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I IO F orskningsöv er s ik t er

Den senare tränger, menar Dobrée, djupare än verkligheten och övergår ibland i det 
övernaturliga. Han urskiljer fyra olika slags fabler, moraliska, politiska, mystiska och 
filosofiska. De förknippas, förklarligt nog, med den ibland svårförståeliga symbolik som 
finns i många av berättelserna. Dobrées slutsats blir att allteftersom Kiplings

»broodings of life became deeper as a result of his family disasters and his later 
increasing physical pain, and his mastery of the short-story form increased, (he) became 
always more inclined to introduce an element of fable, adding a fourth dimension to 
the pictures he presented of human beings, their actions and reactions.»
Enligt Dobrée ligger detta bakom det faktum att Kipling en lång tid blev »the Kipling 

that nobody read» (Edmund Wilsons term). Medan han å ena sidan är en framstående 
realist, är det omöjligt att helt tränga in till kärnan av vad han vill säga om man inte 
vinner insikt om »the fabular element», ja, frågan är om det överhuvud är möjligt att 
fullständigt förstå honom ens då.

Ur Dobrées rika bok, som tar up de teman Bodeisen lagt vikt vid från delvis andra 
aspekter, kan också nämnas en diskussion av skillnaden mellan hans »poetry» och 
»verse», som T. S. Eliot tidigare sökt komma till rätta med. Dobrée finner tre slags 
»poetry»: »the lyric-romantic», »poems of thought and experience», och »actuality poems». 
När det gäller »verse», ansluter Dobrée sig till A. L. Rowse, som sagt: »What is certain 
is that Kipling was the last poet to express the whole life of a people, and to speak 
directly to and for the people. The poets of the 1930s talked about it, but Kipling 
did it.»

Slutligen vill jag inte underlåta att nämna ett intressant appendix, som fått rubriken 
»Some Rare or Invented Words Used by Kipling», och som kan ge kiplingläsaren god 
hjälp till förståelse av framför allt dikterna.

Denna översikt har visat att kiplingsforskningen är intensivare än någonsin. För 
utförlighetens skull vill jag emellertid nämna ytterligare några verk, som inte tagits upp 
till behandling här. Det är K ipling and the Critics (ed. E. L. Gilbert, New York, 1965); 
Richard Faber, The Vision and the N eed  (London 1966; en briljant analys av de poli
tiska idéerna); samt L. L. Cornell, K ipling  in India  (1966; behandlar Kiplings tidiga 
utveckling).

Lennart Peterson

Gunnar Axberger, diktaren och elden
GUNNAR Ax b e r g e r : Diktarfantasi och eld. En litteraturvetenskaplig undersökning  

under jämförelse med ett rättspsykiatriskt material. Del I. (379 sidor.) Natur och Kultur. 
Sthlm 1967.

»Det är elden, som betyder något.»
Hjalmar Bergman

I slutet av kapitlet Fredrika Bremer och elden refererar Gunnar Axberger i sin senaste 
bok en finländsk läkares skildring av en sjuttonårig flicka som anlagt ett flertal bränder. 
Det hade gått bra för henne i skolan; hon hade velat studera och bli lärarinna. Men 
hennes far är död och modern obotligt sjuk. Syskonen anser att hon måste stanna hemma 
och sköta modern. Hon ger upp sina framtidsplaner men känner sig nedstämd och är 
tidvis apatisk. Då flickan är femton år gammal avlider modern. Ett par år senare börjar 
bränderna. Hon minns ingenting av hur eldsanläggelserna tillgått, men i narkoanalys 
häves hennes minnesförlust och hon förklarar att elden hade givit henne »en känsla av 
lättnad och skingrat de dystra tankarna, ty något förkvävt hade impulsivt och instinktivt 
flammat upp».

