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presence of fantasemes is what makes a text fantasy», 
konkluderar författaren (s. 113). Ett forskningsinstru
ment som kan användas på så många nivåer, både 
konkret och abstrakt, och som blir så vidlyftigt ten
derar att helt förlora sin skärpa.

Exemplifieringen av hur fantasemebegreppet fun
gerar praktiskt vid analysen av de enskilda skönlitte
rära texterna är heller inte helt övertygande. Vad som 
kan betecknas som ett fantaseme blir mycket godtyck
ligt. Det visar sig kunna stå för så olika kategorier som 
enskilda föremål och personer, en annan historisk tid, 
den magiska passagen mellan två världar samt be
grepp som döden. Och det förefaller högst orimligt att 
samtliga dessa kategorier skall kunna rymmas under 
en definition som »structural elements» eller »narra- 
tive units».

Ytterligare en komplikation vad beträffar fantase- 
me-begreppet gäller relationen fantasy-saga. Enligt 
Maria Nikolajevas tes att fantasemen konstituerar 
genren fantasy -  vilket i det närmaste ter sig som ett 
slags cirkelbevis -  kan fantaseme således inte före
komma i sagan, vilket Nikolajeva också medgav vid 
disputationen. Det avgörande kriteriet för Nikolajeva 
är om en två-världs-struktur förekommer i berättel
sen eller ej. Går man efter den definitionen finner 
man dock att åtskilliga texter som vi vant oss vid att 
betrakta som sagor blir fantasy, t. ex. »Sunnanäng», 
av Astrid Lindgren och folksagan »Det svarta skrinet 
och det röda». Men häxan i Hans och Greta, som 
förvisso kan ses som ett magiskt element, blir ändå 
inget fantaseme.

Den kritik jag här framfört får emellertid inte un
danskymma det faktum att Maria Nikolajeva genom 
sitt energiska brottande med berättarmönster och 
strukturella element i fantasygenren verkligen får 
denna att framstå klarare än tidigare.

The magic Code är en på många sätt okonventionell 
för att inte säga djärv avhandling. Maria Nikolajeva 
driver sina teser med kraft och teoretisk medveten
het. Ibland finns dock tendenser till en obalans eller 
glidning i framställningen därigenom att författaren i 
formuleringarna av sina syften uttrycker sig väl kate
goriskt för att sedan under arbetets gång tvingas till 
nyanseringar, beroende på materialets beskaffenhet. 
Trots många gemensamma drag är ändå 1900-talets 
fantasy-genre mycket heterogen.

Avhandlingen visar både den strukturalistiska me
todens fördelar och dess nackdelar. Författaren har 
förtjänstfullt blottlagt fantasy-genrens typologi och 
konstansen i denna har även framgått. Genren bygger 
på ett flertal konventioner men en ständig dialog mel
lan dess olika författare har förts, vilket inneburit 
intressanta normbrott och förändringar. Framförallt 
visar avhandlingen övertygande hur folksagans och 
mytens mönster gett ett material som ständigt omfor
mas och omgestaltas.

Med den strukturalistiska metoden får man dock 
enbart en kartläggning av textens olika byggstenar och 
relationen mellan de olika strukturerna eller fantase
men om man så vill. En tolkning av texten återstår att 
göra. Strukturbegreppet har den nackdelen att det får 
verket att framstå som ett statiskt system, en fast och 
fix byggnad, vilket kan vara förrädiskt. Att författaren

ibland hemfaller åt en sådan syn framgår av ordval 
och formuleringar (t. ex. s. 95, där det om Edith Nes- 
bit sägs att hon inför en regel som blir gällande för 
senare författare och s. 101, där det talas om Bostons 
sista del i serien Green Knowe som ett steg bakåt i 
genrens utveckling) som visar att tillbörlig hänsyn till 
den enskilda författarens frihet och egna kreativa för
måga inte tas.

