, 2013a, s. 165-166. 
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En vanlig feministisk tolkning av kvinnans överrepresentation på sinnessjukhus har varit att 

den kan ses som ett direkt led i kvinnors sociala situation och det förtryck de utsatts för i en 

patriarkal samhällsordning. Vården skulle enligt ett sådant perspektiv uteslutande bestå i ett 

kontrollerande av kvinnan. Johannisson menar att man istället, med utgångspunkt i Showalter, 

måste titta på en mer djupgående förbindelse mellan kvinnan och galenskapen. Den går bortom 

både hennes sociala situation och den ”dolda” vetenskapliga ideologin, och handlar istället om 

en fundamental samexistens hos begreppen kvinna och galenskap; det ligger enligt Showalter 

djupt förankrat i språket och går tillbaka till de gamla dikotomierna mellan manligt/ kvinnligt, 

kultur/natur och rationalitet/irrationalitet. Därför kan man lite tillspetsat säga att det dårhusen 

spärrade in och tystade ner var denna förmodat kvinnliga irrationalitet, det vill säga den kvinn-

liga avvikelsen. En paradox i detta antagande är att det samtidigt varit mer tillåtet för kvinnor 

att uttrycka galenskap, i och med att det varit mer förväntat. En intresseväckande tes som Jo-

hannisson återkommer till vid flera tillfällen.63 

 Johannisson ställer sig frågan hur kvinnor internaliserade bilden av denna sjuklighet, men 

också hur kvinnan hanterade ”vapnet” som denna påstådda invaliditet faktiskt innebar, det vill 

säga kunde man se den som en möjlighet att härska över en situation där hon utifrån tycktes 

vara underordnad? Psykiatrikern Bror Gadelius skrev 1913 i Sinnessjukdomar och deras be-

handlingar förr och nu att den kvinnliga sjukligheten oftast hade att göra med medlemmar ur 

den högre samhällsklassen som var uttråkade och bortskämda; deras brist på sysselsättning 

gjorde att de riktade alltför stor uppmärksamhet vid sina olika krämpor och lidanden. Det gick 

så långt att man till och med trodde att kvinnorna njöt av sin sjukdom, eftersom den kunde ses 

som ett substitut för sysselsättning. Men även om kvinnan tilldelades en passiv roll i samhället, 

betydde det inte att hon inte reagerade och opponerade sig mot dessa värderingar och sjukrollen 

skulle kunna ses som en sådan reaktion, ett sätt att uttrycka sitt missnöje, menar Johannisson. 

Den inskolade kvinnorollen lämpade sig dock väl för just patientrollen och i den kunde man 

kanske göra både medvetna och omedvetna vinster utifrån sin sjukdom.64 Det här är något jag 

kommer återkomma till i mina analyser. 

 Johannisson påvisar hur sjukdomen kunde vara något att stoltsera med i de bildade klas-

serna, men det som framförallt är relevant för den här uppsatsen är kanske det som Laura Mar-

holm beskrev på följande sätt: ”Sjukdomen är en kultureröfring, liksom kurmetoderna: man 

’tror’ på sin berömda läkare och väntar af honom en af hans berömda vetenskapens ’triumfer’. 

                                                           
63 Johannisson, 2013a, s. 166-167. 
64 Bror Gadelius, Sinnessjukdomar och deras behandlingar förr och nu, Geber, 1913, s. 21-22, citerad i Johan-

nisson, 2013a, s. 229-230. 
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Man gör badresor, besöker sanatorier, dricker brunn, håller diet, underkastar sig kurer.”65 Till-

tron på läkaren och vetenskapen är således mycket stark, men det rör sig här också om en klass-

fråga. Den kvinnliga sjukrollen vid tiden bestod i ett intrikat nät av sociala, biologiska och 

kulturella förklaringsmodeller; från läkares håll kunde konstitutionell svaghet och barnafö-

dande användas, från antifeministers håll kunde kvinnoemancipationens onaturlighet hållas 

som orsak till sjukdom, från sexliberalers håll kunde sexuell frustration hållas fram, och från 

kvinnor själva menar Johannisson att en förkvävande kvinnoroll användes som främsta anled-

ning.66 

 I patientrollen ansågs kvinnan finna sig bättre än män, och man menade till och med att 

hysteriska kvinnor patologiskt sökte sig till sjukrollen. I det psykologiska och sociala spel som 

utspelade sig mellan kvinnliga patienter och manliga läkare under 1800-talet skapades en ny 

definiering av kvinnan som det underordnade objektet, och man kunde med hjälp av hänsyft-

ning till biologiska och medicinska skäl argumentera mot kvinnors frigörelse. I led med detta 

avråddes kvinnor från att studera och ägna sig åt intellektuellt arbete. Johannisson påvisar även 

hur överenskommelserna som slöts mellan läkare och makar blev till ekonomiska vinster för 

medicinen. Den kvinnliga sjukdomen bidrog alltså till läkarnas finansiella situation. I och med 

detta utvecklades olika förhållningssätt till kvinnosjukligheten, det handlade dels om sjuklig-

görande, det vill säga att göra henne sjukare än hon i realiteten var, men också om ett misstänk-

liggörande, där man inte tog kvinnans symptom på allvar och ansåg att hon överdrev eller si-

mulerade sin egen sjukdom.67 Johannisson pekar på hur det vanligtvis beordrade sängläget som 

en del i terapin kan ses som ett symboliskt underordnande och hur den som motsatte sig terapin 

och vägrade acceptera läkarens auktoritet blev till en kulturell arketyp; ”den besvärliga patien-

ten” kom att bli en stark mytbild under 1800-talets slut.68 

 Men som redan antytt kunde sjukrollen också innebära att kvinnan befriades från sina 

förväntade krav från omgivningen. Det blev en möjlighet att hantera olika livskriser, frustrat-

ioner och mindervärdeskänslor, och i litteraturen finns, menar Johannisson, flertalet exempel 

på kvinnor som valt sjukdomen som en identitet. Det kan på så vis ses som en form av kontroll 

och maktdemonstration, som annars kanske varit utom räckhåll. Den kunde användas som en 

form av flykt, vila eller andrum. I ljuset av detta kan de många kurhemmen som upprättades i 

slutet av 1800-talet ses som en slags tillflyktsorter för tidens kvinnor.69 

                                                           
65 Laura Marholm, Till kvinnans psykologi, 1897, s. 66, citerad i Johannisson, 2013a, s. 239. 
66 Johannisson, 2013a, s. 241-242. 
67 Johannisson, 2013a, s. 243-246. 
68 Johannisson, 2013a, s. 251-252. 
69 Johannisson, 2013a, s. 254-265. 
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Johannisson menar att när det kommer till huvudberättelserna om den psykiskt instabila kvin-

nan finns två alternativa förklaringsmodeller. Den ena utgörs av medikaliseringsberättelsen, det 

vill säga, den om att hon är biologiskt sjuk. Här hängs allt upp på psykiatrins förhärskande 

definitionsmakt. Den andra, är offerberättelsen. Här blir hon ett byte för de rådande sociala och 

samhälleliga strukturerna, med andra ord, offer för ett patriarkalt förtryck. Men i den patient-

dokumentation som Johannisson grävt i tycks de kvinnliga jagen ofta gömma en helt annan 

erfarenhet som kan bestå i en utvaldhetskänsla, och inte minst i trots, protest och kraft. Detta 

öppnar för ett tredje alternativ – aktörsberättelsen. En berättelse där galenskapsspråket i själva 

verket kan vara ett språk för frigörelse och där definitionsmakten ligger hos patienten själv. Den 

utsatta kvinnan har haft en egen agens, och genom den har hon inte låtit den psykiska sjukdo-

men ta över hela jaget.70  

 

3.2. Västerländskt vansinne och vetenskap 

Michel Foucault har i Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) tecknat en histo-

risk översikt kring framförallt hur betydelsen av begreppet vansinne tolkats från ungefär 1400-

talet fram till 1800-talet.71 Verket är intressant, inte bara för den utförliga karaktärsteckningen 

över den västerländska psykiatrin, utan för att den även problematiserar maktförhållandet mel-

lan vården och patienten – teorier som gör sig gällande även i mitt material.  Foucault driver 

bland annat tesen att ett utbyte, eller en dialog, som tidigare funnits mellan vansinnet och för-

nuftet har tystats ner och glömts bort av den moderna människan, detta i och med konstitueran-

det av vansinnet som en mentalsjukdom under slutet av 1700-talet. Foucault anser att den ur-

sprungliga gränsdragningen som gjordes mellan förnuft och icke-förnuft senare har skapat vår 

uppfattning om vansinnet. Skeendet beskrivs som en förnuftets kamp över det så kallade icke-

förnuftet, och att få det senare att bekänna sig som galenskap och sjukdom. I och med den 

nertystade dialogen dem emellan har psykiatrins språk kunnat uppstå, ett språk som utgörs av 

”förnuftets monolog rörande galenskapen”.72 Det som blir påtagligt är just det Sune Sunesson 

beskriver i förordet, nämligen att Foucault blandar in flera saker i vansinnesbegreppet, främst 

                                                           
70 Johannisson, 2015, s. 14-16. 
71 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, övers. Carl G. Liungman, 6., översedda 

uppl., Arkiv, Lund, 2010 
72 Foucault, 2010, s. 32.  
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”oförnuft”, vilket här likställs med vansinne.73 Vid en första anblick kan begreppet verka tve-

tydigt, men om man tänker sig en liknelse, eller kanske snarare en koppling av fenomenet ”oför-

nuft” med Johannissons ”irrationalitet” blir det kanske lättare att tänka sig hur synen på van-

sinne och galenskap, och i förlängningen psykisk sjukdom, kan ligga förankrat i språket genom 

dikotomier som dessa. Trots att min primärlitteratur inte tar sin början förrän vid slutet av 1800-

talet finns det många medicinska idéströmningar i Foucaults verk som även genomsyrar ge-

staltningen av vården i mitt material. 

 Foucault menar att det under 1600-talet inrymdes en viss typ av gästvänlighet gentemot 

vanvettet, med exempel ur litteraturen i form av Shakespeare och Cervantes. Men århundradet 

innebär även starten på det som Foucault refererar till som ”den stora inspärrningen”. Interne-

ringsanstalterna upprättades vilka senare skulle utgöra grogrund för 1800-talets syn på psykia-

tri. Dessa ledde även till att anstalten kom att ses som vanvettets naturliga plats.74 Foucault 

påpekar att interneringen inte skedde i samband med en förhoppning om tillfrisknande eller om 

omsorg, utan var till en början en form av förvaringsplats.75 

 I mitten av 1700-talet, menar Foucault, att interneringsskräcken eller fängelsefebern 

spreds, vilket tog sig uttryck i en form av en odifferentierad bild av att det ”onda” från anstal-

terna kunde sprida sig och smitta städerna. Ungefär vid samma tid fick lantluften en moralisk 

och medicinsk innebörd och hälsa började förknippades med att vara ute på landet.76 Man angav 

vid tiden flera anledningar till vansinnet, men en mycket vanlig var att den moderna människan 

och hennes leverne i sig självt var orsaken. Här hävdades bland annat att ägna för mycket tid 

till studier av abstrakta vetenskaper istället för att arbeta med kroppen kunde framkalla van-

sinne. Det sociala livet troddes även det frammana en onaturlig och konstlad sensibilitet, vilken 

kunde mynna ut i vansinne. Den moderna människan utgjorde alltså ett hot mot sig själv och 

detta var framförallt skönjbart hos kvinnan. Särskilt romanläsning ansågs frambringa farliga 

och upprörande känslor hos kvinnor som ett resultat av de artificiella miljöerna i böckerna.77 

 Under 1800-talet formades plötsligt en våg av indignation från psykiater över att man 

fortfarande placerade de sinnessjuka i fängelse. Foucault menar att det moderna samhället, eller 

det positivistiska seklet som det även benämns, ända sedan dess har berömt sig självt för att ha 

skilt på de vansinniga och de dömda, det vill säga, att ha skilt på det oskyldiga oförnuftet från 

                                                           
73 Sune Sunesson, ”Inledning till den nya svenska upplagan av Michel Foucaults Vansinnets historia”, Vansin-

nets historia under den klassiska epoken, övers. Carl G. Liungman, 6., översedda uppl., Arkiv, Lund, 2010 
74 Foucault, 2010, s. 61 och 66-67. 
75 Foucault, 2010, s. 74-79. 
76 Foucault, 2010, s. 219-221. 
77 Foucault, 2010, s. 233-236. Se citat. 
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den skyldiga kriminaliteten.78 Det som inte ägnades en tanke var det faktum att vistelsen på 

tvångsanstalten i sig verkade leda till vansinne. De vansinniga menade man kunde ”vegetera” 

var som helst.79  

 När asylen bildas på 1800-talet låste man bokstavligt talat upp kedjorna som hållit de 

vansinniga på plats och lät dem istället underkastas en ny form av tvång: att bedömas och klas-

sificeras. Detta är vad Foucault anser blir upprinnelsen till den senare psykoanalysen – läkarens 

övervakande och observerande blick övergår aldrig till att vara en dialog eller ömsesidighet 

mellan betraktare och betraktad, och även om asylerna under 1800-talet arbetade med en be-

traktande tystnad och psykoanalysen istället kom att kretsa kring talet, var det fortfarande bara 

den betraktade som talade och som möttes av ett uteblivet svar. Det här ökade endast bevakarens 

absoluta makt enligt Foucault. I 1800-talets asyl utvecklades ett system där blicken och språket 

bildade en auktoritet med vilken man ersatte det tidigare förtrycket. Det här beskrivs som en 

strid mellan förnuft och oförnuft där förnuftet alltid redan bemästrat oförnuftet, det vill säga, i 

asylerna var den vansinnige inte längre motpolen till förnuftet utan blev istället omyndig.80  

 Foucault liknar även ordnandet av vansinne och förnuft under slutet av 1700-talet vid en 

borgerlig familj, på både ett symboliskt och strukturellt plan. När familjen avlastades sitt ansvar 

att ta hand om de sjuka och det istället blev statens angelägenhet återfanns fortfarande drag av 

familjestrukturen i anstaltens utformande; den vansinnige förblev omyndig och läkaren får sym-

bolisera fadern.81 Strukturen för anstaltslivet präglades även den till hög grad av den nya status 

läkaren fick kring slutet av 1700-talet, han hade den absoluta makten över anstalten och rådde 

över intagningen dit. Läkaren har enligt Foucault hela tiden agerat både domare, familj och lag 

i ett, och hans medicinska praktik går till största del ut på att utöva ordning, auktoritet och 

bestraffning. Anstaltslivet blev därmed ett slags mikrokosmos för det borgerliga samhället.82 

Foucault formulerar det på följande sätt: ”Den positivistiska epokens asyl […] är inte en fri 

domän för observation, diagnostik och terapi; den är ett rättsligt rum där man är anklagad, be-

dömd och dömd, och från vilket man bara blir fri genom internaliserandet av denna process i 

det psykologiska djupet, det vill säga genom ånger.”83   

 Foucault gör gällande att det är först här i den västerländska vetenskapen som den så 

kallade själens medicin får en nästintill total självständighet. Patienten underkastar sig en läkare 

                                                           
78 Foucault, 2010, s. 237.  
79 Foucault, 2010, s. 240-242. 
80 Foucault, 2010, s. 263-265. 
81 Foucault, 2010, s. 266-267. 
82 Foucault, 2010, s. 281-285. 
83 Foucault, 2010, s. 281. 
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som är både ”gudomlig och satanistisk”, men det här kan inte ske utan patientens tysta medgi-

vande och är ett resultat av den positivistiska vetenskapens tro på rationell objektivitet. Det är 

Foucaults åsikt att Freud var den som slutligen förstärkte och berättigade alla dessa strömningar, 

dikotomin läkare/sjuk blev allenarådande och läkarpersonligheten allsmäktig. Freud utformade 

därmed det absoluta betraktandet.84   

 Olsson beskriver hur de nya sjukhusen och anstalterna bildade nya regimer där den tyd-

liga hierarkin med läkaren överst, utövandes sin konstanta makt över de intagna blev praxis 

under artonhundratalet. När psykiatrin alltmer kom att bli en vetenskap som fokuserade på 

symptom och övergick till att vara den form av klassifikationspraktik som Foucault talar om, 

utvecklades en ”misstänksam blick” där en rad beteenden kunde tolkas och granskas som avvi-

kande. Detta gjorde även att den blev alltmer godtycklig – ett problem som den också kom att 

bli kritiserad för.85  

 Romanerna jag här ska undersöka innehåller alla en både direkt och indirekt kritik av 

psykiatrin; protagonisterna protesterar inte endast mot behandlingen de får i egenskap av kvin-

nor, utan kommenterar och problematiserar ofta själva vårdinrättningarna i sig. En intressant 

tanke angående detta som Roger Qvarsell beskriver i Vårdens idéhistoria (1991) är hur psyki-

atriker genomgående haft svårt att få sitt kunnande accepterat och hur psykiatrins ställning som 

vetenskap påfallande ofta har blivit ifrågasatt. En av anledningarna tycks vara att behandlings-

resultaten varit dåliga. Men här framhålls även hur moraliserandet och synen på sjukdomen 

som självförvållad varit särskilt seglivad inom psykiatrin, som en konsekvens av religiösa och 

moraliska tankesätt, men även på grund av fördomar och helt enkelt okunnighet.86 Qvarsell 

menar att psykiatrin alltid haft en problematisk roll i samhället, vilket kommer sig ur läkarens 

dubbla roller; de har å ena sidan haft som uppgift att handla på det sätt som främst gynnar 

patienten, men samtidigt varit tvungna att förhålla sig till vad som ansetts bäst ur ett samhälls-

perspektiv – det senare ett krav som ställts från det statligt organiserade medicinalväsendet. 

Slutligen påpekar även Qvarsell psykiatrins generella svårigheter i termer som: ”[…] de har 

haft att syssla med mänskliga problem av en svårighetsgrad som överträffar det mesta i veten-

skapens värld.”87 

  

                                                           
84 Foucault, 2010, s. 287-289. 
85 Olsson, 2002, s. 122-123. 
86 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria, Carlsson, Stockholm, 1991, s. 97-98. 
87 Qvarsell, 1991, s. 113. 
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3.3. Psykiatrin i Sverige – en gökunge inom medicinen 

Jag kommer här att teckna en historik över hur psykiatrin växte fram som vetenskap och praktik 

i Sverige fram till och med tiden då romanerna utspelar sig för att kunna dra historiska paral-

leller i mina analyser.  

 Olsson menar att de ”vansinnigas” historia i Sverige är lika mycket en historia om makt 

och disciplinering som i andra länder. Precis som Foucault antytt, var det på de första sjukhusen 

inte frågan om vård utan om förvaring. Inte förrän 1858 reserverades hospital särskilt för att ta 

hand om de vansinniga och blev regelrätta så kallade sinnessjukhus.88 Detta i och med att tanken 

om just behandling skrevs in i en sinnessjuklag samma år. Qvarsell beskriver hur det, trots 

inrättningarna och lagarna, spreds en så kallad behandlingspessimism bland läkare kring 1800-

talets mitt, då man ansåg att sinnessjukdom endast i undantagsfall kunde botas. Detta skedde i 

anslutning till att man lade mer betoning på ärftlighetsfaktorer och därför ansåg att det inte 

fanns så mycket man i realiteten kunde göra för dessa patienter. I och med att psykiatrin inte 

blev någon regelrätt vetenskap förrän vid 1800-talets mitt, menar Qvarsell att man till och med 

kan se på de stora sinnessjukhusen vid tiden som ett sätt att tillhandahålla ”’kliniskt material’” 

för den framtida forskningen, i form av kartläggningar och prognoser av ett stort antal patien-

ter.89 Frågan om faktisk behandling kommer att bli brännande, framförallt i min analys av 

Skrams romaner. 

 Olsson beskriver hur ett alltmer rationaliserat system sakta växte fram. Vid 1899 infördes 

en så kallad ”öfverinspektör för sinnessjukvården i riket”.90 Den psykiatriska vården vann ge-

nom denna ytterligare legitimitet och möjligheten för godtycke minskade. Olsson menar att den 

statliga politiken kring dessa sjukhus ytterst var en biopolitik, det vill säga en disciplinerande 

praktik över kroppen. Man beslutade bland annat 1901 om ett, som Olsson benämner det, sys-

tematiskt åtskiljande där patienterna skulle fördelas efter kön, klass och sjukdomsart. Här pekas 

även på hur den svenska sinnessjukhusvårdens historia är nära sammankopplad med fångvår-

dens, och har i grund och botten redan från början varit en fråga om kontroll över och skydd 

mot de vansinniga, precis som Foucault anmärkte. Det blev vid tiden ett slags möte mellan 

humanism och disciplinering, och båda dragen löper parallellt genom historien.91 

Under 1800-talet började man så sakteligen införa olika typer av elektriska maskiner i vården, 

samtidigt som man fortsatte med andra behandlingsmetoder som exempelvis isolering i cell, 

                                                           
88 Olsson, 2002, s. 125-126. 
89 Qvarsell, 1991, s. 99-101. 
90 Olsson, 2002, s. 128. 
91 Olsson, 2002, s.128-129. 
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tvångströja, framtvingad kräkning, laxermedel, och vattenkurer.92 Qvarsell påpekar dock att det 

inte hörde till vanligheten att de ovannämnda behandlingarna faktiskt användes, utan att det var 

själva intagningen på institutionen i sig som vid tiden ansågs utgöra det viktigaste instrumentet. 

Detta då man bedömde att det hade en uppfostrande verkan på patienterna. Här framhålls även 

hur få patienter som faktiskt blev botade, och de som blev friskförklarade verkade till synes 

vara sådana som tagits in av misstag från första början.93 

 Sekelskiftets vård präglades starkt av sänglägesbehandlingen. Det här menar Qvarsell, 

var ett utslag av den breda kritiken man fått inom psykiatrin på uteblivna resultat ”[…] fram-

förallt från vissa företrädare för den medicinska vetenskapen som tyckte att den nya disciplinen 

var något av en gökunge inom medicinen som inte uppfyllde de krav man ställde på vetenskap-

lighet eller tillförlitlighet när det gällde behandlingsmetoderna.”94 Man började se sig om efter 

andra strategier och tog helt sonika över behandlingsmetoder från kroppssjukvården som vid 

tiden var mer framgångsrik. De sinnessjuka var sjuka, och därmed skulle de behandlas som 

andra sjuka – genom att bäddas ned. Vila ansågs vara en form av universalmedel mot all sjuk-

dom. Man införde även lugnande och sövande medicin och långbad. Allt för att uppnå det lugn 

och den stillhet som ansågs vara så helbrägdagörande inom resten av sjukvården.95 

Olsson beskriver även hur den starka professionaliseringen innebar en påtaglig disciplinering 

av personalen och hur överläkarens makt växte i takt med att denne även blev ytterst ansvarig 

för vården. Även arkitekturen kring sjukhusen pekar mot en mer disciplinär verksamhet – de 

kom alltmer att likna militära kaserner. Under slutet av 1800-talet hade en utbredd institution-

alisering, centralisering och vetenskaplighet skett inom vården av de sinnessjuka.96 

 En brytpunkt kom vid sekelskiftet 1900, då förespråkaren för den svenska psykiatrin Bror 

Gadelius både ville reformera, sprida kännedom om och framförallt humanisera vården. Gade-

lius påbörjade även en psykiatrins historia, Vården af sinnessjuka förr och nu: Trenne uppsatser 

(1900) där han argumenterade för psykiatrins utveckling mot humanism. Precis som Olsson 

beskriver blir ordet humanism extremt relativt – sett ur ett nutida perspektiv framstår de be-

handlingsmetoder som Gadelius lyfte fram mindre angenäma. Gadelius menade att vården 

skulle gå ut på en dels förebyggande sida i form av övervakning och dels en terapeutisk i form 

av sänglägesbehandling.97 

                                                           
92 Olsson, 2002, s. 130. 
93 Qvarsell, 1991, s. 100. 
94 Qvarsell, 1991, s. 102. 
95 Qvarsell, 1991, s. 102-103. 
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Gadelius erkände att det fanns bristande förhållanden i vården under början av 1800-talet och 

föreslog en del åtgärder som bland annat mer utbildning för personalen, fler vårdplatser, för-

bättringar i själva byggnaderna och framförallt mer ekonomiska medel.98 En annan intressant 

sak som Gadelius påpekade var att allmänhetens medlidande borde bli större i och med att de 

sinnessjuka inte kunde föra sin egen talan. Pressen, menade Gadelius, hade endast skrivit om 

missbruk som gjorts av läkare, men inte fört de olyckligt sjukas talan, det vill säga de som inte 

kunnat få någon plats på anstalterna. Platsbristen på hospitalen var akut och vanvården av sjuka 

i hemmet ett skriande problem. Att någon inspärrning av friska människor på anstalterna skulle 

ske måste, enligt Gadelius, ses som absurt ifall man själv kände till förhållanden på dessa in-

stitutioner. Även förtroendet för läkarna behövde bli större: ”Allmänheten skall då veta, att en 

sträfvan efter human utveckling besjälar den praktiska psykiatrin lika väl som hvarje annan 

gren af sjukvård, den skall veta att tvångsåtgärdernas tid är förbi, och att sjukhusbehandlingen 

trädt i ’inspärrningens’ ställe.”99  

 Vid 1860, hävdade Gadelius, blev tvångströjan mindre vanlig och användes endast i nöd-

fall och vid 1880 upphörde isoleringen av patienten, då man istället riktade in sig på sängläges-

behandling och övervakningssalar. Detta menade Gadelius var ett sätt att inte bara skydda det 

övriga samhället mot de sjukas ”antisociala böjelser” utan även att återställa den sjuka till 

hälsa.100 Gadelius ansåg även att det endast skulle vara kvinnor i betjäningen då dessa var bättre 

ägnade för sjukvård än männen, samtidigt som män ur högre klasser var bäst lämpade för läka-

ryrket.101 

 Karakteristiskt för skildringar av sinnessjukvården kring 1900 är enligt Olsson just av-

saknaden av någon egentlig behandling. Det var en långsam utveckling, men med hjälp av den 

ovan nämnda elektriciteten, introducerades bland annat elchocks-behandlingar med kramplö-

sande verkan (som vid tiden kunde vara både mycket farliga och till och med dödsbringande). 

