
SAMLAREN
T I D S K R I F T

F Ö R

S V E N S K  L I T T E R A T U R H I S T O R I S K  

F O R S K N I N G

N Y  FÖLJD. ÅRGÅNG 39

1 9 5 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 





Recensioner 113

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-
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fattarnas källskrifter. Redan den äldre franska naturalismen frossade i psykia- 
triska skildringar, och i den sennaturalistiska och dekadenta litteraturen äi drag
ningen åt detta håll ännu starkare. Balzac hämtade sin dokumentation från Moreau 
de Tours; Zola, Daudet och Maupassant anknöt bl. a. till Charcot-skolan och 
Ribot; Strindberg och Ola Hansson diskuterade entusiastiskt Maudsley, Kr af ft- 
Ebing, Saury m. fl. En populär framställning som Krafft-Ebings Om friska och 
sjuka nerver åtnjöt mycket stor popularitet, och Ribots verk om viljans sjuk
domar utkom 1909 i sin 25 :e franska upplaga. Kraepelins grundläggande Psy- 
chiatrie utkom redan 1883. Exemplen, som kunde mangfaldigas, ger vid handen 
att både de populära handböckerna och litteratörernas smak för dem existerade. 
Söker man en litteraturhistorisk förklaring till Selma Lagerlöfs intresse för det 
psykopatologiska, finns det all anledning att observera denna rikt förgrenade lit
terära modeströmning. Hennes — senast av Lagerroth -— observerade studium av 
Höffding kan ha givit vissa impulser, eftersom H. i åtskilliga sammanhang hämtar 
material från abnormpsykologiens område.

Tesen om modellstudiets betydelse har kommit Ravn att ägna sina bästa krafter 
åt den personhistoriska forskningen. Hans kunskaper på detta område är impo
nerande, och han kan på flera vitala punkter korrigera tidigare resultat och med
dela nya fakta om förebilderna för den lagerlöfska diktens gestalter. Men sam
tidigt har denna intresseriktning — kanske naturlig för en kliniker åstadkom
mit en egendomlig metodisk fatalitet. Ravn tycks hela tiden uppfatta de diktade 
figurerna som fall, existerande i sinnevärlden, relevanta föremal för en psykiatrisk 
diagnos. Visar diagnosen överensstämmelse med klinikerns erfarenhetsvärden, då 
är allt väl; stämmer den inte, ja, då har författarinnan misslyckats. Sådan kan 
inte modellen ha sett ut — det svaret finns inte i facit. Gunnar Hede i En herr
gårdssägen drabbas av kritiken, därför att Ravn uppfattar honom som schizofren 
och — under denna förutsättning — finner slutets tillfrisknande orimligt. Nu 
har emellertid, som någon kritiker redan påpekat, Selma Lagerlöf ingalunda velat 
skildra ett fall av schizofreni: den sortens naturalistiskt människostudium hör 
inte hemma inom ramen för hennes konstnärliga avsikter. Hon har som så ofta 
annars velat skildra, hur kärleken övervinner allt, hur dess mirakel kan återföra 
en människa till livet. Det är en saga, eller som titeln lyder, en sägen, och mot 
den är det meningslöst att anföra någon empiriskt motiverad kritik. Hade Selma 
Lagerlöf varit rättrogen naturalist hade hon kanske efterkommit Ravns begäran. 
Men nu existerar Gunnar Hede bara i en konstnärlig vision av annan art, och 
den konsekvent skildrade schizofrenien kan i detta sammanhang endast bli en 
psykiaters önskedröm.

Hans Lindström.

E rland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Hol
gersson. Akad. avh. Stockholm 1958.

Erland Lagerroth har med sin doktorsavhandling Landskap och natur i Gösta 
Berlings saga och Nils Holgersson gett sig i kast med ett verkligt betydelsefullt 
ämne: synen på naturen, behandlingen av naturen i Selma Lagerlöfs diktning. Un
dersökningen har klokt begränsats till två viktiga verk, under motivering att annars 
upprepningar bleve oundvikliga. Det har ändå blivit ett digert arbete: 340 sidor 
löpande text och nära 80 sidor grundliga och utförliga noter, där författaren ofta 
modifierar sig själv. Boken är därmed överrik på iakttagelser och reflexioner av 
något växlande värde, och det kan inte vara tal om att här ta ställning till dem 
alla. Det är antagligt att de kommer att ge debattstoff och impulser åt mycken 
kommande Lagerlöf-forskning, sannolikt även leda in på ett och annat villospår.

Det framgår av företalet att författaren närmat sig Selma Lagerlöfs landskaps- 
skildring och dess mysterium via en stark ungdomsupplevelse av Nils Holgerssons 
underbara resa. Detta förklarar i någon mån den entusiasm och den forskarenergi 
som bär upp framställningen; det förklarar väl också en del överdrifter och dun