Några sidor tidigare har Axberger dragit en parallell mellan Fredrika Bremers brand
symboler och Agnes von Krusenstjernas skildring i sista delen av Fattigadel (I livets vår) 
av Jacquettes hatfulla utbrott mot den gamla gården och de där samlade släktingarna: 
»Låt dem brinna! I elden bara med allt! Låt. hela Igelfors och de som så tryggt och
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tillitsfullt dragit in under dess svarta spåntak förtäras av fräsande sprakande lågor!»
Axberger kommenterar sedan: »Skulle den finska flickan ha kunnat skriva sig fri, 

om hon funnit vägen till en dylik konfliktlösning? Skulle Fredrika Bremer under ogynn
sammast tänkbara möjligheter, ha kunnat begå någon av dessa brottsliga impulshand
lingar, som hon själv vid flera tillfällen säger sig ha stått ohyggligt nära? Skulle Agnes 
von Krusenstjerna, under någon av sina sjuka perioder, ha kunnat göra verklighet av de 
fantasier hon gestaltar i Jacquettes febriga dagdröm?» —  »Ingen av frågorna kan be
svaras, men det synes mig icke oviktigt att de blir ställda.»

Vi möter här i ett koncentrat några centrala frågeställningar i Axbergers bok. »Jeg 
spörger helst; mit Kald er ej at svare», sade Ibsen. Axberger vill ej heller gärna defini
tivt besvara de många frågor han uppställer. Jag tror att detta är den enda riktiga håll
ningen vid litterär symbolforskning lika väl som inom studiet av drömsymboliken. 
Symbolen innehåller mycket mera än summan av sina delar, vilket ju strider mot logiken 
och därmed också mot vetenskapens grundprinciper. Naturligtvis kan man vetenskapligt 
studera mycket som har med symbolik att göra —  det gör verkligen Axberger också. 
Men vid någon punkt upphör dessa möjligheter och den som skall säga något av in 
tresse om symbolik måste tillgripa andra hjälpmedel. Begreppet förtätning —  lånat från 
Freud —  som Axberger ofta använder, är ett sådant hjälpmedel. För den litterära bilden 
gäller som bekant i varje fall ej den klassiska logikens tre tankelagar. Forskaren har 
alltså en dubbel uppgift: han skall dels söka bevisa vissa sammanhang genom att använda 
psykologisk eller annan vetenskaplig metod, dels söka göra sannolikt —  utan att någon
sin kunna bevisa det —  att den eller den bilden hos författaren vill uttrycka vissa be
stämda sammanhang.

Redan i doktorsavhandlingen om Den unge Atterbom (Almqvist & Wiksell, Uppsala 
1936) visade Axberger både sitt stora intresse för och sin skicklighet i att använda 
psykologin som hjälpvetenskap vid studiet av författare och deras verk. Försiktigheten i 
omdömet karakteriserar honom redan här, men på grundval av vad han meddelar tror 
jag att en psykiater utan allt för stora svårigheter kan våga påstå att Atterbom var en i 
Jungs mening introvert och i Kretschmers mening schizothym personlighetstyp, som 
alltsedan barndomen företedde neurotiska drag. Axberger nämner hans modersbindning 
och länge kvarstående barnsliga drag, som tyder på förlängd pubertet. Han led av hu
vudvärk och diverse förnimmelser i olika delar av kroppen —  tydligen parestesier av 
neurastenisk typ och av ångest och skuldkänslor, speciellt i anslutning till onani och 
sexuella fantasier. Hypokondriska idéer ingick i bilden som så ofta vid neurasteni och 
ångestneuros. Hans besvär blir småningom depressivt färgade men detta är vanligt vid 
neuroser, som bstår under längre tid, och behöver —  i varje fall för Atterboms del —  
ej ge anledning till antagandet av endogen depression eller annan gravare psykisk rubb
ning. Hans långvariga synrubbning vågar jag ej ha någon bestämd mening om. På senare 
år led han av njurstenskolik.

Modersfixeringen försvårade en naturlig kontakt med kvinnor under hans ungdomstid. 
Han levde i stor utsträckning i dagdrömmar och bevarade länge den pubertetsmässiga 
uppdelningen av kärlekslivet i den »låga» sexuella driften och svärmerier för den rena 
och oskuldsfulla idealkvinnan. Detta var väl också tidstypiskt, men hans starkt utveck
lade fantasiliv och mycket uttalade sensibilitet accentuerade säkert de sexuella svårig
heterna. Han företedde i hög grad vad Freud kallade narcissistiska drag (jfr Axbergers 
artikel om Atterboms dikt Narcissen i Samlaren 1929).