Under 1900-talet lanserades även lobotomin, vilken kommit att bli något av en kulturell symbol 

för den mest hårdkokta och naturvetenskapliga fasen i den moderna psykiatrin. Trots alla dessa 

nya behandlingsformer, var det traditionella sängläget, som så starkt förespråkades av Gadelius, 

fortfarande kutym ända fram till 1960-talet. Detta på grund av att man menade att det hjälpte 

patienten att acceptera sitt sjukdomstillstånd och därmed också att acceptera omhändertagan-

det.102  

                                                           
98 Gadelius, 1900, s. 7-8. 
99 Gadelius, 1900, s. 10-12. 
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År 1901 inleds en utredning av Medicinalstyrelsen kring behovet av vård i Sverige vilken även 

skulle ”utröna hela antalet sinnessjuka och sinnesslöa inom riket […]”.103 Olsson liknar viljan 

att kontrollera och diagnosticera sjukdomen i landet vid en linnéansk ambition – man var på 

jakt efter att både finna och kartlägga de sinnessjuka.104 

 Övervakningen, som var en betydande del i behandlingen vid tiden, kan enligt Qvarsell 

dels ses som en metod för läkaren att kunna följa sjukdomens förlopp, även när han inte var 

närvarande; men även för att man satte sin tro till att det var i de enkla och vardagliga situat-

ionerna man kunde avslöja en människas inre tillstånd.105 Under sekelskiftet blev även tanken 

stor om att frisk luft och gymnastik kunde bota den nervsvaghet som man ansåg att den moderna 

människan led av. Fjällturism och skogspromenader var några av de botemedel som lades 

fram.106  

 

3.4. Freud i Sverige 

Då psykoanalysen som behandlingsmetod gör sig synlig i några av de romaner jag undersöker 

kommer jag att mycket kort skissera en bild av den, men framförallt redogöra för hur Freuds 

teorier mottogs i Sverige under början av 1900-talet. Till min hjälp har jag haft Franz Lutten-

bergers Freud i Sverige: Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924 

(1989).107 Under åren närmast sekelskiftet formulerade Freud en systematisk psykologisk lära 

som lade sin tonvikt på framförallt det omedvetna och de psykiska aspekterna av driftlivet. Den 

här delen av Freuds verk, menar Luttenberger är den som haft störst betydelse historiskt sett, 

och kan sammanfattas som den klassiska psykoanalysen. Mest relevant för den här undersök-

ningen är neurosläran som ämnade formulera en helt egen teori om hysterin, en diagnos som 

jag ska undersöka i förhållande till Agnes von Krusenstjernas sista roman om Tony. 

 Enligt neurosläran är grunden till hysterikerns lidande bortträngda minnen. Teorin ut-

vecklades därefter till att alltmer behandla bortträngd sexualitet. Freud klassificerade neuro-

serna i två grupper; aktualneuroserna där neurasteni och nervsvaghet ingick och psykosneuro-

serna där hysteri och så kallad tvångsneuros ingick. Det var Freuds mening att den första grup-

pens symptom berodde av missförhållanden i patientens vuxna sexualbeteende och därför inte 
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Carlssons Bokförlag, Malmö, 1989. 
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kunde botas genom psykisk behandling, medan den senare var av psykisk art och således till-

gänglig för psykoterapi.108 Det nya i Freuds tolkningar av neurosen bestod i att den främst rik-

tade in sig på psykiska faktorer, istället för att som de vid tiden rådande teorierna rikta in sig på 

kroppsmedicinska förklaringsmodeller. De hade som ambition att klassificera neuroserna utef-

ter sina orsaker och inte efter dess tillfälliga yttringar. En annan för tiden ny tanke var att bort-

trängningen inte var specifik för neuroser, utan även förekom i svagare form hos friska indivi-

der. Psykisk hälsa kunde enligt det här synsättet ses som en glidande skala där de endast hos ett 

fåtal ledde till sjukdomssymptom. Den psykoanalytiska metoden arbetade med språket genom 

att synliggöra bortträngda minnen och därefter underkasta dem en tydningsprocedur. Freud 

kunde även i teoretiska termer beskriva den känslobindning som uppstod mellan behandlare 

och patient, där terapeuten får en tillfällig roll som förälder. Att befria patienten från problem 

blir synonymt med att göra denne medveten om de psykiska konflikterna.109  

 Luttenberger menar vidare att förskjutningen inom psykiatrin och neurologin mot mer 

psykologiska synsätt under 1890-talet inte var en isolerad händelse, utan kan ses som ett led i 

en ny intellektuell orientering, som vände sig emot den förhärskande positivismen och dess sätt 

att se på människan enbart i naturvetenskapliga termer.110 

 Vid 1800-talets slut var neurologin svagt kopplad till psykiatrin. Den växte fram ur in-

värtesmedicinen och man tyckte sig kunna förklara de flesta nervsjukdomarna genom fysiska 

förändringar i nervsystemets uppbyggnad. Det fanns även en syn på neuroser som ett medi-

cinskt gränsområde som den traditionella läkarrollen inte kunde behandla. Neuroserna ansågs 

ofta vara inbillade krämpor under sekelskiftet. Intressant är därför att det var hos nervläkarna 

som psykoanalysen fick sitt mest positiva mottagande. Nervläkarnas främsta ambition var att 

bota och de hade en större benägenhet att anamma nya behandlingsmetoder. Dessa stod även i 

en lägre social rang än psykiatriker och det sociala avståndet till patienterna minskade därför. 

En talrik nervläkarkår växte fram som till övervägande del bestod av privatpraktiker som arbe-

tade i de större städerna.111 Karakteristiskt för neurosläkarna, menar Luttenberger, var att de 

även sysslade med andra omstridda terapier som bad- och brunnskurer, något som var enormt 

populärt bland publiken, men som av andra läkare ansågs ligga utanför medicinens egentliga 

domän. Här framhålls även att det var när psykoanalysen trängde in i neurologin som den blev 

ett offentligt diskussionsämne i svensk medicin. De läkare som ägnade sig åt neurosbehandling 
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var ofta ”originella” gestalter som använde sig av sin egen personlighet som ett terapeutiskt 

verktyg.112 

 Även om Freuds tankar begagnades bland annat av den ovan nämnda Gadelius, ställde 

både han och andra svenska läkare sig frågande till Freuds starka fixering vid symboliseringen 

av patientens sexuella detaljer. Det hävdades även att nyhetsvärdet i den psykoanalytiska me-

toden endast bestod i behandlingen i den professionella psykoterapin. I enklare form hade den 

redan förekommit både i det vardagliga umgänget och i den katolska bikten.113 Kritiken från de 

svenska läkarna bestod till stor del i det man ansåg var ett ständigt rotande i patienternas sexu-

ella föreställningar, men även att Freud teoretiserade för mycket.114 

 

3.5. Anti-psykiatriska och sociologiska teorier kring mentalsjukhus och psykisk 

sjukdom 

Lars-Christer Hydén beskriver i Psykiatri, samhälle, patient: psykisk sjukdom i socialt och kul-

turellt perspektiv (1995) hur psykisk sjukdom, alltsedan sociologisk och antropologisk forsk-

ning i ämnet påbörjades under 1950-talet, inte bara kan betraktas ur ett medicinskt perspektiv 

utan även ur ett socialt. Några av dem som höll före att psykisk sjukdom istället kunde betraktas 

som resultatet av en social avvikelse och omgivningens reaktion på den, var Edwin Lemert och 

Erving Goffman.115 Några av dessa teorier blir relevanta i förhållande till hur själva intagningen 

på sinnessjukhuset och de dagliga rutinerna i romanerna skildras och hur man kan se på förhål-

landet mellan vårdpersonalen och den intagna ur ett sociologiskt perspektiv. 

 Lemert utvecklade bland annat teorin om den primära och sekundära avvikelsen. Den 

primära avvikelsen innebär en handling som bryter mot sociala normer och kan vara en del av 

personens bild av sig själv och världen, medan den sekundära istället handlar om hur en person 

försvarar sig mot och hanterar att hon officiellt blivit definierad som avvikare, exempelvis när 

hon blir fastställd som psykiskt sjuk och blir intagen på ett sjukhus. Den sekundära avvikelsen, 

eller processen, utgörs av att personen i fråga måste förhålla sig både till sin sjukdomsdiagnos 

och att bli inlagd. Det här menade Lemert kunde leda till hög grad av tillbakadragenhet, de-

pression och passivitet. Genom denna process ”pålagras” det ursprungliga avvikande beteendet. 

En av Lemerts stora poänger var att ett psykiatriskt tillstånd är en del av en social process, och 

därför ser man bäst på en diagnos som ett resultat av denna process och inte en benämning på 
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en hjärna som fungerar felaktigt.116 Hydén diskuterar även mentalsjukhuset och dess förhål-

lande till det som kan benämnas totala institutioner. Goffman var en av dem som på 1960-talet 

behandlade mentalsjukhuset som institution och undersökte hur livet som intagen faktiskt ge-

staltade sig. 

 I Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor (1961) tar Goffman 

upp fyra huvudsakliga kännetecken som är centrala för den totala institutionen.117 

 

 För det första utförs alla aspekter av livet på samma plats under en och samma auktoritet. För det andra 

 pågår varje fas av medlemmarnas dagliga aktiviteter i omedelbart sällskap med en massa andra människor 

 som alla behandlas på samma sätt och är tvungna att göra samma sak tillsammans. För det tredje är alla 

 faser i de dagliga göromålen noggrant planerade, så att en aktivitet övergår i en annan, i förväg planerad 

 aktivitet; hela raden av aktiviteter påtvingas ovanifrån genom ett system av klart formella regler och 

 officiella skrivelser. Slutligen samordnas de olika påtvingade aktiviteterna enligt en enda plan, utformad 

 för att  uppfylla institutionens officiella målsättningar.118 

     

Ett annat viktigt drag utgörs av den ständiga bevakningen av de intagna. En stor klyfta upprättas 

mellan de intagna och personalen, som Goffman menar båda är skapade för och förutsätter 

varandra. Vanligt är att båda grupperna ser på varandra med skepsis – personalen anser de in-

tagna opålitliga och de intagna ser på personalen som nedlåtande och överlägsen. Dessa posit-

ioner skapar en grupp som uppfattar sig som rättfärdig och en grupp som uppfattar sig som 

underlägsen, och den sociala rörligheten dem emellan är mycket begränsad.119  

 Goffman menar att de murar som reses mellan den intagne och världen utanför bidrar till 

en stark känsla av inskränkning på personligheten, vilken kan upplevas som en rollförlust. Det 

är även vanligt förekommande att den intagne inte får träffa anhöriga. Intagningsprocessen in-

nebär ofta förödmjukelser i form av visitationer, att bli badad och avklädd. ”Intagningsproce-

durerna borde hellre kallas ’avslipnings’- eller ’programmerings’-procedurer, för då nykom-

lingen på detta sätt skalas av, låter han sig formas och registreras som ett objekt […].”120 Det 

är även viktigt att den intagne görs samarbetsvillig från början då personalen anser att bered-

villighet och vördnadsfullhet är ett tecken på att denne kommer att vara lydig. Under inträdes-

proceduren blir den intagne ofta tvungen att lämna ifrån sig sina ägodelar, vilket också kan leda 

till en förlorad självkänsla. Alltifrån kläder, skönhetsmedel och tvättmöjligheter kan nekas den 

intagne, och detta bidrar till en slags avidentifiering. Den intagne är i regel aldrig helt ensam.121  
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De intagna vid mentalsjukhus kan tvingas inta mediciner vare sig de vill eller inte och äta upp 

mat hur osmaklig de än finner den. Den intagne kan även få sin personliga korrespondens ge-

nomläst och censurerad. Kort sagt kringskärs den intagnes frihet och dennes självbestämmande 

och autonomi upphör. Att genomleva denna typ av kränkningar av personligheten kan innebära 

en stark psykisk stress.122 

 Hydén refererar till det som Goffman benämner en mortifikationsprocess. Här observe-

rades hur patienterna när de togs in avkläddes sina civila identiteter enligt förödmjukande möns-

ter och var tvungna att leva nära inpå andra patienter med mycket begränsat eller inget privatliv 

alls, samt att deras dagar var helt inrutade enligt sjukhusets rutiner – allt detta ansågs vara en 

del av själva behandlingen. Den totala institutionen avskilde på det här sättet patienten från de 

sociala roller som han eller hon traditionellt var van vid och stora kränkningar i form av att inte 

få vara ifred ägde rum.123 

 Hydén redovisar även för Thomas Scheffs tankar om att psykiska sjukdomar i själva ver-

ket uppkom när sociala avvikelser inte var möjliga att förklara utifrån vardagliga normer och 

föreställningar, och det avvikande beteendet därför kategoriserades som ett uttryck för psykisk 

sjukdom. Genom en hospitalisering av dessa personer kom de att behandlas som om de vore 

psykiskt sjuka. Patienterna i sin tur föll så tillbaka på föreställningar om hur psykiskt sjuka 

personer beter sig. Det här blir även det en typ av sekundär avvikelse som tidigare avhandlats, 

och man menar att den på så vis blir närmast identisk med en kroniskt sjuk patients uppträdande. 

Dessa teorier fick kritik och många menade förstås att det finns något som verkligen kan be-

nämnas psykisk sjukdom oberoende av hur de blir kategoriserade, men detta kom att bli några 

av de första försöken att se på psykisk sjukdom som ett resultat av en social process. Dessutom 

kunde det nu påvisas att sjukhusbaserad psykiatri faktiskt kunde ha negativa och icke önskvärda 

eller avsedda konsekvenser.124 Annat som intresserat forskare är hur en psykiatrisk patient kon-

strueras med hjälp av journalen och även hur psykiatrikern i sina samtal kan, så att säga, fiska 

efter tecken på psykisk sjukdom.125 
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4. Analys 

4.1. ”Det er altså professorens mening, at jeg er sinnsyk” – Amalie Skram  

Den första romanen i Amalie Skrams svit, Professor Hieronimus, inleds med att konstnären 

Else Kant förtvivlat betraktar en tavla som hon arbetat med under dag och natt i ett år men inte 

lyckats färdigställa. Hon blir mer och mer uppriven när hon tänker på alla vardagliga plikter 

hon som hustru och mor måste utföra och som därför stör henne i arbetet. Else drabbas av vad 

som av en del tidigare forskare beskrivits som ett nervöst eller psykiskt sammanbrott,126 och 

det berättas om hennes varaktiga sömnlöshet. Allteftersom blir Elses mående värre, hon får 

självmordstankar, ser syner och kan inte sova. Till slut går Else med på att låta sig läggas in på 

ett sjukhus hos en läkare med väldigt gott rykte och förs dit av sin make. När hon väl anländer 

märker hon fort vilka dåliga förhållanden som råder på avdelningen. Alla patienter måste ha 

sina dörrar öppna och det är ständigt ljud och larm i korridoren där hon bor. När Else slutligen 

får träffa läkaren Hieronimus upplever hon att han behandlar henne orättvist och ständigt för-

minskar henne och hennes problem. Han förklarar henne relativt hastigt sinnessjuk. Else käm-

par emot sjukdomsstämpeln och menar att hon bara behöver sova. Den första sjukhusvistelsen 

varar under tjugofem dygn och därefter förflyttas hon till St. Jørgen efter att ha förklarats galen 

och stannar där i ytterligare tjugosex dygn, vilket behandlas i den efterföljande romanen På St. 

Jørgen. I verken framkommer även att Else blivit inlagd på ett sinnessjukhus tidigare, men att 

hon då endast haft positiva erfarenheter av den där rådande överläkaren. Böckerna skildrar med 

stor inlevelse Elses vrede och kamp för att bestrida de auktoritära läkarna, det psykiatriska sy-

stemet, men också det patriarkala samhället i stort vilket fråntagit henne makten över sitt eget 

liv. I romanerna gör Else också klart att när hon kommer ut kommer hon att skriva om hela 

upplevelsen vilket blir en blinkning eller ett slags metakommentar till de verkliga erfarenhet-

erna som Skram bygger sin berättelse på. 

 Berättelsen om Else är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv, med en berättarröst som, 

med endast några få och korta undantag, filtrerar berättelsen genom protagonistens perspektiv. 

Elses känslor, tankar och tal är det som hela tiden driver narrativet framåt.       

 

4.1.2. Else 

 

  Bare hun kunne legge malingen ganske på hyllen, aldri mere røre ved en pensel. Tenk for en fred som da 

 ville senke sig over henne. Leve sitt liv optatt av disse, hver dag tillbakkommende småplikter, hvis 

 oppfyllelse skapte tillfredshet for henne selv og velvære for hennes kjære. Bli kvitt denne utålelige byrde, 

                                                           
126 Se exempelvis Engelstad, 1984, s. 191. 
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 som alltid ved dag og ved natt lå over henne som en mare. Og hadde hun enda bare hatt dette ene, kunne 

 hun gitt sig ganske hen till sitt arbeide, og i alle andre forhold latt fem være like. Men når ikke alt i huset 

 med barnet og maten og stellet og pikene gikk som det skulle, led hun forferdelig og anklaget sig selv som 

 den, der var forsømmelig og efterlatende.127 

 

Den första romanen tar som ovan nämnt avstamp i Elses förtvivlade försök att färdigställa en 

tavla, vilken uttryckligen ska ”[…] være livsangstens symbol […]” (s. 231). Elses ångest är 

påtaglig redan från början av romanen. Inledningsvis vill jag ägna några rader berörande den 

uppenbara svårigheten som här kommer till uttryck – nämligen de motstridiga känslor Else 

hyser kring sina olika roller som konstnär och kvinna, fru och mor. Virginia Woolf beskrev i 

en föreläsning, ”Professions for Women” vilken hölls 1913 för National Society for Women’s 

Service, ett fenomen titulerat ”the Angel of the House”.  

 

 It was she who used to come between me and my paper when I was writing reviews. It was she who bothered  

 me and wasted my time and so tormented me that at last I killed her. You who come of a younger and 

 happier generation may not have heard of her – you may not know what I mean by the Angel of the House. 

 I will describe her as shortly as I can. She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She 

 was utterly unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed herself daily. If there 

 was chicken, she took the leg; if there was a draught she sat in it – in short she was so constituted that she 

 never had a mind or a wish of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of 

 others. Above all – I need not say it – she was pure. Her purity was supposed to be her chief beauty – her 

 blushes, her great grace. In those days – the last of Queen Victoria – every house had its Angel. And when 

 I came to write I encountered her with the very first words.128 

 

Else är företrädesvis bildkonstnär och inte författare, men problemet som Woolf menade att en 

kvinna ständigt måste konfronterats med är detsamma. Även Johannisson tar upp problemati-

ken som hon benämner ”problemet utan namn”, ett uttryck hämtat ur Betty Friedans Den femi-

nina mystiken från 1963. Johannisson skriver: ”[…] den känsla av tomhet och längtan som finns 

inbyggd i själva kvinnligheten, där kvinnan förväntas förverkliga sig i hustru- och modersrol-

len, tränga bort jaget, underkasta sig och anpassa sig. Medelklasskvinnan höll på att begravas i 

sin egen kvinnlighet.”129 Det finns alltså paralleller att dra mellan 60-talets och sekelskiftets 

kvinnosyn och att kanalisera sin olust i sjukdom blir på så sätt en slags kvinnostereotyp. ”Läkare 

och psykoterapeuter skar guld ur ’problemet utan namn’”, som Johannisson formulerar det.130 

Otvivelaktigt ett intressant spår att följa. 

 

                                                           
127 Skram, 1993, s. 231. 
128 Virginia Woolf, ”Professions for Women”, 1913, A Room of One’s Own: Three Guineas, Penguin, London, 

2011, Appendix II, s. 357. 
129 Johannisson, 2013a, s. 231. 
130 Johannisson, 2013a, s. 231. 
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Istället för att beklaga sig över sin begränsade position i samhället, yttrar det sig hos Else i en 

kritik riktad mot sig själv; hon ifrågasätter hellre sin egen roll som konstnär och internaliserar 

samhällets syn på hur hon borde agera som kvinna. Else lyssnar följaktligen till ”the Angel of 

the House”. Hon fortsätter: ”Nei, det skulle kjempekrefter til for å gjøre fyldest på så mange 

områder. Paulus hade evindelig rett, da han forbød kvinner å optre offentlig.” (s. 232). Proble-

met med att få tiden att räcka till och att få arbeta i fred uttrycker sig bland annat i en dialog 

Else har med sin man Knut. Då han uttrycker sin oro för hennes mående och påpekar att hon 

måste sluta upp att måla under nätterna, svarar hon: ”Jeg er jo nødt til å nytte de få øieblikk, jeg 

synes jeg kan arbeide, enten det så er natt eller dag […]” (s. 237). Detta är något som Woolf 

med stark indignation även påpekade i A Room of One’s Own från 1929 – behovet för kvinnor 

att ha ett eget rum, både i materiell och intellektuell bemärkelse, för att kunna skapa. 

 

 Intellectual freedom depends upon material things. Poetry depends upon intellectual freedom. And women 

 have always been poor, not for two hundred years merely, but from the beginning of time. Women have 

 had less intellectual freedom than the sons of Athenian slaves. Women, then, have not had a dog’s chance 

 of writing poetry. That is why I have laid so much stress on money and a room of one’s own.131 
 

Även om det i Elses fall rör sig om att måla är liknelsen slående. Johannisson beskriver även 

hur unga kvinnor i hennes material till Den sårade divan befunnit sig i något som benämns ”det 

låsta rummet”. Det beskrivs som att vara dubbelt instängd; enligt rådande normer formas andras 

upplevelser av kvinnan, men också kvinnans egen upplevelse av sig själv. En process som får 

henne att uppfatta varje avvikelse som patologisk. Hon har tagit intryck av att antingen se sig 

själv som objekt eller som avsexualiserad i sitt moderskap. En upprorisk identitet trängs på så 

sätt undan eller ses som omöjlig även hos skapande kvinnor. Runt sekelskiftet fanns det litet 

utrymme för att experimentera med olika roller annat än i möjligtvis kvinnorörelsen, beskriver 

Johannisson.132 Tidigt i romanen etableras således både Elses stora ångest inför sitt eget skap-

ande men också livet i sig. Som Johannisson visar på kan det även vara hon själv som pekar ut 

sig som galen, något som Else inledningsvis även gör. Hon uttrycker även tydligt en dödsläng-

tan och menar att döden är det enda som återstår. Det uppenbarar sig att det här har varit ett 

återkommande tema under hennes liv. När Else lite senare går till sängs drabbas hon av hallu-

cinationer. 

 

 Der kom disse stampende hovslag opover trappene inn gjennem entredøren, som sprang op av sig selv. 

 Hurtig, taktfast gikk det. Soveværelsedøren gled op, og inn suste langsomt dette tog av brune, skjønne 

 hester, som Else ofte hade sett i den senere tid. Hestenes hoder og overkropper var stive og livløse, og 

                                                           
131 Virginia Woolf, A Room of One’s Own: Three Guineas, Penguin, London, 2011, s. 97. 
132 Johannisson, 2015, s. 22. 
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 istedetfor øine var der store sorte hull, men de fine spinkle ben løftet og strakte sig og førte toget avsted, 

 inn i spisestuen og atelieret, ut gjennem entréen og inn igjen og om igjen. (s. 241.) 

 

Krane menar att den här synen kan symbolisera spökandet av den bristande produktiviteten i 

hennes konstnärliga liv.133 Möjligheten för att Else eventuellt inte själv är medveten om att det 

är just synvillor hon får öppnar sig dock i texten då hon säger till sin man: ”Så du ikke hestene? 

[…] Stuen var full av dem da du kom. Det er da også sørgelig, at du hverken kan se eller høre.” 

