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SVEN L I N N É R

Om den psykologiska argumentationen
Studier i litteraturhistorisk metodpraxis II

Anton Biancks avhandling om Geijers götiska diktning (1918), vilken jag ut
förligt citerat i min studie över den litteraturhistoriska komparationen,1 kan i 
huvudsak betecknas som en biografiskt och komparativt inriktad undersökning. 
Blanck har inte syftat till någon psykologisk dikttolkning av den art exempel
vis Fredrik Böök excellerade i. Inte desto mindre — och givetvis, ville man 
tillägga —  är avhandlingen om Gei jer fylld av uttalanden om psykologiska 
förhållanden. Det gäller både om Biancks analys av en fiktiv gestalt som Vi
kingen och om hans framställning av diktens upphovsman.

Efter att ha anfört ett Schillerord om leken som det tillstånd vari »vår 
mänsklighet» framträder med en annars aldrig skådad renhet och integritet, 
skriver Blanck: »Geijers starke, tappre unge viking är en naturvarelse med 
denna renhet och integritet ännu kvar i själen. Hans liv ter sig för åskådaren 
som en glad och överlägsen, rik lek.» (s. 356) Detta är dock endast den ena 
sidan av vikingens motsatsfyllda karaktär:
Å ena sidan är han den nordiska oron själv, förstörelsedriften, det hänsynslösa begäret, 
personligheten i revolt mot alla skrankor, barbaren, som »söker ett stort och får ett för 
mycket»; å den andra är han livskonstnären, som — för ett kort ögonblick — förverk
ligar den klassiska harmonien och ger åskådaren bilden av en överlägset rik och strålande 
kraft. Motsatsens grund ligger djupt i Geijers egen natur [...]. (s. 359)

Det samband mellan Vikingens porträtt och Geijers personliga liv som här 
antydes, kan enligt Blanck iakttas på många punkter. Dikten »strålar av lycka 
och poesi, därför att Geijer själv känner den stora befrielsen och segerglädjen» 
(s. 352). Den strof i vilken Vikingen får uttala orden »Och fritt, som omätliga 
rymden mitt hopp», kallas diktens hjärtpunkt i dubbel mening:
Denna strof är ju också hjärtpunkten, konstnärligt sett, i dikten och på samma gång 
historiskt, ty den är en återklang av Geijers känslor inför det oändliga havet, när han 
från Devonshire-kusten skrev hem till sin fästmö: »Hela jorden är mitt hem, och mitt 
hopp så gränslöst som min horizont.» (s. 354)

Den här angivna relationen mellan biografi och poesi förtydligas längre fram, 
när diktens konstnärliga styrka i väsentlig grad hänföres till den bakomlig
gande upplevelsen. I jämförelse med denna upplevelse synas de litterära intryck 
Blanck sedan övergår att tala om och som han uppehåller sig så utförligt vid, 
snarast ha spelat en underordnad roll: »’Vikingens’ havspoesi är självupplevd, 
och däri ligger dess omedelbara styrka. Och dock har Geijer haft en läromästare,

1 Samlaren 1960. Den första i en planerad 
serie studier över litteraturhistorisk metod
praxis.
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som vi först måste syssla med. Det är Macpherson [...]» (s. 384) Men Geijers 
dikt är personlig inte endast i vad avser havsupplevelsen. Att han suveränt 
har skapat om det motiv som historien (sådan han kände den) bjöd honom, 
beror på att han sökt ett uttryck för sina egna inre erfarenheter:
»Vikingen» är visserligen en historisk typ, som för sin tillkomst är beroende av histo
riska studier, men den är också Geijer själv. Det var han, som drömde och tänkte, 
det var han som såg i det vida hav och icke mer kunde vara glad som förr. För att 
få ett konstnärligt uttryck, en symbol för sina innersta, personligaste känslor, för hela 
sin smärtsamma längtan att förstå livet och skapa någonting harmoniskt av det, måste 
han göra sagans sjökonung, härskaren över ett skepp med goda kämpar, till en vek 
drömmare, »en sökare» som han senare kallade sig själv. (s. 378)

Fastän Blanck så kraftigt betonar Schillers betydelse för Vikingens tillkomst, 
synes det inte vara hans mening att Vikingens karaktär endast skulle kunna 
uppfattas av dem som har kunskap om Schiller. Hjältens liv, heter det i ett 
nyss anfört citat, ter sig »för åskådaren» som en glad och rik lek (s. 356), och 
ingenting tyder på att »åskådarens» roll här är reserverad för den i Schiller 
beläste. På liknande sätt tycks Blanck, när han på en följande sida talar om 
de strofer i vilka Geijer »bäst lyckats att plastiskt och poetiskt ge form, färg 
och liv åt sitt och Schillers levnadskonst-ideal», mena att innebörden är ome
delbart tillgänglig för den vanlige läsaren. Om raderna »Stod jag mig om 
dagen å gungande stäf/ I glans för mig framtiden låg», heter det sålunda:
dessa rader med sin pulserande, harmoniska vågrytm, som ger oss känslan att bäras fram 
i solsken genom böljorna på ett vackert skepp med jämna, stigande och glidande rörel
ser, lämna kvar det mest omedelbara intryck av ett segervisst sinnes lycka över tillvarons 
skönhet, (s. 358)

Blanck ger här, liksom på flera ställen, en parafras av Geijers ord, och det är 
med hjälp av sådana parafraser han framställer Vikingen som en gestalt hemma
hörande i en bestämd idétradition.2 Samma parafras tjänstgör emellertid också 
som psykologisk karakteristik, men här krävs inga kunskaper om Schillers eller 
andras teorier. Tolkningen bygger på själva diktens ord, såsom de uppfattas 
enligt vanligt språkbruk och en helt allmän människokännedom.

Inte heller har Blanck, när han skriver om diktens tillkomsthistoria och dess 
rötter i skaldens biografi, funnit skäl att anföra någon psykologisk teori. En 
granskning av argumentationen visar likväl att sådan teori här är implicerad, 
låt vara av mycket enkelt slag. En bestämd uppfattning om den poetiska ska
pelseprocessen framträder sålunda i det ovan anförda uttalandet att Geijer kun
nat skapa en dikt som »strålar av lycka och poesi», därför att han själv »kän
ner den stora befrielsen och segerglädjen» (s. 352). På liknande sätt ligger i 
Blancks ord om havspoesin som självupplevd åsikten att en sådan upplevelse 
skänker särskild styrka åt dikten. I Vikingen har Geijer emellertid inte endast 
lagt in sin känsla av gränslöst hopp, utan också sin smärtsamma längtan. 
Till detta drag i dikten anför Blanck visserligen komparativa förklaringar, men 
han konstaterar därutöver att Geijer i dikten har velat gestalta »sina innersta, 
personligaste känslor» (s. 378). Detta framställs som ett självklart förhållande: 
så fungerar tydligen skaldenaturen.

2 Om tekniken att parafrasera eller referera, se min analys i Samlaren 1960.
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En sådan tanke synes höra nära samman med uppfattningen om personlig
hetens enhet hos skalden. Vad som exempelvis enligt breven fyller Geijers sinne 
kan näppeligen ha varit isolerat från hans diktande verksamhet. Kanske gäller 
också omvänt: vad som tar form i hans dikt, måste också ha upptagit honom 
utanför diktandet. Ett annat exempel på samma självklara föreställning om per
sonlighetens enhet ger de anförda orden att upplevelsen av havet vid Devon- 
shires kust (varom i brevet till Anna Lisa) återklingar i Vikingen; här tas för 
givet att upplevelsen fortsatt att verka inom diktaren. Dylika antaganden har 
ju det självfallnas karaktär, och det finns inget skäl att tänka sig att Blanck 
reflekterat över dem. Däremot har han på en annan punkt tänjt ut sitt an
tagande om en föreställningarnas konsekvens hos Geijer så långt att han funnit 
en kommentar erforderlig. —  En föreställning som Geijer höll 1815 (sic!) er
inrar i sin syn på vikingarna tydligt om dikten av 1811. Efter ett utförligt 
— och mycket verkningsfullt —  citat ur föreläsningen skriver Blanck:

Det kan synas djärvt att använda detta dokument, något över fyra år yngre än »Vi
kingen», vid studiet av dikten. Men då vi här i Geijers vetenskapliga behandling av 
ämnet, som sålunda gör anspråk på objektivitet, finna så slående paralleller med den 
tidigare poetiska behandlingen, kan man knappast antaga annat än att han redan 1811 
var färdig med sin historiska syn på vikingalivet. En antydan om detta finna vi dess
utom i hans enda samtida prosabehandling av sagotiden, talet i Götiska Förbundet över 
Einar Tambaskälfver. [...] (s. 344 f.)

I det sist nämnda talet, hållet 1811, framträder enligt Blanck samma historiska 
uppfattning som i föreläsningen av 1815. Ändå har han inte velat nöja sig 
med det utförliga avsnitt han anför därur. Övertygelsen om enhetligheten i 
Geij ers syn på vikingatiden har tydligen varit så stark att han inte velat avstå 
från att återge även det fyra år senare uttalandet. Blanck skriver också sam
manfattningsvis (varvid ännu en föreläsning av 1815 åberopas):

Tagna tillsammans äro dessa tre dokument —  talet från 1811 och de båda före- 
läsningarne från 1815 —  en mycket upplysande kommentar till dikten. Svårigheterna 
att under »Vikingens» levande poesi få fram idéskelettet, vore oövervinneliga, om vi 
icke hade denna hjälp för den nödvändiga röntgen-fotograferingen, (s. 346)

På en enda bestämd punkt har Blanck sålunda funnit en metodisk kom
mentar erforderlig. I övrigt presenteras hans psykologiska karakteristiker och 
argument utan någon sådan kommentar. De ligger också genomgående på vad 
som kan kallas ett rimlighets- eller vardagsplan, och reflexioner i stil med dem 
som här anförts om vilka psykologiska antaganden som är implicerade, skulle 
ha brutit stilen och sannolikt även förbryllat bokens läsare.

Till skillnad från Blanck hade Fredrik Böök anspråket att införa en ny metod 
för psykologisk dikttolkning. Det finns också skäl att kalla hans Svenska stu
dier i litteraturvetenskap (1913) ett pionjärarbete. Jag stannar här vid den stora 
uppsatsen »Snoilskys sociala diktning. En undersökning av den poetiska sym
boliken.» — Ehuru Snoilsky saknar flera av de egenskaper som gör en diktare 
betydande, är han dock för Böök i ett avseende en verklig mästare: »i att 
finna den adekvata symbolen» (s. 147). Det är också mot »den poetiska sym
boliken» Böök riktar sin undersökning. Det är denna symbolik som enligt hans 
mening ger Snoilskys dikt dess prägel av äkthet, »en nödvändighet, ett slags
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sannfärdighet, som stundom saknas hos skenbart rikare och bredare anlagda 
naturer» (s. 148). Skalden har själv i ett brev som Böök anför talat om sin 
ingivelses oemotståndlighet: »Jag har aldrig kunnat skriva någonting dugligt, 
som jag icke djupt kände, som icke alldeles oemotståndligt trängde sig på mig, 
annars skulle det blivit ojämnt och matt.» (s. 148) — Snoilsky endast konsta
terar under vilka villkor han arbetar. Böök går ett steg längre och åtar sig att 
förklara varför så varit. Frågar man, skriver han, varför just vissa bilder och 
inte andra tar form i Snoilskys diktning, kan svaret »förnuftigtvis icke bli mer 
än ett»:
därför att de endast skenbart äro något yttre, därför att de stå i ett närmare eller fjärmare, 
medvetet eller omedvetet förhållande till skaldens livskänsla, till de inre upplevelser, som 
han hyser en så utpräglad motvilja att blotta. I denna mening äro de alla symboler.

Men detta är en allmänt psykologisk slutsats, och den får icke giltighet, om den 
icke med konkreta fall kan prövas och bestyrkas, (s. 148 f.)

Böök börjar sålunda sin undersökning med att framställa en tes. Den an
knyter till Snoilskys egna ord om sin diktning, och även den följande under
sökningen sekunderas flera gånger av skaldens uttalanden om sina avsikter med 
vissa dikter. Väsentligen bygger dock argumenteringen på de lyriska texterna 
själva, såsom de tolkas av forskaren. Bevisningens tyngdpunkt ligger i dessa 
tolkningars riktighet.

I många av dikterna är den innebörd analysen tar fram ganska intellektuell 
och symboliken står snarast för en åskådning hos skalden. En sådan dikt är 
Michel Angelo, ett uttryck för Snoilskys nya uppfattning om konstnärskapet 
som en medborgarplikt (s. 151 f.). Bööks resonemang ger i detta och liknande 
fall föga belysning åt de frågor jag här sysslar med. I andra fall urskiljer han 
emellertid en innebörd av annan art i den litterära texten, och hans analys 
söker sig till djupare nivåer. Dikten om Olof Rudbeck är sålunda en variant 
av motivet i Michel Angelo, men röjer dessutom ett personligt engagemang 
som där inte kommer till synes:

Det som har inspirerat Snoilsky till denna ståtliga dikt, det som har satt hans' 
fantasi i rörelse, är —  bakom intresset för den historiska gestalten, för miljön och 
för idéinnehållet —  en hemlig analogi. Dikten kulminerar i den gripande skildringen 
av Rudbecks känslor vid förlusten: det var känslor, som Snoilsky särskilt väl förmådde 
känna. Hans intuition grep ämnet, därför att det svarade mot hans egen situation, 
(s. 162 f.)

Dikterna om Michel Angelo och om Rudbeck behandlar samma tema, dock 
torde skalden själv inte ha sett likheten. Därför föreligger här ett exempel — 
och inte det enda —  »på det egendomliga faktum, att Snoilsky vid ungefär 
samma tidpunkt skriver tvenne poem, ett genomskinligt symboliskt och ett 
annat rent historiskt, som närmare besett visar sig vara till sitt motiv identiskt 
med det förra, utan att skalden kan tänkas ha anat det.» (s. 163 f.)