Till avhandlingens förtjänster vill jag räkna att den 
rymmer flera uppslag till vidare studier. Det stora 
material som legat till grund för arbetet har gett möj
ligheter till jämförelser som av naturliga skäl inte 
alltid kunnat utvecklas till fullo.

The magic Code är en intressant avhandling också 
därigenom att den reser åtskilliga viktiga principiella 
frågor inom barnlitteraturområdet och litteraturve
tenskapen i stort. Den lockar till eftertanke och till 
diskussion av t. ex. genrebegreppets djupare inne
börd, intertextualitetens möjligheter, olika läsarter, 
receptionsfrågor och sist men inte minst belyser den 
fantasins på en gång fria och bundna lopp och den 
kreativa process som leder fram till det litterära ver
ket.

Lena Kåreland

Franz Luttenberger: Freud i Sverige. Psykoanalysens 
mottagande i svensk medicin och idédebatt. Carlssons 
Bokförlag 1989.

Bokhandelsupplagan skiljer sig i smärre avseenden 
från den i Uppsala 1988 ventilerade avhandlingen. 
Franz Luttenberger har på några ställen villfarit oppo
nentens önskemål, han har gjort mindre tillägg och 
preciserat resonemang och slutsatser. Avhandlingen 
har dessutom genomgått en stilistisk bearbetning. 
Den är framlagd inom ämnet idé- och lärdomshisto
ria men har med sitt ämne, Freud i Sverige, ett all- 
mänkulturellt intresse och bör inte passeras obemärkt 
av litteraturhistorikerna. Luttenberger noterar f. ö. i 
sin inledning hur Gunnar Brandell på 1960-talet initi
erade ett projekt som syftade till att klarlägga psyko
analysens inflytande på svenska författare.

Sigmund Freuds första nedslag i medicinsk facklit
teratur i Sverige har observerats av Gösta Harding. I 
sin avhandling Om tvångstankar (1896) åberopade 
Bror Gadelius Freuds uppfattning att en anhopning 
av sexualretning kan ge upphov till vissa former av 
obestämd oro och ångest. Gadelius hävdade överhu
vud en ömsesidighet mellan sexualsfären och intelli
genslivet. »Till stöd för detta sammanhang tala fakta, 
som äro väl bekanta ej blott för psykologer men ock 
för natur- och kulturhistoriker. Så har sexualdriften 
för utvecklingen av djurens intelligens haft en emi
nent betydelse, och var man vet, vilken roll kärleken 
spelar i skaldernas inspiration.» Det kan i detta sam
manhang förtjäna påpekas hur Ellen Key i Livslinjer 
på tal om de erotiska känslornas förfining hänvisade 
till nya vetenskapliga rön om den »inre sekretionen». 
Hon citerar i en not ur ett brev från en tysk adressat 
som rapporterade om medicinska nyupptäckter: »Der 
Mensch ist damit auch geschlechtlich mehr, als man
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früher meinte, auf sich gestellt, auch wo er nach aus
ser nicht Geschlechtliches erlebt. Und überdies har er 
weit allseitigere Mittel seine Liebe zu einem andern 
Menschen, auch ohne dessen geschlechtliche Berüh
rung, in sich auszulösen; denn nicht nur die Begat
tung der Körper, sondern jede leiseste nervös vermit
telte, geistig empfangene Nuance im Verkehr oder 
Anblick von Mensch zu Mensch kann die innere Se
kretion anregen.»

Bror Gadelius skulle som Luttenberger framhåller i 
ett par studier från 1908 och i debattinlägg i Läkare
sällskapet 1913 komma att efter tyskt mönster gå till 
hårda angrepp mot Freuds uppfattning om sexualdrif
ten och dess betydelse inom själslivet. Men på 1920- 
talet blir han, och nu med hänvisning just till endokri- 
nologin, mer benägen att ge Freud rätt. Utforskning
en av den inre sekretionen och särskilt könshormo- 
nernas verkningar hade ådagalagt könsdriftens stora 
roll i människans tillvaro, menade han. Luttenberger 
citerar från Gadelius Det mänskliga själslivet (1-4, 
1921-24): »Emellertid skulle det otvivelaktigt giva 
ökat stöd åt Freuds läror -  jag bortser här från hans 
många överdrifter -  om de även läto sig uttryckas i 
fysiologiska termer och läte sig översätta i ett språk, 
som direkt skildrar organiska sammanhang.» Gadeli
us hyste i själva verket i dessa frågor samma förhopp
ningar som Freud själv, anmärker Luttenberger. 
»Även för denne hade ju den exakta fysiologiska för
klaringen av psykologiska fenomen framstått som den 
enda tillfredsställande.»