(s. 241) 

 

4.1.3. Else och läkarna 

Efter en konsultation med husläkaren Tvede kommer hennes make Knut fram till att hon måste 

läggas in på ett hospital och den bäste läkaren i staden är en viss professor Hieronimus. När han 

kommer på tal påpekar Tvede att Else tidigare visat respekt för efter att hon med stor uppskatt-

ning tagit del av en av hans avhandlingar. Det beslutas därför att Else ska läggas in på hospitalet 

där Hieronimus är överläkare, men att hon måste gå med på det själv. Efter en pratstund med 

sin man vid frukostbordet kommer de båda fram till att Else ska läggas in på hospitalet. Hon 

konstaterar, ”Jo, jeg vil gjerne […]. Jeg må med makt rives bort fra mitt billede, ellers kan det 

gå galt. For jeg er jo altså ikke normal.” (s. 243) Det finns följaktligen ett medgivande från 

Elses håll, då hon inledningsvis accepterar att hon behöver hjälp och inte kan anses vara fullt 

frisk. Men i den följande diskussionen rör sig vistelsen endast om ett par dagar och Else menar 

att det ska bli skönt att få prata ut med Hieronimus. Som Johannisson visat, var tilltron för 

läkaren vid tiden stark, och Else väljer att sätta sin tro till honom.   

 Under det första mötet med Hieronimus märks tydligt hur hans observation och omdöme 

kring hennes tillstånd inte får formen av en dialog. Läkaren kommer med korta utlåtanden och 

påståenden snarare än frågor. 

 

 – De har det nok ikke riktig godt, begynte Hieronimus med en spiss, blek stemme og betraktet henne ufra-

 vendt. 

 – Nei, fikk Else med møie fram. 

 – De er plaget av søvnløshet, fortsatte professoren og gjorde et lite ophold. Deres sinn er meget nedtrykt 

 […] (s. 249) 

 

Detta initiala möte bekräftar till stor del den bild som bland annat Foucault påvisat i sin gransk-

ning av maktstrukturerna mellan läkare och patient. Detta understryks även i de följande 

raderna: ”Else hade forskjellige ting på hjerte, som hun gjerne ville vite beskjed om, men 

                                                           
133 Krane, 1961, s. 180. 
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Hieronimus hadde allerede åpnet døren til venteværelset, og de sa farvel.” (s. 250). När det 

bestämts att Else ska läggas in vänder sig läkaren direkt till hennes man och berättar vad hon 

behöver ta med sig och hänvisar honom till kontoret där Knut ska få reda på priset för privat-

patienter. Den ekonomiska överenskommelse, eller snarare transaktion, som Johannisson påpe-

kat skedde mellan läkare och make till gagn för den medicinska praktiken, blir även den tydlig.  

 När Else stiger in genom hospitalets dörrar gestaltar sig den instängdhet och det frihets-

berövande som hon senare ska plågas av i två meningar: ”I det samme blev døren lukket med 

et smell, nøkleknippet raslet, og låsen dreiedes to ganger rundt. Det gjøs i Else.” (s. 251) Hon 

blir hänvisad till ett rum som hon ska dela med en annan patient och häftigt säger hon genast 

emot. ”Jeg må ha et værelse for mig selv.” (s. 252) När hon bestämt upprepat detta blir hon 

hänvisad till ett nytt rum, som hon därefter konstaterar liknar ett ”fangelhull” utan möbler och 

inte ens en stol att sitta på. På detta svarar sjuksköterskan: ”Det behøves heller ikke, […] De 

kommer til å ligge.” (s. 254) När det går upp för Else att hon blivit placerad på en cellavdelning 

börjar hon ifrågasätt varför hon ska vistas ”mellem gale”, då hon inte själv anser att hon är 

sinnessjuk. 

 Därpå sker avklädningsprocessen. Hon blir uppmanad att klä av sig alla sina kläder och 

även att lämna ifrån sig den flaska med opiumdroppar som hon har med sig för sin hosta. När 

detta är genomfört uppdagas det att hon inte får stänga dörren om sig eftersom det är emot 

reglementet. Sin resväska får hon inte heller ta med sig – det är strängt förbjudet att ha med sig 

ägodelar av några slag. 

 De inledande sidorna i Professor Hieronimus kan närmast läsas som en litterär gestaltning 

av Goffmans teorier om de konflikter som uppstår när den intagne går igenom introduktions-

processen på den totala institutionen. När Goffman skriver Totala institutioner har det gått när-

mare sjuttio år sedan Amalie Skram skrev sina två romaner om sin sjukhusvistelse, men be-

handlingen av patienterna tycks inte ha förändrats nämnvärt om man får förlita sig på Goffman. 

Även flera av de maktförhållanden mellan läkare och patient som Foucault vid samma tid grans-

kar i Vansinnets historia, tycks stämma in väl i de möten som därefter utspelar sig i romanerna. 

Else motsätter sig starkt sin placering bland de hon anser vara de riktiga galningarna och känner 

sig direkt orättvist behandlad. Hon blir strängt uppmanad att inta sängläge så fort hon reser sig, 

och när hon upphetsat frågar en sjuksköterska varför hon överhuvudtaget befinner sig på sjuk-

huset svarar sköterskan likgiltigt med att upprepa hennes fråga: ”Ja, hvorfor er De kommet 

her?” (s. 261). Goffman beskriver hur en patients vistelse på ett mentalsjukhus ofta tas som 

bevis för att denne är mentalt sjuk eftersom intagningen av psykiskt sjuka är just vad institut-

ionen är ämnad för och menar vidare att ett vanligt förekommande svar på patienters påstående 
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om att de i själva verket är friska är just: ”’Om du inte är sjuk skulle du inte vara här på sjuk-

huset.’”134 

 Det påfallande i Elses situation är förstås att hon frivilligt låtit sig läggas in, att hon fak-

tiskt konstaterat att hon inte är helt frisk, och gestaltningen av hennes inledande hallucinationer 

ger läsaren en uppfattning om hennes tillsynes instabila sinnesläge. Goffman ger ett tänkvärt 

inlägg angående detta i det som han beskriver under rubriken ”förpatientfasen”.  

 

 Här vill jag betona, att upplevelsen av att förlora förståndet grundar sig på kulturellt härledda och socialt 

 inpräglade stereotyper, som lägger vikt vid symptom som att höra röster, förlora orienteringen i tid 

 och rum, uppleva att man är förföljd; många av de mest iögonfallande och övertygande av dessa 

 symptom innebär i vissa fall psykiatriskt sett bara att personen tillfälligt är känslomässigt uppskakad 

 av en pressande situation, hur skräckbetonande de än förefaller vara just när de uppkommer. På samma sätt 

 är det med den ångest som blir följden av denna upplevelse av en själv och med de strategier man tillgriper 

 för att minska denna ångest: de är inte följden av något abnormt psykiskt tillstånd, utan skulle företes av 

 varje person som socialiserats in i vår kultur och som kom att betrakta sig själv som någon som förlorat

 förståndet.135  

 

Goffmans påfallande socialkonstruktivistiskt färgade syn på psykiatrin och psykisk sjukdom 

kan förstås ifrågasättas, men påståendet ligger nära det jag uppfattar är ett av de problemkom-

plex som reses i de två romanerna – vad kan egentligen bedömas som sinnessjukt? Det finns 

inga tydliga svar i gestaltningen av Elses mentala tillstånd. Goffman fortsätter: 

 

 För den som – med rätt eller orätt – har börjat se sig själv som mentalt störd kan intagningen på mental-

 sjukhus ibland medföra en lättnad, delvis kanske på grund av den plötsliga omvandlingen av hans grund-

 läggande sociala situation; i stället för att inför sig själv vara en tvivelaktig person som försöker spela rollen 

 som normal människa, kan han bli en officiellt tvivelaktig person, som själv vet att han inte är fullt så 

 tvivelaktig som man hävdar. I andra fall kan intagning på sjukhus försämra den frivillige patientens utsikter, 

 genom att den objektiva situationen då bekräftar vad som dittills varit en privat upplevelse av personlig-

 heten.136        
 

För att ytterligare komplicera frågan kan nämnas att radikala psykiatriker redan under 1920-

talet kritiserade vad som uppfattades som en biologisk stängning av psykopatologiska företeel-

ser. De vände sig emot en psykiatri som febrilt försökte ordna en struktur för vad som kunde 

definieras som sjukt och friskt och där fokus låg på symptom och inte orsak. De utvecklade ett 

synsätt där så kallade galna fenomen kunde ses som skilda från friska psyken till innehåll men 

inte till form. Hallucinationen kunde därmed ses som en expansion av en normal mental funkt-

ion och inte ens psykosen kunde kliniskt avgränsas från det friska. Man menade att det fanns 

skeden i livet där alla kunde uppleva ett splittrat psyke, där okända dimensioner kunde öppna 

                                                           
134 Goffman, 2014, s. 254. 
135 Goffman, 2014, s. 98-99. 
136 Goffman, 2014, s. 99. 
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sig. Skolan, som benämns existensanalys hävdar följaktligen att tecken på sjukdom som hallu-

cinationer och synvillor i själva verket inte behöver innebära sjukdom. Surrealisten och förfat-

taren André Breton som 1925 i ett öppet brev kritiserade mentalsjukhusen hävdade att läkare i 

själva verket inte kunde anses vara mer normala än patienterna, de förfogade endast över mer 

makt. Han påpekade även: ”Den som någon gång besökt ett sinnessjukhus vet att man skapar 

dårar där”.137 Johannisson skriver att även modern schizofreniforskning påvisar att det är svårt 

att avgöra vad som är ”bisarra” vanföreställningar och inte.138 Frågan huruvida man ska se på 

gestaltningen av Elses sjukdomstillstånd är således mångbottnad. 

 När en underläkare kommer för att undersöka Else frågar han genast om det är någon som 

vill göra henne illa, och hon ställer sig oförstående till påståendet. Han fortsätter med att fråga 

om det är någon som förföljer och försöker komma åt henne varpå Else tänker: ”Han tror, jeg 

er gal […]” (s. 262). Krane påpekar att det, efter intagningen, läggs mer betoning på hur klar 

och vaken Else är än något annat och att hennes sinnestillstånd snarare verkar vara ett svar på 

och ett uppror mot det faktum att hon faktiskt har tvingats läggas in på sjukhuset. Ett möjligt 

svar på detta fenomen, menar Krane, kan vara att sjukdomen i själva verket kulminerade i det 

ögonblick hon önskade att få läggas in, eller att själva upplevelsen av sjukdom på grund av 

sjukhusmiljön får en terapeutisk verkan och genom detta har kastat henne in i en slags klarhet 

och vilja att gripa tag i verkligheten igen.139 

 Senare blir Else ombedd att lämna ifrån sig sina strumpeband med uppmaningen om att 

det är sjuksköterskans plikt att vara misstänksam. Då går det upp för Else att de är rädda för att 

hon ska ta livet av sig, och sjuksköterskan påpekar att Else tidigare försökt att tömma en opium-

flaska. En parentes, kanske ändå värd att nämna, är att missbruk av opium och morfin enligt 

Johannisson var mycket vanligt bland borgerliga kvinnor vid sekelskiftets slut och var ett re-

sultat av läkarnas stora beredvillighet att skriva ut just dessa. Den opiumrökande kvinnan blev 

sedermera ett tydligt tema i fin-de-siècle-konsten – en slags variation på temat den depraverade 

kvinnan.140 

 Det följande mötet med Hieronimus blir lika korthugget som det första. 

 

 Hieronimus følte Elses puls og gjorde henne noen almindelige sykespøsmål, som hun besvarte med ensta-

 velseord, mens hun led under de hvite fyrers nysgjerrige stirren. 

 – Hvorfor skal der stå så mange mennesker der? spurte hun uvillig.  

 – Det er leger, sa Hieronimus. – Lider De av obstruksjon? (s. 268) 

                                                           
137 Johannisson, 2015, s. 54-59, citat s. 59. 
138 Johannisson, 2015, s. 61. Jag hittar även stöd för detta uttalande ibland annat Mats Adlers Psykiatrisk Dia-

gnostik (2011), se kapitel 9 ”Schizofreni och relaterade symptom”.  
139 Krane, 1961, s. 188. 
140 Johannisson, 2013, s. 232-233. 
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Känslan av att vara ett objekt förstärks förstås här ytterligare av de 5-6 läkarkandidater som 

nyfiket betraktar henne. Intressant ur ett medicinhistoriskt perspektiv är även frågan om för-

stoppning. Johannisson beskriver hur sekelskiftets läkare använde termen reflexsymptom för 

ett brett spektra av diffusa tillstånd vilka inte kunde knytas till någon särskild sjukdomsbestäm-

ning, men som ansågs vara särskilt utmärkande för kvinnor. Reflexteorin utgick från att i prin-

cip alla dessa symptom kunde härledas ur antingen en irriterad livmoder eller en irriterad tarm, 

vilket i sin tur bidrog till att kvinnomedicinen gav en besynnerlig uppmärksamhet åt just för-

stoppning.141 

 De följande avsnitten följer i regel samma mönster. Else blir flertalet gånger tillsagd att 

inte lämna sängen och tillåts inte sitta upp, allt i enlighet med den sänglägesbehandling som 

Gadelius så varmt förespråkade vid tiden. Sjuksköterskorna som Else trots allt snabbt fattar 

tycke för påtalar att det inte tjänar någonting till att göra motstånd mot behandlingen eller lä-

karnas order. En sköterska påpekar att allt på sjukhuset kan tolkas som sinnessjukdom och att 

hon därför måste vara lugn och snäll. När Else väl möter Hieronimus på ett kort besök i hennes 

rum får hon uttryckligen höra att hon måste lära sig att underordna sig. Hieronimus säger i 

tillrättavisande ton att ”Begynnelsen lover ikke godt”, då hon tagit med sig olovliga saker till 

sjukhuset (s. 280). Hieronimus är fast besluten om att Elses sjukdom består i att hon inte kan 

behärska sig. När han senare talar med Elses man Knut om hennes tillstånd fastslår han att hon 

är sinnessjuk. 

 

 – Sinnssyk? sa han. 

 – Ja. 

 – Forvirret? 

 – Formen for hennes sinnssyke er den nesten fullkomme mangel på evne til å beherske sitt følseliv. 

 Undertiden er hun en ren furie. (s. 310) 

 

Därefter menar Hieronimus att hon ska läggas in på St. Jørgens sinnessjukasyl för ett år. 

 

 – Og professoren er av den mening, at der ad denne vei virkelig vil opnåes helbredelse? 

 – Ubetingat. Vi har mange eksempler på det. Det første halvår vil hengå under protester fra Deres hustrus 

 side. Så vil hun falle til ro, og endelig forlate hospitalet med takknemelighet i hjertet og helbredet. 

 – Ad denne rent mekaniske vei, ved avsondring og innesperring? 

 – Ad denne rent mekaniske vei – ja, sa Hieronimus med en mine, som om han nettop fant uttrycket slående. 

 (s. 311) 

 

Vad som utspelar sig i romanen kan mycket väl ses som ett uttryck för det som Foucault be-

skriver som förnuftets kamp över oförnuftet. Den ovan nämnda ”förnuftets monolog rörande 
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galenskapen” blir här draget till sin spets. Foucaults beskrivning av 1800-talets asyl, där för-

nuftet alltid redan bemästrat oförnuftet och där en intagne reduceras till en omyndig, medan 

läkaren blir en slags fadersgestalt, åskådliggörs flitigt genom romanen. Det rättsliga rum där 

den intagne redan är anklagad och där man endast blir frigiven genom internalisering och ånger, 

kan mycket väl beskriva Elses erfarenhet av sin vistelse.  

 Det som Olsson beskriver som den misstänksamma blicken vilken ständigt är riktad på 

patienterna blir återupprepade gånger synlig i både sjuksköterskornas och läkarens behandling 

av Else. Som nutida läsare reagerar man även på uteblivandet av egentlig vård, som Olsson 

menade utmärkte de tidiga vårdinrättningarna. Trots att det vid tiden fanns hospital som var 

särskilt reserverade för att ta hand om de så kallade vansinniga, får man ändå en stark känsla av 

att det är just förvaring som Else blir utsatt för. Förutom sängliggande och ett stort antal doser 

kloral, vilka utan framgång ska hjälpa Else att sova, förekommer ingen egentlig behandling. 

Hieronimus ständiga påpekande att Else måste lära sig disciplin och självbehärskning tycks 

vara läkarens enda medicinska utlåtande. Mot slutet av vistelsen konstaterar hon: ”Ikke et eneste 

spørsmål om hennes indre tilstand hade han gjort henne”. (s. 376) 

 Fastän Skrams verk skrevs så tidigt som 1895 ryms en stor del av den kritik som både 

Foucault och Goffman riktade mot psykiatrin på 60-talet i romanerna. I en passage noterar Else: 

”Hieronimus talte plutselig langsomt og med prestelig salvelse, og hans blikk hadde det uttrykk 

som hun hadde sett i venteværelset, og som minnet om den unge teolog”. (s. 308) Som Olsson 

hävdar, ersattes under 1800-talet prästens makt både symboliskt och rättsligt av läkaren, och 

skildringen av Hieronimus som en paternalistiskt färgad och prästliknande gestalt kan eventu-

ellt ses som ett tecken på detta.  

 Tydligt i de inledande passagerna är teorin om primär och sekundär avvikelse. Elses be-

teende kan tolkas, och uppfattas även av Else själv som avvikande, men när hon kommer in 

genom sjukhusets portar, kan hennes uppförande snarare ses som en sekundär avvikelse, det 

vill säga en reaktion på hur hon behandlas, och blir därmed ett sätt att försvara sig mot de 

rådande omständigheterna. 

 Som Johannisson visat, var temat ”den besvärliga patienten” starkt återkommande i 1800-

talets litteratur, och ett prov på hur ”besvärande” läkaren faktiskt ser henne får vi då han under 

ett samtal med henne istället vänder sig till sköterskan. 

  

 – Er fru Kant alltid sådan en vanskelig pasient? Spiser hun ikke sin mat? Får hun ikke sin pleie? 

 – Mot oss er hun alltid elskverdig, svarte frk. Stenberg, som Else ikke kunne se. Hun blev litt eksaltert 

 i gåraftes, fordi brevet var åpnet, men siden… 
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 – Biller hun sig måske inn, det er for vår skyld, vi har henne liggende her? skingret Hieronimus videre, i 

 det han halvt vendte sig mot sengen. – Vi vil helst være fri! Vi kan lukke butikken, og ta i skogen! Men det 

 sier jeg Dem, han tok et hastig skritt hen mot Else och dasket fingrene mot håndflaten. – Deres mann må ta 

 Dem ut nårsomhelst – værsgod! Men besøk av ham får De ikke! Så snappet han hatten fra bordet, och vekk 

 var han i samme nu. (s. 360-361) 

 

Som Goffman redovisat var det vanligt att man inte fick träffa sina anhöriga. Och som ett led i 

det Goffman benämner mortifikationsprocessen, får patienten även sin korrespondens genom-

läst, något som Else blir mycket upprörd över och på grund av detta bestämmer sig för att inte 

svara på makens brev. Den starka hierarkiska ordning i vilken de anställda på sjukhuset befinner 

sig i uttrycks även i den uttalade skräck som flera av sköterskorna vittnar om för Else. ”Nei, 

men han er så streng, så streng. Jeg skelver av angst, når han viser sig på gangen, ja, jeg skjelver 

en hel time i forveien, for jeg er så bange for, att ikke alt er, som det skal væra.” (s. 291) I 

efterskriften till den svenska översättningen beskriver Jette Lundbo Levy hur det är sköters-

korna som fungerar som förmedlare av systemet, och genom att även skildra deras perspektiv 

på situationen lyckas Skram fånga in mer än Elses subjektiva upplevelse. Levy menar att skö-

terskorna intar moderns roll i familjen och kvinnans roll i ett patriarkaliskt samhälle. De be-

handlar hela tiden patienterna med stor omsorg och kärlek, men kärleken är samtidigt starkt 

sammankopplad med uppfordringar om att Else måste lära sig att ”älska den förtryckande auk-

toriteten”.142 Även Gadelius påpekade att kvinnor lämpade sig bättre för själva vården av de 

sjuka, medan läkarna självklart måste vara män.  

 I följande iögonfallande avsnitt blir den nonchalans med vilken Hieronimus bekräftar El-

ses nämnda sinnessjuka tillstånd synlig. 

 

 – Min mann og dr. Tvede har altså fulgt professorens råd og besluttet, at jeg skal bli her? 

 – Hja, kom det med bredt velbehag. 

 […] 

 – Det er altså professorens mening, at jeg er sinnsyk. 

 – Hja.  

 […] 

 – Ja, sa hun og reiste sig. – Når professoren og min man og dr. Tvede sier, at jeg er sinnsyk, så er jeg 

 sinnsyk, hun gikk op og ned på gulvet. – Men så har jeg været sinnsyk hele mitt liv. 

 – Det har De måske også. 

 – Ja, det har De måske også, mumlet Else stille hen for seg. - Hvem vet? 

 – Hos de fleste mennesker kan man vel finne et eller annet, som, når det endelig skal være, kan stemples 

 som sinnsyke, sa hun høit og så på Hieronimus. 

 – Jeg har i disse dager gjort bekjentskap med Deres produksjon, sa Hieronimus. – Den interesse for det 

 abnorme, som Deres billeder viser, er ikke tiltalende. 

 Intresse for det abnorme, tenkte Else. Var det da ikke professorens intresse for det abnorme, som hade skapt 

 hans autoritet og stillet ham på denne plass? 

 – Deres billeder er for mig et absolutt bevis på, at De er abnorm. Ja, jeg går altså ut fra, at De i Deres 

 arbeider har søkt å gjengi Deres eget sjeleliv? 

                                                           
142 Jette Lundbo Levy, ”Efterskrift”, 1974, Professor Hieronimus, (övers. Maj Frisch), Stockholm, Gidlund, 1978, 

s. 181. 
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 Else svarte ikke. Bare så på ham. 

 – Og så det, at De aldri sover. Det er også et sikkert tegn på sinnsyke. (s.372-373) 

 

Rätten att benämna som läkaren praktiserar blir nästan komiskt gestaltad. Den misstänksamma 

blicken har även här letat sig fram till Elses konstnärliga produktion som benämns som abnorm. 

 Elses ifrågasättande av läkarens auktoritet blir också tillbakavisad av en sjuksköterska 

som påpekar att man måste ta deras ord för sanna: ”Man må ju tro på tro på legene, ikke sant, 

fru Kant? Dannede mennesker er opdratt til det. (s. 396) Här går det att dra en koppling till 

Laura Marholms uttalande om hur den bildade klassen tror på sin berömda läkare och förväntar 

sig en av hans ”berömda vetenskapens ’triumfer’”. I Elses fall kan man väl säga att hon tror på 

honom tills hon, milt sagt, inte längre gör det.  

 Ett uttryck för den objektifiering, eller snarare omänskliggörandet som Else upplever sig 

vara utsatt för uttrycks även i den uppgivna meningen, ”Ja, ja, ja, hun blev passet på og lagt 

merke til som et underlig dyr. (s. 399) Här kan man dra paralleller till det Bernhardsson beskri-

ver som en upplevelse hos den sjuke av att kroppen förtingligas, från att vara en egen subjektivt 

upplevd kropp blir den istället ett materiellt objekt som överlåts åt läkarna. Även djurliknelsen 

är något som samspelar med vad Foucault har beskrivit som en flera sekel lång tradition av att 

koppla ihop vanvettet med djuriskhet.143 

 Fängelseliknelserna i romanen är flera. Redan på de första sidorna beskriver hon hur hon 

åker iväg som om hon vore arresterad och när hon så är på väg till den nya anstalten konstaterar 

hon: ”Og så var hun da endelig på veien til sitt nye fengsel.” (s. 404) 

 De inledande sidorna i På St. Jørgen skildrar hur Else blir transporterad till den nya in-

rättningen. I vagnen har hon ett samtal med kvinnan som har som uppgift att se till att denna 

förflyttning sker problemfritt. Else frågar kvinnan om hennes arbete och hur hon känner inför 

de patienter hon där möter. 

 

 – Har De ikke lidt fryktelig ved det – jeg mener, hatt forferdelig ondt av dem? 

 – Av hvem? Av de sinnsyke. – Nei, Herregud, det er jo personer, som man ikke sådan kjærer sig om. Og 

 så er de så skrekkelig simple. Jeg kan slett ikke fortelle fruen, hvad slags ord de tar i sin munn, og hvad 

 slags geberder de mangen gang gjør. 

 […] 

 – Ja, det må jo være fælt å se og høre på, sa Else. –Men  jeg ville nu ha forferdelig ondt av dem allikevel. 

 – Å, jeg vet inte, frue. Den sort skapinger er jo mere som et slags dyr.144 

 

Den smått ironiska passagen ovan vittnar förstås om det gränsland i vilket Else befinner sig i – 

beroende på vem man frågar är hon antingen att betrakta som galen eller fullkomligt frisk, det 

                                                           
143 Foucualt, 2010, s. 98-100. 
144 Amalie Skram, Samlede verker, 6. utg., d. 6, På St. Jørgen , Gyldendal Norsk Forl., Oslo, 1993, s. 10. 
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vill säga, inte att likna vid de andra patienterna. Dialogen mellan de två kvinnorna som utspelar 

sig under vägen ger prov på den absurda situation hon befinner sig i. Samtidigt talar kvinnan 

om hur ”de verkligt galna” är att betrakta som djur snarare än människor. Här framkommer 

återigen djurliknelsen. Else fortsätter efter diskussionen att spela på denna dikotomi, och avslu-

tar mötet med att säga: ”Jeg må då forsøke å té mig litt som en gal. Synes De, jeg skulle gi mig 

til å skjære ansikter? Eller skulle jeg ha det med å svare ”ah bæ” til alt, hvad han sier?” (s. 20). 