Liksom Olof Rudbeck prisgav sitt verk för att rädda kyrkan, var Snoilsky 
beredd att offra sin poesi för en insats i dagens kamp. En inte mindre påtaglig 
parallell med hans egen situation erbjuder På Värnamo marknad. Likheten 
är så intim att Böök kan beskriva skaldens ställning med uttryck som är lånade 
från dikten. Mer schematiskt kan metoden anges så att forskaren gör ett referat
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av den personliga situationen som väl överensstämmer — eller rentav sam
manfaller — med ett referat av en viktig innebörd i den poetiska texten:

Den stämning av förtvivlan, som inträder, när allt det man trott sig äga smälter bort 
som värdelöst, den var icke obekant för Snoilsky. Den dallring, som poemet här får, 
kommer från hemliga strängar i skaldens bröst. Hade icke han sett hela sin diktskatt 
förintad, hade han icke nödgats betrakta den med nya ögon, som falska mynt, vilka 
icke bevarade sitt värde i verkligheten? Den nya tidens förordning, utfärdad av genom
brottets män, hade skoningslöst träffat det dyrbaraste han ägde. (s. 165)

Andra dikter visas i inte mindre grad ha haft en personlig innebörd. Så 
Savonarola-cykeln (s. 166 f.), Afrodite och Sliparen, som uttrycker skaldens 
ångest för underklassens hot (s. 175 f.), och Klabauterman, vilken röjer den 
motvilja han — i strid med sin övertygelse —  hyst mot att tränga in i motiv 
från samhällets djup (s. 200); ytterligare andra dikter att förtiga. En genomgång 
av alla Bööks tolkningar är här inte erforderlig. Av de anförda exemplen torde 
tillräckligt tydligt framgå att just mångfalden av texter, som låter sig tolka en
ligt ett visst mönster, är ett av de starkaste argumenten för hans antagande att 
detta mönster är det ’sanna’, det som uttrycker dikternas djupare innebörd. Re
dan om de två dikterna Michel Angelo och Olof Rudbeck kan det sägas, att 
den mer »genomskinliga» symboliken i den förra stöder tolkningen av den 
senare. Här gäller emellertid en omfattande produktion under en period av 
sex år, under vilken Snoilsky »brunnit av längtan att skapa en social dikt» 
(s. 216). Om således tolkningen på någon enskild punkt bara synes möjlig 
men knappast mer, kan den ges ökad sannolikhet genom anförandet av ett 
mycket stort antal paralleller.

Ett indicium av annan art på Snoilskys personliga engagemang i dikterna 
är en viss poetisk kvalitet. I På Värnamo marknad noteras en »dallring» just 
i framställningen av förtvivlan (cit. ovan), och »det starkaste» i Savonarola- 
dikten säges vara skildringen av helgonets hemliga själsstrider (s. 167). Böök 
pekar ut dylika ställen och väntar, synes det, att en rätt känslig läsare upp
fattar deras intensitet. Den estetiska upplevelsen utgör med andra ord här en 
länk i beviskedjan.

Särskild uppmärksamhet ägnas diskrepansen mellan deklarerad intention och 
poetiskt resultat. I Afrodite och Sliparen stämmer den »reflekterande tolkning» 
(s. 176) som Snoilsky själv ger i slutstrofen, inte med den dallring av ångest 
som förnims i dikten. I Klabauterman och andra texter uttryckas negativa känslor 
»som skalden icke skulle vilja eller kunna direkt uttrycka, som han rent av 
önskade dölja och möjligen skulle ha förnekat», (s. 231) Böjelsen har sålunda 
varit starkare än pliktkänslan: »Han ville skapa en social dikt, men han skapade 
en psykologisk.» (s. 225) Just häri kan man se ett viktigt argument för riktig
heten av Bööks tolkningar. Ty att Snoilsky i sina dikter uttryckt något annat 
än han enligt tydliga uttalanden önskat göra, avslöjar styrkan hos de tendenser 
som endast framträder i dikternas symbolik.

Den djupare innebörd vartill Böök ger sina läsare nyckeln torde i många 
fall inte ha varit tillgänglig för skalden själv. Så heter det om Rudbecksdikten: 
»härmed skall dock ingalunda vara påstått, att detta personliga stämningsinne- 
håll i Olof Rudbeck varit medvetet för skalden själv»; strax efteråt påpekas,
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med en mer generell formulering som jag nyss anfört, att skalden i flera fall 
inte »kan tänkas ha anat» den motiviska identitet som råder mellan hans dik
ter. (s. 163 f.) I diskussionen av Savonarola framhålles, att vilket pris av strider 
och tvivel som den nya orienteringen har kostat Snoilsky, »det kan man endast 
ana genom ett studium av den omedvetna symboliken, ty direkt gör Snoilsky 
aldrig några bekännelser.» (s. 168) Om Afrodite och Sliparen åter kan det 
efter Bööks mening hävdas,
att symbolen, närmare besedd, säger mera än vad skalden velat röja, att den är djupare 
än han själv vet om, därför att den icke är godtyckligt vald, utan tvingat sig på hans 
fantasiliv. (s. 175)

Invändningen att Snoilsky »säkerligen icke velat ha dikten tolkad på detta 
sätt», förklaras ogiltig. Ty det är inte skalden »som gripit ut symbolen för vad 
han kände och tänkte, utan det är symbolen som gripit honom [...]» . Här 
gäller att »den reflekterande tolkning han själv ger i dikten behöver icke vara 
uttömmande: själva fantasibilden ger djupare besked.» (s. 176) I uppsatsens 
slut hävdar Böök att man måste »utgå från den oöverlagda fantasiverksamheten 
som det primära» (s. 228). Diktarens förmåga att genomskåda den poetiska 
symbolikens innebörd skiftar emellertid starkt. I det ena fallet är dikten »klart 
och öppet symbolisk»; skalden har här själv »blivit medveten om vilka känslor 
och tankar, som kommit honom att fördjupa sig i fantasimotivet.» I det andra 
fallet har motiven behandlats »utan att det gått upp för skalden, att de åter
spegla hans egna idéer och stämningar». Exempel på den förra typen ger 
Michel Angelo, på den senare Olof Rudbeck. Mellan dessa ytterligheter räknar 
Böök med övergångsformer av olika medvetenhetsgrad. (s. 232).

Undersökningen av Snoilskys lyrik leder fram till en allmän teori om den 
konstnärliga fantasien; den tes som inledningsvis framställdes (s. 148 f., cit. 
ovan) har bekräftats av den konkreta analysen. Fantasins ingivelser är endast 
skenbart nyckfulla. I verkligheten bestäms de av diktarens känsloliv i dess med
vetna eller omedvetna yttringar. Efter en nyss anförd formulering om sådana 
känslor hos Snoilsky, som han »rent av önskade dölja och möjligen skulle ha 
förnekat», fortsätter Böök med ord som visar att Snoilsky för honom illustrerar 
en allmän regel:
Men i hans undermedvetenhet rörde de [dessa känslor] sig, genom underjordiska kanaler 
trängde de ut i hans fantasiliv och götos till objektiva gestalter. Heidenstam har i In
billningens logik med styrka framhävt denna synpunkt på fantasilivet som den väsentliga. 
Inbillningen är säkerhetsventilen, varigenom allt det når befrielse, som förmenas träda i 
dagen i det medvetna livet. (s. 231 f.)

Det viktiga är likväl inte här hur Böök för ut sin teori från ett enskilt fall, 
utan den omvända frågan om hans tolkning av Snoilskys lyrik bygger på en 
dylik teori om fantasins funktion. Så är alldeles uppenbart fallet. Det samband 
mellan olika skikt i själslivet som kan iakttas hos Snoilsky finns nämligen också 
hos »varje annan människa» och styrkes av allmänt tillgängliga erfarenheter:
Vad betyder det, att den konstnärliga fantasien omfattar ett ämne, och vad är orsaken 
därtill? Förloppet är icke väsentligen annorlunda hos skalden än hos varje annan 

‘människa, och det kan belysas genom en jämförelse med allmänt psykologiska iakt
tagelser.

När fantasien börjar sysselsätta sig med ett objekt, så förefaller detta vid första ögon-
7 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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kastet som något helt godtyckligt och oberäkneligt — det heter ju också att det eller 
det ämnet faller oss in. En noggrannare självanalys ger dock vid handen, att nycken 
icke har stort spelrum, att objektet för fantasiverksamheten icke är något tillfälligt och 
isolerat. Vår inbillning står i intimaste samband med vårt känsloliv. Den är först och 
främst ett uttryck för våra önskningar, för våra begär. Barnets fantasi börjar med att 
kretsa kring det som åtrås, den erotiska fantasien återger begäret. Inbillningens rörelse 
pekar tillbaka på en rörelse inom oss. Ofta röja sig i fantasilivet de önskningar, som 
aldrig medvetet skulle framträda i reflexionen. Strindberg ger ett elementärt och just 
därigenom typiskt exempel, när han i Blå boken berättar, hurusom hans skådespel, 
under en period då han späkte sig i mat och dryck, kommo att handla om måltider 
och gästabud i en oproportionerlig grad; för att få slut på måltidsscenerna var han 
nödsakad att överge asketismen, (s. 228 f.)

Diktarna är sålunda för Böök särfall i förhållande till andra människor 
huvudsakligen genom den tydlighet varmed fantasins funktion hos dem kan 
iakttas. Annars illustrerar de vad som sker »inom oss». Strindbergs exempel 
tjänar till att framhäva en regel som gäller för alla, ett »typiskt» förhållande 
eller —  om man så vill —  en visserligen vag psykologisk lag. Denna lag 
förutsättes vara läsaren välbekant. Likaväl som det krävs av honom att han 
behärskar Snoilskys modersmål, väntas också att han äger en sådan allmän 
människokunskap som bland annat innehåller föreställningen om en lag av 
angiven typ.

Så långt mitt referat hittills följt Bööks framställning, bygger denna endast 
på en helt allmän människokunskap. På uppsatsens sista sidor anföres emel
lertid i samband med den principiella diskussionen representanter för samtida 
filosofi och psykologi (Bergson, Lipps; s. 234). Någon inträngande teoretisk 
argumentation ges likväl inte heller här, och det är närmast den allmänmänsk
liga erfarenheten, inte nya vetenskapliga rön Böök vill återfinna hos fackmän
nen; det understryks av hänvisningar till Upanishaderna och Schopenhauer. Det 
förefaller också som om detta avslutande parti, där vetenskaplig litteratur åbe
ropas, snarare är avsett att vara en kompletterande reflexion än att tillfoga 
ett nytt och viktigt argument till den redan genomförda undersökningen. För 
en sådan uppfattning av Bööks intention talar också det förhållandet att han 
i omtrycket av 1926 inte tagit med de just anförda sidorna.3

Om Bööks Snoilskytolkning väckte »en del uppseende och polemik»,4 fram
kallade Victor Svanbergs Novantiken i Den siste atenaren (1928) upprörda 
protester med sin tes om Rydbergs homosexuella läggning. Det är emellertid 
inte det för sin tid sensationella jag här vill framhäva, utan ett par av de drag 
i Svanbergs argumentation som är typiska också för mindre uppseendeväckande 
framställningar.

Rydbergs psykiska egenart anges med en av omständigheterna betingad för-

3 I sitt förord till Från åttiotalet (1926),
där bland annat Snoilsky-studien omtrycks, på
pekar Böök likheten mellan sin tolkningsme
tod i denna studie och »den sedermera så 
ryktbara Freudska psykoanalysen»; egendom
ligt nog har ingen påpekat likheten. För Böök 
själv var Freud och hans teorier vid den tid 
studien utarbetades »fullkomligt okända» (s. 
6). — I sin här refererade diskussion av 
fantasins funktion hänvisar Böök också till

drömmen: »Inom drömlivet äro dylika influ
enser från det undermedvetna välbekanta, och 
den genomgående parallellismen mellan dröm- 
och fantasiliv har ofta framhävts.» (Svenska 
studier, s. 230.) Om Böök här har en veten
skaplig diskussion i tankarna, ger han oss lik
väl inga hänvisningar; på Freud har han tyd
ligen inte kunnat syfta.

4 Bööks eget uttryck i förordet till Från 
åttiotalet, s. 5.
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siktig formulering så: »Gossekärleken, som för en normal nutidsmänniska är 
ett svårt hinder att övervinna vid en inlevelse i antikt liv, har han haft stora 
möjligheter att förstå.» (s. 29) Det avgörande beviset för sin tes finner Svan
berg i en korrespondens mellan Rydberg och den gosse, Rudolf Ström, vars 
informator han varit. Breven, vilka Svanberg citerar mer utförligt än som tidi
gare skett, kallar han »det viktigaste dokumentet för Rydbergs biografi» under 
ifrågavarande tid, dvs. senare delen av femtiotalet (s. 24). I huvudsak får breven 
tala för sig själva. Svanbergs kommentarer tjänar främst till att sammanbinda 
de citat han återger. Mer behövs inte. Rydbergs ord visar enligt forskarens 
mening otvetydigt arten av diktarens känslor för sin elev. Någon anledning 
att hänvisa till medicinska auktoriteter finns inte. Varje läsare som får dessa 
brev presenterade för sig, igenkänner i dem gossekärleken; de kan inte »kallas 
annat än kärleksbrev».5 Det sista omdömet fälls i den debatt som följde på 
Novantikens publicering, och är närmast riktat mot Sven Lönborg. Denne sökte 
inte bara fria Rydberg från beskyllningen för homosexualitet, utan också i andra 
avseenden rentvå skalden. Bland annat protesterar han därvid mot Svanbergs 
framställning av Rydbergs brev till Herman Bjursten angående deras gemen
samma Göteborgsminnen. Härtill genmäler Svanberg: Vill Lönborg
göra anspråk på vetenskaplighet, måste han prestera bevis för sannolikheten av sin 
textomtolkning och sin helgonkult av Rydberg i stället för att kasta invektiv mot mig, 
därför att jag hållit mig till brevens ordalydelse och allmänmänsklig psykologi, (min 
kurs.)6

De sista orden synas mig karakteristiska för avhandlingen överhuvud. Även 
när det gäller korrespondensen med Rudolf Ström, kan Svanbergs program 
sägas vara att hålla sig enbart till »brevens ordalydelse och allmänmänsklig 
psykologi». Den metodiska situationen är därför så långt — hur olika de 
psykologiska tolkningarna än må vara — densamma som för Blanck i Geijer- 
boken. Forskaren presenterar diktarens ord och väntar av läsaren att denne 
skall kunna direkt avläsa vilka känslor de uttrycker.