Som avhandlingens centrala forskningsobjekt fram
hålls det medicinska mottagandet av Freuds idéer. 
Freud arbetade som nervläkare med psykopatologis
ka problem; han var därjämte praktiserande läkare 
utan fast förankring i universitetsvärlden. Det är fak
torer av relevans för mottagandet av hans idéer. När 
Luttenberger i bokens andra kapitel -  det första är 
ägnat psykoanalysens teori samt den idé- och veten
skapshistoriska bakgrunden -  redogör för »Freud i 
den tyska debatten» urskiljer han vissa mönster som 
går igen också i Sverige. Den tyska reaktionen på 
Freud tjänade således som ett medium för den sven
ska. Luttenberger särskiljer tre grupper av läkare som 
reagerade på olika sätt inför den nya läran. Den första 
gruppen utgörs av ett antal psykiatriker, ofta med 
anknytning till hospitalen, och som stod för de mest 
hårdföra och högljudda angreppen. Med hänvisning 
till Hannah Dekkers systematiska genomgång av det 
tyska debattmaterialet (Freud in Germany: Revolu
tion and Reaction in Science 1893-1907 (1977)) 
hävdar visserligen Luttenberger att under seklets förs
ta år Freuds arbeten i stort sett inte rönte någon mer 
avog kritik. Men debatten intensifierades av Freuds 
studie från 1905, »Bruchstücke einer Hysterie-Analy
se», som gällde det berömda Dora-fallet. Ett otal tid
skriftsartiklar och hela sessioner vid medicinska 
kongresser ägnades åt att nedgöra Freuds uppfatt
ningar och sitt högsta röstläge nådde kritiken i frågan 
om sexualteorins praktiska tillämpning inom terapin.

En andra grupp utgjordes av psykiatriker som ville 
ta vara på de enligt deras mening användbara insla
gen i läran; här ägde den egentliga receptionen rum, 
konstaterar Luttenberger. Som en tredje grupp fram

står så de läkare som samlades kring Freud och som 
snart nog skulle ge upphovet till en fast organiserad, 
världsomfattande psykoanalystisk rörelse. Rörelsens 
snabba tillväxt åtföljdes av en allt stramare inre orga
nisation. Luttenberger som för sin framställning 
stödjer sig inte minst på Henri F. Ellenbergers stora 
arbete The Discovery of the Unconscious. The History 
and Evolution of Dynamic Psychiatry (1970), framhål
ler hur freudianernas avgränsning utåt och allt större 
krav på renlärighet väckte misstro och opposition. 
Ellenberger förfäktar emellertid den uppfattningen att 
den gamla trångsyntheten i fråga om sexualmoralen 
kring sekelskiftet hade spelat ut sin roll och ersatts av 
ett intensivt intresse för sexuella spörsmål. Luttenber
ger synes mig avfärda Ellenbergers iakttagelse en smu
la lättvindligt: »Tendenser till en friare debatt fanns 
förvisso men inte tillnärmelsevis av den styrka han 
vill hävda.»