Redan i boken om Atterbom märker man Axbergers speciella intresse för symboler 
och bildföljder i skaldens diktning. Blomster och fåglar är viktiga symboler hos Atter
bom, ljus och mörker, luften (vindarna), jorden och det dunkla vattendjupet, men knap
past elden. Visserligen träffas slottet på Lycksaligheten ö av blixten och förtärs av eld 
sedan Astolf dött och Felicia för alltid slutit sig inne med sin sorg. Axbergers studie 
omfattar åren 1806—1819 i Atterboms liv och han har alltså ej anledning att närmare 
gå in på denna fråga. Men det är frestande att med kännedom om Axbergers senare 
forskning misstänka att den ringa förekomsten av eldsymboler berodde på att Atterbom 
trots all sin ensamhet och sina besvikelser på det erotiska området dock som liten växte 
upp i en varm och förstående miljö. Han vågade t. o. m. som liten pojke att ta fadern 
till föredöme och kamrat i krigiska lekar. Den av en sträng omgivning hunsades och
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nedtrycktes lömska hat och hämdfantasier, som ofta ligger bakom eldfantasierna enligt 
vad Axberger visat —  denna förutsättning fanns icke i Atterboms fall.

Det skulle emellertid dröja till i slutet av 1940-talet innan Axberger greps av det 
eldintresse, som sedan följt honom genom ett par årtionden. I bok efter bok har han 
tagit upp och studerat bild- och motivgrupper i olika författares verk och lyckats visa 
att de återkommer —  ibland i nästan stereotypt likartad form —  i samband med spe
ciella krisartade situationer i respektive författares liv. Tidigt kom han härvid att påvisa 
eldsymbolikens centrala ställning hos flera författare. I några av böckerna gäller det 
emellertid en hel rad av återkommande symboler, t. ex. kaos, töcken, ljus, puppan och 
fjärilen hos Fredrika Bremer (Jaget och skuggorna 1951, Den osynlige gästen 1956) och 
vattnet, vidundret, stjärnan och jordbävningen hos Birger Sjöberg (Lilla Paris’ under
gång i9 6 0 ). I bägge fallen ägnar Axberger emellertid särskilda avsnitt åt eldsymboliken: 
sid. 90—103 i Jaget och skuggorna och sid. 241—299 i Lilla Paris’ undergång. I Den 
osynlige gästen, som avslöjar Axbergers stora insikter även i religionspsykologi, på
pekar han skillnaden mellan eld- och ljus-symbolik hos Fredrika Bremer och framhåller 
att hon säkerligen hade upplevelser av den typ mystikerna sökt beskriva (ljusupplevelser 
och närvarokänsla).

Kaos-upplevelsen hos Fredrika Bremer finner jag särskilt intressant. Delvis tycks den 
syfta på ungdomligt oförstånd och bristande insikt i diverse frågor, som hon hoppas 
senare få uppklarade. Men delvis påminner den om ett fenomen som jag påträffat hos 
barn och ungdom vid stark ångest (även efter hjärnskador). De har vid »världsbyg- 
gande» i sandlådan åstadkommit helt kaotiska bilder, men sedan ångesten lagt sig har 
de kunnat producera integrerade och meningsfulla sammanhang (se min bok: Leken 
som avslöjar. Orientering i lekdiagnostik, 1965). Vid en akut, ångestskapande konflikt 
kan en människa helt förlora förmågan av ordnat och klart tänkande. Möjligen kan 
detta svara till vad Fredrika Bremer upplevat. (Inom parentes vill jag som litteratur
historisk outsider framställa en fråga: Kan inte Fredrika Bremer ha fått uppslaget till 
att använda huset som symbol i kapitlet. Det gamla huset i Hertha från The house of 
seven gables av Nathanael Hawthorne? Hon besökte ju USA och kretsen i Concord 
just vid den tid Hawthorne arbetade på romanen.)