Den nya uppfattningen av Rydbergs biografiska förhållanden får konsekven
ser också för tolkningen av hans dikt. Ett exempel härpå erbjuder Svanbergs 
kommentar till Karmides’ gestalt: »Karmides är också ett ideal, skönhetsidealet. 
Man förbiser vanligen detta. Därav kommer talet om abstraktion och marmor
kyla i Rydbergs antikskildring.» (s. 70) Bland flera orsaker till detta missför
stånd är också okunnigheten om skaldens »kärlek till grekisk manlig skönhet. 
Är man okunnig därom, finner man ofelbart hans människoskildring kall och 
konventionell.» Och vidare: »Karmides’ hemliga vittnesmål måste tolkas med 
ständiga rådfrågningar i Rydbergs egen biografi.» (s. 71)

Det är här inte längre fråga bara om en direkt avläsning av diktarens ord. 
För en riktig tolkning är tvärtom ditintills otillgängliga kunskaper nödiga. 
Litet tillspetsat uttryckt: för att uppfatta vad som enligt Svanberg ’finns i texten’, 
måste man känna också andra texter. Detta kan sägas vara läsarens situation. 
För forskaren måste emellertid det enda angelägna ha varit att komma åt

5 Den siste atenarens diktare. Ett genmäle 0 A. a., s. m .  
till lektor Lönborg; Religion och kultur, år g.
2, 1931, s. 113.
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textens sannolika innebörd för Rydberg själv. Hans tolkning skulle kunna stödjas 
med ungefär följande argument: En upplevelse av så genomgripande art som 
den varom breven till Rudolf Ström vittnar, kan inte annat än ha inspirerat 
Rydberg också i hans diktande verksamhet; man kan inte tänka sig att denna 
varit avsnörd från själva centrum i hans känsloliv. Svanberg tillmäter också 
förälskelsen i den unge eleven en sådan betydelse att han anser sig kunna spåra 
dess poetiska verkningar hos Rydberg mer än ett årtionde senare, i Dexippos. 
— Endast i ett av återgivna breven till Rudolf Ström tillåter sig Rydberg att 
tala om kyssar; annars nöjer han sig med antydningar. I det sista brevet — 
skrivet 1862, dvs. några år efter informatorstiden —  heter det emellertid: 
»Nu en kyss till min fordne lille Rudolf [...]». Svanberg citerar, och anmärker: 
»Nu, efteråt, har han verkligen skrivit ned det avgörande ordet; i diktens 
transponering har han, fjorton år senare, som Dexippos givit kyssen åt barnet 
och vapenkamraten i samma person.» (s. 28)

Ännu ett skäl för Svanbergs uppfattning av Karmides’ gestalt skymtar i hans 
argumentering: hans tolkning är den bättre! Ty uppfattar man inte den spe
ciella erotiska innebörden, blir Rydbergs människoskildring ofelbart »kall och 
konventionell». Tanken utföres inte vidare, men den är värd att notera. Av 
olika tolkningar har den företrädet som ger texten en rikare, mer levande etc. 
innebörd —  detta gäller alldeles särskilt, vågar man tillägga, för en diktare 
av Rydbergs· format.

Som jag redan framhållit, avstår Svanberg från att söka stöd hos psykolo
giska eller psykiatriska auktoriteter. Mer i förbifarten (»som kommentar») an
föras dock två uttalanden, vilka sägas »var på sitt sätt kunna bidraga till att 
förklara uppkomsten av Rydbergs vänskapskult» (s. 28). Det ena av dessa ut
talanden är ett brev av Rydberg själv, vari han talar om »det onda, som alstras 
genom den manliga ungdomens onaturliga afspärrning från den qvinliga»; han 
har själv gjort sådana iakttagelser under den tid han var »knappt annat än en 
skolgosse». Svanberg påpekar att Rydberg här uppenbart åsyftar Yäxjötiden, och 
fortsätter:

När han i tjugufemårsåldern ånyo försättes i informatorns utestängda, och instängda, 
situation, är det, som deviationen otvetydigt träder i dagen. Så uppfattat blir förhål
landet till Rudolf Ström en extrem konsekvens av den isolering, vari Rydberg suttit 
fast alltsedan revolutionskrisen. (s. 29)

Säkert hade det varit lätt att finna stöd i facklitteraturen för den teori om 
den erotiska isoleringens vådor som här avses. Svanberg avstår emellertid där
ifrån. Återhållsamheten här och annars i detta avseende är påfallande hos en 
forskare som säkert inte har kunnat undgå att själv ta intryck av tjugotalets 
diskussioner om t. ex. psykoanalysen; avhandlingen har dessutom försetts med 
undertiteln »En genetisk studie». Har Svanberg likväl inte brytt sig om att 
söka sådant stöd, är en orsak rimligen den att han menat att det avgörande 
beviset — korrespondensen med den unge eleven —  verkar kraftigt nog utan 
kommentar. —  Så vitt jag förstår, är också den allvarligaste invändning som 
har riktats mot Svanbergs psykologiska nytolkning just av språklig art. Det har 
sålunda hävdats att han läser breven till Rudolf Ström anakronistiskt. Insatta 
i den romantiska vänskapskultens miljö kan enligt denna kritik de för oss på



fallande vändningarna inte igenkännas som uttryck för någon avvikande erotisk 
inriktning.6a

I Gunnar Brandells avhandling om Strindbergs Infernokris (1950) finner man, 
liksom hos Svanberg, psykologiska tolkningar kombinerade med idéhistoriska, 
komparativa och andra undersökningar. Jag vill här hålla mig till ett enda 
kapitel hos Brandell, det som heter Infernopsykoserna, och där renodla en 
linje i den mångsidiga framställningen: skuldmotivets utformning hos Strind
berg.

Ungefär vid årsskiftet 1895-96 börjar skuldmotivet fungera på ett nytt sätt 
i Strindbergs föreställningsvärld. »Kring den grundläggande mekanismen skuld
känsla-förföljelsemani börjar här en mera omfattande flora av symboler att 
blomma upp, och i krisen dras in en del mera centralt stoff med skuldbeto
ning. Ur denna synpunkt kan man säga, att Strindbergs uppgörelse med sin 
’skuld’ tog sin början vid årsskiftet 1895-96.» (s. 78) Strindbergs uttalanden 
längre fram under året 1896 om hans familjeförhållanden visar att han upp
fattar den återförening med hustru och barn varpå han hoppas, »i moraliska 
kategorier»:
Prövningarna fattas nu som straff, sända av en högre makt, och då Strindberg forskar 
efter förklaringsgrunder finner han brottet bestå i att han undandragit sig sina försörj
ningsplikter. Det gällde nu att »återtaga oket, arbeta för brödet, och söka förvärva 
sådant åt dem som jag bragt till världen och som äro i nöd». Augusti 1896 förde 
honom ett gott stycke närmare konfliktens lösning, därför att han nu för första gången 
förläde skulden inom sig själv i stället för att förutsätta tillvaron av förföljande fiender. 
(Till Hedlund 18.8.96 och 23.8.96.) Lättnaden blev ögonblicklig [...]. (s. 83)

Ännu senare, det gäller nu den sista krisen under Infernoåren, framträder 
»en medveten religiöst-moralisk dimension» som tidigare saknats i Strindbergs 
bedömning av sig själv (s. 84). Insikten om personligt ansvar tränger sig allt
mer fram i hans medvetande. Därvid spelar bland annat studiet av Swedenborg 
(under förra hälften av 1897) en viktig roll:

Det blev först efter hemresan som Strindberg under inflytande av Swedenborg på 
allvar prövade en moralisk tolkning av sitt livs förlopp. I skildringen av »ödeläggelsen» 
och »tuktoandarnas» verksamhet tyckte han sig punkt för punkt känna igen de »hem- 
sökelser» som drabbat honom själv under det föregående året. Men »ödeläggelsen» och 
»tuktoandarna» framställdes av Swedenborg som straff för personliga, faktiska förbrytel
ser begångna i denna tillvaro. Därigenom lyftes skuldkonflikten hos Strindberg upp i 
dagsljuset. Han insåg sambandet mellan skulden och förföljelserna —  översatt till psyko
logiskt språk: mellan skuldkänslan och förföljelseidéerna —  och kurerades från sina 
psykoser, samtidigt som den undermedvetna mekanismen avslöjades, (s. 89)

Parallellt med att Strindberg sålunda i stigande grad lägger »skulden inom 
sig själv», förändras hela hans världsåskådning, och han ser sitt öde styrt av 
moraliskt syftande »makter». (Om detta utförligt i avhandlingens tredje kapitel, 
Jakobsbrottningen.) Han visar också en vänligare inställning till omvärlden, 
söker försona sig med människor han förorättat etc. (s. 87)

Om den psykologiska argumentationen I O i

6a Sven Lönborg, Vrån Viktor Rydbergs Gö- 
teborgstid, 1934, s. 54. (Göteborgs Kungl. 
Vet.- och Vitterhetssamhälles handlingar, 5. 
följden, Ser. A, Band 4.) — Egendomligt 
nog placerar Lönborg detta påpekande i en

not, vilket tyder på att han inte insett vikten 
av sitt argument. Hela Svanbergs argumente
ring bygger ju på förutsättningen att breven 
tydligt omvittnar en sådan läggning.



102 Sven Linnér

Det är för var och en som tar del av Brandells undersökning uppenbart 
att den gäller utomordentligt väsentliga förhållanden hos Strindberg. Likväl 
förblir det i flera avseenden oklart hur den utveckling som skildras närmare 
bör bedömas. Brandell är också själv —  och jag tror i en grad som bör kallas 
ovanlig — medveten om svårigheterna vid en sådan bedömning. I en metodisk 
kommentar (not s. 255 f.) anger han tydligt begränsningen i det perspektiv 
han valt: andra psykiska förhållanden än sådana som låter sig fångas under 
skuldkänslans begrepp kan tänkas ha spelat en lika viktig roll; det betyder 
bland annat att Brandells och andra forskares resultat inte behöver strida mot 
varandra utan kan komplettera varandra. Man kunde utöver de faktorer Bran
dell själv anför tillägga att exempelvis fysiologiska förändringar, vilka överhuvud 
inte finns dokumenterade i något känt material, kan tänkas ha haft en avgö
rande betydelse för det psykiska förloppet.7

De positiva skälen för Brandells inriktning just på skuldmotivet är å andra 
sidan mycket starka. Framför allt är detta motiv dokumenterat: om andra sidor 
av sin erfarenhet har Strindberg inte skrivit mycket, men om sin brottning med 
skuldfrågan har han gett oss ett överrikt material att bearbeta. Vidare är det 
klart att skuldkänslan, utan att vara identisk med andra viktiga motiv, likväl 
varit »intimt sammanvävd» med dessa; den har obestridligen haft en central 
plats i Strindbergs medvetande. Slutligen framträder vid ett studium av skuld
motivet den förändring hos Strindberg om vars existens alla är eniga. Med 
andra sätt att se kommer han däremot att te sig tämligen oföränderlig. Hur 
riktiga dylika tolkningar på sina områden må vara, lämnar de därför ett viktigt 
förhållande utan belysning. — Efter detta referat av de centrala tankegångarna 
i Brandells metodiska diskussion, anför jag de två första styckena av hans egen 
framställning:

Att skuldkänslan i denna inledande studie i så hög grad ställes i centrum innebär 
icke att enligt min mening hela Strindbergs psykiska konstitution skulle kunna för
klaras utifrån denna komponent. Men icke heller en djuppsykologiskt orienterad littera
turhistorisk undersökning av en författares själsliv kan släppa kravet på dokumentation 
och måste avhålla sig från konstruktioner, för vilka endast få eller oklara belägg kan 
anföras, även om dessa skulle ha sannolikheten för sig i ljuset av de psykiatriska er
farenheterna. Både materialets art och forskarens situation i förhållande till detta skiljer 
litteraturhistorikern från den terapeutiske psykologen. Det kan inte hjälpas, att den förre 
i övervägande grad kommer att syssla med sådana drag i den psykiska bilden som ligger 
medvetandet nära; den grad av fördjupning han med bibehållet dokumentationskrav kan 
uppnå blir i viss mån beroende av vederbörande författares egen grad av självinsikt. 
Hos Strindberg har skuldkänslan förefallit mig som en ur dylika synpunkter lämplig 
utgångspunkt.

Personligen är jag övertygad om att Strindbergs karaktärsutveckling skulle på ett 
fruktbart sätt kunna ställas i belysning av åtskilliga andra psykologiska begrepp än dem 
jag i detta arbete utnyttjar. Hans aggressivitet, hans masochistiska tendenser, hans sexual- 
ångest och kastrationsskräck kan, liksom den sannolika homosexuella komponenten, inte 
restlöst förklaras som funktioner av skuldkänslan. Emellertid spelar skuldkänslan en 
iakttagbar roll, primärt eller sekundärt, i alla dessa sammanhang, och den har därvid 
den fördelen att den kan beläggas direkt i materialet, icke endast med utgångspunkt 
från kliniska erfarenheter som vunnits på andra individer än Strindberg, (s. 255 f.)

7 Möjligheten av sådana inte observerbara hörda orden (1961, t. ex. s. 97), till vilken 
faktorer framhålles av Erik Götlind i De oer- jag återvänder i det följande.
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Den metodiska situationen kan till att börja med beskrivas på följande sätt:
Gunnar Brandell har inom ett visst avsnitt av Strindbergs produktion kart

lagt ett rikt material knutet till skuldmotivet. I detta material framträder en 
tydlig förskjutning i diktarens attityd till skuldkänslorna: dessa bejakas i växande 
grad. För den som överblickar Strindbergs verk under perioden låter sig med 
andra ord en moralisk utveckling avläsas direkt i texterna. Om detta förhållande 
kan — sålänge man inte ifrågasätter den kronologiska grupperingen av mate
rialet — ingen tvekan råda.

Två frågor förblir emellertid ännu obesvarade. Den första gäller arten av 
Strindbergs upplevelse: har han verkligen ’hyst’ de känslor han uttrycker, eller 
’själv genomgått’ den utveckling han framställer? Ett exempel på hur stort 
avståndet kan vara mellan primär upplevelse och litterär gestaltning erbjuder 
Till Damaskus; Brandell framhåller att dramat bygger på Strindbergs personliga 
erfarenheter:

Utgångspunkten för Strindberg då han våren 1898 skrev första delen av Till Damas
kus var hans egna upplevelser av verkligheten —  med allt vad dessa upplevelser redan 
innebar av syntetisering och symbolisering. Han skapade den märkliga dramatiska for
men i dramat genom att fortsätta i denna upplevelses egen riktning, skärpa den, ar
rangera stoffet med tanke på dess dramatiska verkan, förenkla, dra ihop och sätta ut 
accenterna i upplysande avsikt. På detta sätt har Till Damaskus, trots det direkta ut
nyttjandet av verklighetsstoffet, blivit ett syntetiskt och symboliskt drama. (s. 230)

Till Damaskus skrevs visserligen en tid efter själva Infernokrisen, men givetvis 
måste man också om de ’samtida’ dokumenten fråga i vad mån deras utform
ning varit bestämd av konstnärliga syften. Man måste för alla de genrer i vilka 
krisen speglas — det gäller även om breven och Ockulta dagboken — räkna 
med möjligheten att Strindberg inte endast redovisat sina upplevelser så troget 
som möjligt, utan även att han gjort litteratur’. Också där han inte åsyftat 
något sådant, kan det tänkas att en tendens till »syntetisering och symbolisering» 
har skymt viktiga förhållanden i den ursprungliga upplevelsen. Naturligtvis 
finns det i varje människas rapporter om sig själv en felmarginal, men man 
kan anta att den hos diktaren, eller vissa typer av diktare, är särskilt stor. Om 
så är hos Strindberg —  eller om kanske så är, det är tillräckligt — , kan vi 
då tala om skuldkänsla hos honom i samma mening som vi talar om skuld
känslan hos andra människor?

