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görande och övertygande analys av Jerusalems uppbyggnad med dess samman
flätade och avklippta motivtrådar.

Slutligen kan nämnas Ulla-Britta Lagerroths väl utförda jämförelse mellan 
körkarlsmotivet i Selma Lagerlöfs utformning och hos hennes bretonska källa: Le 
Braz’ La Légende de la Mort. Studien Körkarlen och den bretonska dödsmyten ger 
ytterligare belägg för den slutsats man så ofta kommer till, när man jämför Selma 
Lagerlöfs verk med dess källor, det må nu vara Oedman, Snorre eller några rader 
i en tidning: hennes skapande inbillning hade en beundransvärd kraft, när det 
gällde att litterärt omgestalta ett torftigt men fantasieggande stoff. Eller som 
Sophie Elkan uttryckte det: »Sedan ljuger hon öfver det och diktar om det och 
ställer det på hufvudet och får det till sitt.»

Lagerlöfstudiers samtliga bidrag har här inte kunnat behandlas, men de formar 
alla det förblivande helhetsintrycket att Lagerlöf-sällskapet fått en god start. Det 
är bara att hoppas, att det även i framtiden på sätt som här har begynts, kommer 
att berika forskningen med ytterligare sakrika bidrag.

Ying T oi jer-Nilsson.

H arold B orland: Nietzsche’s influence on Swedish literature. With special 
reference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding. Göteborgs Kungl. 
Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, Sjätte följden, Ser. A, Band 6, 
N:o 3. Göteborg 1956.

Nietzsches inflytande på svensk litteratur alltifrån år 1888, då Georg Brändes 
i några berömda föreläsningar i Köpenhamn introducerade honom och hans »aristo
kratiska radikalism» för nordisk publik, har tidigare gjorts till föremål för spe
cialundersökningar i begränsad skala. Erik Ekelund och Torsten Kassius har stu
derat hans inflytande på Ola Hansson; Strindbergs och Frödings nietzscheanism 
har analyserats främst av Torsten Eklund och Stig Sjöholm. Först med Harold 
Borlands undersökning har en samlad framställning givits av detta viktiga kapitel 
i svensk litterär idéhistoria under decennierna kring sekelskiftet. Visserligen har 
också Borland begränsat sin studie till de tre nämnda författarna samt Heiden
stam, och hans motivering för bl. a. uteslutandet av Levertin såsom icke varande 
»a major creative artist» är diskutabel. Men koncentrationen rättfärdigas otvivel
aktigt av de fördelar den ger i form av mer utförda analyser, och det represen
tativa urvalet berättigar till generella slutsatser beträffande Nietzsches roll för 
svenskt åttio- och nittiotal.

Några större korrigeringar av den tidigare forskningens resultat innebär inte 
Borlands verk. Vad han ger är en ytterst välbalanserad och ofta välformulerad 
framställning och en rad värdefulla preciseringar som vittnar om god förtrogen
het med texterna, både tyskens och svenskarnas. Han är fullt medveten om de 
metodiska fallgroparna och visar tillbörlig försiktighet vid slutsatserna: »It is 
difficult to separate the influence of this individual from the intellectual and 
emotional atmosphere of the time, and to distinguish between influence and tem
peramental resemblance.» Slutets summering och värdering tar full hänsyn till 
dessa felkällor. Borland visar t. ex. hur Strindbergs förstrykningar i hans exem
plar av Jenseits von Gut und Böse avslöjar, att han omedelbart fascinerades en
dast av det som passade in i hans redan utbildade tankemönster. Heidenstam tog 
starka intryck av Nietzsches expressiva aforistiska stil men hade varken tålamod 
eller intellektuella förutsättningar nog att göra hans tankevärld till sin. Den dju
paste personliga affiniteten till Nietzsches idéer finns otvivelaktigt hos Ola Hans
son, medan Frödings själskamp momentant framkallade en förtvivlad brottning 
med den nietzscheanska etiken och dess hägrande frälsningsmöjlighet.

Borlands nyanserade helhetsbild förefaller övertygande, och de detaljanmärk
ningar anmälaren funnit skäl att göra är inte av allvarligare art. Tanken att 
Geijerstams Revy 1886 skulle beteckna ett stadium i utvecklingen mot den defini
tiva brytningen mellan det »unga Sverige» och Strindberg (s. 25) — tidigare
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framförd av Eklund — är omotiverad. Revy 1885 var aggressiv men följande år 
gjordes påtagliga försök, bl. a. av Lundegård och Levertin, att gjuta olja på 
vågorna. Strindberg skrev t. o. m. till Geijerstam och gratulerade till Revyn, som 
han fann värdefull. — Möjligen kunde Borland i Strindbergs-avsnittet ha dragit 
in flera texter i diskussionen. En del av novellerna i Skärkarlsliv och inledningen 
till samlingen skrevs strax efter det att Brändes hade entusiasmerat Strindberg 
för Nietzsche. Fordringsägare, Paria, Den starkare och Kvinnans underlägsenhet 
under mannen hör likaså till den aktuella perioden.