I ett par andra av Axbergers böcker är det emellertid intresset för eldsymboliken, som 
helt dominerar. Jag tänker på Diktaren och elden. En Heidenstamstudie (1959) och 
Den brinnande skogen. En studie i Hjalmar Bergmans diktning (i9 6 0 ). Detsamma 
gäller artikelserien i Stockholms-Tidningen i juni 1961 om eldsymboler hos Karin 
Boye. Övertygande visar Axberger eldsymbolens centrala betydelse för dessa diktare, 
särskilt för Heidenstam. Märklig är hans förmåga att utifrån detta enda motiv belysa 
författarnas hela personlighet och ej minst att begripliggöra svårförståeliga, symbol- 
fyllda arbeten som Hans Alienus, Mor I Sutre, Blå blommor och Solivro. Intressant är 
hans påpekande (sid. 172 i Heidenstamboken) att »Clownen Jac sökte den egna skräc
ken» medan »Heidenstam odlat de affekter som åsynen av andras plågor kan framkalla». 
Uppenbarligen förekommer sadomasochistiska fantasier hos både Bergman och Heiden
stam, mera sadistiskt färgade hos Heidenstam, mera masochistiskt hos Bergman. A x
berger använder emellertid ej gärna psykoanalytisk terminologi —  termer som dagsrest, 
bortträngning, ambivalens (Bleuler), drömarbete och förtätning förekommer dock —  
utan beskriver hellre vad som verkligen kan konstateras. Även för en psykoanalytiskt 
orienterad läsare är detta skrivsätt mycket befriande. Tolkningar kan alltid uppfattas 
på många sätt, diskuteras och betvivlas. Insamling av väl karakteriserade primärdata är 
kanske fortfarande den viktigaste insatsen inom symbolforskningen.

Det är en imponerande prestation av Axberger att efter alla dessa givande arbeten 
om eldsymbolik nu samla sig till ett ännu större verk, en sammanfattning av resultaten av 
många års forskning: Diktarfantasi och eld, som planeras i två band. Det första bandet, 
som utkom i november 1967, innehåller ett kapitel om ca 100 sidor i vilket han ger 
en resumé av hela den moderna psykiatriska pyromaniaforskningen. Bokens övriga tre 
kapitel behandlar arbetardiktaren Leon Larsson (50 sidor), Fredrika Bremer (62 sidor) 
och August Strindberg (118 sidor) ur synpunkten: eldsymbolens betydelse i deras dikt
ning. I andra bandet avser han att behandla Heidenstam, Hjalmar Bergman, Birger Sjö
berg, Karin Boye och vissa utländska författare.



F orskningsöversikter

I det nya verket möter vi två metodologiska huvudlinjer. Den ena har Axberger 
använt även i sina tidigare arbeten. Den innebär att han följer symbol- och bildsviter 
hos en författare dels i hans litterära verk, dels i dagböcker, brev och andra vittnesbörd 
om hans liv och prövar om det finns någon relation mellan yttre förhållanden, kriser i 
författarens liv och en särskilt frekvent eller särskilt intensiv användning av en viss 
symbolkrets, här eldsymbolerna. Redan denna metod har visat sig vara mycket givande. 
Men i det nya arbetet använder han också en tvärvetenskaplig metod av banbrytande 
betydelse. Han använder som jämförelsematerial psykologiska och psykiatriska beskriv
ningar av människor som anlagt eld och prövar om de vanligaste psykologiska motiven 
för eldsanläggelse och för dagdrömmar och fantasier om eld hos sådana patienter också 
föreligger hos de författare, som särskilt gärna använt eldsymbolik i sina skrifter.

I början av det nya verket ställer Axberger forskningsuppgiften och rekapitulerar sina 
tidigare fynd. Sedan följer i första kapitlet en utmärkt resumé av den psykiatriska littera
turen om pyromani. Han har bl. a. tagit reda på den förnämsta psykiatriska monografi 
om mordbrännare som existerar: Nolan Lewis & Helen Yarnell: Pathological Firesetting 
(Pyromania), Columbia University, Nerv. and ment. disease monographs no 82, New  
York 1951. Den fanns inte på något medicinskt eller annat svenskt bibliotek och har 
först genom Axbergers försorg blivit känd för psykiatrikerna i Sverige. En undersökning 
av Helen Yarnell av ett sextiotal barn som anlagt bränder, publicerad i Lauretta Ben
ders Aggression, hostility and anxiety in children (1953) har dock recenserats av under
tecknad i Nordisk Medicin i mitten av 1950-talet.