Ifall Brandell hade låtit hejda sig av betänkligheter av detta slag, skulle 
hans bok ha varit skriven på annat sätt än den är. För hans åsikt att Strind- 
bergstexterna visar oss vad diktaren ’verkligen upplevt’, kan emellertid många 
skäl anföras. Man kan sålunda peka på det förhållandet att likartade motiv 
av Strindberg gestaltas i vitt skilda genrer och i såväl litterära som icke
litterära texter; upprepningen fattas då som ett kriterium på att motivet är 
’fast rotat’ eller dylikt i diktarens psyke. Något liknande gäller om överensstäm
melsen mellan senare texter och ’samtida’. (Brandell finner sålunda att fram
ställningen i Inferno »i stora drag» är riktig, jämfört med brev som är skrivna 
i den aktuella situationen; på en punkt visar dock Inferno »klart fel»; s. 83.) 
Texternas uttryck för skuldmedvetande stämmer också med Strindbergs hand
lingar, när han vill sörja för sin familj och söker försona sig med sina fiender. 
Slutligen bär själva frekvensen och intensiteten i hans ord vittnesbörd om äkt
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heten i hans upplevelse av skuld, ett vittnesbörd som kanske för många läsare 
är övertygande nog i sig själv: Strindberg har inte endast gestaltat en moralisk 
utveckling eller kris, han har själv genomgått den.

En bedömning av denna typ är förutsättningen för att det psykiska förloppet 
hos diktaren, som det framträder i hans verk, skall kunna jämföras med lik
nande förlopp hos andra människor, och därmed för att forskaren skall kunna 
utnyttja psykologiska teorier hämtade från generell terapeutisk erfarenhet. Men 
att märka är att litteraturhistorikern vid detta sitt avgörande inte gärna kan 
söka något stöd hos psykologer eller psykiatriker; det är hans sak, hans speciella 
form av källkritik att värdera ’den personliga halten i de litterära texterna.

Sedan denna värdering skett, är man framme vid den andra och kanske ännu 
svårare frågan: vilka möjligheter har man att ange orsaker till det psykiska 
skeende man påvisat? Brandell anser sig här kunna förklara varför diktarens 
tillstånd förbättras och kriserna övervinns. Det framgår av en ovan återgiven 
formulering om Strindberg, när han för första gången förläde skulden inom 
sig själv: »Lättnaden blev ögonblicklig» (s. 83). Det heter vidare om diktaren, 
när han under inflytande av Swedenborg »insåg sambandet mellan skulden och 
förföljelserna — översatt till psykologiskt språk: mellan skuldkänslan och för
följelseidéerna»: han »kurerades från sina psykoser, samtidigt som den under
medvetna mekanismen avslöjades.» (s. 89) I avslutningen till kapitlet om In
fernopsykoserna skriver Brandell sammanfattningsvis:

Då Strindberg förvandlade »samvetskvalen» till »ånger» — medvetna, aktivt bearbe
tade samvetskval — fick han kontakt med den undermedvetna konflikt, som följt honom 
genom hela hans liv och låg bakom många av hans patologiska reaktioner. [...] (s. 90)

Forskaren synes, när han skriver så, överta den »terapeutiske psykologens» 
roll (med ett uttryck hämtat från Brandells metodiska kommentar, cit. ovan). 
Han utnyttjar därvid vissa teorier, vilka har stöd i den kliniska erfarenheten, 
om det omedvetnas funktion, särskilt om betydelsen av konflikters medvetande
görande. Ehuru Brandell inte ger detaljerade hänvisningar till facklitteraturen, 
är det klart att han äger aktningsvärd förtrogenhet med sådan litteratur. An
knytningen till den medicinska psykologin är därför ojämförligt fastare än hos 
Böök eller Svanberg, och de teorier som åberopas av mer specifik karaktär. 
Det är givet att dessa teoriers riktighet är en nödvändig förutsättning (ehuru 
ingalunda en tillräcklig) för att förklaringen till Infernokrisens övergång i rela
tiv harmoni skall vara riktig. — Å andra sidan finns ju i den nyss citerade 
kommentaren vissa reservationer beträffande skuldaspektens räckvidd; jag åter
kommer härtill i min avslutande diskussion.

Den metodiska situation jag här uppehållit mig vid är i sina grunddrag 
representativ. Det bör i synnerhet understrykas att forskaren i en och samma 
framställning rör sig på olika nivåer, vilka måste bedömas var för sig. När 
Gunnar Brandell redovisar en utveckling i Strindbergs skrifter av innebörd att 
diktaren alltmer ser ett samband mellan skuld och förföljelser, talar han om 
något annat än när han hävdar att erkännandet av skulden var en orsak till 
förbättringen. Om någon avvisar det senare påståendet, har han inte därmed 
anfört något argument mot teckningen av utvecklingen på den förra nivån.

Att en forskare underlåter att hänvisa till psykologisk facklitteratur, kan ha
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vitt skilda orsaker. Han bygger kanske enbart på en vardags- eller intuitiv 
psykologi, eller på fackpsykologi endast i den mån denna ingått i den bildade 
vardagspsykologin. Det kan också vara så att han finner det överflödigt att 
mer än summariskt ange den fackkunskap han utnyttjar, men vore beredd att 
göra det om så begärdes av honom. En annan forskare, som har inte mindre 
kunskaper på området, kan emellertid av principiella skäl avböja att hänvisa till 
fackpsykologiska auktoriteter. Om Brandell synes tillhöra den förra kategorin, 
representerar Gunnar Axberger denna senare. Jag avser här närmast hans studie 
i Hjalmar Bergmans diktning, Den brinnande skogen (1960).

Titeln anspelar på skogsbranden i Bergmans roman Chefen fru Ingeborg. 
Jag vill först uppehålla mig vid det kapitel Axberger ägnar denna roman. 
»Egendomligt nog», skriver han,
liar — mig veterligen — ingen av dem som skrivit om boken brytt sig om att närmare 
granska den symbolik som i ett nätverk av scener och episoder genomlöper fiktionen 
och, vad mera är, kommer fru Ingeborg Balzars problematik att snärjas samman med 
andra människoöden i Hjalmar Bergmans diktning, ända tillbaka till de första ung
domsverken. (s. 19)

Särskild uppmärksamhet ägnas två symboler — på fiktionens verklighetsplan 
samtidigt högst påtagliga fysiska företeelser — , nämligen branden och luffaren. 
Om skogsbranden skriver Bergman själv att den för fru Ingeborg »blivit en 
symbol för någonting annat». Axberger fogar härtill reflexionen: »Diktaren 
har här flätat in något av det för hela diktverket centrala: branden och blod
skammen, det synliga, högst reella flammande infernot med dess kvävande och 
berusande brandrök — som hela tiden har en symbolisk undermening, är bild
projektioner av andra flammor, annan andnöd, annat rus.» (s. 41) Tiggaren Larzon 
inte endast påminner om för längesedan timade händelser, som det är pinsamt 
för fru Ingeborg att tänka på, han blir också »på ett drömlikt sätt represen
tanten för ett för länge sedan undanträngt minnes- och känsloskikt hos huvud
personen» (s. 35). Framför allt representerar han frestelsen till det asociala, 
hjältinnans dragning till den moraliska uppgivelsen.

Axberger inskränker sig emellertid inte till att kartlägga och precisera inne
börden hos dessa och andra symboler. Det är för honom inte mindre viktigt 
att undersöka Bergmans framställning av minnets funktion och av den plåg
samma spänningen hos fru Ingeborg mellan medvetet och omedvetet. Axberger 
använder härvid en från psykoanalysen hämtad term som bortträngning (s. 35, 
39). Det innebär likväl inte att han för sin tolkning åberopar psykoanalytiska 
teorier. Beskrivningen av symbolernas betydelse och funktion i romanen, liksom 
av utvecklingen hos fru Ingeborg till en allt högre grad av insikt om sig 
själv, bygger nämligen alldeles övervägande på vad jag ovan kallat en direkt 
avläsning av texten. Den metodiska situationen är parallell med Gunnar Bran- 
dells när han registrerar skuldkänslornas framträngande hos Strindberg; att det
i. ena fallet gäller en verklig person, i andra fallet en fiktiv gestalt gör här
vidlag ingen skillnad. Axberger har också själv i bokens förord deklarerat att 
han, med avstående från sådana konstruktioner som symbolstudier annars lätt 
inbjuder till, »föredrar att tills vidare hålla arbetet kvar på ett deskriptivt plan» 
(s. 6). Hans undersökning följer så långt jag hittills refererat den detta pro
gram.
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Om det alltså är föga givande att fråga efter den psykologiska teorin bakom 
Axbergers textanalys, finns det däremot skäl att söka en sådan teori hos Berg
man själv. Jag erinrar om två huvudpunkter i denna teori: de primitiva och 
»asociala» drifternas makt i personligheten, även hos utpräglat ansvarsmedvetna 
människor; det gäller både sexualiteten och destruktionsbegäret. Vidare: minnets 
funktion att glömma och dess motvilja att komma ihåg vissa saker, samt vår 
förmåga av motstånd mot att se hur det är fatt med oss och vad vi verkligen 
känner. Att det här inte bara gäller schemat för en enskild romanfigur utan 
en mer allmän människosyn, framgår bland annat av de generellt formulerade 
kommentarerna. Det är sannolikt att Bergman har påverkats av Freud och 
annan psykoanalytisk litteratur. Detta inflytande måste emellertid vägas mot 
andra och tidigare impulser som satt spår redan i de första romanerna. Därtill 
kommer frågan hur mycket Bergman Vetat ändå’, genom observation av sig 
själv och andra. Människosynen i Chefen fru Ingeborg kan sålunda kallas 
’freudiansk’ eller ’djuppsykologisk’ endast i en mycket vag och anspråkslös 
mening. Vad man kallar den är heller inte avgörande; det viktiga är själva 
faktum att man i romanen kan urskilja en psykologisk teori, som man har 
skäl att påstå att Bergman har omfattat. Men att forskaren påvisar detta för
hållande, behöver — så länge han håller sig på det »deskriptiva planet» — 
inte innebära, att han själv tar ställning till riktigheten av det psykologiska 
mönster han klarlagt hos diktaren. (Jag vill tillfoga en anmärkning om läsaren. 
Låt oss anta att han säger om Bergmans roman att den ger »en sann bild av 
en kvinnas utveckling» eller att den »är en utmärkt exponent för den psyko
logiska realismen». Med omdömen av det slaget ansluter sig läsaren — visser
ligen på ett mycket vagt sätt — till de teorier som framträder i romanen. 
Detsamma gäller forskaren ifall han uttalar sig på liknande sätt. Att helt und
vika det torde vara svårt för honom, och jag vet inte heller om det är önsk
värt. Men den frågan är här av mindre betydelse. Mitt intresse är att schema
tiskt särskilja de två plan som forskaren kan röra sig på.)

Naturligtvis lämnar Axberger på många punkter det deskriptiva planet. Det 
sker dels när han hävdar att romanerna säger oss något om vad Hjalmar Berg
man själv har upplevt, dels när han anför förklaringar eller snarare pekar på 
möjliga vägar att förklara dessa upplevelser.

Efter den anförda deklarationen att »tills vidare hålla arbetet på ett deskrip
tivt plan» fortsätter Axberger: »Följande tror jag mig dock kunna fastslå utan 
att pressa materialet: att en bildgranskning av denna art anmärkningsvärt ofta 
tycks leda in till något personligt centralt hos en diktare — i ett flertal fall 
konflikter och spänningstillstånd som spelat en väsentlig roll inom hans konst
närliga skapande.» (s. 6) -— Jag anför från kapitlet om Chefen fru Ingeborg 
några exempel på hur en linje dras från romantexten till det »personligt cen
trala» hos diktaren. Om svartsjukan heter det sålunda — efter ett konstaterande 
att kapitlet Svartsjukans logik »hör till bokens intensivaste»: »Uppenbarligen 
har diktaren utnyttjat egen erfarenhet» (s. 38), och vidare:

Att gammal upprördhet söker sig uttryck i de intensiva skildringarna av fru Ingeborgs 
svartsjuka förefaller uppenbart. Inlevelsens hetta blir inte mindre därav, att berättaren 
hela tiden ser objektivt på situationen och i kåserande ton utreder svartsjukans logik, 
(s. 46)
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En passage i romanen om luffaren som vaknar upp till en världsbrand företer 
påfallande likheter med Bergmans i forskningen ofta citerade brev till Ellen 
Key av 1915. Axberger uttrycker sambandet mycket försiktigt: »Man associerar 
till Hjalmar Bergmans egen bekännelse för Ellen Key [...]» (s. 31).

De litterära texterna kan i de anförda fallen sammanställas med dokument 
av annan art. Axberger uttalar sig emellertid också utan sådant stöd om det 
personliga i dikten. I Bergmans skildring av fru Ingeborgs tragiska död, heter 
det, »frigör sig ett sällsamt patos» (s. 43); diktarens kommentarer får här 
»personlig hetta» (s. 44). Att dessa uttryck inte bara är avsedda som en stil
karakteristik, synes framgå av kapitlets slutsidor. Efter de nyss anförda orden 
om att gammal upprördhet sökt sig uttryck i romanens svartsjukeskildring, 
heter det:

Men gäller inte detsamma också fru Ingeborgs vandringar som »vidgas» till resor? Och 
hur mycket självupplevt döljer sig bakom den kongeniala skildringen av »tanken» som 
inte får släppas fram till medvetandets tröskel, tanken som hålles nere genom allehanda 
ritualer av fraser, handlingsmönster, motimpulser och likväl tränger sig fram, på dolda 
vägar och under ständigt nya överraskande masker, (s. 46)

Vissa passager i Chefen fru Ingeborg äger sålunda, till skillnad från andra, 
en speciell karaktär som vittnar om författarens personliga engagemang i det 
han skriver; Axberger använder i de återgivna citaten uttrycken patos och 
hetta.