Det här skulle kunna ses som ett utspel av det som Hydén tar upp, nämligen att det är vanligt 

att de intagna på institutionerna faller tillbaka på föreställningar om hur psykiskt sjuka beter 

sig, även om Else gör det med en slags ironisk distans.    

 När Else möter överläkaren på St. Jørgen för första gången fortsätter hon att ifrågasätta 

sin sjukdomsstämpel genom att poängtera vad för slags inrättning hon kommit till. 

 

 – Men så skulle man da helst være gal, eller i det minste sinnsforvirret. Og ingen av delene er jeg. 

 – Så meget bedre, frue. 

 – For dette her er jo et galehus, fortsatte Else. 

 – Et asyl, om jeg må be. 

 – Et galehus, sa Else energisk. 

 – Et asyl, gjentok overlegen. 

 – Et galehus! 

 (s. 22) 

 

Romanen kan till mångt och mycket sägas vara en reflektion och ett problematiserande av den 

makt som läkaren hade över människorna på anstalten. Den övervakning, disciplinering, klas-

sificering och makt som utövas formuleras av Else i följande stycke. 

 

 Hvor mange mennesker fikk mon og gå fri og frank omkring, hvis der f.eks. i hver eneste gate derinne i 

 byen var installert en Hieronimus med maktfullkommenhet til å sperre dem inne, som efter et Hieronimusk 

 skjønn var sinnsyk? Og hvis der så gaves en av staten utnevnt Overhieronimus, hvis bestalling det var å 

 skulle se alle de små Hieronimuser på fingrene, mon så ikke disse småpaver en vakker dag tur efter tur bli 

 puttet i en vogn med en vakter og to portører og transportert til galehuset? Tenk hvor mange sinnssykean-

 stalter det så måtte bygges. (s. 51-52) 

 

I romanen ges även prov på den avidentifiering som påverkar den intagne på en total institution 

enligt Goffman. När Else ska lägga ner sina kläder i kofferten som hon återfått märker hon att 

alla hennes ägodelar blivit markerade med nummer. 

  

 Disse røde tall virket underlig tillintetgjørende på Else. Hun var intet menneske mere, men rett og slett et 

 nummer det og det som straffanger og soldater. Der stod jo hennes navns forbokstaver i alt hennes linnet. 

 Hvorfor så disse røde tall, som utslettet henne som person? (s. 56)  

 

När Else påpekar att hon fortfarande inte kan sova, trots att patienterna i rummen bredvid hen-

nes har tystnat om nätterna, får hon genast svar från överläkaren på avdelningen att hon inbillar 
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sig. När Else i sin tur frågar varför hon skulle inbilla sig en sådan sak får hon till svar att: 

”Nervøse damer tror alltid, at de ikke sover, blev overlegen ved i samme drillende tone.” (s. 79) 

Elses förhållande till det nya sjukhuset och den nya läkaren är på det hela taget bättre än hos 

Hieronimus, men hon tycker sig ändå inte få tillräcklig förståelse från personalen. Romanen 

behandlar till stor del Elses förbittring gentemot Hieronimus och hennes strävan att komma ut 

från sjukhuset så snabbt som möjligt. Hon fortsätter att ifrågasätta sin sjukdomsstämpel, men 

försöker också finna en egentlig orsak till sitt mående från läkaren. När hon uttryckligen frågar 

överläkaren ”Som lidende av hvilken form for sinnssyke er jeg innlagt her?”, svarar han: ”Form 

for sinnssyke – form for sinnsyke, overlegen fikk en ergerlig mine. – De er her til observasjon.” 

(s.95) Observationen som läkaren talar om här gäller ju underförstått Elses sjukdomstillstånd, 

men samtidigt finns en dubbelhet i uttalandet som för tankarna till det som Qvarsell menade att 

en av 1800-talets anstalter syften var, nämligen att tillhandahålla material för forskningen. 

 Något som flera av de teorier jag redovisat ovan påpekar är just hur avvikande beteende 

som inte kunde förklaras utifrån samhällets normer gjorde att man kunde kategorisera någon 

som psykiskt sjuk. Detta går att utkristallisera i följande dialog mellan Else och läkaren: ”Her 

sitter jeg arrestert for galskap, vedblev hun oprørt, - og ikke engang får vite, hvori min galskap 

består? - Ja, der er nu for det første Deres vrede mot Deres mann, sa overlegen.” (s. 96) Else 

påpekar även absurditeten i påståendet och frågar: ”Det at en kone er sint på sin mann, er jo 

ingen grunn til å sperre henne inne. Hvis De skulle ta dem av alle de sinte koner, hvor ville De 

så skaffe plass fra?” (s. 97) Else blir under romanens gång alltmer upprörd över att hennes man 

tillåtit att hon blivit inspärrad och bestämmer sig till slut för att hon inte tänker vare sig svara 

på hans brev, ta emot besök från honom eller ens återvända hem till honom efter att hon släpps 

fri. Detta bidrar till att överläkaren alltmer anser att hon inte kan vara fullt frisk, så länge hon 

känner denna förbittring mot sin man. Som Johannisson påpekar var utmanande beteende, re-

lationsproblem och vantrivsel i äktenskapet ända in på 1950-talet saker som kunde registreras 

som psykisk störning. Vrede, ångest och känslokyla blir starka sjukdomstecken. ”Det största 

normbrottet är avsaknad av känslor för man och barn. Gråt skall helst vara gjord av självankla-

gelse och ånger, inte av vrede och protest.”145 Men även hennes starka vrede mot Hieronimus 

används som ett argument för att hon måste stanna kvar på sjukhuset. ”Det var som en kamp 

mot væremøller”, tänker hon när det går upp för henne att detta ansedda onormala beteende är 

det som håller henne kvar (s. 102) 

                                                           
145 Johannisson, 2015, s. 126-127. 
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Efter ett antal dygn tycker läkaren i alla fall att Else har lugnat ner sig och att hon kan lämna 

asylen. Hon bestämmer sig då för att söka plats på ett vanligt sjukhus eftersom hon fortfarande 

känner sig utmattad och svag. Detta håller läkaren även för ett märkligt beteende, men låter i 

vilket fall Else resa därifrån. Därefter åtar hon sig som ovan nämnt att skriva ner hela händel-

seförloppet, vilket hon understryker redan i början av romanen. 

 

 – Hvad tenker De så dypt på, frue? 

 Else tog sig sammen og åndet op. Så sa hun: – På det, jeg skal skrive om Hieronimus, når jeg engang slipper 

 herfra!  

 – Skrive – skal De skrive? 

 – Ja, De kan tro, jeg skal skrive. 

 […] 

 – Kun døden kan hindre mig i å gjøre det, var Elses svar. 

 (s. 32) 

 

4.1.3 Avslutande diskussion 

Yalom lyfter problemställningen hur man som författare ska kunna skildra ett mentalt tillstånd 

som innebär en sinnesrubbning och beskriver det som en närmast olöslig paradox:  

 

 To write about a mental condition that is, by definition, a state of derangement presents an almost irresol-

 vable paradox: how to present through language and in an aesthetically viable form the inarticulate and 

 inchoate ground of mental disease – how to communicate the uncommunicable.”146  

 

Det vill säga, hur går det att skildra och kommunicera ”galenskap” genom ett litterärt gångbart 

och estetiskt trovärdigt språk? Man skulle kunna säga att Skram har löst problemet genom att 

narratologiskt använda sig av en heterodiegetisk berättare, det vill säga Elses berättelse skildras 

utifrån ett tredjepersonsperspektiv och berättaren kan därför registrera händelseförloppen och 

Elses agerande utifrån. Samtidigt lägger sig berättaren mycket nära Elses känslor och tankar, 

utan att använda sig av en värderande ton. Genom tankar, känslor och dialog blir berättaren 

snarast en deltagande röst. Greppet skapar tillräcklig distans till händelserna för att de ska kunna 

redovisas sakligt, samtidigt som den personliga erfarenheten i Elses berättelse inte går förlorad. 

 Utifrån Johannissons uppdelning i medikaliserings-, offer-, och aktörsberättelse blir det 

intressant att betänka i vilken av de nämnda Skrams romaner placerar sig. Else blir förklarad 

”galen” av psykiatrin, men som redan nämnt, var psykiatrins förmåga att diagnosticera och 

utföra egentlig vård på patienterna vid tiden ytterst begränsad. Som Qvarsell påpekat var det 

själva intagningen på institutionen som ansågs utgöra det viktigaste instrumentet för behand-

lingen av patienten under 1800-talet och därefter sänglägesbehandlingen och de lugnande med-

len vid sekelskiftet. Väldigt få blev faktiskt botade och de som blev friskförklarade tycktes vara 

                                                           
146 Yalom, 1985, s. 11-12. 
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just de som tagits in av misstag från första början. Else får ingen regelrätt diagnos och kan 

därför inte heller placeras i någon av de kultursjukdomar som skissats upp av exempelvis Jo-

hannisson. Ska man istället se det som att det som blir inlåst är det som Johannisson benämner 

den kvinnliga irrationaliteten, och som Foucault beskriver som oförnuft? Att Else blir ett offer 

för den förhärskande statliga biopolitiken som vid tiden förkroppsligades i de stora sinnessjuk-

husen?  

 Som påpekat tidigare, menar Lönnlöv att hysteri är sjukdomen som läggs på Else. Föru-

tom då underläkaren beskriver henne som ”temmelig hysterisk” nämns ordet hysteri endast vid 

ett annat tillfälle och då är det Else själv som resonerar i termer av att hon måste ta sitt beteende 

i beaktande för att inte verka hysterisk: ”Men hun kysset ikke hans hånd. Det ville se ut som 

hysteri.” (s.89) Detta efter att hon på St. Jørgen får alla sina brev från överläkaren utan att de 

redan öppnats. Lönnlöv har bland annat lutat sig på artiklar som Unni Langås ”The Struggle for 

the Body: Hysteria and Rebellion in Amalie Skram’s Novel Professor Hieronimus”(2003) och 

då flera andra forskare kopplat romanerna till just sjukdomen hysteri är det inte märkligt att 

man gör detta antagande. Däremot förklarar Langås i artikeln att hon bygger sitt resonemang 

på en psykoanalytisk tolkning av Lacan, vilken inleds: ”Given the significance of the phallus 

in psychoanalytic studies of hysteria and at the same time its role as the controlling metaphor 

of the novel, it is natural to read Else Kant’s case as a history of hysteria.”147  

 Men om man inte vill göra dylika psykologiska uttolkningar av protagonisten och istället 

fokusera på vilka medicinska termer som faktiskt används i romanerna, ser jag det som något 

av ett otillräckligt underlag. Det som återupprepade gånger används är istället de mer ospecifi-

cerade ”gal” och ”sinnsyk”. Jag ser underläkarens uttalande på sida 287 inte som en diagnostik, 

utan snarare som ett karaktärsutlåtande. Som Johannisson skriver hade begreppet ”hysterisk” i 

sekelskiftets offentlighet blivit en kvinnostereotyp som kännetecknades av dramatiska känslo-

utlevelser.148 Ingen av de två överläkarna nämner därefter hysteri när de fäller omdömen om 

Else. Min poäng är att det i enlighet med den historiska och kulturella kontexten är symptoma-

tiskt att Else aldrig får en medicinsk diagnos, då det inte behövs för att hon ska anses vara 

abnorm och behöva låsas in. Delvis för att psykiatrin fortfarande var en så outvecklad veten-

skap, där som vi sett tidigare, sängläge var tillräcklig behandling för ett antal olika psykiska 

tillstånd, och dels för att Elses normbrytande beteende i romanerna är tillräckligt för att hon ska 

anses vara ”sinnessjuk”. Diagnosen är med andra ord umbärlig. 

                                                           
147 Unni Langås, ”The Struggle for the Body: Hysteria and Rebellion in Amalie Skram’s Novel Professor Hieron-

imus”, Scandinavian Studies, 75:1, 2003, s. 59. 
148 Johannisson, 2013a, s. 151. 
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Else blir ett offer för både psykiatrins definitionsmakt och det patriarkala förtrycket, vilka vid 

tiden kan sägas vara oupplösligt förenade. Hon hamnar både i en medikaliseringsberättelse, där 

hon blir sjukliggjord, och i en offerberättelse. Men när hon kommer till St. Jørgen tar hon allt-

mer kontroll över situationen och blir sin egen aktör; hon låter inte den psykiska sjukdomen ta 

över hela jaget. Detta trots att hon genomgår alla de förödmjukande intagningsprocedurer som 

Goffman hellre ville kalla ”avslipnings- eller programmerings-procedurer”. Apropå det här 

skriver exempelvis Engelstad: ”Det å kunne lide oppfattes som et privilegium, som kan ge livet 

retning og perspektiver. Else vinner fram till subjektsposisjon og til å si ja til livet.”149   

 Foucault vidmakthåller att det enda sättet att bli fri från asylen är genom att internalisera 

processen där man blivit dömd och anklagad, det vill säga genom ånger. Men någon egentlig 

ånger visar Else aldrig. Hennes enda ånger består i att från första början ha låtit sig läggas in. 

Snarare har hennes befrielse att göra med den nya överläkarens något mer välvilliga inställning 

till Elses situation på St. Jørgen. 

 Jönsson har påpekat att Elses klasstillhörighet i förhållande till hennes upplevelser av 

intagningen är av betydelse. Hon är en så kallad privatpatient och blir som redan visat mycket 

bestört över att behöva dela rum med en annan patient på hospitalet. När hon därefter kommer 

till St. Jørgen blir hon istället bättre bemött, vilket Jönsson menar beror på överläkarens och 

Elses klassgemenskap. Han låter henne till exempel få ett rum i förstaklassavdelningen trots att 

hon endast betalat för andra klass.150 Klart är att Elses samhällsposition påverkar upplevelsen 

och även berättelsen i stort. Hon är en borgerlig kvinna som trots att hon har sina plikter gente-

mot man och barn också har haft en relativt stor frihet utanför sjukhusets dörrar i och med den 

egna konstnärskarriären. Kanske kan man se något av upplevelsen av skam och deklassering 

här som Johannisson menade var framträdande om man som överklass hamnade på ett ”dårhus”. 

 Värt att nämna är även solidariteten och sympatin som Else känner för många av de kvinn-

liga sjuksköterskor och vårdbiträden som hon möter på de båda inrättningarna. Hon omtalar 

dem som söta och snälla och får en ofta stark personlig kontakt med dem, trots att de hela tiden 

böjer sig under överläkarna och inte vågar ifrågasätta deras regler och uttalanden. Även Jönsson 

har beskrivit de vänskaper Else utvecklar med andra kvinnliga patienter som ett bärande tema 

i romanerna. Enligt Jönsson väljer Else ut dessa genom att sortera människor efter diagnos och 

klass, och gör stor skillnad på de hon anser vara de riktigt galna och de som blivit felaktigt 

diagnosticerade.151 Samtidigt är frågan om hennes klasstillhörighet verkligen kan sägas vara 

                                                           
149 Engelstad, 1984, s. 221. 
150 Jönsson, 2010, s. 30. 
151 Jönsson, 2010, s. 57-58. 
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den enda orsaken till hennes sympatier, då sköterskorna som hon blir vän med inte tillhör bor-

gerligheten.  

 Mycket av det som skrivits om hur de tidiga asylerna var inrättade skildras utförligt av 

Skram. Det lilla borgerliga samhälle som institutionen utgjorde syns på flera ställen. Den makt-

fullkomlige överläkaren riktar inte endast sin misstänksamma blick mot patienterna, utan även 

mot den kvinnliga vårdpersonalen. Liknelsen med de militära kasernerna som Olsson gör är 

inte svår att göra även på gestaltningen av sjukhusen som Else bevistar. 

 Som flera av de som forskat och skrivit om romanerna diskuterat, är det svårt att placera 

och få något verkligt grepp kring Elses sjukdom. Men kanske är det, som Jönsson påpekar, för 

att Skram inte låter diskussionerna mellan Else och Hieronimus sträcka sig till vad som är friskt 

och sjukt, utan istället kokas ner till Elses kamp för att få slippa ut från sjukhusets låsta dörrar.152 

Romanerna gestaltar Goffmans alla kännetecken för den totala institutionen, och den intagnes 

starka känsla av personlighetsinskränkning. Samtidigt skulle Elses initiala vilja att läggas in på 

asylen kunna ses som ett försök till att använda sjukrollen som ett sätt att slippa undan omgiv-

ningens förväntade krav på henne, något som Johannisson argumenterar för var en del av kvin-

nans vinst i sjukrollen. 

 Jag vill dock ta fasta på vad två av de tidigare forskarna kommit fram till. För det första 

Engelstads tes om att Elses projekt består i att försöka rädda sitt eget jag i den första romanen. 

För det andra Gartons påpekande om att detta är konstnärsromaner, där en stor del av proble-

matiken har att göra med Elses skaparkris. Min tolkning består, bland annat, i att Else i och med 

krisen får en känsla av rollförlust – hon kan inte längre identifiera sig som konstnär och tappar 

därmed en stor mening i tillvaron. Kvar finns bara den snäva kvinnorollen, som för Else består 

i att vara hustru och mor, vilken hon finner otillräcklig. Om hon gör några egentliga vinster 

genom sin patientroll, och som Lönnlöv hävdar, om hon utövar någon motmakt genom sin 

sjukdom är jag mindre säker på. Jag vill däremot återigen anknyta till Johannissons påstående 

om den alternativa kvinnligheten. När Else inte kan känna någon tillfredsställelse över sin roll 

i den normativa kvinnligheten, är det inte bara andra utan även hon själv, som tänker att hon 

måste vara galen och därmed låter hon sig läggas in. 

 

4.2. ”att få gripa kring den mannens strupe” – Ellen Landquist 

Romanen Suzanne kretsar kring den värmländska studenten Suzanne Dahlmark och hennes vä-

ninna Andrea Ekhammar. Redan inledningsvis ges antydningar om Suzannes dåliga mående 

                                                           
152 Jönsson, 2010, s. 99. 
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och hon beskrivs som mager och nervös av väninnorna när hon anländer till Uppsala efter som-

maruppehållet. Hennes tillstånd beskrivs som en känsla av meningslöshet och trötthet. Suzanne 

förklarar i romanen flertalet gånger hur hon längtar efter vila och frid. Hon när även en dröm 

om att få åka till Norrestad gård som tillhört hennes farfar för att flytta dit och bli lantbrukare. 

Efter ett tag bestämmer hon sig för att bryta upp sina studier för att förverkliga sin dröm. När 

Suzanne åker hem till julen märker hon att hennes bror Ejnar har ett förändrat beteende och 

strax därefter får man reda på att han har skjutit sig själv. Suzanne åker till Rättvik för att vila 

upp sig och där får hon reda på att gården som hon hållit så kär har blivit såld till ett trävarubo-

lag. Efter en tid i Uppsala märker hennes vän Torborg att Suzannes mående försämrats och 

föreslår att hon ska boka tid hos en läkare. Suzanne gör slag i saken och åker till Stockholm för 

att besöka en läkare som hon blivit rekommenderad där. Efter det uppslitande besöket bestäm-

mer hon sig för att vistas på ett sanatorium och när hon till slut även lämnar detta får man reda 

på att hon åkt vidare till en namnlös plats vid kusten. Suzanne har under romanens gång tre 

komplicerade manliga relationer. Inledningsvis har hon ett hemligt kärleksmöte med vännen 

Olof Dieden, men Olof är förlovad med sin kusin. En annan manlig vän, Henrik Åberg, är i sin 

tur olyckligt kär i Suzanne och i sin desperation våldför han sig på henne. Den tredje är den 

äldre diktaren vid namn Holger Friis som hon träffar på sin resa till Rättvik. Även Suzanne är 

berättad ur ett tredjepersonsperspektiv. Till skillnad från Skrams romaner finns här en tydligare 

markerad berättarröst som kommenterar romanens protagonist med en mer värderande och di-

stanserad ton. Här finns även ett narrativ som följer väninnan Andrea, vilket gör att man får fler 

perspektiv utöver Suzannes. Berättarrösten är till skillnad från Skrams två romaner allvetande 

på ett mer tydligt sätt. 

  



48 
 

4.2.1. Suzanne 

Som både Ronne och Holm påvisat är universitetsvärlden och de kvinnliga studenternas förhål-

lande till densamma ett stort tema i Suzanne.153 På de inledande sidorna tar Andrea fram sin 

studentmössa, en scen som får en stark symbolisk laddning.  

 

 Hon klädde sig i riddräkt, i byxor, stövlar och sporrar, men när hon var färdig tog hon icke på det svarta 

 stopet, utan grävde fram ur sin nedersta byrålåda en gammal studentmössa, som var långt mera gul än vit 

 och hade en slocknad skärm. Men den var hennes första mössa, och ännu kunde hon icke ta i den utan att 

 en fin ömhetsstråle sprang upp inom henne, ty den mössan ägde så många minnen. (s. 22) 

 

I romanen finns även vännen Torborg som har starka åsikter kring hur kvinnor borde ta sig 

samma rättigheter och leva på samma sätt som män. Torborg är även engagerad i Landsför-

eningen för kvinnans politiska rösträtt och ett underliggande tema genom romanen rör kvinnans 

rättigheter i ett patriarkalt samhälle. Väninnorna rör sig i en värld som fram till alldeles nyligen 

varit stängd för dem och frågan om vad de ska ha sina studier till kommer upp på flera ställen. 

Andrea gifter sig exempelvis under romanens gång med Gordon Stansberg och därmed verkar 

det som att hennes framtid är utstakad; hon ska bli hans fru och därmed ge upp sina eventuella 

karriäranspråk. Det ses som en självklarhet och Suzanne själv ser nästan med avund på sin 

väninnas framtid just för att den är bestämd. Suzanne konstaterar även vid ett tillfälle att en 

magisterexamen i realiteten endast kan leda till ett arbete som lärarinna. ”Egentligen är det ju 

galet av mig att grubbla, svarade hon då, på en magisterexamen kan man ju bara bli ett – lära-

rinna och återigen lärarinna, men jag tror icke jag har några anlag för det.”154 

 I förhållande till Woolfs yttrande om nödvändigheten i det egna rummet och den egna 

inkomsten, kan Suzannes drömmar om Norrestad sägas representera denna ambition. ”Jo – att 

få bruka den, att få arbeta, att få vara lycklig, att få äga en egen del som sin egen av jordens 

jord!”, tänker hon exalterat när hon kommer på idén för första gången. (s. 59) När Suzanne och 

Andrea diskuterar Andreas framtid med Gordon resonerar de även i termer som:  

  

 Ha, ha, jag skulle blott bli hans tacksamma hustru, som av nåd får ha mitt eget skrivbord i hans hem.  

 – Å, sade Suzanne, som skrattade lågt, inte visste jag han var en sån dåre! 

 Och hon tillade: – Du kan vara glad, att du har dina egna pengar.  (s. 67) 

 

                                                           
153 Som en kort historisk bakgrund kan nämnas att kvinnor först fick tillgång till universitetsutbildning 1870 i 

Sverige, men detta i sig ledde inte till något större antal kvinnliga studenter eftersom de flickskolor som fanns vid 

sekelskiftets slut inte gav sina elever behörighet till universiteten och läroverken endast var öppna för pojkar. 

Kvinnorna saknade alltså en grundutbildning och statliga elementarläroverk blev verklighet först 1927. Därutöver 

var många ämbeten stängda för kvinnor fram till 1920-talet. Kvinnors utbildning ledde därför i praktiken inte till 

någon verklig karriär. Se Ronne, 2000, s. 51. 
154 Ellen Landquist, Suzanne: roman, Bonnier, Stockholm, 1915, s. 50. 
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Genom romanen beskrivs Suzanne som tyngd av melankoli och besvärad av sömnlöshet. Ur 

Torborgs blick låter berättaren iaktta Suzanne utifrån:  

 

 Nej, hon är sig icke lik – denna koketta unga värmländska, denna flirt – ty sådana ord sägas om henne – 

 hon, som under åren varit med om alla nöjen i Uppsala, från balerna på slottet ned till de hemliga 

 besöken hos spågumman i det mörkaste av alla små mörka kyffen på Luthagen, hon har blivit så stilla. 

 Torborg säger: 

 – Hör, Suzanne, du måtte väl inte läsa för mycket? (s. 45) 

 

Som både Foucault och Johannisson beskriver, var att ägna sig åt intellektuellt arbete och ro-

manläsning något som alltsedan 1700-talet ansågs kunna leda till vansinne och hysteri, och 

detta gällde framförallt kvinnor. Argumentet framförs från flera håll i romanen, inte minst från 

läkarna.  