Hans Lindström.

J0RGEN R a v n : Menneskekenderen Selma Lagerlöf. Köbenhavn 1958.
»Psykiateren skal ikke skrive litteraturhistorie, men hans meninger kan vaere 

af vaerdi for litteraturhistorikerne, idet psykiateren har en klinisk traening, som 
litteraturhistoriker en må savne.» I denna överläkare Ravns modesta motivering 
kan man obetingat instämma. Litteraturforskaren som beskäftig amatörpsykiater 
är sällan en uppbygglig syn, och den har med rätta ådragit sig fackmännens för
trytelse vid skilda tillfällen. Å andra sidan har psykiatriker som — för att välja 
svenska namn — Gadelius, Frey Svensson och Sondén lämnat bidrag av avsevärt 
litteraturhistoriskt intresse. Det gäller i dessa fall främst analyser av diktarper
sonligheterna: Tegnérs och Frödings. Lika lätt är det knappast för litteratur
historikern att oförbehållsamt acceptera de sakkunnigas utlåtanden när det gäller 
gestalterna i verken, de litterära skapelserna själva. Den sortens analyser demon
strerar alltför ofta klinikerns brist på historisk kunskap, okunnighet om genremäs
siga konventioner, tidsbunden typisering och idémässiga förutsättningar i allmän
het. Den förbiser dessutom oftast det faktum att skildringens korrekthet i psy
kiatrisk mening inte i och för sig är ett konstnärligt kriterium. Fall som rytt- 
mästaren i Fadren eller Oswald i Gengangere torde inte kunna beläggas i några 
kliniska journaler. Är de för den skull sämre som konstnärliga skapelser än exem
pelvis personerna i Gösta Berlings saga, denna »lärobok i konstitutionspsykologi» 
som en svensk psykolog uttryckt sig?

Ravns bok är av odisputabelt intresse som en själsläkares vittnesbörd om »äkt
heten» i Selma Lagerlöfs skildringar av patologiska typer. Han har i sin praktik 
ställt diagnosen på fall som Gösta Berling, David Holm och Jan Andersson i 
Skrolycka, kallad Kejsaren av Portugallien. Han kan intyga att hon sällan tar 
fel på en enda detalj: symtombilden ges med en häpnadsväckande precision. Selma 
Lagerlöf har perfekt beskrivit »alla psykoser och psykiska abnormtillstånd bort
sett från tertiär hjärnsyfilis», som Ravns ord faller. Dessa konstateranden har 
litteraturhistorikern att tacksamt notera, även om han stundom finner karakteri
stiken med psykiatriska termer hårdhänt summarisk. Etiketten »psykoinfantil» 
används så ofta om de unga kvinnorna i romanerna, att den till slut blir me
ningslös.

Frågan hur Selma Lagerlöf har fått sin häpnadsväckande säkra kunskap i psy
kopatologi besvarar Ravn entydigt. Hon har inte bedrivit psykiatriska fackstudier 
och hon har inte lärt sig konsten hos andra författare; i stället arbetar hon alltid 
med levande modell och gör sitt modellstudium fruktbart tack vare sitt människo- 
intresse, sin iakttagelseförmåga och sin psykologiska intuition. Påståendet rymmer 
en god portion sanning, men det är delvis baserat på alldeles felaktiga premisser. 
Ravn yttrar i inledningen: »Psykiatrien var ikke populaer, da Selma Lagerlöf 
skrev sine b0ger. Ingen kendte til denne videnskab ud over fagets dyrkere, og 
udenfor deres meget snaevre kreds hviskede man kun om disse ting, man talte
ikke h0jt om d e t .------------ Der fandtes ikke dengang, som nu, populaere psy-
kiatriske laerebdger.»

Detta är inte riktigt. Seved Ribbing framhöll i en artikel redan 1885, att den 
samtida litteraturen nu hade gått så långt i skildringen av nervsjukdomarnas 
område, att den i likhet med vetenskapliga verk behövde noter med citat ur för-
8 — 598866 Samlaren 1958