Att man kan konstatera en dylik kvalitet, torde vara ett av de två huvud
kriterierna när man vill bestämma vad som är ’diktaren själv’ i hans verk. 
Här ingår sålunda, som jag framhöll ovan i min kommentar till Böök, en 
estetisk upplevelse i forskarens bevisning. Det andra huvudkriteriet är, som 
Snoilskystudien likaledes är ett utmärkt exempel på, motivets återkomst. — 
Inledningsvis skriver Axberger, som jag redan anfört, att fru Ingeborgs pro
blematik kommer att »snärjas samman med andra människoöden i Hjalmar 
Bergmans diktning» (s. 19), och kapitlet om romanen avslutas med följande 
ord:

Det symbol- och motivmönster, som romanen om fru Ingeborg presenterar, är i själva 
verket en variant av en vida mer omfattande och därtill genom åren bestående mönster
bild i Hjalmar Bergmans diktning. Jag tror inte detta är något tillfälligt. I varje fall 
är det värt en granskning, (s. 47)

I den följande granskningen visas hur motiv, gestalter och symboler åter
kommer, varierade men dock igenkännliga, i andra verk av Bergman. Den 
fulla innebörden framträder först vid en överblick av hela motivsviten. Det 
heter sålunda om incestmotivet, som dyker upp i de tidiga Solivro och Blå 
blommor och sedan återkommer i tjugotalsböckerna: »Det är först när man 
ställer samman de olika fiktionerna som motivtypen blir uppenbar — och som 
man kan fastslå hur djupt problematiken kring fru Ingeborg varit rotad i 
Hjalmar Bergmans diktning.» (s. 125) Ett utförligt referat av Axbergers ge
nomgång är här inte motiverat. Jag vill bara anföra två tolkningar av eld
symbolen, som jag finner karakteristiska för hans metod. Om titelgestalten i 
Mor i Sutre, som slumrat till och drömmer vid den brinnande härden, heter det:
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Hela denna dröm, där ett djupare, i dagsmed vetandet undanträngt skikt i huvudperso
nens minnen och affektliv träder i dagen, är drömd framför härdens flammande eld, 
som tränger in i drömmen och ger den dess grundstämning, först av ljumt »goVär» 
sedan av upprörd lidelse. Därmed kommer motivet att ligga i linje med alla de övriga 
ställen i Hjalmar Bergmans produktion, där eldtemat i en eller annan form är kopplat 
till en i sina grunddrag likartad process: ett »djupare», primitivare, affektdominerat 
skikt inom personligheten, icke accepterat, stundom icke ens medvetet för det vakna 
förnufts jaget, bryter igenom, vållande chock och katastrof, (s. 152)

Längre fram sammanställer Axberger Mor i Sutre med tre andra av Bergmans 
främsta kvinnogestalter (fru Gunhild, Farmor och fru Ingeborg). Gemensam 
för dessa gestalter är
motsättningen mellan ett väldisciplinerat dagsjag och en för detta jag främmande varelse 
under medvetandets yta: en obändigt primitiv varelse som någon gång på något sätt 
spränger sig fram till herraväldet över tankar och handlingar. När diktaren söker ut
tryck för denna process, i inbillningssyner eller symboler, kommer elden gång på gång 
in i hans blickfält —  förmodligen spontant, utan att han själv är medveten om någon 
upprepning, (s. 170)

De sista raderna syftar på Hjalmar Bergman själv. Det framgår inte vad 
som motiverar ett så pass specificerat påstående om den konstnärliga skapelse
processen. Man kan anta att det grundar sig på en rimlighetsbedömning, kanske 
på en vägning av texternas intensitet mot det estetiska kravet att undvika upp
repning. I övrigt handlar emellertid de anförda passagerna inte om Hjalmar 
Bergman, utan om hans verk. Man bör observera att Axberger därvid inte 
bara påvisar återkomsten av en symbol- eller motivtyp, utan också av vad som 
kan kallas en psykisk struktur. Den spänning mellan medvetet och omedvetet 
som finns hos fru Ingeborg går igen även hos andra Bergman-gestalter. Att 
Axberger konstaterar detta innebär fortfarande inte att han åberopar, ännu 
mindre bekänner sig till någon psykologisk teori.

Som framgår av mitt referat, yttrar sig Axberger på några punkter ganska 
bestämt om sambandet mellan fiktionen i Chefen fru Ingeborg och diktarens 
personliga upplevelser, eller gör preciserade förslag om ett sådant samband. 
Också i den följande framställningen, där andra romaner behandlas, fälls lik
nande omdömen. Så heter det om Solivro, i anslutning till Bergmans ord i 
brevet till Ellen Key om diktningens symboler som ett skydd, att man har 
»ibland intrycket, att här varit fråga om ett skydd även mot honom själv, lik
som när fru Ingeborg på allehanda sätt omedvetet hindrade den ödesdigra 
»tanken» att bli medveten [...]» (s. 87). Beträffande slutavsnittet i Clownen 
Jac sägs det vara sannolikt att »djupt liggande upplevelseskikt här sökt uttryck 
i fiktionens bildflöde»; detta avsnitt tillkom nämligen under en period av upp
rivenhet, »då hans inbillningsliv starkare än någonsin tenderade att antaga 
febersynernas karaktär» (s. 215). Men uttalanden som dessa markerar en yttersta 
gräns i Axbergers psykologiska argumentering, och han håller sig i allmänhet 
långt innanför den. Särskilt tydligt framgår detta på bokens sista sidor.

Efter att mycket flyktigt (»Man tänker på», »Man tänker på») ha erinrat 
om en rad ’eldtexter’ (s. 238), stannar Axberger här vid ett av sina mest 
verkningsfulla citat, vilket han spart till bokens kulmen: undergångsvisionen 
i Jag, Ljung och Medardus. Texten, som återges i sin helhet — fulla två
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sidor — , sättes i samband med bekännelsebrevet till Ellen Key; anknytningen 
säges vara »omisskännlig» (s. 239) (— och ingen läsare torde ha något att 
invända häremot). Återigen »omisskännlig» kallas likheten mellan världsunder- 
gången i Jag, Ljung och »själva det genomgående bildmotivet» i förstlingsroma- 
nen Solivro (den brinnande skogen, tvekampen med matretten etc.; s. 241). Här 
knyts även Solivro till Bergmans biografi; det sker ånyo med stöd av brevet 
till Ellen Key:

Om diktaren i Jag, Ljung och Medardus verkligen har givit en av sina fantasilekar 
från pojkåren eller ynglingaåren —  och brevet till Ellen Key styrker detta antagande
—  så är det också uppenbart, att han vävt in denna fantasi som symboliskt ledmotiv 
i sin första roman. När han in emot två decennier senare skriver den delvis självbio
grafiska romanen om »Jag», hans utveckling, äventyr och problematik, står den eld- 
flammande undergångsfantasien som dramatisk slutvinjett.

Efter dessa rätt så bestämda antaganden om ’egna’ upplevelser bakom Solivro 
och Jag, Ljung glider Axberger mjukt över till den roman varmed hans under
sökning börjat, Chefen fru Ingeborg:
Man är i grannskapet av det tema, som i denna undersökning varit utgångspunkten: 
fru Ingeborg och skogsbranden, en människa halvkvävd och berusad av brandrök och 
hetta —  den otillåtna, skambelagda lidelsens nödläge. Men jämte fru Ingeborg irrar 
också tiggaren inne i den brinnande skogen —  luffaren, budbäraren från det längst 
förgångna, den ytterligt eldfarlige [...]. (s. 241 f.)

Hur mycket Axberger avser att säga med de närmast återgivna citaten är 
svårt att fastställa. Att Bergman i Jag, Ljung och i Solivro utnyttjat material 
från sin ungdom betraktas visserligen som tämligen säkert, men andra frågor 
lämnas obesvarade, till exempel följande: hur mycket har de ursprungliga fan
tasierna förändrats och vad föranledde deras återupplivande i en viss situation? 
Säkert har Axberger sett att dylika frågor kan ställas, men han har undvikit 
att ta upp dem. Vad »grannskapet» till romanen om fru Ingeborg innebär, 
preciseras inte heller. Det kronologiska sambandet är visserligen självklart, och 
det påpekas till yttermera visso för den okunnige. (»Jag, Ljung och Medardus 
kom ut 1923, Chefen fru Ingeborg följande år.») Att något därutöver avses 
är också obestridligt: varje läsare som tagit del av den föregående framställ
ningen ser ju att en väsentlig motivlikhet föreligger. Men orden om grann
skapet kan också lätt fattas som syftande på något mer, på Bergmans diktar- 
fantasi och personlighet — ungefär så: känsloladdade komplex, med rötter i 
hans ungdom (och säkert ännu längre tillbaka), har aktualiserats när Solivro 
skrevs och sedan åter på tjugotalet; upprepningen vittnar om den roll dessa 
komplex spelat i författarens psyke; därför har han med berättelsen om fru 
Ingeborg och luffaren även uttryckt sin egen problematik etc. En sådan tolk
ning ter sig för den som hunnit till slutet av Axbergers bok helt plausibel
— men själv formulerar han den inte. I stället återger han oförmedlat, efter 
att alltså ha påmint om det kronologiska grannskapet mellan romanerna om 
»Jag» och om fru Ingeborg, två citat om luffaren: »Och nu tillåter jag mig 
att ur den senare romanen upprepa två citat som varit anförda redan i början 
av min studie.» (s. 242) Ordet lämnas här åter till Hjalmar Bergman.

Detta är betecknande för Axbergers metod. Han sysslar övervägande med
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att presentera texterna och att kommentera deras psykologiska innebörd eller 
det själsliga förloppet hos de fiktiva gestalterna; beträffande sambandet med 
författarens upplevelse är han långt mer återhållsam och obestämd. Tekniken 
är i sin långt drivna konsekvens så pass anmärkningsvärd att jag ansett en 
omfångskrävande exemplifiering nödvändig.

Icke desto mindre är det fullkomligt klart att den så upplagda studien syftar 
till något väsentligen mer än att påvisa vissa mönster i Bergmans romaner. 
Med sin ackumulation av texter med besläktade motiv vill Axberger också 
peka på författarens psykologi och ge ett bidrag till vår kunskap därom.

Detta utsägs redan i inledningens ovan anförda ord att en bildgranskning 
av sådan art »anmärkningsvärt ofta» tycks leda in till »något personligt cen
tralt hos en diktare» (s. 6). Axberger talar här också om Heidenstams »geniala 
essä» Inbillningens logik. Dess teser att inbillningssynerna följer sina egna lagar, 
att de har en innebörd av »sinnebilder» och att de representerar något livs
viktigt i en människas liv, illustreras inte bara av Heidenstams eget verk; de 
har också »en stor allmän räckvidd» och kan »i utpräglad grad» tillämpas 
på Hjalmar Bergman (s. 8). På bokens sista sida, omedelbart efter de två 
citaten ur Chefen fru Ingeborg om luffaren ges en sammanfattande formule- 
ring:

Brinnande skogar —  en brinnande värld — längst borta i det förgångna barnets 
sällsamma ragnaröksäventyr! Min undersökning är tillbaka vid utgångspunkten. Sviten 
av citet torde ha visat hur vittutgrenat, djupt känsloförankrat och genom åren bestående 
det bildkomplex varit som här stått i blickpunkten.

Om »vittutgrenat» här syftar på produktionen, hänföres »djupt känsloförankrat» 
naturligast till författaren; det är något i hans psyke och ej bara i hans verk 
»bestående» som Axberger har velat påvisa.

Det följande stycket, bokens sista, talar om framtida undersökningar. Ax
berger utpekar här ett nästa steg i forskningen som han själv med vissa formu
leringar redan har tagit men som han i det stora hela uppskjuter, nämligen 
att knyta diktens symboler dels till biografiska fakta, dels till en komparativ 
undersöknings resultat:

Mycket förblir ännu oförklarat. En del skall säkerligen klarläggas av ett rikare bio
grafiskt material. En del hoppas jag få återkomma till i samband med en komparativ 
symbol- och motivundersökning, där likartade bildkomplex hos olika diktare får belysa 
varandra och där även dokument av icke skönlitterär karaktär kommer att ingå i jäm
förelsematerialet. (s. 243)

Programmet är framställt redan i bokens inledning, där Axberger skriver att 
han inte nu velat »för starkt binda arbetet» vid förefintligt biografiskt material; 
han räknar med att detta snabbt kommer att utökas och då »säkerligen ge nya 
viktiga perspektiv» (s. 8 f.). I avslutningen till det stora kapitlet om Chefen 
fru Ingeborg heter det i samma anda: »Min avsikt i denna studie är icke att 
presentera problemlösningar. Däremot tror jag att man kan dra fram en del 
material till problemlösningar — material som måhända en gång kan få sitt 
värde i förening med nya biografiska fakta.» (s. 47)

Som synes bygger detta forskningsprogram på två skilda slag av psykologiska 
antaganden. Det första och grundläggande innebär att textanalysen verkligen
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ger oss kunskap om ’Hjalmar Bergman själv’. Detta antagande är ju förutsätt
ningen för det följande, nämligen att en sådan kunskap låter sig byggas ihop 
med de biografiska dokumentens vittnesbörd. (Jag förbigår här en tredje tanke
gång hos Axberger — utförligast framställd i inledningen, s. 5 ff. — nämligen 
att processerna bakom symbolskapandet är likartade hos olika författare och 
även hos andra människor, och att det är möjligt att särskilja dessa gemen
samma faktorer i »inbillningens logik» från de individuella.)

Det är angeläget att dessa antaganden hållas isär. Enligt det första är det 
möjligt att urskilja vad som är ’personligt’ och vad som är ’litterärt’ i diktarens 
ord. Som jag framhöll beträffande Brandelis Strindbergsbok, har litteraturhisto
rikern här näppeligen några fackpsykologiska auktoriteter att stödja på; han är 
själv högsta sakkunskap. Men även antaget att vi kan urskilja autentiska upp
levelser hos författaren i hans verk, återstår frågan hur dessa förhåller sig 
till sådana omständigheter i hans liv som vi känner ur andra källor. Också 
här fordras en psykologisk teori för att man skall kunna påstå något om ett 
samband. Axberger är för sin del påtagligt optimistisk om möjligheten att nå 
vad han kallar »problemlösningar». Han skriver* i inledningen: »Två olika 
typer av mänskliga dokument kan här ofta på ett fruktbart sätt komplettera 
varandra: dels dikten, dels fackpsykologernas protokoll och psykiatrikernas jour
naler.» (s. 7) Klart är att Axberger för den fortsatta forskning han väntar 
på förutsätter en teori om hur diktens symboler och den psykologiska veten
skapens protokoll kompletterar varandra. Men i den föreliggande undersök
ningen åberopas ingen sådan teori, hämtad vare sig från fackpsykologin eller 
från psykiatrin. Den enda ’teori’ som säges passa in på Hjalmar Bergman är 
Heidenstams — alldeles ovetenskapliga — Inbillningens logik!

*

Jag har börjat min undersökning av den psykologiska argumentationen hos 
litteraturhistoriker med att diskutera en avhandling som är inriktad åt helt 
annat håll. Men också Blancks Geijerbok är fylld av psykologiska uttalanden 
och antaganden och skulle, om dessa ,strokes, ramla samman. Som jag fram
höll i min studie över komparationen, utsäger ju varje påstående om en litterär 
influens något om vissa upplevelser hos diktaren. I föreliggande studie har jag 
inte bara pekat på de psykologiska karakteristikerna hos Blanck — av Gei jer 
själv såväl som av hans hjälte Vikingen — , utan därtill på det samband mellan 
biografi och dikt varom Blanck har mycket bestämda uppfattningar. Vikingen 
är bland mycket annat också »Geijer själv», och havsupplevelsen i dikten 
ligger nära motsvarande upplevelser i skaldens eget liv, är »en återklang» av 
hans känslor inför det oändliga havet. Dessa uttalanden hos Blanck förutsätter 
att breven till fästmön meddelar vad Geijer verkligen har känt (och inte är 
någon slags fantasi), vidare bygger de på en föreställning om den gei jer ska 
personlighetens enhet. Samma föreställning pressas på en annan punkt ända 
därhän att en föreläsning av 1815 åberopas för att belysa Geijers åskådning 
fyra år tidigare. Det sista är påfallande, och har föranlett en reservation av 
Blanck själv. I övrigt håller han sig inom vardagspsykologins råmärken, och
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måhända har varken han själv eller flertalet av hans läsare reflekterat över 
att det dock är psykologiska påståenden det handlar om.