Lewis’ & Yarnell’s undersökning omfattar 1 626 fall. Av de ursprungligen ca 2 000  
fallen har alla utrensats där elden varit anlagd för ekonomisk vinnings skull. Av grup
pen vuxna manliga mordbrännare hänföres en del till gruppen Motivated Firesetting. I 
dessa fall har svartsjuka, hämndlystnad etc. motiverat eldsanläggelsen. De återstående 
688 kallas The Pyromaniacs, »who said they set their fires for no practical reason and 
received no material profit from the act, their only motive being to obtain some sort 
of sensual satisfaction». Av dessa 688 kunde 241 nämna medvetna motiv för sin till
fredsställelse: de ville vara med i släckningsarbetet, framstå som hjältar etc. eller njuta 
av att förstöra egendom. D e övriga 447 kunde endast säga att någonting inom dem 
drev eller tvingade dem att anlägga eld och att de var mycket intresserade av eld över 
huvud taget.

Axberger använder konsekvent den engelska termen pyromania istället för den i 
Sverige använda termen pyromani, enär den senare är så »belastad med missvisande 
associationer», speciellt till diverse 1800-talshypoteser om »Feuergier», »Brandstiftungs- 
trieb» etc. Han ansluter sig till Lewis’ & YarneH’s uppfattning av pyromania som 
»en firesetting utan adekvat motivering, dikterad av svårgenomskådade irrationella im 
pulser, ofta i förening med tvångsfantasier, en handlingstyp som uppenbarligen lätt kan 
fixeras och bli till vana. Något försök till förklaring rymmer termen, sådan jag brukar 
den, i och för sig icke».

Det finns ganska få kvinnliga pyromaner (sid. 90). Någon sifferuppgift anges icke. 
Sid. 54 omnämner Axberger en intressant grupp: »individer för vilka elden har ett 
egetvärde som sexuell stimulans». D e onanerar i samband med eldsanläggelsen, fanti
serar om eld för att uppnå sexuell tillfredsställelse och upplever också sådan vid åsynen 
av filmer, bilder och berättelser med brandmotiv. Denna grupp omfattar dock endast 
40 fall. Man saknar hos Lewis & Yarnell en tabell med klart angivande av antalet fall i 
varje särskild grupp. —  En intressant fråga ur biologisk-psykoanalytisk synpunkt är ju 
om det är övervägande aggressiva (inklusive sadomasochistiska) eller sexuella drift
impulser som betingar tvångsmässigheten i pyromandåden. Det tycks inte vara någon 
tvekan om att de aggressiva tendenserna dominerar. Men som Axberger ofta påpekar 
är sammanhangen mycket komplicerade. Till samma symtom eller handling finns ofta 
många orsaker. Men samma orsak kan också hos samma person ge helt olika utslag vid 
olika tillfällen. Därför förefaller ofta en s. k. djuppsykologisk förklaring rätt »ytlig» 
eller rättare sagt onyanserad. Det är som Hagar Tetzel säger i Walter Ljungquists 
Azalea: »Ingenting är så enkelt att det kan sägas i så få ord.» Men ändå känner 
man sedan man plöjt igenom en myckenhet av symbolfylld dikt eller prosa ett behov 
av att se ett mönster i det hela, att pröva om man kan fånga in ängarnas blomsterprakt
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i något botaniskt system, för att använda en liknelse, som samtidigt visar vad man går 
miste om.