 Både melankoli, spleen och depression är begrepp som nämns i förhållande till Suzannes 

tillstånd. Johannisson framställer i Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle – historiska 

erfarenheter (1990) melankoli som ett fenomen som alltsedan Aristoteles varit förknippat med 

galenskap, livsleda och svartsyn, men också genialitet.155 Under 1700-talet skapades en stor 

litterär tematik kring melankolin, men då även med ett nytt inslag i form av sorg. Johannisson 

visar även hur spleen utvecklades i överklassen och skriver hur den var: ”[…] formad av den 

vemodiga känslan av att ingenting längre var som förr i ett samhälle präglat av bryska sociala 

och ekonomiska omstruktureringar”.156 Det var en nervsjukdom som läkarna särskilt reserve-

rade för överklassen. Vid sekelskiftet utvecklas den istället till att handla om apati, onaturlig 

trötthet och viljeförlamning. Även detta tema utvecklades i litteraturen, exempelvis av Hjalmar 

Söderberg. I sammanhanget kan den, enligt Johannisson, å ena sidan ses som en lyxsjukdom 

för vilsna och sysslolösa som har det materiellt gott ställt, men också vara berövad alla form av 

genialitet och så kallat förfinat svårmod när den syns i sinnessjukhusens journaler.157 Melanko-

libegreppet försvinner så småningom ur den medicinska vetenskapen och depressionen träder 

in. Johannisson menar dock att de två begreppen inte är utbytbara; melankolin är kulturellt 

kopplad till något existentiellt och en förtrogen aspekt av det djupt mänskliga, medan depress-

ionen snarare väcker rädsla. Med andra ord är melankolin något som går att visa upp, medan 

depression är något som göms undan. Depressionsbegreppet dyker inte upp förrän sporadiskt i 

journaler kring 1920-talet.158 

                                                           
155 Karin Johannisson, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter, [Ny utg.], 

Norstedt, Stockholm, 2013, s. 101. 
156 Johannisson, 2013b, s. 103. 
157 Johannisson, 2013b, s. 104. 
158 Johannisson, 2010, s. 64-65. 
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 Vad som blir än mer intressant i förhållande till Suzanne är hur kvinnors melankoli har 

tolkats historiskt; den stereotypa melankolikern var en utvald man. Johannisson menar att när 

melankolin går över till depression är det samtidigt den manliga melankolin som blir till en 

kvinnlig depression. En generell erfarenhet bekräftas därmed i exemplet melankoli, nämligen 

den att när en diagnos byter kön eller klass degraderas den och tappar i status. Johannisson 

menar att den kvinnliga melankolin historiskt sett har varit tyst i och med att den inte haft lika 

hög status som den manliga.159  

 Begreppen nämns av både Suzanne och hennes vänner om vartannat och kan kanske ses 

i ljuset av den gränsperiod som verket befinner sig i. Samtidigt är det förstås tänkvärt att Su-

zanne är ett av de verk där den kvinnliga melankolin inte är tystad; även om den inte förhöjs till 

en form av genialitet är den både uttalad och påtaglig. Därutöver tillhör Suzanne just en privi-

legierad överklass och tillståndet eller sjukdomen kunde därför anses vara tillåten.  

 

4.2.2. Suzanne och neurastenin 

Johannisson beskriver diagnosen neurasteni som en av de mest uppmärksammade sjukdomarna 

vid sekelskiftet. Den introducerades 1880 av en amerikansk neurolog vid namn George Beard 

och betraktades som ett utslag av människans utsatthet i en snabbt föränderlig värld präglad av 

urbanisering, industrialisering och en upplösning av sociala strukturer. Det kom på det här sättet 

att bli en så kallad kultursjukdom.160 Vad diagnosen egentligen innebar är svårt att sätta fingret 

på; den blev ett slags sammanförande av flera så kallade nervösa besvär och kunde kopplas till 

allt från upplevelser av trötthet, ångest, vilsenhet, koncentrationssvårigheter och mardrömmar 

– svårgripbara och undflyende symptom som tidigare inte kunnat begåvas med kliniska namn. 

Diagnosen blev något av, om man så vill, en succé, i och med att den spreds över hela Europa.161 

Beard menade även att den höga förekomsten av neurasteni bland människor ur den övre klas-

sen bekräftade att deras biologiska bas innebar ett mer förfinat nervsystem och således deras 

privilegierade ställning i samhället. Därför kan sjukdomen utgöra ett gott exempel på hur dy-

namiken mellan sjukdomsdiagnos och klasstillhörighet fungerar.162  

 Neurasteni antogs särskilt drabba unga människor ur de högre samhällsskikten, vilka man 

även ansåg ägde en särskild sensibilitet. Känsliga och talangfulla människor med smakfulla 

symptom som omgavs med en aura av sofistikering kunde lätt delge sjukdomen utan att bli 

                                                           
159 Johannisson, 2010, s. 68-69. 
160 Johannisson, 2013a, s. 141.   
161 Johannisson, 2013a, s. 141 
162 Johannisson, 2013a, s. 147. 
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stigmatiserade, särskilt då vården kunde hållas i hemmen och de sjuka inte tvingades vistas på 

några större sinnessjukhus. Johannisson beskriver den neurasteniska kvinnan som en symbol 

för en klassmedveten ömtålighet där hon både bildligt och bokstavligt talat låg på sin schäslong, 

men även som ett uttryck för en kvinnlig tomhet och leda.163 

 I Sverige kom sjukdomen att starkt kopplas samman med överklassens kvinnor, men när 

man tittar på statistiken från årtalen 1895-99, finns inte någon övervikt av kvinnor och inte 

heller medlemmar ur någon särskild klass; den drabbade båda könen ur både arbetar- och me-

delklass. Det som däremot varierade var den förmodade orsaken bakom den. I statistiken ser 

man att män ur medelklassen antogs drabbas på grund av överansträngning, vilket kan ses som 

ett led i att intellektuella män förväntades vara mer utsatta för överansträngning än arbetarklass-

män. Arbetarklassmän antogs istället drabbas på grund av sexuella utsvävningar och missbruk 

av alkohol. Detsamma gällde kvinnorna, vars främsta anledning att drabbas ur båda klasserna 

antogs vara någon form av underlivssjukdom, men där överansträngning istället tycktes vara 

orsaken för arbetarklasskvinnorna. Det här visar hur synen på kvinnors arbete tog sig uttryck; 

de skulle helst inte arbeta eftersom de var mer benägna att bli sjuka av det, och dessutom var 

de på grund av sitt kön mycket mer känsliga.164 

 Allteftersom blev dock neurasteni till största del en kvinnosjukdom. Från 1900 och framåt 

blev de manliga registrerade sjukdomsfallen allt lägre i jämförelse med de kvinnliga och av-

ståndet mellan dem utvidgades avsevärt fram till 1910-talet. Man kan konstatera att för de pri-

vata nervhemmen och otaliga hälsobrunnarna vid tiden var diagnosen en särdeles inkomstbring-

ande källa i och med dess stora förekomst. Johannisson menar att diagnosen för patienterna 

fyllde en sjukdomsbekräftande roll och påpekar att sjukdomen har en påfallande stor närvaro i 

brev, självbiografier och skönlitteratur från tiden.165  

Suzanne blir tilldelad diagnosen neurasteni (i romanen stavat nevrasteni) och passagen där dok-

torn fäller utlåtandet är mycket kort och koncis. 

 

 – Ni är nervös, fröken Dahlmark, men nervositet är i och för sig ingen sjukdom. Det finns nervösa  

 människor, som äro fullkomligt friska. 

 – Ja. 

 – Hur är det med sömnen – dålig? 

 – Ja. 

 – Gråt om nätterna? 

 – Ja. 

 Han stödde ena armbågen mot bordsskivan. Handen låg utsträckt och den låg orörlig, en smal, vit hand,  

 en levande, spöklig, ensam hand. Hans blick, hans röst ägde den självmedvetna läkarens överlägsenhet. 

                                                           
163 Johannisson, 2013a, s. 141-142. 
164 Johannisson, 2013a, s. 142-143. Se tabell. 
165 Johannisson, 2013a, s. 144.  
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 – Ni lider av nevrasteni. Vill ni lyda mitt råd? Upphör med studierna alldeles en tid, förhindra även så vitt

  möjligt tankarna på dem. Vila och finn er i att sköta er fullkomligt som vore ni en sjuk. 

 – Ja. 

 En befriande lättnad smög sig över henne. (s. 133) 

 

 

Denna, till synes undermåliga, diagnosticering sker följaktligen efter att läkaren konstaterat att 

Suzanne sover dåligt, gråter om nätterna och är nervös. Precis som i beskrivningen ovan ser vi 

hur några få flytande symptom leder till en sjukdomsförklaring som verkar tillfredsställande för 

både läkare och patient och där läkaren i funktion av expert får delge ett kliniskt svar på pati-

entens sjukdomsupplevelse. Suzanne får även en bekräftande orsak till sina besvär. Men det här 

är inte den enda aspekten av vad som utspelar sig under mötet dem emellan, som redan påpekat, 

menade man dessutom att sexuella utsvävningar kunde vara en sjukdomsorsak.  

 Det talades allmänt om sjukdomen som ett slags degenerationsfenomen där vissa förmo-

dade att det var en fråga om ärftlighet, medan andra påstod att det kom ur en dålig livshållning, 

där det moderna samhället menades innebära alltför stora frestelser och intryck. En för tiden 

moraliserande syn gjorde avtryck på diskussionen och för unga kvinnor ansågs exempelvis 

överdrivet studerande, äventyrslusta och sexuella fantasier kunna utgöra grunden till sympto-

men. Alla dessa egenskaper var förstås sådana som låg utanför normen för kvinnorollen.166 Att 

Suzanne därefter blir mycket lättad av att få sin sjukdom definierad är också av vikt. Hon före-

slår själv en rekreationsort som hon skulle kunna åka till för att vila upp sig. Som vi sett låg det 

mycket i tiden att åka ut på landet för att vila upp sig och olika bad- och kurorter var populära 

för de övre skikten i samhället att åka till när de kände sig sjuka. Det här är också något som 

hon hela tiden blir föreslagen att göra av sina vänner och innan hon träffar läkaren i Stockholm 

har hon vistats en tid på ett fjällhotell i Dalarna, men utan att ha tillfrisknat.  

 Vidare frågar läkaren innan han ställer sin diagnos huruvida några ”erotiska upplevelser” 

förekommit. 

 

 Han satt med korslagda armar på huvudgärden av en schäslong, i en vårdslös bekväm ställning som vore 

 det ett klubbrum han satt i. Han väntade, men icke länge. 

 – Ni tycker förstås inte om mig, fröken, som vågar fråga er så, sade han, men har ni inte haft  

 några egna erotiska upplevelser? 

 Hon teg, emedan det gick åt ett par sekunder för henne att fatta frågan. Hon hade varit så långt borta, och 

 hade varit så lycklig. 

 Hon sade: 

 – Jo, naturligtvis. (s. 136) 

 

                                                           
166 Johannisson, 2013a, s. 145. 
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Passagen i romanen som behandlar läkarmötet kan också ses i skenet av den groende psykody-

namiska tolkningsteorin, vilken jag med stöd av Luttenberger kommer att gå in närmre på ne-

dan. Johannisson menar att det skapades en slags tävlan kring diagnosen, där tre olika speciali-

teter, det vill säga neurologin, gynekologin och psykiatrin, alla försökte bryta mark med sin 

bestämda orsaksförklaring.167 Ett spår av den begynnande psykodynamiska inriktningen syns 

också i läkarens sätt att resonera kring att patienten måste tala om sina problem, här rörande de 

manliga förhållanden hon haft och att detta i sig kommer att leda till ett slags förlösning. 

 

 Plötsligt upphörde hennes hjärta att slå. Han sade: 

  – Berätta mig! 

 Det var som en mardröm, som blivit sann. 

 – Nej, jag vill inte. 

 Men doktorn kände sin plikt. Han var icke i tvivel om det medel eller den åtgärd, som här var  

 av nöden. Den sjuka, som tydligt visade de nevrasteniska symptomen, måste förlösas från sitt onda. 
 Detta kunde av vissa skäl, som hans psykologiska kunskap och praktiska erfarenhet lärt honom, icke  

 ske annat än genom en visserligen först obehaglig men till sina följder desto mer angenäm och upp-  

 friskande självbekännelse. Att patienten rysande sökte avvärja den, vore högst löjligt att ta hänsyn  

 till. Motståndet måste brytas, och ingen annan grymhet begicks än på sin höjd att härmed hjälptes  

 till frihet den jäktade själens dunkla, innersta vilja. (s. 137-138) 

 

Suzannes läkare kommenterar dessutom, kanske med en ton av ironi, den sexualmoraliska sy-

nen som vid tiden härskade, och går även i linje med den schematiska ordningen som redovi-

sades tidigare, där medlemmar ur arbetarklassen antogs vara mer sexuellt utlevande.  

 ” – Där existerar en låt oss säga orättvis skillnad mellan arbetarklassens kvinnor och so-

cietetens. De förra ha lätt att få sina begär tillfredsställda, för de senare är det svårare.” (s. 137) 

Han påpekar dessutom angående hennes ”erotiska” möten: 

 

 Rösten var otålig, och hon hade aldrig i sitt liv varit så rädd för någon. Hon gav sig. 

 – Det är tre män, sade hon, jag är så trött. 

 Han svarade: 

 – Jag är icke ställd till att döma över er moral. Den är er sak. 

 – Ja, gud vare lovad, tänkte hon sorgset, den är min sak. 

 – Är det den erotiska akten? 

 Hon sprang upp. Hennes hjärta slog så fruktansvärt. 

 Han ropade befallande: 

 – Sitt still! Sitt ned i stolen! 

 Och hon stod en sekund orörlig i lamslagen förundran. Varför skriker han till mig? frågade hon sig, han 

 tror kanske jag är en hysterica, men jag är bara olycklig. 

 […] 
 Doktorn betänkte sig icke. Och varför det? Man betänker icke en allmän åsikt man har, en schematisk 

 övertygelse man vunnit. Han sade ögonblickligen, hånande: 

 – Tror ni verkligen att en kvinna blir utsatt för sådant där utan att hon själv är sådan? 

 – Jag har verkligen sagt detsamma, svarade hon, jag förstår blott icke orsaken. 

 – Ni har en svag karaktär och är nyfiken att få leva.  

 Hon gav intet svar. Orden flögo över henne, likt pilar, som icke träffade. (s. 138-139) 

                                                           
167 Johannisson, 2013a, s. 146. 
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Efter detta avslutar han: ” – Tja, fröken, vad man än kan säga om katolikerna, en sak ha de i 

alla fall förstått bra. Det gör så rasande gott med en liten bikt, inte sant? Och han skrattade till, 

ett torrt gurglande strupljud, som tydligen var en egenhet hos honom.” (s. 141) 

 Förutom neurastenin, fanns enligt Johannisson ett slags ”sjukdomslandskap” där olika 

former av nervositet värderades olika, det vill säga, det fanns en skillnad i hur man såg på 

patienter som antingen bedömts ha neurasteni, de som led av nervositet och de med en nerv-

svaghet eller neuros. Som redan nämnt, var neurastenin en diagnos som sammanförde olika 

symptom, men värt att nämna är också att den antog symptom som tidigare hade sammankopp-

lats med så kallade lågstatussjukdomar som hysteri, hypokondri och galenskap. I Suzanne ser 

vi även hysteri nämnas kort under läkarmötet. Neurastenin stod högst upp på hierarkin och var 

enligt Johannisson unik i och med att den accepterades av männen – som ett exempel nämns 

bland annat hur August Strindberg tog den till sig. Den blev på så sätt ett tecken på en själslighet 

och sensibilitet hos intellektuella och författare.168 Johannisson betonar dock att dessa olika 

nervproblem alltid setts som djupt förankrat i en kvinnovärld. Men här påpekas samtidigt att 

kvinnor själva dragit nytta av det vetenskapliga sättet att tolka det påstådda mystiska hos kvin-

nors nervsystem. Att ha ”dåliga nerver” blev en slags stereotyp för en omkastad maktfullkom-

lighet, där kvinnor begagnade sjukdomen för att vinna hänsyn och omsorg hos sin omgivning. 

Nervhemmet blev i skenet av detta en slags slutlig kvinnlig protest, men också en plats för 

familjerna att förpassa icke-önskvärda kvinnor med normbrytande beteenden.169 

 Efter besöket känner sig Suzanne uppriven och nedbruten. Hon beskriver det som att hen-

nes person har blivit vanhelgad. När hon åker därifrån beskrivs hennes tillstånd genom följande 

rader: 

 

 Inne i vagnen härskade ljudlöshet. Nej – där hördes något otäckt – en främmande röst, som talade, 

 oupphörligt – avbruten av nervösa, pärlande skrattsalvor. Det var Suzanne, som med krampaktigt  

 hopknäppta händer upprepade de inträngande frågorna, härmande doktorns röst. (s. 142) 

 

När hon senare beskriver besöket för sin väninna Andrea, säger hon att hon natten därefter 

kunde ha tagit sitt liv; inte för att hon var olycklig utan för att hon kände sig misshandlad av 

läkaren. När Suzanne därefter reser till sanatoriet möter hon en ny läkare, som hon knappt vill 

tala med. Det verkar som att hennes förtroende för nervläkarna är helt förbrukat. 

 

 Hon ber sin plågoande om tystnad och lugn.  

                                                           
168 Johannisson, 2013a, s. 146-147. 
169 Johannisson, 2013a, s. 148-149. 
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 Hon säger: – Jag är trött. Jag är sjuk, men jag vet, vem jag är, vad jag gjort och vad jag bör göra. 

 Han svarar: 

 – Min kära fröken, en så liten som ni vet aldrig vad hon gjort, eller vad hon bör göra. 

 […] 

 Men vad hon vämjdes vid den inbilska välviljan, vid förmyndartonen, som lät henne känna att mellan henne 

 och hennes motpart ingen verklig jämlikhet existerade. Situationen, i vilken rollerna delades i den över- 

 och underordnades, tycktes på förhand bestämd, den värde mannens auktoritet oomstridd. (s.169) 

 

Just förmyndartonen och den förminskande tonen som läkaren använder sig av blir tydliga ex-

empel på den fadersliknande rollen som läkarna vid tiden fick, och där patienten omyndigför-

klaras. Allra mest explicit blir hennes avsky mot läkaren i Stockholm när hon tänker tillbaka på 

vistelsen hos honom. 

 

 […] vid minnet bröt kallsvetten fram på Suzannes tinningar, huden knottrades av avsky, hennes händer 

 knöto sig i ett vilt, yrande begär att få gripa kring den mannens strupe – – – att bakifrån ta språnget 

 likt en panter över honom, att ha honom under sig på marken, att få trycka till just där, hårdare, hårdare – 

 att få höra det flämtande lätet. Hon låg till sängs och såg sig göra det, genomlevde handlingen brutalt, 

 ända till sin egen stönande viskning: Begriper du bättre nu, din djävul, begriper du, vad du gjort! – Men 

 hunnen så långt, avbröt hon sina fantasier. (s. 170) 

 

Läkaren ber även Suzanne att skriva ett brev till honom från sanatoriet för att berätta hur hon 

mår. Hon förstår inte riktigt anledningen till detta, men bestämmer sig till sist för att göra just 

detta. 

 

 Vad han så menat med sin begäran om ett brev, det visste hon inte, hon visste blott att hon måste skriva ett 

 för sin stolthets skull. Det blev i hennes nuvarande tillstånd en frihetshandling, en hederssak. Ja, där låg 

 vägen, hon måste trampa den vidare, måste skriva och berätta, att hon visste sin sjuklighets orsak: en  

 hämning av sexuallivet, berätta, att nu låg lidelsen kuvad, det hade varit förfärligt, men nu låg den kuvad, 

 slagen  i järn. (s. 170-171) 

 

Även här ser vi prov på det som blir Elses slutliga återupprättelse – nämligen att skriva. Vad 

som är mer tvetydigt är hur man ska tolka den sista meningen om hennes sjukdoms orsak. Ska 

man antingen se det som att Suzanne här internaliserar bilden av sig själv som ”sexuellt utle-

vande” och att hon faktiskt borde och har slagit lidelsen ”i järn”? Eller skriver hon detta endast 

för att låta bilden av henne, så att säga, rentvås i läkarens ögon? Eller ska man rentav läsa 

raderna som sarkastiska? Jag har inte ett enkelt svar på den frågan. Sammanfattningsvis är Su-

zannes hela erfarenhet av vården bitter och i slutet av romanen påpekas att hon inte blivit det 

minsta bättre av behandlingen: ”[…] och hon skulle aldrig kunna se den moderna själsläke-

konsten annat än som något rått, vanhederligt och narraktigt. En dag i maj lämnade Suzanne 

sanatoriet. Hon var då vitare och mera söndersliten än när hon kom.” (s.175- 176) Eventuellt är 

innehållet i brevet till läkaren helt enkelt ett lika narraktigt svar på den situation hon utsatts för, 

och ett ironiserande över läkarens kommentarer. 
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4.2.3. Spår av Freud 

Som Luttenberger visat, var nervläkarna de som var mest beredvilliga att ta sig an den psykoa-

nalytiska metoden då de oftare intresserade sig för nya behandlingsmetoder. Suzannes samtal 

med den första läkaren i passagerna ovan är förvisso kort, men mötets karaktär bär ändå några 

tydliga drag av de för tiden nya freudianska tankarna om samtalsterapi.  

 Freud själv ansåg att bland annat neurasteni, som Suzanne blir diagnostiserad med, till-

hörde gruppen aktualneuroser vilka inte bedömdes kunna botas med hjälp av psykisk behand-

ling. Men som tidigare påpekat, var mottagandet av Freuds teorier i den svenska medicinen av 

varierande grad och läran mottogs olika av skilda läkare. Man skulle kunna säga att de valde 

bitar här och där som de ansåg var relevanta och valde bort andra. Nervläkaren Emmanuel 

Geijerstam hävdade exempelvis att Freud hade fel i både sitt antagande om att neurasteni inte 

kunde behandlas med psykisk terapi och att dess orsak alltid låg i missförhållanden i den vuxnes 

sexualliv.170 Å ena sidan blir Suzanne inte heller beordrad någon vidare terapeutisk behandling, 

å andra sidan kan den korta ”bikten”, som läkaren själv benämner den, ändå ses som ett slags 

terapeutiskt samtal i miniatyrformat. Även om de ”erotiska upplevelser” som Suzanne tvingas 

erkänna eventuellt inte kan ses som regelrätta bortträngda minnen i Freuds termer, kan de ses i 

ljuset av denna praktik. Geijerstam hävdade vidare att bortträngningen inte var så universellt 

gällande som Freud ville mena. Smärtsamma eller pinsamma upplevelser behövde inte nödvän-

digtvis vara bortträngda utan kunde finnas relativt lättåtkomliga i minnet.  

 

 Inte heller behöver allt motstånd som yppar sig under kuren vara omedvetet; det kan till viss del röra sig 

 om medvetet motstånd dvs. att patienten vill hemlighålla vissa ting för läkaren. En sådan ståndpunkt har 

 flera viktiga implikationer. Patogent material som ligger ytligt kan fås fram relativt snabbt av läkaren och 

 behandlingen behöver därför inte ha den längd som Freud vill föreskriva.171 

 

Kanske kan man även se den känslobindning som uppstår mellan Suzanne och läkaren mot 

bakgrund av Freuds förklaringsmodell, där terapeuten får spela rollen som förälder. Motståndet 

hos patienten minskar efter samtalets gång. Men genom Geijerstams synsätt behöver motstån-

det alltså inte endast härröras ur bortträngningen, utan kan vara ett medvetet sådant.    

 En fransk psykolog som anknöt till Freuds arbete var Pierre Janet. Janet var mer fysiolo-

giskt orienterad och menade att grunden till psykisk sjukdom bestod i en psykisk svaghet som 

därefter bidrog till en utmattning i nervsystemet – en neurasteni vars orsak var en ärftlig svag-

het. Janets tankegångar om att en energibrist kunde leda till ett inskränkande i medvetandet och 

                                                           
170 Luttenberger, 1989, s.268-269. 
171 Luttenberger, 1989, s. 269. 
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att vissa av dessa föreställningar sedan kunde sjunka ner i det undermedvetna med sensibilitets-

rubbningar som följd, bär liknelser med Freuds tankar om neurosen, men omsatt i mer meka-

niska termer. Janet var relativt pessimistisk i fråga om behandling, men menade att läkaren 

kunde förorda att patienten sänkte sina anspråk på livet och ändrade sin livsföring – råd som 

blir tydliga i Suzannes fall. Även Geijerstam hade en liknande uppfattning. Här framhålls vikten 

av sätta in neurosen i förhållande till patientens hela livssituation. Geijerstam menade att psy-

kisk hälsa innebar en jämvikt i individens personliga förutsättningar. Detta innefattade de soci-

ala och yrkesmässiga aktiviteterna, men även anspråket på tillvaron.172 Som ett resultat av dessa 

synsätt, kombinerade med tidens föreställningar om kvinnor, kan man ganska enkelt dra slut-

satser om varför Suzanne avråds från att fortsätta med sina studier. 

 Läkaren som Suzanne går till i Stockholm är privatpraktiserande, något som går i linje 

med Luttenbergers upptecknade historik. Läkarens uttalanden är dock kontextuellt svårtolkade. 