I själva verket är det ett konststycke att undvika sådana påståenden. En 
forskare som ändå av någon antipsykologisk rigorism söker göra det, skär av 
sig från flertalet forskningsuppgifter. Situationen är på intet sätt säregen för 
litteraturhistorikern. Man sysslar ju med psykologi, så snart man uttalar sig 
om människors upplevelser och intentioner eller söker förklara varför de hand
lar som de gör. Påstår exempelvis en historiker att omsorgen om Östersjöhan
deln medverkat i Gustaf II Adolfs beslut att engagera Sverige i trettioåriga 
kriget, torde han därmed ha gjort flera antaganden av psykologisk natur, bland 
andra det, att konungen tagit hänsyn till ekonomiska intressen på ett sätt som 
vi anser naturligt för en furste i hans ställning, dvs. att han fungerat enligt vad 
som kan kallas en politisk normalpsykologi.

Många av de triviala psykologiska antaganden som litteraturhistorikern, i 
likhet med andra historiker, utnyttjar i sin bevisning, bygger onekligen på en 
mycket stor erfarenhet; uppenbart är däremot att någon vetenskaplig psykologi 
sällan kan anföras som stöd. Lika uppenbart är att vardagspsykologins satser 
inte är höjda över kritik bara därför att de är allmänt omfattade och kan vara 
svåra att pröva. —  Risken för avvikelser från ’det normala’ får sålunda inte 
negligeras. När Gei jer skriver till Anna Lisa från England, torde visserligen 
ingen betvivla att hans brev är en god källa; man anser sig kunna förutsätta 
att han har skrivit uppriktigt om det han har upplevat. När Gunnar Brandell 
prövar Inferno mot de ’samtida’ breven till Hedlund, förutsätter han likaså att 
dessa brev i berörda avseenden är tillförlitliga. Det är emellertid ett antagande 
som inte kan sägas vara lika självklart som motsvarande antagande för Gei- 
jers del.

Min önskan är emellertid här inte främst att peka på skillnaden i säker
het mellan de psykologiska antaganden som görs i olika sammanhang, utan 
att framhäva det gemensamma i argumentationstekniken: forskaren gör under
förstådda psykologiska antaganden både när han skriver om Geijer och när 
han skriver om Strindberg eller Hjalmar Bergman. Verifieringen är därför 
i princip densamma i det enklare fall, som vanligen inte föranleder någon 
metodisk reflexion, och i det mycket komplicerade: nämligen att man prövar 
sannolikheten av de antaganden som man utnyttjat. (Hur denna prövning i 
olika fall skall tänkas gå till, behöver här inte diskuteras.) Psykologiska argu
ment spelar med andra ord en avgörande roll också i undersökningar som alls 
inte är psykologiskt inriktade. Här gäller vad jag framhöll om den komparativa 
metoden: den tillämpas även av sådana forskare som tar avstånd från den 
komparativa skolan. Kännetecknande för ’skolör’ av detta slag är att en metod 
drivs särskilt långt och att dess resultat värderas mycket högt. Om metoden 
själv gäller att den användes i varje mer allsidig undersökning.

Om jag hittills framhävt den psykologiska argumenteringens utbredning och 
frekvens, ger å andra sidan min analys av praxis vid handen att ’psykologiseran
det’ i många fall förekommer i långt mindre grad eller i mer inskränkt me
ning än man vanligen torde föreställa sig. Jag tänker därvid i första hand 
på det tillvägagångssätt jag kallat den direkta avläsningen. Enligt språkets 
konventioner betecknar vissa uttryck vissa känslor eller själslägen, men inte
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andra. (»Jag älskar dig» betecknar kärlek, inte hat.) När Blanck talar om oron 
och förstörelsedriften, liksom om segervissheten och kraften hos Vikingen, byg
ger han primärt på dylika fasta innebörder hos de språkliga uttrycken. Vissa 
uttryck ’betyder’ oro etc., liksom andra ’betyder’ segervisshet eller kraft.8 Detta 
förhållande innebär, med en annan formulering, att diktarens ord kan föras in 
under psykologiska rubriker, vilka visserligen inte fångar den totala innebörden 
(nyanser, övertoner etc.) men dock placerar dem inom en bestämd ’betydelse
ram’. Sålunda betecknar eller betyder vissa fraser hos Hjalmar Bergman svart
sjuka —  därom kan ingen läsare tveka — och andra fraser hos Strindberg 
skuldkänsla. Likaledes uttrycker, ifall Victor Svanberg infe har missförstått 1850- 
talets språkbruk, vissa vändningar i Rydbergs brev en speciell erotisk känsla.

Det gäller emellertid här endast innebörder i texter, däremot inte upplevelser 
hos något visst subjekt. Vilken person — fiktiv (fru Ingeborg) eller verklig 
(Rydberg, Bergman) — som säger vissa ord, saknar intresse. Frågorna vem 
som talar och om orden är uppriktigt menade, ligger på en annan tolknings- 
nivå än som här ännu är på tal. En stor del av litteraturhistorikerns uttalanden 
om psykologiska förhållanden — och grunden för alla följande uttalanden — 
ligger på denna första nivå. Det gäller inte bara enkla och fasta fraser av den 
typ man finner i lexikon. Avläsningen tillgår i väsentlig mån på samma sätt 
när man exempelvis iakttar en psykisk struktur (av erkända och icke erkända 
känslor) hos fru Ingeborg, eller när man i en serie Strindbergtexter konstaterar 
en förändring mot en högre grad av insikt om skuld. Också här kan den psyko
logiska innebörd som forskaren sammanfattar under vissa rubriker, sägas ligga 
i själva texten.

Två förhållanden bör här påpekas. Det ena att avläsningen naturligtvis på
verkas av den psykologiska åskådning som den läsande omfattar. Redan i 
språket på dess enklaste lexikaliska nivå kan ju en sådan åskådning vara ned
lagd. Vi håller oss vidare alla med en vardagspsykologi, litteraturhistoriker är 
därtill ofta fackpsykologiskt belästa. Man måste räkna med att sådana teorier, 
reflekterade eller oreflekterade, påverkar vår läsning av litterära texter, på i 
princip samma sätt som det påverkar vår uppfattning av människor i vår om
givning. Men även om vi ganska säkert vid läsningen är påverkade av dylika 
teorier, innebär detta ännu inte att vi tagit ställning till frågan om dessa 
teoriers sanning. Det gör vi först på ett senare metodiskt stadium; därom strax.

Det andra som bör påpekas är att författarna ofta har ett ’eget språk’. Ett 
klassiskt exempel i svensk litteratur är Vilhelm Ekelunds kryptologismer, om
sorgsfullt beskrivna av Pierre Naert.9 Tack vare sin genomgång av det totala 
materialet kan Naert ge läsaren ett ’lexikon’ till hjälp vid studiet av skaldens 
aforismer. På jämförligt sätt kan också en inventering av återkommande sym
boler och motiv fungera som stöd vid läsningen av enskilda textställen. Natur
ligtvis är fastheten här långt mindre än när det gäller ’riktiga’ språk som

8 Jämför Erik Götlind: det finns en kate
gori av »föreställningar om uttryck i en given 
text som baserar sig på att språket uppfattas 
som använt i enlighet med gängse språkbruk: 
om språket är använt på normalt sätt så finns 
det och det uttryckt. Det är inte bara fråga 
om språklig korrekthet utan också om sådant
8 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962

som gängse sätt att beskriva känslor, sinnes
intryck, handlingar, idéer eller något annat.» 
(De oerhörda orden, Litteraturestetiska och ve
tenskap steoretiska problem, 1961, s. 119.)

0 Stilen i Vilhelm Ekelunds essayer och afo
rismer, 1949.
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svenska och tyska eller vetenskapliga språk- eller symbolsystem. Föredrar man 
därför att inte tala om språk, kan man i stället hänvisa till ett system av be
tydelser hos diktaren, vilket kan åberopas vid tolkningen av hans verk. Jag 
har ovan gett exempel på sådana fall i min diskussion av Bööks och Axbergers 
arbeten. Jag påminner om några formuleringar hos Axberger, där han talar om 
en »genom åren bestående mönsterbild i Hjalmar Bergmans diktning», en 
»motivtyp» etc. (ovan, s. 107); ur hans bok kunde anföras många exempel på 
liknande uttryck. De syftar alla entydigt på författarens text.

I andra fall uttrycker sig Axberger, som jag framhöll i min analys, mindre 
entydigt. Sammanställningen av olika fiktioner med samma motivtyp säges visa 
oss »hur djupt problematiken kring fru Ingeborg varit rotad i Hjalmar Berg
mans diktning» (ovan, s. 107); åtminstone enligt min språkkänsla knytes meta
foren »rotad» snarare till diktarens ingivelse än till hans böcker. I en av
slutande passage (ovan, s. 110) kallas ett bildkomplex för »vittutgrenat» och 
»djupt känsloförankrat» ; det första uttrycket läses naturligast med syftning på 
verket, det andra med syftning på författaren. Formuleringar som dessa visar 
hur smidigt det går att röra sig från uttalanden om verket till uttalanden om 
författaren; man kan anta att sådant ofta sker oöverlagt. Men att gränsen i 
vissa fall knappast syns, betyder inte att den inte existerar. Att gå över den 
innebär — hur omärkligt det sker — att man tar steget in i en ny metodisk 
situation.

När nämligen forskaren säger något om författaren själv, använder han den 
psykologiska teorin inte bara som ett stöd, ett mönster’ vid tolkningen av 
innebörden i olika texter; han uttalar sig också om teorins sanning eller sanno
likhet. (Redan i analysen av en fiktiv gestalt ingår ju ofta ett slags godkän
nande av gestaltens ’sanning’ och därmed av teorin; jämför ovan, s. 106. Ett 
sådant godkännande kan dock vara ytterst obestämt, och det är framför allt 
inte ofrånkomligt på det sätt som gäller vid resonemang om författaren.)

En typ av psykologiska antaganden, som jag i den föregående framställ
ningen ägnat ganska stor uppmärksamhet, bör här betraktas som en särskild 
och första grupp. Jag menar forskarens antaganden att dikten handlar om 
diktaren själv. —  Alldeles okritiska påståenden om överensstämmelse mellan 
liv och dikt — »Hamlet, c’est Shakespeare» (Taine)1 — bör inte dölja att det 
onekligen finns goda skäl att anta ett nära samband. En rad sådana skäl har 
redovisats i det föregående, och det räcker här att sammanfatta dem:

— en överensstämmelse mellan dikten och författarens biografi kan påvisas, 
nämligen så att samma eller liknande referat täcker väsentliga delar av 
båda (Snoilskys litteraturpolitiska situation; svartsjukan hos Bergman; Strind
berg skriver om skuld och ber sina fiender om förlåtelse),

— ett motivs eller en symbols frekvens, i vissa fall under en lång tid (Snoilsky, 
Hjalmar Bergman),

— samma motiv etc. förekommer i olika slag av texter (Geijer, Strindberg, 
Rydberg — det senare under förutsättning att Svanbergs tolkning av exem

1 »Hamlet, c’est Shakespeare, et, au bout dans le plus profond de ses portraits.» (His-
de cette galerie de figures qui ont toutes quel- toire de la littérature anglaise, T. II, 9 e éd.,
ques traits de lui-même, Shakespeare s’est peint Paris 1895, s. 258.)
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pelvis Karmidesgestalten godtas). Argumentet kan visserligen brukas i två 
riktningar, dels så att breven — just därför att de påminner om dikten — 
avfärdas som ’litteratur’, men dels också så att motivets spridning över 
starkt varierande texter betraktas som ett indicium på ett djupt engage
mang hos författaren,

— ett ’konstansargument’ av annan typ åberopas, när man tar för givet att 
en upplevelse fortsätter att verka hos en författare (Geijers havsupplevelse 
medverkar vid tillkomsten av Vikingen, Rydbergs förälskelse inspirerar 
honom fjorton år senare när han skriver Dexippos),

— i dikten finns en kvalitet (intensitet, äkthet etc.), sådan att den ej kan vara 
fingerad eller ’bara litterär’ (en skälvning i Snoilskys dikt, patos och hetta 
hos Bergman),2

— dikten avviker från eller strider mot författarens på annat sätt kända in
tentioner eller värderingar (Snoilsky vill skapa en social dikt men skapar 
en psykologisk; diktens symboler är kanske för Hjalmar Bergman ett skydd 
mot honom själv). Härtill kan fogas sådana fall, som jag ovan inte gett 
exempel på, där litterära konventioner (genrens krav och liknande) genom
brytas: det ser ut som om motivet ’tvingat sig fram’.

Till dessa argument vill jag foga en precisering på en punkt av vad det 
synes innebära när litteraturhistorikern hävdar att dikten säger något om för
fattarens liv, ’diktaren själv’. I det ojämförligt minst komplicerade av de fall 
jag refererat, det som gäller förhållandet mellan dikt och biografi hos Geijer, 
är det tydligt att Blanck menar att en upplevelse av lycka, oro etc. i släkt med 
Vikingens har funnits hos Geijer också i andra stunder än diktskapandets. Det 
framgår exempelvis av sammanställningen av Vikingen med andra icke litterära 
Geijertexter. Det torde vidare ha varit självklart för Blanck att dessa känslor 
inte varit artskilda från så benämnda känslor hos andra människor (— och 
därmed varit otillgängliga för t. ex. avhandlingens läsare). Även Axberger an
för, i sin mycket komplicerade psykologiska undersökning, biografiskt material; 
framför allt hoppas han på rikare tillflöde av sådant material som en gång 
skall kunna sammanställas med romanernas vittnesbörd. Här förutsättes alltså 
återigen att de upplevelser som kan skymta genom romanerna har funnits 
och framträtt hos författaren i andra situationer än det litterära skapandets.

Jag tror dessa båda exempel är representativa inte bara för de tre andra lit
teraturhistoriska arbeten jag här kommenterat. När forskaren tillskriver ’diktaren 
själv’ sådana känslor (upplevelser, attityder etc.) som kan urskiljas i dikten, 
menar han därmed att dessa känslor etc. har funnits hos författaren också
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2 Götlind analyserar {a. a., s. 86) ett konst
historiskt resonemang om Picasso, enligt vil
ket vissa verk på en gång antas ge kunskap 
om målarens aggressivitet vid en viss tidpunkt 
och förklaras ur den så visade aggressiviteten. 
Här skulle emellertid, framhåller Götlind, inte 
under alla förhållanden behöva föreligga ett 
skenresonemang; så vore inte fallet om vi 
»hade tillgång till något psykologiskt sam
band», innebärande att aggressivitet är en nöd
vändig förutsättning för att måla på det sätt

Picasso gjorde. — Alldeles oavsett vilket stöd 
i andra dokument litteraturhistorikern kan åbe
ropa, är det uppenbart att han också ofta 
räknar med samband av det slag som här 
utpekas. (»Det vore omöjligt att uttrycka ett 
sådant patos som diktaret! här gör, utan att 
också Verkligen känna’ det» etc.) Jag menar 
därmed givetvis inte att just det resonemang 
om Picasso som Götlind anför är övertygande; 
man skulle önskat att han velat ta upp också 
andra exempel.
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utanför diktandet’. Det är därför möjligt att iaktta samma känslor etc. i andra 
dokument än de litterära. Förmodligen kan det för de allra flesta forskares 
del tilläggas att de upplevelser man påvisar hos författaren förutsättes vara av 
ungefär samma slag som andra människors upplevelser. Talar man om seger
visshet hos Geijer och svartsjuka hos Hjalmar Bergman, menar man något 
som läsarna känner till och kan tänkas erfara själva. Att diktarna haft en 
exceptionell uttrycksförmåga (och kanske en större intensitet i upplevelsen), 
är här inget hinder för igenkännandet.