Vi vet från psykologin att aggresivitet vanligen visar sig, då våra strävanden (i fantasi, 
tankar, ord eller handling) stöter på motstånd. Men beroende på en hel del andra fak
torer (konstitutionell läggning och tidigare erfarenheter) behöver det inte alltid bli 
en reaktion av aggressivitet. Det kan också bli flyktreaktioner med fruktan och ångest 
eller sorg, modlöshet och oförmåga att handla. Om reaktionen blir aggressivitet och indi
viden ifråga ej är speciellt rädd eller ångestfylld eller plågad av skuldkänslor (psykoana
lysens tre ångestformer: realångest, driftångest, över jagsångest) så visar han vanligen en 
glad kampanda och angriper s. a. s. med blanka vapen. Men ju ångestfullare och räddare 
den människa är, som samtidigt har behov av att ge uttryck åt agressivitet mot någon som 
hindrar honom, angriper honom eller trycker ned honom, desto sannolikare är det att han 
på dolda vägar söker komma åt motståndaren. Eldsanläggelsen blir i så fall ett idealiskt 
vapen. Men ytterligare en faktor är av intresse i sammanhanget: lustupplevelsen. Om två 
personer angriper varandra öppet så känner de en viss kamplust. Gemenskapen i denna 
upplevelse kan t. o. m. trots striden ge upphov till positiva känslor mellan de två fien
derna efter avslutad kamp. Men den rädde eller fege, som i det fördolda planerar sin 
hämnd, kan ej känna denna form av lust. Det måste istället bli en njutning i ensamheten 
att veta att föremålet för aggressiviteten skadas. I vissa fall —  tydligen i undantagsfall —  
kan här ett erotiskt lustmoment inkopplas. Orsaken härtill kan vara konstitutionell eller 
bygga på tidig slumpmässig erfarenhet. Men vad är det vi nu beskriver? Givetvis en 
sadistisk handling. Sadismen är m. a. o. den feges, räddes och ångestfulles form av aggres
sivitet. Och masochism? Det är skuldkänslornas och straff behovets inverkan på de sa
distiska fantasierna så att de vänds inåt mot förövaren själv —  så som Axberger vackert 
beskrivit det beträffande Hjalmar Bergman, August Strindberg etc. N ils Antoni har f. ö. 
nyligen i essäsamlingen Under Saturnus ring, som utkom ett par månader före hans 
död i april 1968, om Strindberg skrivit att »ett masochistkomplex är nyckeln till hans 
psykologi» (sid. 142). Gunnar Brandell tog redan 1950 upp denna synpunkt i Strind
bergs Infernokris (se spec. not 11 sid. 255), men på ett mera nyanserat sätt.

Ytterligare en komplikation kan vara att man älskar den man vill hämnas på och 
vi får den känsloblandning som Spinoza för trehundra år sedan i sin Etik (Del III, 
Prop. XVII) noga karakteriserade och kallade fluctuatio animi och Eugen Bleuler ’något’ 
senare (1911) betecknade som ambivalens. Strindbergs berömda »hat av kärlek» är ett 
exempel på detta fenomen. Axberger påpekar också sådan affektlegering hos Fredrika 
Bremer (sid. 224). På samma sida påpekar han att gift och mordbrand »är den svagas 
vapen», vilket ju överensstämmer med vad jag uttryckt i min korta psykologiska exposé 
ovan.

Axbergers källkritiska aspekter (sid. 121—136) är utmärkta och mycket lärorika för 
psykiatriker att läsa. Jag tror att många psykiatriker skulle ställa en diagnos och många 
domare döma en person skyldig på färre indicier än dem Axberger släpar ihop för att 
visa paralleller mellan vad som rör sig inom  den som fantiserar om och kanske an
lägger eld som en hämnd mot en oförstående omgivning, vilken tryckt ned och hämmat 
honom eller henne, och vad som rörde sig inom  Fredrika Bremer, då hon skrev Hertha, 
eller Strindberg, då han skrev Pelikanen.

Ett verkligt trumfkort har Axberger i Leon Larsson, arbetardiktaren, som under nitton
hundratalets första årtionde skrev hatfyllda revolutionära sånger, där önskan att bränna 
ned och förstöra dominerar. Denne eldige skald hade nämligen 1899 vid 16 års ålder av
tjänat sex månaders straffarbete för försök till mordbrand. Axberger säger att detta fall 
»så vitt min vetskap sträcker sig är en unik företeelse». Han påpekar dock själv (sid. 
244) att Fredrika Bremers syster i sin Lefnadsteckning skrivit att Fredrika i åldern 
mellan sju och tio år klippte sönder vad hon kom över och »tidvis kastade allt vad 
hon kom över i eldbrasan» —  »det var så roligt att se hur det flammade».

Till detta skulle jag vilja lägga en upplysning, som Carl-Eric Nordberg i sin biografi 
över Aksel Sandemose (Bonniers 1968) lämnar på sid. 14, nämligen att Sandemose 
»enligt egen uppgift redan som fyraåring sökte sätta eld på sitt barndomshem». »Och i 
överförd mening kom han under hela sitt liv att fortsätta en sådan pyromanverksamhet», 
fortsätter Nordberg. Sandemose älskade liksom Heidenstam att bränna manuskript och
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brev; och de många destruktiva eldfantasierna i hans böcker, speciellt riktade mot den 
fingerade födelsestaden Jante, där han känt sig utstött, misskänd och förorättad, överens
stämmer bra med den tankegång jag utvecklade ovan, att man lämpligen får se fantasier 
om ödeläggande bränder åtminstone delvis som ett specialfall av sadomasochismens 
psykologiska problem.