Att han ändå närmar sig Suzannes sexuella upplevelser kan ses som ett steg i riktning mot psy-

koanalysen, men kanske lika mycket som ett resultat av den rådande sexualmoralen. Geijerstam 

var positivt inställd till ”den sexuella frågan” och fann Freuds tankar om sexualitetens betydelse 

i neurosen befriande. Han uttalade sig bland annat i liknande ordalag: ”Nu måste i hvarje fall 

sägas, att om Freud öfverskattat sexualiteten, så ha alla författare före honom underskattat 

denna, hvilken omständighet bara den borde litet stämt ner tonen hos hans vedersakare.”173 

Suzannes läkare verkar på samma gång antyda att hon betett sig på ett sätt som gjort att hon 

varit med om dessa situationer, samtidigt som han verkar ställa sig positiv till hennes agerande 

lite senare i konversationen.   

 

 Han fortfor med ofantlig auktoritet: - Tiden har ju medfört friare förhållanden, som naturligtvis äro att 

 anse som en förbättring. Jag för min del gillar på det fullaste en kvinna, som hänger sig åt en man även 

 utom äktenskapet, förutsatt nämligen att begäret driver henne. Är detta icke fallet, är det fel på moralen. (s. 

 137) 

 

Som vi sett ovan refererar läkaren även till den katolska bikten, vilket kanske kan ses som ett 

led i de svenska läkarnas uppfattning om att den psykoanalytiska metoden förvisso var ett väl-

kommet nytillskott i neurosbehandlingen, men samtidigt inte var en ny företeelse. Psykiatrikern 

Harald Fröderström uttryckte sig bland annat i termer som ”och jag tror att den katolska patern 

har varit och är en lika stor empiriker som Freud och hans lärjungar”.174 

                                                           
172 Luttenberger, 1989, s. 262. 
173 Emanuel af Geijerstam, ”Om hypnotismens ställning till andra former af psykoterapi”, SLT, 7/1910, s. 181, 

citerad i Luttenberger, 1989, s. 271. 
174 Harald Fröderström, Förhandlingar, 1911, s. 21, citerad i Luttenberger, 1989, s. 196.  
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4.2.4. Avslutande diskussion 

Romanen igenom beskrivs Suzannes dödslängtan, ibland uttrycks den mer som en vilja att få 

lugn och ro – att få sova länge och djupt. Men när hon i slutet av romanen skriver ett brev till 

sin väninna Andrea, beskriver hon det som att hon burit denna dödslängtan under merparten av 

sitt liv. 

 
 Och jag greps av en enda stor längtan, som drog till sig alla mina krafter som ljuslågan drar myggen – en 

 enda stor längtan efter att få sova – – sova tryggt och gott i en djup slummer – sova, som man blott 

 sover en gång orörlig, medan klockorna dåna sitt tunga rekviem. Tro icke, att dödslängtan föddes nu, nej, 

 den endast framträdde, ty jag har lönnligt ägt den så länge jag kan minnas. (s. 180) 

 

Dödslängtan, hatet mot läkarna, att skriva för att få upprättelse – mycket känns igen från Skrams 

skildring av Else Kant. Det finns även likheter i form av det rollspel som utspelar sig mellan 

läkare och patient. Suzanne går in i roller och ljuger om sina upplevelser för att skydda sig själv 

och sitt innersta, som hon själv uttrycker det. Hon blir inte heller nämnvärt bättre av sin be-

handling hos vare sig den privata nervläkaren eller på sanatoriet, men likt Else verkar hon ändå 

få ett bättre grepp över situationen när hon i sitt sista brev till Andrea menar att hon kommer att 

återvända till Uppsala efter sommaren.  

 Samtidigt skapas en distans till protagonisten på ett annat sätt än i romanerna om Else. 

Suzanne beskrivs både som självcentrerad och till och med idiotisk av berättaren. Som läsare 

inbjuds man inte till en lika nära relation till protagonisten då berättarrösten hela tiden befinner 

sig på en annan nivå än Suzanne. Varför Landquist använt det greppet kan man förstås bara 

spekulera över, men klart är att erfarenheterna blir mindre vinklade efter protagonistens per-

spektiv. Det dokumentära återberättandet hos Skram ställs mot en mer kanske klassisk skönlit-

terär gestaltning där berättaren lägger sig i och kommenterar narrativet. Trots att både Skram 

och Landquist skriver ur tredjepersonsperspektiv med heterodiegetiska berättare blir de skild-

rade erfarenheterna på det här sättet uttryckta på skilda sätt. Det galenskapsspråk som Yalom 

problematiserar tycks här bli än mer distanserat. Som i exemplet ovan (s.142) när Suzanne sitter 

i en vagn och drabbas av ”nervösa skrattsalvor” och härmar doktorns röst så beskrivs hennes 

agerande med en blick som tydligt kommer utifrån, där berättaren väljer att beskriva det med 

ord som: ”Nej – där hördes något otäckt […] Det var Suzanne”. Egentligen är det bara i brevet 

som Suzanne skriver som man får komma riktigt nära inpå hennes känslor och tankar, vilket 

illustreras väl i citatet ovan. 

 Suzannes berättelse är svår att placera i Johannissons förklaringsmodell. Hon tycks själv 

peka på sin sjukdom som något hon alltid burit inom sig, men är även starkt påverkad av sin 

brors självmord. Inga direkta antydningar görs mot något biologiskt arv, men hon är själv villig 
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att medge att hon faktiskt är sjuk. Som exempelvis redovisat av Showalter blev psykiatrin efter 

1870-talet alltmer inriktad på teorier om arv och dålig moral, och även neurastenin var starkt 

kopplad till degenerations- och arvs-teorier. Hon blir diagnosticerad med den undflyende sjuk-

domen neurasteni, men sjukdomsförklaringen i sig är inte något hon verkar särskilt upptagen 

med. Samtidigt ser hon sig som ett offer för vården och de läkare hon möter, framförallt den 

första nervläkaren. Suzanne utmärker sig genom att behandla den psykoanalytiska delen av 

psykiatrin, och var, som Holm nämner en av de första i sitt slag – när Suzanne vill gripa tag om 

denne nervspecialists strupe händer kanske något som också får genomslag i den efterföljande 

litteraturen. Om man får tro Holm var hon en föregångare till Krusenstjerna. En annan viktig 

poäng som Holm gör är att poängtera hur Suzanne blir ett ”byte”, inte bara i psykoanalysen, 

utan även i det starkt manligt kodade studentlivet. Man skulle i Suzanne även kunna tala om en 

rollförlust i likhet med den Else upplever – hennes mål och mening med studierna går förlorade 

när hon inser att de inte leder någon vart, hennes dröm att få arbeta på sin farfars gård går även 

den om intet, och kvar blir endast rollen som kvinna i ett patriarkalt färgat samhälle. När hon 

därefter blir alltmer sjuk och uppsöker läkare får hon rådet att sänka sina anspråk på livet och 

att upphöra helt med studierna och läsandet. Även Foucault har visat på hur alltför stränga stu-

dier kunde anges som orsak för galenskap redan på 1700-talet, det är med andra ord en tanke 

som funnits med länge i det västerländska tänkandet kring psykisk sjukdom. Men tillsammans 

med kvinnors begränsade tillgång till studier vid början av 1900-talet blir det ännu en maktfak-

tor som läggs på frågan om Suzannes eventuella framtida karriär.  

 Frågan är om man här i likhet med Johannisson kan tala om att Suzanne gör några even-

tuella vinster med sin sjukdom? Som påpekat kunde den användas som en form av flykt, vila 

eller andrum. Jag skulle inte vilja hävda att hon varken njuter eller stoltserar med sin sjukdom, 

vilket enligt Johannisson var vanligt i de bildade klasserna, samtidigt som hon inte heller gör 

några stora försök till att dölja den. Det finns nog en poäng med att även Suzanne tillhör den 

privilegierade klassen där att åka till kurorter och träffa nervspecialister vid tiden var socialt 

accepterat. 

 Därefter följer, som redan nämnt, brevet där hon beskriver hela skeendet för sin väninna 

och där hon bestämmer sig för att fortsätta sina studier. Det är kanske ingen stor återupprättelse 

Suzanne får, hon beskriver sig fortfarande som väldigt svag, men hon tycks ha återfått kontroll 

över sin situation. I brevet skymtar en mer uttalad agens; hon gör upp med sina motståndare 

och blickar framåt. 
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4.3. ”Och döden är tystnad och natt och frihet från tankar” - Agnes von Krusen-

stjerna 

De tre romanerna om Tony Hastfehr tar sin början i Tonys barndom och sträcker sig fram till 

att huvudpersonen befinner sig i tjugoårsåldern. Tony växer upp i en adelsfamilj i ett norr-

ländskt regementssamhälle kring 1890-talet och bor tillsammans med sin far, en tillbakadragen 

kapten, och sin mor som lider av någon form av ospecificerad psykisk sjukdom. När Tony är 

sexton år går modern bort och därefter flyttar hon med sin far till Stockholm. Vid nitton års 

ålder förlovar hon sig med Herbert, men drabbas därefter av ett psykiskt sammanbrott och för-

lovningen bryts upp. Tony försämras och blir på inrådan av en nervläkare inskriven på ett sin-

nessjukhus. Efter vistelsen reser hon själv till England och bor hos en värdfamilj som hon rym-

mer ifrån tillsammans med en gift man, varpå hennes far kommer för att hämta hem henne. Den 

sista romanen, Tonys sista läroår, behandlar Tonys vistelse på sjukhuset, och är det verk min 

undersökning främst kommer att fokusera på. Dock finns en del viktiga nycklar att hämta från 

de två tidigare romanerna Tony växer upp och Tonys läroår, vilka jag därför inledningsvis kom-

mer att beröra kort. 

 Romanerna är skrivna ur ett förstapersonsperspektiv och berättas i retrospektiv av den 

äldre Tony. Var och när berättaren nu befinner sig lämnas osagt förutom den vaga indikationen 

”jag är ännu ung”. 
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4.3.1. Tony 

Redan genom den första meningen i sviten får man en fingervisning om hur stor roll Tonys mor 

spelar i hennes liv: ”Jag minns ej mer, vid vilken tidpunkt av mitt liv som jag först blev med-

veten om min mors ögon.”175 Modern beskrivs tillbringa sina dagar sittandes vid fönstret och 

titta ut med tom blick, utan att ge Tony någon som helst uppmärksamhet när hon leker framför 

hennes fötter. Hon fortsätter:  

 

 Ännu långt senare, när min far först försökte förklara för mig den sjukdom, som led efter led förföljt 

 hans hustrus släkt likt ett straffande gissel, vars slag jag ibland känner i mitt eget blod, fattade jag intet av 

 detta. Jag börjar fatta något därav nu. Jag börjar nu förstå alla dessa ting, och det är för att tränga in i 

 deras betydelse och sammanhang, som jag vill för mig själv nedskriva min ungdoms händelser. Ty jag 

 är ännu ung, och om jag blir mycket äldre, vet jag icke. (s. 9) 

 

Moderns sjukdom tycks utgöra startpunkten för berättarjagets hela föresats att nedteckna sin 

livshistoria. Tonys förhållande till modern kan sägas utgöras av ett totalt avvisande – hon får 

aldrig vare sig en reaktion eller bekräftelse från henne, trots att hon upprepade gånger försöker 

fånga moderns uppmärksamhet på ett barns vis; exempelvis genom att komma med en present 

i form av en ballong, som symboliskt nog går sönder så fort hon tagit in den till henne. Järvstad 

sammanfattar moderns tillstånd som en slags ”känslomässig uttryckslöshet”.176 Lagercrantz har 

i sin tur framhållit att modern skulle kunna karaktäriseras som en ”idealvansinnig” då hon inte 

ger några som helst uttryck för sin sjukdom, det vill säga hon visar sig aldrig besvärlig. Det här 

är något som Järvstad vänder sig emot, och som hon istället menar accentuerar det tragiska 

förhållandet mellan mor och dotter; ett förhållande som utgörs av ett fullständigt uteblivande 

av erkännande. Enligt Järvstad kan modern sägas bli en symbol för den fångade och tystade 

kvinnan.177 Bilden av modern, sittandes ensam på sitt rum avskuren från världen och stämplad 

som sinnessjuk för tankarna till Sandra M. Gilbert och Susan Gubars trop om ”The Madwoman 

in the Attic”178, men här är det inte fråga om en rasande kvinna med en egen vilja som vägrar 

låta sig tystas ner i ett patriarkalt samhälle – modern är tyst och passiv, och trots att Tony under 

hela sitt liv identifierar sig både med och emot modern, får hon aldrig uppleva den speglingen 

som hon behöver för att bekräfta sitt eget jag. Eller som Järvstad uttrycker det: ”Moderns icke-

bekräftande innebär att huvudpersonen lever i något slags ouppfylld symbios med henne: hon 

                                                           
175 Agnes von Krusenstjerna, Tony växer upp: scener ur ett barndomsliv, Bonnier, Stockholm, 1922, s. 7. 
176 Järvstad, 1996, s. 21. 
177 Järvstad, 1996, s. 21-22. 
178 Kortfattat har begreppet sitt ursprung i Gilbart och Gubars diskussion kring Charlotte Brontës roman Jane Eyre. 

I deras läsning blir Bertha Mason Rochester, den ”galna” kvinnan som bor på vinden, den mörka dubbelgångaren 

som får stå för den bortträngda och socialt icke-acceptabla ilskan hos Jane. Se sida 359-362 i Sandra M. Gilbert & 

Susan Gubars The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination, 

Yale University Press, New Haven, 1984. 
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kan inte släppa modern, men får inte heller möjlighet att lära sig vem hon är med hjälp av 

henne.”179  I romanen förklaras att modern redan innan hon blev sjuk var rädd för att drabbas 

av den sjukdom som fanns i hennes släkt. När hon väl blev sjuk sände fadern iväg henne till ett 

sinnessjukhus och några år senare återvände hon hem bara för att befinna sig i ett totalt för-

stummat tillstånd. När Tony fortfarande är barn berättar han detta med hjälp av en saga, där 

sjukdomen benämns som en ”skugga”. Denna skugga förföljer därefter Tony genom hela hen-

nes uppväxt och även hon blir rädd för att drabbas av den. Detta kommer till uttryck bland annat 

när hon tänker tillbaka på sin moster Amelie. 

 

 När jag blev äldre, begrep jag att den gåtfullhet jag redan som barn instinktivt känt endast var en annan 

 yttring av släktarvet. Jag fann hos henne samma skräck för ett hotande öde, som en gång drivit min mor in 

 i mörkret; en rädsla för att bliva sinnessjuk, som i sig själv kanske varit nog att jaga en fullt normal människa 

 till galenskap. (s. 41-42.) 

 

Vad denna sinnessjukdom egentligen består i står inte direkt uttryckt. I Tonys läroår kommer 

även tidigt en reflektion över kopplingen Tony känner till sin mor, som nu gått bort. ”Det var 

som om det starka blodsband, som förenade mig med min sinnessjuka mor, nu sedan hon var 

död trängde genom hela mitt väsen. Jag anade, hur lönlöst det var att söka befria sig.”180 Men 

det är inte i första hand Tony som insjuknar eller drabbas av släktens öde, utan släktingen Bar-

bara Ruthven. Hon beskrivs inledningsvis som en stillasittande, drömsk och tyst kvinna. Tony 

beskriver förloppet i följande ordalag:  

 

 Ett tumult var det, jag förstår det. Liksom en människa, under den andra av de båda största sinnesrörelserna: 

 döden, ibland i en enda minut lär se tusen syner, höra tusen röster, förnimma hela jordelivets jäktande hets 

 innan utslocknandet, så förnam nu Barbara det, och hennes drömmande, stilla väsen föll av henne som en 

 sliten dräkt. Och knappt hade den fallit, förrän en förvriden, gapskrattande, skrikande Barbara hoppade 

 fram. En dag, en natt – och Barbara Ruthven var icke att känna igen. Hon fördes bort – till ett sjukhem, 

 hette det. (s. 218-219)  

 

Tony bestämmer sig lite senare för att hälsa på Barbara på sjukhemmet och blir mycket upprörd 

över både själva sjukhuset och Barbaras förvirrade tillstånd. Som i både ett återblickande och 

ett förebådande av vad som kommer att hända längre fram kommenterar hon: ”Egentligen hade 

jag då ingen föreställning om ett hospital. Har någon utomstående det? Numera har jag det. Jag 

vet att ett sådant ej alltid så mycket skiljer sig från ett vanligt sjukhus: varken ett fängelse eller 

en tvångsanstalt behöver det vara. Men denna första gång…” (s. 220) När sköterskan som visar 

henne in på området låser dörren efter dem får Tony en stark ångestkänsla över att vara inlåst. 

                                                           
179 Järvstad, 1996, s. 21. 
180 Krusenstjerna, Agnes von, Tonys läroår: episoder ur en ungdom, Bonnier, Stockholm, 1924, s. 19. 
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De passerar först den lugna avdelningen, där hon konstaterar att det inte är så farligt, men när 

de kommer fram till Barbaras rum beskrivs det som en kal cell med endast en madrass och en 

filt. Barbara skriker, sparkar med benen och Tony får ingen egentligt kontakt med henne under 

det korta besöket. När hon gått därifrån frågar sig Tony om alla människor i själva verket har 

en dold varelse inom sig? ”Ett klibbigt, vidrigt djur, som ätit sig in i kroppen och en dag skulle 

grimaserande äta sig fram.” (s. 227) 

 Johannisson påpekar att det under 20-talet utvecklades två radikalt olika sätt att se på 

mentala fenomen. Den ena, diskontinuitetsmodellen, utgjordes av tanken att gränsen mellan 

friskt och sjukt var absolut och enligt denna kan sjuka symptom inte uppstå i ett normalt psy-

kiskt liv. Ett exempel på ett sådant symptom är hallucinationen, som anses tillhöra det abnorma. 

Den andra, kontinuitetsmodellen, utgår ifrån att den så kallade galenskapen inte skiljer sig till 

form utan bara till innehåll från tillstånd som också kan uppstå i ett friskt psyke. Enligt denna 

teori kan hallucinationen istället ses som en expansion av en fullt normal funktion. Det senare 

synsättet kan sägas vara en reaktion på vad vissa radikala psykiatriker under 20-talet ansåg som 

en biologisk stängning av psykopatologiska fenomen; det var ett för stort fokus på symptom 

och ett för lite på hela människan. I den nya existensanalysen var exempelvis inte ens psykosen 

kliniskt avgränsbar, utan något som alla kunde uppleva i särskilda livslägen. I den ovan cite-

rande passagen skulle man kunna se spår av denna nya diskurs inom psykiatrin. Johannisson 

sammanfattar detta: ”Insikten att det sjuka kan ligga vilande inuti det friska tillhör i själva verket 

modernitetens skräckvisioner.”181  

 Järvstad beskriver hur synen på sjukdomen i Tonysviten tydligt visar på den brytningstid 

verket tillkommit i. Det finns synliga utslag av en degenerationsteori i form av släktarvet, men 

också tydligt fokus på det undermedvetnas roll – något som kommer bli tydligare i undersök-

ningen av de olika behandlingar Tony får. Detta menar Järvstad pekar på en nyare och mer 

psykoanalytiskt orienterad riktning. Samtidigt framhålls här även vikten av könsperspektivet: 

”sinnessjukdomen blir en ’kvinnosjukdom’”.182 

 En viktig poäng och något som får Tony att urskilja sig från de tidigare behandlade ro-

manprotagonisterna är att hon varken studerar eller har ett yrke. Detta är förstås inte något 

märkligt sett till den historiska kontexten – hon tillhör en utdöende adelsklass och tillbringar 

sin mesta tid med att bevista olika släktmiddagar. Förutom när hon under en tid i Stockholm 

går på några litteraturföreläsningar har hon inte något tydligt syfte med sin tillvaro förutom 

                                                           
181 Johannisson, 2015, s. 55. 
182 Järvstad, 1996, s. 82. 
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möjligtvis att ingå äktenskap. Vid en tidpunkt blir hon inbjuden att översätta texter till en dam-

tidskrift, men när hon märker att chefredaktören signerar texterna med sitt eget namn får denna 

lilla karriär ett abrupt slut, och Tony tycks inte reflektera mer över saken. Tony refererar till sig 

själv som ”bildad” på flera ställen, något jag tolkar snarare som ett uttryck för en klasstillhörig-

het än tecken på att hon avlagt några högre studier. 

  

4.3.2. Tony och hysterin 

Tonys första läkarbesök inträffar efter att hon, som hon beskriver det, angrips av en stark döds-

ångest och skriker ohämmat under en föreläsning. 

  

 En läkare kom till mig. En liten fet och röd herre med sträng mun och genomträngande blick. Han under-

 sökte mig noga, mumlade om ”hysteri” och ”för hårt spända nerver”, skrev ut ”stärkande” medicin och 

 lugnande nervdroppar att taga på sockerbit. Men jag hörde honom säga till Pa i nästan skämtsam ton: 

 – Flickan blir bra, när hon blir gift! 

 En lustig och brutal mening, som uttalats av många läkare, då det varit fråga om hysteriska flickor; och 

 densamma, som tant Mirjam om Barbara. (Tonys läroår, s. 246-247) 

 

Insjuknandet inträffar precis efter att hon blivit förälskad i Herbert, mannen som hon senare ska 

komma att förlova sig med. Tony blir förhållandevis snabbt bättre efter besöket, men när dok-

torn kommer tillbaka för ett återbesök anvisar han Tony att åka ut på landet för att få frisk luft. 

Neuroser och nervsjukdomar var, som redan nämnt, ett slags gränstillstånd och flytande be-

nämningar som inte nödvändigtvis behövde betyda en psykisk sjukdom. En ”nervkollaps” hos 

en man kunde bedömas som en reaktion på djup nedstämdhet eller utmattning. Mer kluvet var 

det med det kvinnliga ”anfallet” eller ”sammanbrottet”, som ofta definierades med hjälp av just 

gråt- och skrikattacker; dessa kom oftare att uppfattas och klassificeras som galenskap.183 

 Johannisson framhåller att det under 1900-talets första hälft fanns flera typer av psykia-

triker, det vill säga, olika i sina professionella typer. Den första var den patriarkala och makt-

fullkomliga överläkaren vid de stora mentalinstitutionerna, som så tydligt porträtteras i Skrams 

romaner. Den andra var den psykodynamiskt orienterade läkaren som höll till på privatkliniker 

”med hög svansföring och terapeutiskt experimentella eller tvetydiga”, vilken kan sägas repre-

senteras av den första läkaren i Suzanne. Den tredje var den privata nervläkaren som besökte 

patienterna i hemmiljön och beskrivs som en pragmatiker som ibland var mer lojal med patien-

tens anhöriga än med patienten själv.184 Denne förste läkare som Tony möter i svitens andra 

bok tycks passa bra in i den sista typen.  

                                                           
183 Johannisson, 2015, s. 59. 
184 Johannisson, 2015, s. 74. 
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Här nämns hysteri i direkt anknytning till Tonys sjukdom, även om det mumlas fram, och det 

blir därför enligt mig mer relevant att diskutera hysterin som sjukdom här än i Elses fall. Berät-

tar-Tony kommenterar och tycks, om inte direkt acceptera, så i alla fall konstatera begreppet 

som sådant.  

 Hysterin var, tillsammans med neurastenin, en av sekelskiftets stora så kallade modesjuk-

domar. Den hade alltsedan antiken ansetts vara en kvinnosjukdom som kunde härledas ur liv-

modern185, men med neurologen Jean-Martin Charcots stora kartläggningar av sjukdomen un-

der 1870-1880-talen vid det franska sjukhuset Salpêtrière väcktes stor uppmärksamhet kring 

den. Inställningen var kluven till resultaten av Charcots arbeten, å ena sidan kunde man förstå 

sjukdomen som konsekvensen av ett känsligt psyke, å andra sidan kunde den avfärdas som en 

inbillningssjukdom.186 Johannisson pekar på det intressanta växelspelet mellan neurastenin och 

hysterin; hysterin betraktades även den som en överklassjukdom, men var framförallt en kvin-

nosjukdom som kopplades till ett oattraktivt och skräckinjagande beteende. Neurastenin var 

istället en förfinad sjukdom, med en klädsam känslighet och sårbarhet som ofta tilldelades män. 

Efter sekelskiftet ägde en statushöjning av hysterin rum, efter att Freud och Pierre Janet redo-

visade sina uppmärksammade fall av sjukdomen.187 

 Några av symptomen som var kopplade till hysteri var plötsliga utbrott, svimningar, kväv-

ningsfall, snyftningar, skratt, kramp och förlamning. Man menade även att hysterikan kokette-

rade och spelade med sin sjukdom, samt att hon ofta hade en sexuell ”överaptit”.188 Enligt Bror 

Gadelius i Sinnessjukdomar och deras behandling förr och nu (1913) var de viktigaste symp-

tomen tvångstankar, tvångskänslor, rubbningar av minnet, nedsättning av viljan, förvirringstill-

stånd med hallucinationer, egendomliga tillstånd av dubbel personlighet och ofrivilligt tal och 

rörelser.189  

 När Tony reser till sin släkting Constance Hastfehr för att vistas på landet, träffar hon 

Frank Maclean som hon också blir förälskad i. Men när hon kommer hem igen förlovar hon sig 

i alla fall med Herbert. Kort därefter får hon ett nytt ”anfall”, där hon genom en synvilla tycker 

sig se Franks vita ansikte, ståendes i ett annat rum med en revolver vid sina händer. Hon börjar 

att tala med Frank på blandad svenska och engelska och beskriver det som att: ”Min röst, denna 

röst som ej var min, skar som en kniv igenom mig själv.” (s. 308) Efter ett tag beskriver Tony 

                                                           
185 Namnet var hämtat från grekiskans hystera, alltså livmoder. 
186 Johannisson, 2013b, s. 122-123. 
187 Johannisson, 2013b, s. 123-124. 
188 Johannisson, 2013a, s. 150. 
189 Bror Gadelius, Bror, Sinnessjukdomar och deras behandling förr och nu: en populär framställning, Geber, 

Stockholm, 1913, s. 21. 
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det som att hon från att ha talat med Frank istället har blivit Frank. ”Alltjämt, alltjämt talade 

den främmande hackiga rösten ur min mun. Jag lyssnade på vad jag sade, hörde det avlägset. 