Saken kommer dock i ett annat läge, om det hos diktaren inte finns någon 
tydlig gräns mellan hans konstskapande och hans tillvaro i övrigt, enligt Strind
bergs berömda ord i ett brev till Lundegård: »Det förefaller mig som om jag 
går i sömnen; som om dikt och liv blandats. Jag vet inte om Fadren är^en 
dikt eller om mitt liv varit det [...]».3 En kärlek som sålunda på en gång är 
liv och diktning kan inte igenkännas av läsaren, han har helt enkelt inte er
farit den (om han inte själv råkar vara diktare). Om han ändå finner diktens 
ord giltiga för hans egen situation, är det något annat än diktarens upplevelse 
han återfinner i den. En ångest som odlas för att skapa litteratur efter ett visst 
modes krav, kan heller inte jämställas med andra människors ångest. — Forska
ren har i dylika fall två vägar att välja mellan; (han kan givetvis följa dem 
båda, men jag håller dem här för klarhetens skull isär). Han kan avgränsa 
en särskild psykologisk typ, utmärkt just av att tröskeln mellan fantasi och 
verklighet är mycket låg; dit hör kanske inte bara vissa diktare, utan också 
många skådespelare och andra. Den andra möjligheten är att han, samman
blandningen till trots, anser sig kunna hos diktaren urskilja känslor som liknar 
’vanliga’ människors känslor. Strindbergs upplevelse av skuld är då jämförlig 
med motsvarande upplevelser hos andra; Gunnar Brandell synes i sin avhand
ling utgå från en sådan tolkning.4 På motsvarande sätt behandlar de andra 
forskare jag refererat ’sina’ författare. —  Jag håller mig i den följande diskus
sionen uteslutande till detta alternativ.

Även antaget sålunda att diktaren har upplevelser av samma slag som andra 
människor, är de nyss anförda skälen för att vi kan komma åt dem genom 
dikten inte utan vidare övertygande. Återkomsten av ett motiv kan nämligen 
tänkas bero inte bara av en personlig fixering, utan lika väl av motivets konst
närliga fruktbarhet för författaren eller av poetiska konventioner. Intensitet och 
en kvalitet av äkthet kan åstadkommas med konst; också för de mest ’person
liga’ uttrycken ger litterära mönster. Hänvisningen till paralleller i utomlitterära 
vittnesbörd slutligen kan jävas med att författaren när han gestaltar sitt motiv 
också omformar det; den upplevelse vi avläser ur hans dikt kan därför tänkas 
vara ganska olika den ursprungliga upplevelsen, varom andra dokument in
formerar oss eller som vi bara förutsätter.

Den generella svårigheten att dra slutsatser från dikten till diktaren kan 
illustreras med ett tänkt fall, där två personer reciterar Hamlets självmords-
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3 August Strindbergs brev, 6, 1958, s. 298.
4 Å andra sidan talar Brandell också om 

den »syntetisering och symbolisering» som 
finns med i Strindbergs upplevelser (cit. ovan,

s. 103). Hans avhandling ger sålunda ett ex
empel på att de två uppfattningar om dikta
ren i verket som här distingeras, uppträder 
bredvid varandra i samma undersökning.
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monolog. Den ene har länge övervägt att ta sitt liv och redan skaffat vapen; 
den andre står på scenen och skall några timmar senare äta premiärsupé. Dik
tens ord står här uppenbart i mycket olika relation till de läsandes upplevelse 
och livssituation. Man kan invända att även skådespelaren är starkt engagerad 
när han läser och att han ger uttryck åt sin egen genuina världssmärta. En 
sådan möjlighet kan inte bestridas, och det synes sannolikt att en speciell för
måga av inlevelse i just denna monolog säger något om skådespelarens per
sonlighet även utanför scenen. Ingen kan likväl underlåta att kalla skillnaden 
mellan de båda recitationerna avgörande. Eller låt oss tänka på två framträdan
den av samme aktör, vilken har stor framgång i en komisk roll; de som kän
ner honom säger att hans personlighet här kommer till uttryck. En gång når 
honom ett dödsbud under föreställningen, men han spelar pjäsen till slut. Utan 
att publiken behöver märka någon skillnad, är hans personliga förhållande till 
rollen ett annat än vid tidigare tillfällen.

Jag har inget intresse av att med dessa fiktiva exempel jämställa diktare och 
skådespelare, redan av det skälet att generella omdömen förefaller lika ogrun
dade om båda kategorierna, utan vill blott illustrera en skala av varierande möj
ligheten i relationen mellan person och konst. Även om man vågade säga att 
polerna i allmänhet ligger mindre långt från varandra hos författaren, skulle 
detta inte utplåna den metodiska svårigheten att bestämma var han befinner 
sig på sin skala av avstånd och närhet mellan upplevelse och dikt. (Om en viss 
typ av upplevelser ger kanske dikten ett mycket oförmedlat vittnesbörd, näm
ligen de som är knutna till själva den konstnärliga skapelseprocessen. Men det 
är här inte tal om dessa speciella upplevelser utan, som jag nyss underströk, 
om sådana som är tillgängliga för alla människor, av typen oro, kärlek, skuld, 
social indignation.)

Svårigheterna att komma åt ’diktaren själv’ kan synas så stora att man vill 
ge upp försöket och blott hålla sig till den litterära texten. Jag återger ett 
skarpt uttryck för denna ståndpunkt, formulerat av Bengt Holmqvist i en an
mälan av Bööks sista Stagnelius-bok. Den försiktighet som en gång präglade 
Snoilskystudien har Böök här övergett. Holmqvist fastslår det lönlösa i att »för
söka sätta fason på Stagnelius’ diktar liv; går det inte för Böök lär det inte gå 
för någon annan»:

Vad återstår? Naturligtvis att upplösa den falska identifikationen mellan »mannen 
som lider och medvetandet som skapar» (för att tala med Eliot), att undersöka dikterna 
ordentligt, läsa dem som dikter och inte som pseudo-dokument. Ingen svensk författare 
aktualiserar på samma sätt som Stagnelius behovet av en uppgörelse med litteraturveten
skapens metodiska eftersläpning, de orimliga psykologiska pretentionerna, skytteltrafiken 
av felslut mellan dikten och diktaren.5

Ett så rigoröst program innebär — alldeles oavsett om det verkligen är gene
rellt menat —  att en forskare mycket väl kan diskutera psykologiska förhål
landen hos Karmides i Den siste atenaren och hos fru Ingeborg, t. ex. överens
stämmelsen mellan hennes utveckling och Freuds teorier; däremot bör han 
inte blanda in romanerna i sina funderingar om liknande förhållanden hos

117

5 B. Holmqvist, Romantisk trio, BLM 1955; 2, s. 130.
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Rydberg eller Hjalmar Bergman. Som känt följer de flesta litteraturhistoriker 
inte regeln. Till sitt försvar kunde de tänkas hävda att den är besvärlig redan 
av språkliga skäl. Det är enklast och mest ’naturligt’ att, åtminstone då och 
då, tala om »Stagnelius» eller »Hjalmar Bergman», i stället för att konsekvent 
hänvisa till deras skrifter. Det gäller inte minst om man vill studera en ut
veckling. Det är visserligen, som ovan framhållits, i princip möjligt att påvisa 
en förändring i en svit av texter, men det tar emot att inte få knyta den till 
ett personligt subjekt. Detta alldeles särskilt ifall man arbetar med skiftande 
slag av texter, och utvecklingen kan registreras inte bara i dikten utan också 
i t. ex. brev och dagboksanteckningar. Dylika skäl har rimligen stor praktisk 
tyngd, men de håller inte, om det mest ’naturliga’ språkbruket kan visas vara 
vilseledande. På sin höjd skulle metodkritikern kunna medge att man skriver 
»författaren sådan han framträder i sin diktning» eller »författaren sådan han 
framträder i hela sin skriftliga kvarlåtenskap». Den bild vi får ur dessa texter 
kan tänkas avvika väsentligen från en bild som byggde på mer allsidig observa
tion, varför det fortfarande inte är tillbörligt att skriva »författaren» eller »dik
taren».

Om forskarna oavsett alla betänkligheter ändå skriver så, måste de ha bättre 
skäl än en hänvisning till vad som är ett bekvämt eller ’naturligt’ skrivsätt. 
De får falla tillbaka på argument av det slag som ovan redovisats. Det är på 
dessas hållfasthet som anspråket att ur dikten kunna utvinna kunskap om för
fattarens upplevelse till sist vilar. Sannolikt är att detta metodiskt grundläg
gande förhållande i mycket varierande grad är föremål för reflektion.

Jag har redan påpekat och vill ännu en gång inskärpa, att litteraturhisto
rikern när han uttalar eller oreflekterat underförstår antaganden om författarens 
’eget’ engagemang i dikten, knappast har några fackpsykologiska auktoriteter 
att åberopa. Sakkunskapen och ansvaret finns hos honom själv.

Det bör också påpekas att dylika antaganden är förutsättningen för alla föl
jande psykologiska uttalanden. —- Två undantag från detta förhållande må dock 
först anföras. Vid det ena har jag redan dröjt i det föregående och noterar 
det här helt kort. Det är det fall då man analyserar en fiktiv gestalt och helt 
kan undvika att yttra sig om några psykologiska förhållanden hos författaren. 
Långt mindre vanligt är det fall då man studerar diktarens psyke uteslutande 
med hjälp av icke-litterärt material.

Efter denna linje är psykiatern Torsten Freys märkliga studie »Om Gustaf 
Frödings psykiska sjukdom»6 upplagd. »I den föreliggande lilla studien», heter 
det anspråkslöst,
kommer jag nästan helt att begränsa mig till den medicinsk-biologiska linjen, då jag 
icke känner mig mogen att behärska den innehållspsykologiska, som f. ö. förtjänstfullt 
belysts av en rad litteraturhistoriker. Min kunskap om Gustaf Frödings sjukdom baserar 
sig på ett studium av biografiska publikationer om hans liv, på sjukjournalen, förd 
vid dåvarande Uppsala hospital och på anteckningar, baserade på samtal mellan min 
far, Frey Svenson, och skaldens systrar samt på diverse brev. [...] (s. 186)

Om Frödings diktning yttrar sig Frey i enlighet härmed endast sparsamt. Hans 
viktigaste uttalanden gäller konsekvenserna av den avgörande förändringen i I

I Värmland förr och nu 1960.
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skaldens personlighet genom den hjärnskada som förlägges till 1894. (s. 232 f.) 
Efter detta år har Fröding »sannolikt aldrig helt» varit fri från sjukliga upp- 
le/anden. Detta förhållande »kan möjligen vara hela förklaringen till ett av
stannande i utveckling och av förnyelseförmåga»; det har emellertid också 
»resulterat i att dikterna från sjukdomstiden delvis fått en speciell och stundom 
fördjupad prägel vid behandlandet av de så starkt självupplevda, eviga mänsk
liga problemen». Man kan, heter det vidare, »våga förmoda» att Fröding, om 
han ej träffats av hjärnskadan, »icke skulle ha nått höjdpunkten av sin skalde
konst» med Stänk och flikar 1896. I övrigt noterar Frey beträffande Frödings 
dikt att »mer dystra tongångar dominera under den senare perioden», men 
avstår från att ge en mer preciserad karakteristik. Hans undersökning erbjuder 
sålunda en förklaring — ur vissa sannolikt inträffade fysiologiska förändringar 
hos skalden — av en fundamental förändring även i Frödings diktning, men 
denna förändring demonstreras inte utöver sådana allmänna formuleringar som 
jag återgett. Frey har ansett det ligga utanför sitt område att ge en psykologisk 
tolkning av Frödings dikter. Det är givet att en forskare som inte nöjer sig 
därmed, är tillbaka vid den metodiska situation som här diskuteras, nämligen 
där man försöker med diktens hjälp beskriva och även förklara psykiska skeen
den hos författaren.

De psykologiska teorier som därvid åberopas eller impliceras är av ofantligt 
skiftande slag, och de knyts till det material de bidrar att organisera på de 
mest olika sätt och med mycket olika grad av fasthet. Jag kan här nöja mig 
med att summariskt hänvisa till mina analyser ovan av några representativa 
arbeten. Å ena sidan har man en stor och oordnad massa av antaganden som 
kan sammanfattas under rubriken vardagspsykologi. När sålunda Blanck vill 
förklara Vikingens tillkomst ur bland annat Geijers upplevelse av havet vid 
den engelska kusten samt hans studium av vissa skalder (Macpherson o. a.), 
utnyttjar han allmänna och självklara föreställningar om hur en människa i 
Geijers belägenhet fungerar. Det förutsätts att minnet av havet inte upphört 
att leva i hans fantasi, liksom att läsintrycken av Ossian medverkat i den 
psykiska process som resulterade i Geijers egen dikt.7 Enligt andra lika ospeci
ficerade teorier, vilka också ryms inom vardagspsykologin, kan man anta att 
en författare (exempelvis Snoilsky) reagerar smärtsamt på den litterära opinio
nens tryck, att den förtvivlade tonen i en annans verk hänger ihop med hans 
skilsmässa eller att den tredjes lycka har samband med hans barns födelse. 
Man tar i alla dessa fall en rad beteenden och reaktioner för självklara: för
fattarna antas sortera under vad Svanberg kallar en »allmänmänsklig psyko
logi». Andra antaganden åter ligger utanför denna psykologi och bygger på 
mer eller mindre fackmässiga teorier. Det gäller för Axbergers antagande om 
djupliggande konflikter hos Hjalmar Bergman, och för Gunnar Brandells för
klaring av Strindbergs tillfrisknande ur hans ökade skuldmedvetande. Avståndet 
mellan de komplicerade teorier som åberopas i sådana fall och vardagspsykolo-
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7 Om det senare antagandet, jfr min upp
sats om komparationen i Samlaren 1960, s. 
86 f. — Vad beträffar det förra antagandet 
om havsupplevelsens ’konstans’, bör man ob
servera att det tjänar som stöd för två skilda

påståenden, nämligen dels det härovan disku
terade att det är Geijers ’egen’ upplevelse 
som uttrycks i Vikingen, dels också påståen
det att diktens tillkomst delvis kan förklaras 
ur denna upplevelse.
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gins sällan ifrågasatta uppfattningar kan vara mycket stort — ibland kanske 
så stort att en forskare som ogillar det litteraturhistoriska psykologiserandet’, 
frestas tro att han själv skriver utan stöd av några psykologiska teorier alls.