I rättspsykiatrisk litteratur framhålles ofta att mordbrännarna är obegåvade och t. o. m. 
imbecilla. Det är möjligt att så ofta är fallet, men ingalunda alltid. Just sådana ut
talanden kan kanske ha bidragit till att litteraturforskarna känt sig mindre benägna att 
se paralleller mellan psykiatriskt sjuka människor och författare. Men måste hålla isär 
värderingssynpunkter och frågan om likartade psykologiska mekanismer. Som psykiater 
anser jag att t. ex. Johan Borgens fina skildring av Lillelord (1955), som bland många 
andra nervösa symtom också visar prov på pyromana tendenser, är mycket träffande 
och riktig även om man kanske inte så ofta ser någon patient som i den åldern har en 
så riklig uppsättning av symtom som lille Wilfred Sagen. Intressanta eldmotiv möter 
man ju också hos Harald Beijer i Guds ogärningsman och hos Bo Grandien i Hem till 
stallet. Småningom kanske Axberger får tid att även analysera sådana modernare exempel 
på eldmotiv i skönlitteraturen.

Ett stöd för Axbergers forskningsmetod kan man finna hos självaste Goethe. Bror 
Gadelius påpekar i Det mänskliga själslivet (Del IV, 1924, sid. 420) likheten mellan 
fantasier hos barn, diktare, patologiska lögnare och hållningslösa psykopater och citerar 
i samband härmed ett ställe i Dichtung und Wahrheit där Goethe tillstår att »han har 
sin diktarbegåvning att tacka för räddningen undan denna i barndomen visade tendens 
till fantastiska lögner». —  »Hade jag icke enligt min läggning småningom lärt mig 
att utarbeta dessa lustiga påhitt och fantasibravader till konstmässig framställning så 
hade helt visst dessa första lögnförsök icke blivit utan svåra följder för mig.»

På sid. 214 i sin bok framhåller Axberger det intressanta i att vissa bilder och for
muleringar i exakt eller nästan exakt samma form lever kvar under årtionden. Detta 
fenomen väckte också Freuds stora intresse på 1890-talet, då han fann —· något som 
alltjämt kan bekräftas —  att symtom, som framkallats av stark emotionell chock, kan 
fås att vika om man kan återkalla den ursprungliga situationen i minnet (jfr Selma 
Lagerlöfs En herrgårdssägen 1899). Han påpekade då, att oro och rädsla normalt av
vecklas på det sättet att man får uttrycka affekten i ord och åtbörder och att minnet 
därmed också förbleknar, men att patienterna i dessa fall icke haft tillfälle till att med 
hjälp av tal och uttrycksrörelser ge utlopp åt affekten (jfr Shakespeare: Macbeth Act IV, 
Sc. III Give sorrow words etc.). I dessa fall kvarlever minnesbilden helt oförändrad 
genom åren ända tills den genom hypnos, psykoanalys eller narkoanalys gjorts med
veten. Sedan är den utsatt för alla andra minnens lott: att förändras och förblekna. 
Möjligen kan detta tala för viss benägenhet hos Fredrika Bremer för hysteriska reak
tioner, i varje fall för en stark bortträngningsbenägenhet. Sådana människor upplever 
ofta en känsla av oklarhet i sitt inre, av svårighet att se sammanhang (kaos-upplevelse 
kanske).

I den utmärkta lilla boken Litteraturvetenskap (Natur och Kultur 1966) av Hallberg, 
Hansson, Hermerén, Rosengren och Thavenius påpekas värdet av kvantitativa metoder 
inom litteraturvetenskapen. Det finns många paralleller mellan denna forskning och 
undersökningarna av resultatet inom psykoterapin: det gäller inom båda dessa områden 
att undvika de lösliga hypotesernas Skylla och psudoexakthetens Charybdis. Om A x
bergers undersökning kan man säkert säga att han genom sin noggrannhet och försiktig
het närmar sig den statistiska metoden utan att direkt använda den. Han anför ingen 
siffermässig frekvensundersökning, men man har en känsla av att inget omnämnande 
av eld eller brand undgått honom hos de författare han undersökt.