Ibland var jag Frank, ibland var jag Tony.” (s. 311) Passagen illustrerar med tydlighet de symp-

tom som Gadelius beskrev som kännetecknande för hysterin – Tony går förvirrad runt i rummet 

och hallucinerar om Frank och tycks inta en slags dubbel personlighet. Hon får därefter återigen 

träffa doktorn som skickar henne till ett sjukhem på Östermalm. Under vistelsen sägs inte 

mycket om Tonys tillstånd, utan hon ordineras endast sömnmedicin. Hon vistas på sjukhemmet 

i en vecka och man får av sjuksköterskorna reda på att Tony varit en stökig och bråkig patient, 

något som hon själv inte varit medveten om, men hon får åka hem ganska snart och blir bättre 

trots att hon känner sig trött och nedstämd. 

 I Tonys sista läroår drabbas Tony av sömnlöshet och hennes far skickar henne till en 

doktor vid namn Thure Iller. ”Hur hade han fått hans namn? Kanske hade han just då kommit 

på modet. Det var en helt ung nervläkare, som sades vara son till en i paralysie générale och 

svår sinnessjukdom avliden läroverkskollega. Kanske skänkte det honom det intresse som ofta 

omger den degenererade”, reflekterar Tony.190 Denna läkare har anslutit sig till Freuds läror om 

det undermedvetna, en riktning som i romanen beskrivs som: ”ung i Sverige, redan gammal 

utomlands”, och vill att Tony ska berätta allt för honom. (s. 108) Hon finner honom förtroen-

deingivande och njuter av att berätta om alla sina problem, inte minst om sin mor. Tony beskri-

ver honom uttryckligen som både en vän ”och något av en biktfader”. (s. 107) Som vi sett 

tidigare uttrycktes liknelserna mellan den katolska bikten och den nya psykoanalysen på flera 

ställen vid tiden, och även Johannisson påpekar hur ”läkaren som biktfader” var ett återkom-

mande tema kring sekelskiftet, då ett nytt förtroende mellan läkare och patient uppstod.191   

 Som ovan nämnt ansåg Freud, efter att ha utvecklat en egen teori om hysterin, att den 

handlade om bortträngda minnen och framför allt bortträngd sexualitet och kunde behandlas 

med psykoterapi. Johannisson skriver angående Freud: 

 

 Freud iscensatte vad Nietzsche kallade den eviga återkomsten: ”varje smärta och varje lustkänsla och varje 

 tanke och minsta suck… måste du uppleva på nytt, och i samma ordningsföljd”. Låt kvinnan tala, tala! 

 Lyssna till skärvor från det inre rummet och en gömd verklighet skall uppenbara sig! Freuds avgörande 

 insats var att han förflyttade kvinnans natur från hennes underliv till hennes psyke. Samtidigt sluts cirkeln 

 mellan antik livmodermodell och modern libidoteori: störningar i sexuallivet är hysterins hemlighet. Freud 

 bekräftade bilden av kvinnan som psykiskt och emotionellt bräcklig med anlag för neuroser och hysteri. 

 Kvinnan på analyssoffan blev en ny stereotyp för den kvinnliga sjukrollen.192 
  

                                                           
190 Agnes von Krusenstjerna, Tonys sista läroår: resa till kejsarens hotell, Bonniers, Stockholm, 1926, s. 102-103. 
191 Johannisson, 2013a, s. 225. 
192 Johannisson, 2013a, s. 158. 
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Tony är som synes positivt inställd till den nya behandlingen och skriver: ”Han ville hjälpa mig. 

Så låt honom då hjälpa! Kör ned händerna i hjärtat och visa honom, vad du fått fatt i! Vänd 

ansiktet mot det förflutna och blås på dimman, så att den skingras! Det var något av detta jag 

kände, när jag var hos honom, och därför blev jag meddelsam.” (s. 108).  

 Iller använder även hypnos som metod för att behandla Tonys sömnlöshet. Gadelius be-

skrev hypnosen som en tacksam kur vid hysteri, men främst på grund av läkarens auktoritet vid 

utförandet.  

 
 Behandlingen af hysterien är icke sällan en otacksam uppgift, men i många fall kan en påfallande förbättring 

 eller skenbar hälsa åstadkommas. Då sjukdomsanlaget ej kan utrotas, uppstå lätt återfall. Tacksamma äro 

 ofta hypnotiska kurer eller en därmed jämförlig suggestiv behandling, därvid verkan städse beror på den 

 auktoritet, hvarmed läkaren uppträder.
193  

  

Johannisson beskriver även hypnosen som en idealtypisk manlig behandlingsform, som i likhet 

med sängläget speglade den symboliska underordningen mellan kvinna/man och läkare/patient, 

och därmed blev ett slags terapeutisk maktutövning.194 

 Tony blir alltmer fäst vid doktor Iller och beskriver hur hon börjar känna sig mer och mer 

beroende av honom. När hon efter sommaren får ett nytt anfall av ångest kommer han hem till 

Tony och sitter vid hennes säng flera kvällar i rad. En kväll efter att han gett henne en morfin-

injektion kysser han henne och deras förhållande utvecklas till en kärleksaffär. Läkaren uttalar 

flera gånger att det inte är rätt i och med att hon är hans patient, men kan i alla fall inte hejda 

sig. Tony blir dock inte bättre, ångesten kommer tillbaka varje gång hon är själv och hon drab-

bas av skrikanfall. En sjuksköterska anställs och läkaren börjar tala om att skicka Tony till ett 

sjukhus. När de ligger i sängen tillsammans får Tony plötsligt en tanke. 

 

 – Tänk om jag i mina fantasier på sjukhuset skulle ropa ert namn och tala om er? framkastade jag.  

 […]  

 – Då skulle ingen tro er! svarade han lugnt och ryckte på axlarna.   

 Jag tänkte inte på hans ord då, men långt senare kommo de tillbaka till mig med en grym skärpa, som om 

 varje ord varit ett knivhugg. Dagen därpå forslade han mig själv till sjukhuset, och det är efter anteckningar 

 jag gömt från min vistelse där, som jag nedskrivit det nu följande. (s. 137-138) 

 

Johannisson, som väljer att läsa sviten om Tony som en ”skönlitterärt förklädd självbiografi”, 

påpekar att Agnes von Krusenstjernas skildring av kärleksförhållandet mellan nervläkaren och 

Tony av eftervärlden avfärdats som en fantasi, men att det i själva verket finns en autentisk 

kärna i beskrivningen. Utan att hamna i en biografisk läsning är det likväl intressant att ur en 

                                                           
193 Gadelius, 1913, s. 23. 
194 Johannisson, 2013, s. 251-252. 
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historisk kontext ta fasta på det som Johannisson menar blev en ny slags närhet vilken uppstod 

i den privata klinikpsykiatrin – en närhet som kunde vara mycket kroppslig. Laddningen låg 

bland annat i själva rumsligheten då läkaren mötte patienten i hennes hem sängliggande. Där-

utöver kunde behandlingen vara av, som det beskrivs, ”spektakulärt fysiskt slag”.195 

 

 Terapeuten har uppfattats som surrogatförälder, biktfar, frälsare, älskare, expert och lärare i en person – 

 alla roller som utgår från patientens underkastelse, beroende av känslobindning. Temat är laddat: besitt-

 ningstagande av patienten. Men läkaren framställs inte alltid som den som har makten […] Erotisering av 

 läkar-patient-relationen var långt ifrån ovanlig under 1900-talets första hälft. Temat har varit tabu. Det 

 berördes i 1970-talets radikalfeministiska tolkning av kvinnor och galenskap, och sticker försiktigt fram i 

 skönlitterära sammanhang. Men förförelse i terapirummet var knappast sällsynt. 196 
 

Men, som Johannisson också påpekar, var det ibland patienten själv som inledde dessa relat-

ioner, och kanske kan man här delvis punktera en schablonartad offermyt; Tony är den som 

först lägger armarna runt doktor Iller. Men när hon därefter skickas till sjukhuset har hon i alla 

fall svårt att glömma hans svek i form av att ens ha skickat henne dit och ser sig senare som 

utnyttjad. 

 Från citatet ovan ser vi hur Krusenstjerna har valt att tackla problemet med gestaltningen 

av Tonys psykiska tillstånd; hon beskriver det som att hon har skrivit ner partiet efter anteck-

ningar som hon tog på sjukhuset. Järvstad påpekar att Krusenstjerna på detta sätt lyckas att 

skildra hospitalet från två sidor – det skapas en bild av både närhet och autenticitet, men också 

en av distans från berättarens håll. Detta gör också att Tonys språk aldrig tycks hotat även om 

berättandet sker i presens till skillnad från den övriga texten i serien. Här framhålls även att 

tonen i språket är en annan; en mer frän och dokumentär stil framträder.197 Precis som Williams 

framhåller, skildras alla beteenden från skrikanfall, vredesutbrott och självskadebeteenden här 

inifrån Tony själv.198 Greppet gör att Krusenstjernas verk därmed särskiljer sig ifrån både 

Skram och Landquists romaner – läsaren kommer närmre Tony på sjukhuset i och med första-

personsberättandet som sker i presens, samtidigt är man hela tiden medveten om att skeendet 

är en rekonstruktion. Kanske kan Krusenstjerna på det här sättet komma ännu lite närmre det 

galenskapsspråk som Yalom talar om, det vill säga, det känns trovärdigt men ändå ordnat. An-

teckningarna, kan man tänka sig, har skrivits om av den äldre Tony och anpassats för att inte-

greras i resten av berättelsen. 
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Väl på sjukhuset blir Tony placerad i ett litet rum med stängda fönsterluckor. Dörren har ett 

fyrkantigt hål för att personalen ska kunna bevaka henne, något som plågar henne direkt. Hon 

kväljs av maten hon får och liknar rummet vid en cell. Mycket känns igen både från Skrams 

gestaltning av sinnessjukhuset och från den bild som Goffman målar upp i Totala institutioner. 

Ganska snart tycker hon sig återigen se Frank i rummet och börjar tala med honom trots att hon 

vet att han inte är där.  

 När hon träffar överläkaren Lukas Goldberg anmärker hon på hans falska leende och brist 

på medkänsla. När han och de övriga vårdarna kommer in på en första rond till hennes rum 

beskrivs det: 

 

 Man blir förstummad inför all denna auktoritet. Med ögon matta av sömnpulver och sömnlöshet stirrar jag 

 på dem. Det är en händelse på dagen, denna första rond. Man får en känsla av att man dock är ganska 

 omvårdad, då man betraktar dessa vita rockar, som ha en svag lukt av karbol. Och fallet har ännu inte mistat 

 allt intresse för dem. Jag är en ny patient, och diagnosen är kanske ännu icke klar. (s.149) 

 

I Tonys sista läroår är intagninsproceduren inte skildrad särskilt utförligt. Tony blir behandlad 

med mediciner – pulver av olika slag som hon tacksamt tar emot. Hon beskriver hur hon i ena 

stunden är fylld av hopp och glädje och i nästa av svart ångest och förtvivlan. Hon besväras 

även av att ljuset alltid är tänt och menar att en frisk människa aldrig skulle kunna sova på detta 

ställe, än mindre en sjuk. ”Men det måste vara ljust, så att jag kan ses från tittgluggen! Männi-

skan är verkligen praktfull, storartad, då det gäller att uppfinna pinomedel för sin nästa”, kom-

menterar hon. (s. 152) Den ständiga bevakningen är alltså något som plågar Tony enormt. 

 När Tony får ett nytt vredesutbrott blir hon tvungen att ta på sig ett par låsbara läder-

handskar för att inte kunna skada sig själv eller andra, något som hon beskriver som en av de 

bittraste stunderna i sitt liv. En kväll får hon återigen en syn, denna gång av en skräckinjagande 

fladdermuskvinna som hotar att slå klorna om henne. Järvstad har tolkat scenen som en symbol 

för alla de drag Tony och de andra kvinnogestalterna i berättelsen har varit tvungna att under-

trycka för att bli accepterade i ett patriarkalt samhälle. ”Denna varelse under huden, denna 

andra, starka och utlevande kvinna, har just därför fått denna motbjudande skepnad och blivit 

en symbol för den galna kvinnan.”199 Detta tillsammans med den bokstavliga känslan av att 

vara inlåst, gör att hon hejdlöst kastar sig omkring i rummet och slår sig själv utan att känna 

någon smärta. Nu blir Tony istället förvisad till att ligga i långbad i flera timmar. Efter att ha 

skvätt vatten på biträdet som ska övervaka henne blir hon dessutom nedtryckt med hela huvudet 

                                                           
199 Järvstad, 1996, s. 77. 
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under ytan som straff. Men Tony verkar i själva verket uppskatta badet, känner sig lugn och ber 

alla om förlåtelse efteråt. 

 Precis som Else gör Tony flera anmärkningar på hur likt sjukhuset är ett fängelse och 

beskriver det som att hon nästan kan känna ”kedjan rassla om foten”. (s. 163) Intressant i det 

här fallet är att det vistas både kvinnor och män på sjukhuset. Tony förklarar att de är väldigt få 

kvinnliga patienter då sjukhemmet från början varit inrättat endast för manliga patienter. Hon 

anmärker dessutom på att männen har det bättre då den oroliga avdelningen hos dem finns i en 

särskild våning.200 En dag träffar Tony även oväntat sin kusin Magnus. Hon blir dock inte sär-

skilt förvånad och resonerar i termer som att ”skuggan breder ut sig”, det vill säga sjukdomen 

som finns på hennes mors sida av släkten. Därefter nämns han inte igen. (s.170) 

I romanen förekommer även en social kritik; Tony beskriver hur man skulle kunna reformera 

och förbättra sjukhemmen. I en snudd på självironisk kommentar skriver hon till exempel: ”Det 

mesta är så förfallet här, nästan alla ting äro så föråldrade! Det löjliga är att till och med pinored-

skapen är det, till exempel de här tvångshandskarna med vilka jag mycket lättare river av mig 

håret, än om jag vore utan dem.” (s. 114) Williams framhåller att Tonys sista läroår inte är 

någon tesroman, utan istället en djupdykning i de existentiella kränkningar Tony får stå ut 

med.201 Kanske kan man ändå ana något av ett framåtblickande när det kommer till den psyki-

atriska vården, som liknande den Gadelius så ivrigt proklamerade vid ungefär samma tid. Om 

Else Kant helst skulle se alla ”Hieronimusar” instängda på sina egna institutioner eller i bästa 

fall avsatta för all framtid, verkar Tony hellre vilja slå sig ner med den självbelåtna Lukas Gold-

berg och diskutera sina nya idéer.  

 Tony får efter ett tag flytta in i ett nytt rum som är större och ljusare, men måste dela 

rummet med en annan patient, Lillian, som hon anser vara mycket sjukare än hon själv. Tony 

blir även bekant med andra kvinnliga patienter vars umgänge hon så småningom lär sig att 

uppskatta. När hon tittar in till en av dem, fröken Harden, märker hon att så fort överläkaren 

kommer in skiftar hennes ansiktsuttryck och det är som att fröken Harden ”krupit in i sitt skal” 

vid blotta åsynen av Goldberg (s. 121).   

  
 Han tycker ej om att patienterna tala vid varandra. Dylika förströelser är icke för sådana som oss, och vem 

 vet vad vi skulle kunna hitta på? […] Vi äro inte längre två bildade personer, som då de en stund träffas 

 fritt få tala om de ämnen, som livligast intressera dem: vi äro inlåsta i ett avskyvärt rött tegelfängelse, där 

                                                           
200 Jag har för övrigt inte stött på mycket information kring uppdelningen av manliga/kvinnliga sjukhus/avdel-

ningar och när dessa i sådana fall övergavs i de översikterna kring psykiatrin jag använt mig av. I Tonys sista 

läroår rör sig kvinnorna och männen på samma ytor, men verkar ha olika sov-avdelningar. I Professor Hieronimus 

nämner Else att hon kan höra de manliga delirium-patienterna från våningen under, medan hon inte nämner några 

manliga patienter på S:t Jörgen. 
201 Williams, 2013, s. 181.  
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 fönstren ej kunna slås upp på vid gavel som i vanliga bostäder och där fångvaktare och vakterskor skramla 

 med tunga nyckelknippor. Tigande betrakta vi varandra, och den ena söker att i den andras ögon utläsa 

 hennes tankar. (s. 120-121) 

 

Här skulle man kunna se det som att ”förnuftets monolog rörande galenskapen” har internali-

serats, åtminstone hos fröken Harden. Hon blir tystad, inte genom att bli tillsagd, utan endast 

av överläkarens närvaro och blick. Vad som utspelat sig dem emellan utsägs aldrig, utan man 

får endast gissa sig till det. 

 Under vistelsen får Tony flera ångestattacker och utbrott, hon slänger sig mot väggar och 

har sönder saker. Hennes behandling består i att bli lagd i tvångshandskar och åtskilliga mor-

finsprutor. Tony konstaterar själv att dessa sprutor gör att hon i själva verket får fler syner och 

hallucinationer och stjälper mer än hjälper. På andra ställen uttrycker hon istället sin kärlek till 

medicinerna som består i olika pulver, men dessa passager återkommer ofta i formen av att 

berättaren beskriver det som en ”livslång kärlek”, vilket ger en hint om att den vuxna Tony inte 

blivit fri från dem. Vid ett tillfälle får Tony en plötslig ingivelse om att hon vill mörda en annan 

patient på avdelningen. När hon berättar om detta för läkaren får hon endast till svar att det är 

en tvångstanke. (s. 240) Som ovan nämnt var tvångstankar ett av de symptom som kopplades 

starkt till hysteri. 

 En av de saker som utmärker skildringen av Tonys sjukdom är de många beskrivningarna 

av hennes dödslängtan och självmordstankar. De är ofta färgrika och på, kanske ett nästan pa-

radoxalt vis, några av de mest poetiska i romansviten. Vid ett tillfälle beskriver hon det på 

följande vis: 

 

 Jag är dödstrött, sorgsen in i själen. Jag längtar efter en jordkula, ett svart tyst hål, där jag kunde få glida 

 ned och vila. Tanken på döden känns som en lisa, om döden betyder mörker och stillhet. Den där strålande 

 himlen, varest vitklädda änglar slå på cymbaler och sjunga, medan Guds röst ibland ljuder som tordönsbul-

 ler, har sällan förefallit mig så motbjudande som i den stunden. (s. 119) 

 

Döden beskrivs här som en lugnande tanke som också får henne att somna rofyllt på det turbu-

lenta sjukhuset. Intressant i en annan passage är hur meningen ”om döden betyder mörker och 

stillhet” istället bytts ut till det mer konstaterande ”Och döden är tystnad och natt och frihet”: 

 

 På byrån står en flaska eau-de-cologne, som jag fick i julklapp och som man nu oförsiktigt lämnat kvar. Jag 

 reser mig upp, och tar den. Om jag drucke ur den skulle jag förmodligen dö. Och döden är tystnad och natt 

 och frihet från tankar. (s. 248)  

 

Tony gör här ett försök att tömma parfymflaskan men klarar inte av det. Efter bara några klun-

kar kastar hon flaskan till marken men blir påfallande berusad och intas av ett slags storhets-

vansinne; ”Jag skall bli en ryktbar kokott, världen skall ligga för mina fötter. Jag hör fraset av 
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siden och sorlet av röster, jag bevistar kapplöpningar och operaföreställningar […]” (s. 248). 

Den här känslan kommer till uttryck på flera platser i romanen och tycks vara ett sinnestillstånd 

som är nära kopplat till ångesten, men som också alltid sjunker tillbaka efter ett tag. Mitt i detta 

rus kommer även några av de reformtankar som hon har angående vården: ”[…] och mina 

pengar skänker jag till en fond, för vilken skall byggas ett stort sinnessjukhem, ett palats, där 

landets förnämsta artister och konstnärer skola samverka för att dårarna skola få det vackert 

omkring sig.” (s. 248-249)  

 Ett av de stora dilemman som uppenbarar sig för Tony är när hon bestämmer sig för att 

berätta om hur Iller utnyttjat henne för överläkaren. Hon blir genast misstrodd och mitt framför 

henne resonerar Goldberg tillsammans med underläkaren om att hennes historia istället måste 

betyda att hon är kär i honom och vill komma åt honom på ett eller annat sätt. Tony registrerar 

här trött att de talar om henne i tredjeperson. Efter att hon skrivit till Iller kommer han till slut 

till sjukhuset, men avvisar hela historien direkt och menar att hon talar osanning – det faktum 

att hon nämner det tas istället som ett bevis på hennes sjukdom. Tony blir alltmer bitter och 

känner sig förråd, men kommer därefter till insikt om att bara hon tar tillbaka sin anklagelse 

kan det ses som ett tecken på tillfrisknande. Här kan man dra liknelser till hur Else blir frisk-

förklarad så fort hon slutar upp att kämpa emot sin sjukdomsstämpel och accepterar behand-

lingen. Hela händelseförloppet förstärker förstås hur utlämnad Tony är inför läkarnas godtyck-

liga bedömningar och den patriarkala samhällsstrukturen. Makten de båda manliga läkarna har 

över henne är absolut – endast genom att ljuga kan hon bli fri från sjukhemmet. Så blir Tony 

utskriven till sist. 

 Jag ska inte gå in alltför djupt på vad som händer med Tony efter att hon lämnat sjukhuset. 

Men en viktig beståndsdel i historien är att hon i sin iver efter att få doktor Illers erkännande av 

vad som utspelat dem emellan skriver ner hela händelseförloppet i en efterkonstruerad dagbok. 

Hon ger dessa blad till honom och får sin efterlängtade hämnd i och med att han konstaterar att 

allt är sant. Liksom hos Else och Suzanne är skrivandet även här starkt kopplat till återupprät-

telsen. Williams har beskrivit detta som författarens konstnärliga självdeklaration. ”Även om 

Tonys lidande inte minskar har hon ändå med pennans hjälp uppnått sitt mål – en symboltyngd 

episod i Krusenstjernas författarskap som pekar både på konstens sanningssträvan och efter-

konstruktion.”202 Precis som här påpekas, leder inte denna akt till att hon mår avsevärt bättre; 

faktum är att Tonys sjukdom fortskrider även efter utskrivningen, men blir ändå en symbolisk 

seger. 

                                                           
202 Williams, 2013, s. 190. 
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Tony reser därefter till England, träffar en okänd engelsman vid namn Mr Blake, rymmer ifrån 

sin värdfamilj till Manchester för att träffa honom, reser sedan tillbaka och blir sjuk igen. Så 

fort hon kommer till London beskriver hon det som att hon drabbas av leda, närmare bestämt 

den ”engelska spleen”. (s. 294) Även här möter vi ett uttryck med idéhistorisk relevans, som 

visar hur kontextberoende protagonistens olika känslouttryck och sjukdomsupplevelser är. 

Foucault har beskrivit hur ”Engelsk sjuka” uppstod under 1700-talet som ett exempel på hur 

ekonomiska och politiska förklaringar kunde användas för att förklara vansinne. Melankoli bör-

jade ses som en specifikt engelsk egenskap och det blev både ett medicinskt faktum och ett stort 

litterärt tema. Det förklarades med det speciella klimatet, rikedomarna i den engelska societeten 

och det lättjefulla liv de förde.203  

 Romanen slutar med att Tony befinner sig på båten hem och tänker: ”Jag längtade efter 

en strand att sjunka in mot eller en klippa att vila på, men jag fann ingenting. Då grät jag, därför 

att jag inte hade något fäste.” (s. 322)  

 

4.3.3. Avslutande diskussion 

Tonys sjukdom förklaras inledningsvis som hysteri, en stor kultursjukdom vid tiden, och hon 

får under svitens gång träffa tre läkare – en ur varje grupp av de som Johannisson radat upp 

som typiska för 1900-talets första hälft; den privata nervläkaren, den psykodynamiskt oriente-

rade och den auktoritära överläkaren vid mentalsjukhuset. Intressant i skildringen av sjukhus-

vistelsen är hur lite som berättas om vad Tony och överläkaren talar om. Ska man tolka det som 

att de faktiskt inte talar särskilt mycket om Tonys eventuella diagnos, eller att detta helt enkelt 

inte är med i Tonys återberättelse av vistelsen? I jämförelse med exempelvis professor Hiero-

nimus som ständigt benämner Else ”galen” förekommer inte särskilt mycket av detta i Tonys 

sista läroår. Det enda vi får ta del av är när Goldberg förklarar Tonys tankar som ett symptom 

på tvångstankar. När hon i berättelsen beskriver sig själv som en ”hysterisk flicka”, är det något 

tvetydigt om hon gör detta med distans eller om hon faktiskt godtagit sjukdomen som en regel-

rätt diagnos.  