När man går utanför vardagspsykologin (och kanske även inom dess ram), 
utnyttjas påfallande ofta djuppsykologiska teorier. De arbeten jag refererat här 
— givetvis för få för att bära upp ett så generellt omdöme — ger exempel 
på varierade tillämpningar; det gäller också om Böök, ehuru han svurit sig 
fri från alla freudianska påverkningar. Jag använder här beteckningen djup- 
psykologisk i vidaste mening; termen duger ändå som gräns mot sådana teorier 
som åberopas, när man t. ex. hänför drag hos diktaren till hans arv eller kon
stitution, fysiologiska förändringar etc. Säkert beror förkärleken för djuppsyko
logiska förklaringar till väsentlig del därpå att de så lätt kan tillämpas på 
litteraturhistorikerns centrala material, diktarens ord. I Frödings diktning fram
träder inte bara sådana allmänna tendenser (motivtyper, stämningar etc.) som 
direkt kan sammanställas med de omdömen om skaldens personlighet vilka 
grundas på en medicinsk-biologisk undersökning, utan också mycket specifika 
upplevelsekomplex, åtkomliga endast med vad Torsten Frey kallar en »inne- 
hållspsykologisk» metod. Det är klart att litteraturhistorikern vill pröva en så
dan metod. Lika klart är att han därvid arbetar i en dubbel osäkerhet. Han 
måste för det första avgöra vilka element i dikten som handlar om ’Fröding 
själv’; jag har redan tillräckligt betonat detta. Sedan han här träffat sitt val, 
ställs han emellertid inför ännu ett avgörande, nämligen att för det andra 
bedöma i vad mån de psykiska förhållanden han registrerar också kan sägas 
förklara skaldens utveckling.

Frey hävdar kategoriskt att när det gäller uppkomsten av »svåra psykiska 
sjukdomar» (som hos Fröding), det är »helt otillräckligt» att låta undersök
ningen följa en sådan linje. De avgörande faktorerna är av medicinsk-biologisk 
natur, och de psykiska sammanhang och komplex som kan iakttas hos den 
sjuke skalden (liksom hos andra människor) förklarar inte sjukdomen. Man 
vågar om dem inte påstå, »att de utgöra orsak till något annat än innehållets 
art. Vi psykiatrer brukar tala om erfarenhetsmaterialets ’patoplastiska’ verkan 
vid utformningen av symtomen.» (s. 184) Den som med Freys uttalande i 
minne reflekterar över Frödingforskningen, kan till att börja med notera att 
en innehållspsykologisk undersökning, inriktad särskilt på de erotiska motiven 
och på uttrycken för aggressivitet och självhävdelse, synes ge ett material som 
inte beröres av Freys centrala diagnos men som lätt låter sig gruppera efter 
någon form av djuppsykologisk teori. Om litteraturhistorikern nu skriver att 
dikten speglar djupliggande och i skaldens själsliga utveckling väsentligen med
verkande konflikter, torde han därmed ta parti mot den medicinska uppfattning 
Frey så bestämt hävdar. Om han avstår från ett sådant ställningstagande, är £ 
andra sidan hans undersökning av motiv och symboler endast skenbart djup
psykologisk, eftersom man med denna term rimligen förbinder anspråket att 
komma åt faktorer av väsentlig betydelse för det psykiska skeendet.

Det är det senare alternativet jag här särskilt vill peka på. Det belyser näm
ligen möjligheten att litteraturhistorikern endast skenbart utnyttjar en psyko
logisk teori. Han organiserar då sitt material efter ett mönster som teorin ger 
honom, men utan att ansluta sig till det antagande om kausala samband som
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teorin också rymmer. — Jag påminner här ånyo om Gunnar Brandelis tes 
att Strindberg, när han insåg sambandet mellan skulden och förföljelserna, 
»kurerades från sina psykoser» (cit. ovan, sid. i o i ) .  Uttalandet är inte försett 
med reservationer och förefaller därför vara jämförligt med ett medicinskt ut
låtande om ett väldokumenterat sjukdomsförlopp. Andra formuleringar hos 
Brandell gör det likväl i någon mån oklart vilken roll han till sist tillskriver 
skuldmotivets förskjutning. I den metodiska kommentar som jag ovan anfört 
(sid. 102) säger sig Brandell nämligen vara övertygad om »att Strindbergs karak
tärsutveckling skulle på ett fruktbart sätt kunna ställas i belysning av åtskilliga 
andra psykologiska begrepp» än dem han utnyttjat. Om viktiga drag i diktarens 
personlighet gäller också att de inte kan »restlöst förklaras som funktioner 
av skuldkänslan»; denna har emellertid fördelen att den »kan beläggas direkt 
i materialet». Det förefaller som om Brandell här själv uttrycker en, låt vara 
dämpad tvekan om arten av det kausala sambandet mellan insikten om skuld 
och tillfrisknandet. Det framstår därför som inte helt klart hur den psykolo
giska teorin är avsedd att fungera i avhandlingen. Ett konstaterande av en 
sådan oklarhet behöver emellertid inte innebära att man ifrågasätter själva be
skrivningen av det psykiska förloppet; en växande medvetenhet om egen skuld 
kan ju ganska direkt avläsas i Strindbergs skrifter (— nämligen förutsatt att 
dessa antas handla om ’Strindberg själv’). Jag har redan i mitt avsnitt om 
Br andelis bok understrukit detta, men jag upprepar det här för att belysa ett 
generellt förhållande, som kan anges så: Undersökningar som ur en synpunkt 
kan sägas ge väl överensstämmande —  eller rentav ’samma’ — resultat, kan 
samtidigt stå i helt olika relationer till en psykologisk teori och därför ur en 
annan synpunkt leda till vitt skilda slutsatser.

Oklarheten vid utnyttjandet av psykologiska teorier befrämjas särskilt av 
tekniken att införa termer som på ett inte preciserat sätt implicerar sådan teori. 
Måhända gäller redan om sådana ord som skuldkänsla, förälskelse och svart
sjuka att de rymmer en människouppfattning som ingalunda är odisputabel, 
och kanske är det i så fall omöjligt att någonsin beskriva ett enskilt psykiskt 
förhållande eller förlopp utan att dra in generella psykologiska antaganden. 
(Jfr ovan s. 113.) Jag tänker emellertid här närmast på mer kvalificerade teo
rier. När Brandell skriver om Strindberg att han »insåg sambandet mellan 
skulden och förföljelserna», använder han ett verb som dels ingår i det oreflek
terade vardagsspråket, dels också kan förbindas med ett viktigt begrepp i psyko
analysen: insikt. Brandells förklarande tillägg till de citerade orden (»— över
satt till psykologiskt språk: mellan skuldkänslan och förföljelseidéerna — ») gör 
det sannolikt att den senare tolkningen är avsedd. Termer som hysterisk och 
autistisk — båda använda av Brandell (exempelvis sid. 43 f.) — fungerar i 
kliniska diagnoser likaväl som i allmänna psykologiska karakteristiker; det inses 
lätt vilka faror för glidning som här lurar på mindre orienterade skribenter 
eller läsare. Det torde utan vidare exemplifiering vara tydligt hur smidigt å 
ena sidan psykologiska teorier kan smugglas in genom användandet av väl
kända uttryck i en teknisk betydelse, men hur å andra sidan termtyngda resone
mang i själva verket kan säga något vida mindre och kanske något annat än 
vad som ligger i de fackpsykologiska teorier termerna ursprungligen tillhört. 
Bruket av en psykologisk specialterminologi, inskärper sålunda Götlind, tjänar



122 Sven Linnér

inte till annat än att ge framställningen »ett sken av vetenskaplighet», och 
det är t. ex. meningslöst att använda en psykoanalytisk begreppsapparat, redan 
av det skälet att »gängse föreställningar om vad de psykoanalytiska termer, 
som trängt ned till vardagsspråket, betyder inte motsvarar de tekniska defini
tionerna».8

Man kan utan risk för överdrift kalla det vanligt att den psykologiska teorin 
fungerar på ett oklart, kanske inte ens reflekterat sätt i litteraturhistoriska 
framställningar. Jag summerar några iakttagelser som anförts här ovan. Det bör 
först och främst observeras att de teorier som utnyttjas är av högst skiftande 
slag och säkerhetsgrad. Man rör sig här från vardagspsykologins i viss mening 
stabila men oftast vetenskapligt oprövade uppfattningar och vidare svårkontrol
lerade antaganden om diktarens ’eget’ engagemang i det han skriver, till fack
mässiga teorier som stundom är omstridda eller annars tillämpar vitt skilda 
verifieringsregler. Härtill kommer att en viss grupp av teorier, de djuppsykolo
giska, på grund av det litterära materialets art lockar till en kanske alltför flitig 
och okritisk användning. Om alla teorier slutligen torde gälla att de kan impli
ceras på ett sådant sätt att anknytningens fasthet är svår att precisera.

Det är mot bakgrunden av sådana förhållanden som jag här berört, man 
bör se Erik Götlinds stora uppgörelse i De oerhörda orden med det hanterande 
av fackpsykologiska teorier som bedrives inom konstvetenskaperna. (Götlind talar 
om dem alla, jag håller mig här enbart till litteraturhistorien.) Ur det kapitel 
som kallas »Inklädning» (författarens term för tillämpningen på konstveten- 
skapligt material av fackpsykologiska teorier), har jag nyss anfört ett par skarpt 
kritiska formuleringar. Det finns särskilt skäl att uppmärksamma vad Götlind 
skriver om psykoanalysens tillämplighet. En inklädning i efterhand av en per
sons situation —  inte hans verk, därom är inte tal —  är »en parodi på veten
skapligt arbetssätt»:
Det hårda arbete som en analytiker skulle behöva nedlägga för att med personen fram
för sig få tag i de enligt teorin viktiga faktorerna kan inte ersättas med en rad slut
satser om dessa faktorer från en samling data som inte hänför sig till sådana situa
tioner, t. ex. analyssituationer, i vilka dessa faktorer enligt teorin avslöjar sig (s. 92)

Götlind går så långt att han inte finner en inklädning i vare sig psykoanalytiska 
eller naturvetenskapligt arbetande teorier önskvärd ens under de mest gynn
samma omständigheter (s. 94, 95). Kapitlet avslutas med följande drastiska 
illustration av orimligheten att i efterhand söka företa en inklädning av det 
psykiska förloppet vid ett konstverks tillkomst:
Det är samma skenverksamhet som det skulle vara om man funne en kula på marken 
som man vet rullat nedför en backe och med fysikens hjälp i efterhand försökte för
klara varför den befinner sig exakt där den gör, då backen redan spolats bort av vår
floden och det enda man har tillgång till är en del uppgifter om hur backen sett ut 
(uppgifter om vilka man inte vet hur fullständiga de är) och osäkra uttalanden om 
kulans position och utseende då den började rulla. (s. 102)

Götlind synes mig ovedersägligen ha rätt så till vida att litteraturhistorikerns 
möjligheter till verifiering i en rad avseenden ligger mycket långt under fack-

De oerhörda orden, s. 92 och 96.
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psykologernas. Torsten Freys diagnos av Frödings sjukdom, ställd på villkor 
som Götlind borde kunna godta, erbjuder här knappast något undantag. Bortsett 
från att Frey är psykiatriker till professionen — en symbios av kompetenserna 
är ju alltid i princip tänkbar — , har han avstått från en innehållspsykologisk 
undersökning; sammanställningen av en sådan med de på kliniskt material 
byggda resultaten skulle emellertid återinföra osäkerheten. Det är ganska ofrån
komligt att litteraturhistorikern arbetar under en sådan osäkerhet.

Insikten härom kan komma en så långtgående försiktighet som Gunnar Ax
bergers — från andra utsiktspunkter förbryllande eller rentav klandervärd — 
att framstå som ett resultat av metodisk medvetenhet och konsekvens. Detta 
så mycket mer som Axberger med all den återhållsamhet han tillämpar kan 
visa på mycket viktiga förhållanden hos Bergman, såsom att en aggressivitet 
av oerhörd styrka finns gestaltad i hans diktning och — på något sätt — även 
har funnits i hans personlighet. Att det här inte gäller självklara och för alla 
uppenbara saker, vet var och en som känner den äldre Bergmanlitteraturen. 
Axberger önskar likväl inte alltid bli stående vid den gräns där han nu gjort 
halt, utan han väntar på nytt material som skall tillåta säkrare påståenden. 
Det betyder att också han hoppas kunna sätta sina iakttagelser i en fastare 
relation till den psykologiska teorin, och därmed delar den inställning som 
är så vanlig bland litteraturhistoriker att den kanske bör kallas karakteristisk.

Att inriktningen på förklaringar och tolkningar med hjälp av psykologisk 
teori är så vanlig som den är, beror säkert till en del på metodisk ovetenhet, 
men därtill också på en föresats att göra det bästa möjliga med det material 
som står till buds. Det finns, anser man, frågor så betydelsefulla att man inte 
vill avstå från att behandla dem. (Jag inbillar mig att arkeologen resonerar 
på liknande sätt, när han jämför sina arbetsvillkor med en nutidshistorikers 
som drunknar i arkivmaterial.) Den principiella bristfällighet som Götlind fram
hävt —  och ingen diskussion av metodiska grundfrågor kan gå förbi hans 
analys —  ter sig i denna situation som mindre intressant än den relativa säker
heten eller osäkerheten i olika rekonstruktioner av kulans rullning utför backen. 
Ingenting synes vid en fortsatt metodisk diskussion vara mer angeläget än att 
man försöker bestämma hur bra litteraturhistorikernas »bästa möjliga» kan vara 
i olika fall, och att skilja mellan bättre och sämre i deras argument.

Man kan därvid gruppera tillämpningarna av psykologisk teori efter tre skilda 
skalor. Jag tänker först på de olika grader av säkerhet som teorierna själva 
har, från vardagspsykologins vaga satser till högt preciserade naturvetenskapliga 
teorier. Den andra skalan gäller syftet med införandet av den psykologiska 
teorin. Vid skalans nedre ända ligger de fall där teorin endast riktar uppmärk
samheten på förhållanden som också utan den kan avläsas i texten. Därefter 
kommer sådana fall där teorin ger ett slags mönster för en organisation av 
materialet och därmed tillåter ett förslag om möjliga psykiska samband, men 
knappast mer. Vid skalans övre ända hävdar man att teorin förklarar psykiska 
skeenden på i princip samma sätt som sker inom teorins egentliga område. 
Denna skala får inte förväxlas med den tredje, efter vilken säkerheten av forska
rens påståenden kan grupperas. Det gäller här inte typen av hans anspråk, utan 
hans möjlighet att styrka dem.

Att spridningen efter dessa tre skalor är utomordentligt stor, framgår redan
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av de analyser jag här gjort. Det skulle kännas otillfredsställande att i ett sådant 
läge stanna vid ett generellt konstaterande av en för alla gemensam brist. Vad 
som kan föra den metodiska diskussionen vidare, är en fortsatt och fördjupad 
undersökning av den psykologiska argumentationen sådan den med mycket olika 
anspråk och möjligheter till verifiering tillämpas hos skilda forskare.