Däremot kan man kanske finna det märkligt att Axberger i bok efter bok talar om 
bilder, motiv, allegorier, symboler, metaforer och visioner utan att definiera dessa be
grepp. Med Göran Hermerén kunde man önska mera av semantik i forskningen. Men 
detta gäller verkligen ej alls speciellt om Axbergers aktuella arbete utan om hela lit
teraturvetenskapen, psykologin och psykiatrin —  för min del skulle jag alldeles särskilt 
vilja påpeka hur dåligt definierade de psykiatriska termerna ofta är.

Jag har vid läsningen fått intrycket att Axberger närmast utgått från John Land
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quists utmärkta definition av konstnärlig och litterär symbol i Människokunskap (1920): 
»Symbol är en individuell bild, som drar in i sig minnet av andra liknande individuella 
bilder, och vinner i betydelse i den mån den mättas med sådana». Men naturligtvis 
skulle det varit värdefullt om Axberger med sin rika erfarenhet från detta område hade 
ägnat några rader åt att diskutera själva symbolfrågan. Tyvärr används ju termerna 
sym bol och tecken  i filosofisk och psykologisk litteratur ofta om varandra. Mycket vore 
vunnet om man med tecken  ville markera beteckningar som grundar sig på konventionell 
överenskommelse och med sym bol beteckningar som äger viss likhet med det de beteck
nar. Då man kommer in på det kliniska området, vilket Axberger ju gör, då han tar upp 
pyromaniaproblemet, aktualiseras också den skillnad mellan symbol och ersättning, som 
Piaget påpekat (se min bok om lekdiagnostik sid. 38). En vackert rundad kulle kan 
vara (men behöver inte vara) en sym bol för modersbröstet, men tummen är för tum- 
sugaren ej en symbol utan en ersättning för modersbröstet.

Den av Melanie Klein använda uppdelningen i kryptoforer och metaforer är också 
användbar. Kryptoforerna  uppkommer hos oss utanför våra metvetna bemödanden. D it 
hör alla drömmens bilder. Metaforerna är mer eller mindre medvetet framkallade. Ofta 
har de nog först dykt upp i en dröm och senare använts medvetet (jfr Tegnérs ur 
psykologisk synpunkt märkliga dikt Sångmön och Drömmen!). Många intressanta varian
ter uppstår hos författare, som avsiktligt inför metaforer i sin dikt men som dessutom 
kan råka få med sådana som har en betydligt rikare innebörd än vad de själva anar.

Man ser ständigt intressanta paralleller vid drömanalys inom psykoterapin. Poul Bjerres 
iakttagelse att patienter ofta först i en dröm upplevt något i mer eller mindre lätt genom
skådad symbolform, som de senare blir medvetna om, motsvaras på det litterära planet 
av exempelvis den dröm Axberger omtalar (sid. 236) ur Saras dagbok (i Hemmet av 
Fredrika Bremer), som visar en tydlig tendens att bryta sig ut i förening med ökat mod 
till handling (Bjerres »omstämning»), och som också efterföljes av ett faktiskt beslut att 
resa bort.

Axbergers bok stimulerar ständigt läsaren till att tänka vidare och göra jämförelser 
med andra författares problematik och med andra symboltyper. För en psykiatrisk läsare 
är boken oerhört lärorik. Den visar att psykiatrin över huvud har mycket att vinna 
på att se olika psykologiska problem belysta genom analys av skönlitteratur. Axberger 
oroar sig (sid. 17) för att han »kommit in på arbetsfält som tillhör en främmande 
vetenskap». De som arbetar inom den »främmande» vetenskapens ram har istället all 
anledning att glädja sig att dessa »överlöpningar». »Visar sig vägen framkomlig, bör ett 
teamarbete kunna ta vid», fortsätter han. Och det är verkligen vad man vill hoppas på. 
Gunnar Axberger har förvisso bevisat sin lämplighet som forskningsledare för ett 
sådant tvärvetenskapligt team.
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