När så den svenska receptionen kommer i fokus 
belyser Luttenberger först i kapitel 3-4 psykiatrins 
och neurologins positioner i vårt land. Vad den förra 
beträffar var den i institutionellt hänseende hårt knu
ten till hospitalväsendet. Luttenberger betonar i an
slutning till sociologiska och socialhistoriska under
sökningar från de senaste åren (Foucault m. fl.) att 
sinnessjukvården efterhand kommit att tjäna som ett 
medel för statsmakten att kontrollera medborgarna 
och deras sociala aktiviteter; »alltifrån seklets början 
betonade franska och tyska psykiatriker att socialt 
och moraliskt felbeteende var att anse som patolo
giska fenomen». I Sverige skulle Anton Nyström i 
anslutning till »Tufva-fallet» 1893 hårt kritisera dyli
ka anstaltsvårdens avarter. Motsvarigheter till denna 
debatt fanns i Danmark, där författarinnan Amelie 
Skram genom sin kritik tvang Knud Pontoppidan att 
1897 lämna sin överläkartjänst vid Köpenhamns 
Kommunehospital, och i Tyskland, där psykiatern 
och psykoanalytikern Otto Gross av sin far, krimino
logen Hans Gross, förpassades till en nervkuranstalt. 
(»Die Reaktionen der Schriftsteller des deutschen Ex- 
pressionismus auf diese Vorgänge gehören zur Litera- 
turgeschichte der frühen Moderne im deutschen 
Sprachgebit», betonar Walter Müller-Seidel i sin bok 
Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung In 
der Strafkolonie im europäischen Kontext (1986).) Be
träffande de svenska förhållandena hävdar Luttenber
ger att utvecklingen mot ökad professionalisering 
inom psykiatrin och en starkare medicinsk inriktning 
ingalunda förde med sig en reducering av psykiatri- 
kernas kontrollerande, »samhällsskyddande» yrkes
roll.

Den som introducerade begreppet »det under
medvetna» inom svensk psykiatri var Bror Gadelius 
som i sin dissertation från 1896 hade hämtat sin 
förklaring av tvångsfenomenen framför allt från 
Pierre Janet. Gadelius blir överhuvud en av centralfi
gurerna i Luttenbergs framställning. Beträffande den
nes huvudverk, Det mänskliga själslivet, framhåller 
Luttenberger hur Gadelius tilldelar den inre sekretio
nen och dess psykiska följdverkan rollen av antago
nist till själslivets högre funktioner, förnuftet och 
viljan. Vid sidan av sitt arbete som sinnessjukläkare 
ägnade Gadelius stort intresse åt kulturella frågor. I
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Skapande fantasi och sjuka skalder (1927) gav han 
närmast en »patografi» över Tegnér. Till den moder
na konsten ställde sig Gadelius totalt avvisande. I en 
svit artiklar i D.N. 1937 betraktade han, året före sin 
död, modernismen som tecken på regression till total 
driftsutlevelse.

I ett par uppsatser från 1890-talet uppmärksamma
de neurologen Frithiof Lennmalm Freuds och Bleu- 
lers upptäckt att bortglömda patogena minnen kan 
lyftas fram och oskadliggöras med hypnosens hjälp. 
Men Lennmalm skulle dock i fortsättningen inte 
komma att manifestera något intresse för psykoanaly
sen. Hans lärjunge Nils Antoni betraktade neuroserna 
som ett medicinskt gränsområde där vetenskapen 
stod rådvill. Liksom i Tyskland de praktiserande 
nervläkarna var de som intog den mest positiva attity
den till Freuds idéer befinns i Sverige de visserligen 
fåtaliga utövande nervläkarna mer redo att pröva nya 
terapeutiska tillvägagångssätt. Jacob Billström som 
1914 behandlade Hjalmar Bergman för nervösa be
svär, är ett exempel härpå.