Olika tolkningar har gjorts kring vad som faktiskt är orsaken eller den utlösande faktorn till 

sjukdomen hos Tony. Järvstad tillhandahåller två; Tonys olika erfarenheter har alla bidragit till 

den, men den tyngst vägande är Illers agerande, som Järvstad menar är hela anledningen till att 

hon hamnar på sjukhemmet.204 Den andra, vilken kanske kan ses som en mer genomgripande 

tolkning lyder:  

                                                           
203 Foucault, 2010, s. 229. 
204 Järvstad, 1996, s. 72. 
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 […] hjältinnan i Tony-serien måste bli sjuk för att överhuvudtaget kunna visa vrede och komma till insikt 

 om sitt eget predikament. Grymt nog kommer Tony till denna insikt innanför en patriarkalisk institutions 

 väggar, varvid hon här samtidigt bekräftar bilden av att kvinnan är galen och hysterisk och i behov av 

 marginalisering så att hon inte rubbar patriarkatets cirklar mer än nödvändigt.205 

 

En annan tolkning framhålls av Williams; sjukdomen blir ett positivt alternativ till att gifta sig 

med ”tråkmånsen” Herbert; ”Och före Tony har modern och Barbara Ruthven gått samma öde 

till mötes: alla slås de till marken av den sexualitet som de vill men inte kan bejaka.”206Även 

Mazzarella, som redovisat ovan, framhåller att Tonys sjukdom kan ses som en protest mot en 

alltför trång kvinnoroll. 

 Oavsett hur man väljer att se på det är en vägande omständighet, enligt mig, just Tonys 

brist på sysselsättning, eller kanske snarare mening. Får hon, för att återkomma till Freud, älska 

och arbeta? Det är tydligt att det första är fråntaget henne, men när både Else och Suzanne på 

sina skilda sätt för en kamp för att uppnå yrkesmässiga mål, tycks Tony hela tiden famla i 

mörkret. Järvstad skriver att Tony blir den eviga sökaren, men att det ovissa slutet samtidigt 

öppnar upp för framtiden.207 Det sistnämnda är tänkvärt, men också vagt. Gadelius skrev om 

hysterin att den ofta rörde kvinnor i samhällets förmögnare klasser som: 

 

 […] äro uttråkade af livet, bortskämda och försoffade af bekvämlighet och övferflöd. Bristande sysselsätt-

 ning tvingar dem att kring den egna personen koncentrera hela sin upp märksamhet och af de minsta kräm-

 por blir genom det stegrade intresset en sjukdom, med hvars skötande  de hafva en slags sysselsättning, 

 som utfyller tiden. Häraf följer, att de äro sjuka så att säga con amore och knappast önska att blifva 

 friska.208 

 

Precis som Johannisson påvisat fanns en tydlig misstänksamhet gentemot vissa kvinnors sjuk-

domsupplevelser vilket blir synligt här, men vad mer är att Gadelius på sätt och vis beskriver 

Tonys belägenhet – hon har ingen sysselsättning och kan därför sägas falla in i stereotypen. 

Men det intressanta i Gadelius beskrivning är att han samtidigt beskriver paradoxen i kvinnor-

nas predikament, hur många kvinnor i de högre samhällsklasserna hade vid 1913 (när Gadelius 

skrev ner detta) tillgång till ett yrke eller en sysselsättning att tala om? Samtidigt som han för-

minskar dessa kvinnor genom att påstå att de är inbillningssjuka levererar han en, förmodligen 

omedveten, social kritik rörande kvinnans ställning i samhället.   

                                                           
205 Järvstad, 1996, s. 84. 
206 Williams, 2013, s. 175. 
207 Järvstad, 1996, s. 84. 
208 Gadelius, 1913, s. 21-22. 
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Är det en offer- medikaliserings- eller aktörsberättelse? Det går att konstatera att det här finns 

något av alla delar. Men om man istället för att fokusera på var romanhjältinnan eventuellt slutar 

upp, kan man kanske ta fasta på vad hon faktiskt tagit med sig. Även om det blir tydligt att 

Tony inte kommit över det faktum att hon blivit satt på institutionen från första början och 

fortfarande kan höra ”rasslandet av kedjor”, kommer även andra erfarenheter till uttryck. Hon 

resonerar på flertalet ställen i termer som dessa: 

 

 O, ni kloka, ni kloka! Tusen irrbloss dansa över jorden. Se ni dem icke? Vi galna, vi dansa också! Vi förstå 

 jorden bättre än ni. Vi se ju, hur den tumlar runt, runt. För länge sedan ha vi förstått vår maktlöshet. Vi veta, 

 att det inte finns gränser, att allt är oändligt, ofattbart. Vi våga gripas av denna svindel. Ni våga det icke. 

 Och när vi komma tillbaka, när vi kravla oss upp ur jorden, veta vi lite mer än ni. Lidandet lär oss. Livet är 

 ofattbart. Det förstodo vi, och därför miste vi förståndet. Ni kloka neka att förstå. Se ni då icke, att vägen 

 tar slut? Känna ni icke draget av den iskalla vind, som sveper runt världen? (s. 265)  

 

Och det är just detta som både Woolf och Bernhardsson begrundat – antingen om man ser det 

som att Tony har fått en helt ny syn på livet eller att hon för alltid kommer att identifiera sig 

som sjuk. Det vill säga – här åskådliggörs både den definiering och identifiering som Bern-

hardsson framhållit kan skapas ur sjukdomen. Tony tycks vilja förmedla värdet i de erfarenheter 

hon och andra i hennes situation gjort, något som resulterar i andra perspektiv att se på världen. 

Hon skriver vidare: ”Nu skulle jag åter börja leva ute bland människorna, tyngd av den vetskap 

om livet och lidandet jag förvärvat.” (s. 266)  

 Vad som utmärker skildringen är även valet av narratologiskt grepp – kanske pekar jag-

berättandet mot en ny typ av acceptans vad gäller sjukdom? Genom valet av perspektiv kryper 

sig Tonys tankar och känslor tvivelsutan närmare inpå läsaren. Distansen i de två första roma-

nerna, som kommer naturligt ur det vuxna återblickandet på en barndom, lyser med sin frånvaro 

under sjukhusvistelsen. Denna återberättas direkt i presens, något som även bidrar till att de två 

skilda perspektiven berikar varandra; när Tony i slutet reflekterar över hur hon aldrig kommer 

att glömma känslan av att vara instängd blir det desto mer övertygande i och med att man som 

läsare även fått ta del av upplevelserna i en, så att säga, fiktiv realtid.  

  

 

5. Slutdiskussion 

5.1. Berättelsen om sjukdom 

Det de fyra romanerna alla tycks utgöra ett gott prov på gäller devisen ”illness calls for stories” 

– och detta inte bara i förhållande till verkens själva existens, utan även genom romanprotago-

nisternas till synes starka vilja att skriva för att få återupprättelse, vare sig det rör sig om ett 
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brev, en dagbok eller rentav två romaner. De metalitterära kommentarerna är uppenbara i både 

Skrams och Krusenstjernas verk, men kanske mindre så hos Landquist. Att det skrivna ordet på 

något sätt verkar förlösande för huvudpersonerna tycks ändå otvivelaktigt. Kanske har det också 

att göra med det som både Woolf och Bernhardsson var inne på, nämligen att sjukdom leder till 

nya sätt att se på världen, erfarenheter som är värda att dela med andra. Det vill säga, är det 

först i det avvikande som individen träder fram? Läkaren och litteraturvetaren Rita Charon är 

inne på ett liknande spår och skriver i Narrative Medicine (2006):  

 

 Although an illness might trigger dissociation from life, it can also distill the life, concentrate all its deepest 

 meanings, heighten its organizing principles, expose its underlying unity. This is not to say that illness is a 

 gift […] but rather that, as it takes away, illness also gives searing clarity about the life being lived around 

 it.”209 

 

Metaperspektivet i dessa romaner finns med andra ord på två nivåer: historierna om upplevel-

serna av sjukdomen som blir skrivna i romanerna, det vill säga på den litterära nivån, och de 

faktiska romanerna som så att säga har blivit frukten av sjukdomsupplevelserna, på författarni-

vån. Detta åtminstone hos Skram och Krusenstjerna.  

 Romanerna om Else är kanske de som tydligast illustrerar en aktörsberättelse, där Else så 

att säga, går ”segrande” ur striden med läkarna och de manliga auktoriteterna med en historia 

att berätta. Men även om Tony och Suzanne inte på samma vis går triumferande iväg på roma-

nernas sista sidor, är det ändå med en känsla av att ha varit med om något som fått dem att se 

nya sidor av verkligheten. Inte minst Tony, som på flera ställen påpekar detta och beskriver de 

friska som tillhörande ett helt annat släkte, vilket även går i linje med det Bernhardsson tog 

upp; att sjukdom kan leda till nya definieringar och identifieringar. Det metaforiska tänkandet 

kring sjukdom som ”en annan sida” av livet dyker upp på flera ställen i litteraturen. Den kända 

inledningen till Susan Sontags Illness as Metaphor (1978) lyder just:  

 

 Illness is the night-side of life, a more onerous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship, in 

 the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, 

 sooner or later each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of that other place.210 
 

Därefter är Sontags hela uppsåt med boken att visa på att det bästa och hälsosammaste sättet att 

se på sjukdom är att inte se den som en metafor, även om det är svårt. Men citatet säger ändå 

något om den kulturellt präglade synen på vad det innebär att vara sjuk.  

                                                           
209 Rita Charon, Narrative Medicine: Honoring the stories of Illness, Oxford University Press, Oxford, 2006, s. 

97. 
210 Susan Sontag, Illness as Metaphor, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1978, s. 3. 
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Av romanerna jag här har analyserat är det kanske framförallt Skram som bäst klarat sig undan 

detta metaforiska tänkande, hennes dokumentära verk tycks mest visa på en pragmatisk och 

inte minst indignerad förhållning till sjukdomen och vården, men detta måste ses i relation till 

att Else under romanernas gång också blir alltmer säker på att hon inte är sjuk överhuvudtaget. 

Annat är det med Suzanne och Tony, som mer bildligt beskriver känslorna av att vara tyngd av 

sjukdomens grepp, samtidigt som även de fylls av känslor av vanmakt och aggression gentemot 

den patriarkalt inrättade psykiatriska vården i respektive roman. 

 Som tidigare nämnt, hävdar Foucault att det i det förflutna funnits en gästvänlighet gente-

mot ”vanvettet”, bland annat i litteraturen, som nu tystats ned. Gästvänlighet är inte det som 

skildras i de här romanerna, men kanske skulle man kunna säga att den här litteraturen pekar 

mot en ny acceptans. I de tre olika gestaltningarna används olika berättartekniker, och även om 

mitt material sträcker sig till endast tre författarskap tror jag ändå att det finns en poäng med att 

tredjepersonsperspektivet med den utomstående berättaren byts ut mot ett jag-berättande i och 

med Tonytrilogin. När Krusenstjerna skildrar Tonys psykiska lidande och vistelse på sinnes-

sjukhuset i jag-form 1926 tror jag att något litet har förändrats sedan Skrams och Landquists 

romaner 1895 respektive 1915. Kanske kan man ana en groende acceptans för det så kallade 

”vanvettet”? När Yalom 1980 benämner den kvinnliga berättelsen om psykisk sjukdom som en 

egen subgenre har något definitivt hänt. Johannisson skriver att det varit mer tillåtet för kvinnor 

att uttrycka galenskap. Gäller detta även i litteraturen?  

 En annan viktig poäng med dessa romaner är att alla tre huvudpersoner befinner sig i en 

över- eller medelklass och att perspektivet är starkt färgat av detta. Johannisson har framhållit 

hur att läggas in på mentalsjukhus kunde leda till en känsla av deklassering för personer ur 

överklassen, och detta blir väldigt tydligt i berättelsen om Else, vilket även framhållits av Jöns-

son. Även om det inte står lika tydligt uttryckt hos Krusenstjerna skulle jag ändå vilja påstå att 

det finns drag av detta i berättelsen om Tony. Att hon exempelvis blir djupt kränkt över att ”två 

bildade människor” inte kan få tala om vad de vill på sjukhuset, skulle kunna ses som ett tecken 

på detta. Ett annat historiskt tänkvärt faktum är att Suzanne inte blir inlagd på ett mentalsjukhus 

– detta skulle kunna ses som ett utslag av att hon tillhör en väldigt privilegierad överklass och 

därför endast får träffa privatläkare och vistas på sanatorium. Även Tony får till en början bli 

vårdad i hemmet och mentalsjukhuset blir den sista utvägen. Det finns en poäng med det som 

Olsson tar upp, nämligen att när vansinnet på artonhundratalet började kontrasteras mot det 

borgerliga idealet, inleddes även en normalitetspolitik. Och denna normalitet inbegriper såväl 

frågor om hälsa som klass och kön. 
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5.2. Kvinnlighet och galenskap 

Johannisson har skrivit mycket om hur begreppen kvinnlighet och galenskap är djupt samman-

flätade, precis som dikotomierna manligt/kvinnligt, mörker/ljus och rationalitet/irrationalitet. 

Även Foucault skriver om hur förnuftet hela tiden försöker tysta oförnuftet eller det ”galna” i 

den västerländska vetenskapen och inte minst i vården av så kallade sinnessjuka, något som 

gäller både för män och kvinnor.  

 En klassisk feministisk tolkning är att det är just den påstådda kvinnliga irrationaliteten 

som låstes in på mentalsjukhusen, där diagnoser som hysteri fanns till endast för att tysta be-

svärliga och icke-normativa kvinnor. Men Johannisson påpekar på flera ställen att kvinnorna 

även kunde använda sina sjukdomar som en motmakt och göra eventuella vinster utifrån den, 

att den kunde vara en roll att gå in i och inte minst vara ett sätt att fly omgivningens krav och 

förväntningar. Frågan är om detta är applicerbart på Elses, Tonys och Suzannes olika vistelser 

på sjukhus och kurorter? Kanske till viss del. Else tycks fly från sin konstnärliga skaparkris, 

Suzanne från trängande manliga relationer och pressande studier – som vi sett, ändå inte skulle 

leda någonstans – och Tony från eventuella förväntningar på äktenskap och en passiv kvinnlig 

roll. Min tolkning av dessa romaner rör sig istället mot ett litet annat håll, nämligen den om den 

förlorade meningen. Jag har svårt att se hur dessa protagonister gör några egentliga vinster av 

sina sjukdomar och inlåsningar, utan ser deras tillstånd snarare som ett uttryck för en menings-

löshet i tillvaron och ett tappat fotfäste (som ju också är vad den sista meningen i Tonys sista 

läroår uttrycker). Vad händer om Else inte längre kan skapa och hennes roll som konstnär går 

förlorad, är hon då inte bara en hustru och mor som trängs av det vardagligas praktiker? Och 

när Suzanne inte längre ser meningen i att studera, vad består hennes identitet i? Tony, som inte 

har ett utpräglat yrkesliv eller klar sysselsättning, tycks kanske på grund av just det, ha tappat 

viljan att fortsätta på den upptrampade stigen mot äktenskap och outtröttliga sällskapsmiddagar. 

Johannisson påvisade inledningsvis hur det fanns kvinnor som valde sjukdomen som en iden-

titet, och hur detta kunde ses en form av kontroll och maktdemonstration. I de här romanerna 

tror jag att man kan se saken i omvänd ordning: dessa kvinnor tappar sin, för tiden alternativa, 

identitet och hamnar därför i sjukdomen. Och sjukdomen innebär ett lidande; både Else, Tony 

och Suzanne skildras i och skildrar sina stora psykiska och fysiska kval, där både livs- och döds-

ångesten ständigt finns närvarande. 

 Av denna anledning faller de alla in i vårdens händer och får uppleva vad det innebär att 

tvingas i sängläge, vara under ständig bevakning och bli utsatta för de manliga läkarnas miss-
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tänksamma blick. Samtidigt utspelar sig dessa verk under en tid där psykiatrin var under för-

ändring – det fanns en stark vilja till reformering och humanism. Från läkarnas håll var det, om 

man exempelvis får tro Gadelius och andra nutida tecknare av psykiatrins historia, med gott 

uppsåt man införde dessa metoder och praktiker. Man ville exempelvis med hjälp av god moral, 

renhet och disciplin hjälpa de ”sinnessjuka” på väg mot ett friskare liv, även om detta innebar 

tvångshandskar, inspärrning och allmänna integritetskränkningar. Qvarsell är en av dem som 

lyft problematiken med läkarens dubbla roll, som består i att både värna patientens bästa och 

samhällets, samt den allmänna svårigheten psykiatrin befunnit sig i. Som institution har den 

kritiserats från flera håll, inte minst under 60-talet och den anti-psykiatriska vågen som leddes 

av bland annat Goffman, men också genom tänkare som Foucault. 

 Vad som därutöver utvecklades under början av 1900-talet var den nya psykoanalysen, 

som inte gjorde ett väldigt stort, men ändå synligt, avtryck i Sverige vid tiden. Den behandlas 

ambivalent av Landquist, men kanske ändå en smula mer positivt hos Krusenstjerna.  

I mina analyser har det blivit tydligt att den manliga läkarens makt vid tiden var fullkomlig i 

allmänhet, men gentemot de kvinnliga patienterna i synnerhet. Protagonisterna är till stor del 

underställda ett intrikat manligt socialt nät där läkare, fäder och makar kan ta beslut över deras 

huvuden och sluta kontrakt som är till deras, inte minst ekonomiska, fördelar. Tiden kring se-

kelskiftet är ju en tid då kvinnans rättigheter inte är självklara, men kanske är det som Woolf 

skrev i A Room of One’s Own: ”The history of men’s opposition to women’s emancipation is 

more interesting perhaps than the story of that emancipation itself.”211 Sättet på vilket dessa 

patriarkala strukturer försöker tysta kvinnorna är kanske det som är det egentliga intressanta, 

och här framförallt i den framväxande psykiatrin, snarare än hur kvinnorna i slutändan lyckas 

få sina röster hörda. 

 

5.3. Psykisk sjukdom – subjektivt upplevd, kulturellt tolkad 

Krane hävdar att Skram för första gången för in ordet ”livsangst” i litteraturen – en nästan 

svindlande tanke. Men hur ska man med dagens ögon förhålla sig till ordet i den historiskt 

kontextuella betydelsen? Johannisson skriver under den talande kapitelrubriken ”Melankolins 

historia eller: fanns panikångest förr?” att vad som är klart är att både föreställningarna om och 

uttrycksformerna för, i det här fallet melankoli, förändras, men vad som är mindre klart är om 

innehållet i känslan och sjukdomsbegreppet också förändras. Enligt Johannisson skulle melan-

kolin som erfarenhet kunna ses som det psykiska lidandets urform, men benämningarna har 

                                                           
211 Woolf, 2011, s. 50-51. 
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förändrats och flutit in begrepp som exempelvis spleen, nervositet eller depression. Vissa häv-

dar att melankolin skulle kunna läsas som ett förmodernt namn på depression, men enligt Jo-

hannisson innebär detta att man plockar ut de tecken som anses ingå idag och tar bort andra.  

 
 Men att hävda att vad som då kallades melankoli egentligen är något annat illustrerar bara varje samtids 

 instängning i sina egna förklaringsmodeller. När till exempel Samuel Johnsons yviga melankolispråk görs 

 till ett fall av Tourettes syndrom markerar det eftervärldens högmod, men också en förhastad slutsats: 

 tecken förväxlas med orsak.212  
 

Det här ringar in ett av de problem som uppenbarat sig i mitt arbete med den här uppsatsen. För 

att hålla mig trogen mitt syfte har jag varit tvungen att hålla mig ifrån att klåfingrigt börja ana-

lysera romanpersonernas eventuella diagnoser och problem sett ur dagens perspektiv. Det finns 

med andra ord en anledning till att jag inte använt mig av psykiatriska översiktsverk av den typ 

som Johan Cullberg skrivit, eller psykoanalytiskt inriktade verk av exempelvis Clarence 

Craaford – jag har velat undvika att försöka mig på vad som skulle kunna ha blivit anakronist-

iska tolkningar av känslouttryck och sjukdomsupplevelser från en annan tid. Det är självklart 

frestande att tänka i banor som att: skulle man ändå inte kunna se på Tonys symptom som 

typiska för bipolaritet? Men för det första anser jag att det ligger något i det Johannisson po-

ängterar, nämligen att känslor uppstår i subjektet, men formas och kontrolleras av sociala och 

kulturella mekanismer, och för det andra hade det blivit en helt annan typ av uppsats som i 

förlängningen lett fram till en biografisk läsning.213 Jag har i enlighet med mitt syfte försökt att 

så mycket som möjligt förhålla mig till det språk, de begrepp och de termer som författarna 

själva använt sig av och därmed försöka dra idé- och medicinhistoriska slutsatser utifrån dem. 

Som även Bernhardsson visat, så är sjukdom ett mänskligt grundvillkor, men upplevelsen av 

den är på samma gång starkt tidsbunden. 

 Ska man tillåta sig att göra en liten blick framåt kan man konstatera att mycket har hänt 

inte bara i psykiatrin, utan även i gestaltningen av den i litteraturen, sedan tiden för mitt 

material. Erik Forsberg beskriver i Den stora utflyttningen – studier av psykiatrins omvandling 

från 1994 psykiatrin efter andra världskriget som ”den stora utflyttningen”, vilket kontrasteras 

mot ”den stora inspärrningen” som rådde under tiden innan.214 När landstingen 1967 tog över 

driften av de tidigare statliga sjukhusen skedde en avhospitalisering där patienter helt enkelt 

flyttades ut från de stora institutionerna. De bakomliggande faktorerna kan helt kort samman-

                                                           
212 Johannisson, 2010, s. 258 
213 Johannisson, 2010, s. 259. 
214 Erik Forsberg, Den stora utflyttningen: studier av psykiatrins omvandling, Centrum för folkhälsoforskning, 

Karlstad, 1994, s. 13. 
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fattas som psykofarmakas intåg, den ideologiska kritiken mot psykiatrin och ekonomiska för-

hållanden som exempelvis offentliga besparingar. Men även avinstitutionaliseringen blev kri-

tiserad, speciellt för dess bristande förmåga att ta hand om så kallade ”psykiskt långtids-

sjuka”.215 Qvarsell påpekar även hur psykofarmakan på 50-talet blev kritiserad för att den inte 

bidrog till några långsiktiga lösningar och för att den passiviserade patienterna.216 

Att en undersökning och jämförelse med den samtida litteraturen skulle leda till helt andra slut-

satser och perspektiv på den psykiatriska vården känns högst troligt – och det är en undersök-

ning jag välkomnar. För att bara nämna ett enda samtida exempel jag stött på, så beskriver 

Caroline Ringskog Ferrada Noli i sin roman Rich boy (2018) en av huvudpersonernas vistelse 

på mentalsjukhuset Beckomberga i den mycket komprimerade passagen nedan på följande vis: 

 

 Det fanns ingenting att klaga på på Beckomberga, förutom en sak. Mellan där strumporna slutar och natt-

 skjortan börjar fanns ett glapp där hon frös väldigt ofta. Men det var underbart att hennes största problem 

 var så litet. Kaj tyckte inte om sjukhus, läkare, henne. 

 Han kom inte och hälsade på. Hon undrade om inte det här var den bästa tiden i hennes liv.217 

 

Anneli Jordahl skrev 2015 under rubriken ”Ångestladdat” i Aftonbladet att psykisk ohälsa var 

en ny litterär trend och nämnde exempel som Sara Stridsbergs Beckomberga (2014), Anna Jör-

gensdotters Drömmen om Ester (2015) samt Johannissons idéhistoriska verk, vilka jag till stor 

del lutar mig mot i den här uppsatsen. Jordahl formulerar ett tänkvärt resonemang angående 

litteraturens roll i förhållande till psykisk sjukdom: ”Konstnärerna och författarna ligger ofta 

före politiker och myndigheter vad gäller att ringa in det mentala tillståndet i landet. Konsten 

är känselsprötet och lackmuspapperet som snabbt fångar mänsklig utsatthet i förhållande till 

det politiska och ideologiska systemet.”218 Det här citatet känns relevant, inte bara ur ett litte-

raturvetenskapligt perspektiv, utan även för att det säger något om vad det kan betyda att skildra 

erfarenheter av sjukdom ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Det här är något som jag tänker 

förmodligen är lika giltigt idag som för hundra år sedan, vare sig man väljer att se på författarna 

som lejontämjare eller inte. 

  

                                                           
215 Forsberg, 1994, s. 22-30. För vidare läsning om perioden se exempelvis av Jan-Otto Ottossons Psykiatrin i 

Sverige: Vägval och vägvisare från 2003. 
216 Qvarsell, 1991, s. 108-109. 
217 Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Rich boy: roman, Natur och kultur, 2018, s. 148. 
218 Anneli Jordahl, ”Ångestladdat”, Aftonbladet, 21/12 2015, https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecens-

ioner/article21977032.ab (2018-02-20) 
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