Hypnoterapin hade en tidig företrädare i Otto Wet- 
terstrand; lärjunge till honom var Emanuel af Geijer
stam som Luttenberger tack vare en lycklig material
situation kan ägna ett väl underbyggt kapitel. Geij er
stam förblev en oberoende, icke skolansluten analyti
ker som för en tid skulle närma sig Ziirichskolans 
åsikter. I en not går Luttenberger tillrätta med P. O. 
Enquist som i Författarnas litteraturhistoria (del 2, 
1978) förklarar att Gustaf af Geij erstam genom sin 
bror Emanuel redan på 1890-talet kommit i kontakt 
med freudianism och psykoanalys; »det skulle färga 
mycket av vad han skrivit och framför allt förmedla
de han psykoanalysens tankevärld till Strindberg». 
Tanken är helt orimlig av flera skäl, fastslår Lutten
berger; »Freudianism och psykoanalys» i den betydel
se de senare skulle få kom till först efter sekelskiftet 
med Traumdeutung som första etapp.

Nervläkaren Poul Bjerre blev den förste introduk
tören av Freud; i januari 1911 talade han i Svenska 
läkaresällskapet om »Den psykoanalytiska metoden». 
Med Studier i själ släkekonst (1914) gav han den första 
presentationen för en bred publik av psykoanalysen 
och det psykoterapeutiska arbetssättet; samtidigt di
stanserade han sig emellertid från Freud, Adler och 
Jung och beredde vägen för sin egen lära, psykosynte- 
sen. Luttenberger gör gällande att det var Bjerre som i 
och med sin bok öppnade John Landquists ögon för 
psykoanalysen. I sin recension av boken i D.N. för
höll sig Landquist visserligen tveksam till djuppsyko- 
logisk analys av litterära och konstnärliga skapelser, 
men han skulle som bekant ändra uppfattning härvid
lag. I kapitlet »Debatten går vidare, 1919-1924» ur
skiljer Luttenberger ett avgjort motsatsförhållande 
mellan psykiatrikernas och neurologernas ointresse 
för psykologiska frågor och den allmänna kulturde
battens mottaglighet vid samma tid för Freuds idéer. 
Psykoanalysen stämplades på läkarhåll som oveten
skaplig men också moraliska måttstockar anlades på 
den.

Luttenberger går i kapitlet »Freud i svensk idéde
batt 1900-1924» halt vid en tidpunkt när som han 
själv säger Freud ryckte fram som ett centralt namn;

han har därmed som han medger lämnat »det senare 
tjugotalets breda idéhistoriskt intressanta debatt obe
handlad». Under den »spridningsfas» för psykoanaly
sens del som löper från första världskriget till 1920- 
talets mitt intog Landquist den sannolikt mest bety
delsefulla rollen som förmedlare av Freuds tankar; 
boken om Fröding (1916) och Människokunskap 
(1920) tillämpar båda det nya djuppsykologiska be
traktelsesättet, men för John Landquists reception av 
Freud gäller, betonar Luttenberger, att det rör sig om 
ett högst självständigt ställningstagande. Psykoanaly
sens teser betraktade Landquist i själva verket som av 
högst begränsad relevans för det friska själslivet. Det 
var en bedömning som nära överensstämde med Poul 
Bjerres. »De förbands alltifrån 1910-talet i ett vän
skapligt idéutbyte, och Landquist hörde på 1920-talet 
till de få försvararna av Bjerres arbeten.»

Jag har här tagit fasta på vad som i Luttenbergers 
innehållsrika och fängslande avhandling synts mig av 
särskild relevans för litteraturvetenskapen. Psykoana
lysen rymmer ju många olika idéer och Freud avhöll 
sig inte från att tid efter annan tillföra sin lära nya 
uppslag. I en Epilog berör Luttenberger ett verk som 
Das Unbehagen in der Kultur (1930) liksom Freuds 
position som kultfigur i radikala kretsar som Clarté. 
Den fortsatta medicinska debatten åter skulle ge ett 
antal goda exempel på vad Luttenberger vill beteckna 
som »dold reception» av Freuds idéer men också på 
nymoralistiska avvärjningsmanövrer. Bror Gadelius 
gör i en bok från 1934 en grundlig och ytterst kritisk 
genomgång av Freuds teori och metod och stämplar 
dem som »ett meningslöst hokus-pokus». Boken i 
fråga fick i pressen ett översvallande positivt motta
gande.

UlfWittrock




