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Inledning

Det omedvetna har länge varit en del av den akademiska psykologin. Det har fascinerat med sina 
associationer till det dunkla, dynamiska, kreativa sidorna av psyket, men också till andra saker som 
till barndomens stora betydelse för den psykiska utvecklingen, sexualitetens roll och de dolda 
konflikter och projektioner som antas finnas där. Begreppet har varit kontroversiellt eftersom det 
har lett tankarna till fenomen som animal magnetism, spiritism och spekulativt romantiskt tänkande.
Tron på dessa var dock utbredda under hela artonhundratalet i Sverige och inspirerade kulturlivet på
flera sätt. Även i Europa generellt var detta så i någon mån. Till exempel studerades människors 
förmodade mediala egenskaper för att få ökad kunskap om psyket. 

Viktor Rydberg var den som först lanserade begreppet i svensk kulturdebatt, för en större 
läsekrets. Som författare och poet var han inspirerad av romantikens föreställningsvärld. I hans 
förståelse av begreppet ”det omedvetna”, vilket han lanserade i en artikel i Göteborgs Handels och 
Sjöfartstidning  år1858, handlar det om något som på ett genomgripande sätt har med kreativitet, 
inspiration, oanade möjligheter och närmast visionära aspekter av psykisk utveckling och 
transformation. Denna innebörd i begreppet kom att få stort inflytande fram till runt år 1900 och 
även i viss mån senare. 

Axel Herrlin var företrädare för den runt 1900 framväxande svenska psykologin. Även för 
honom var ”det omedvetna” viktigt. Han var också inspirerad av Rydbergs förståelse av begreppet, 
men tog mycket influenser från de vetenskapliga metoder psykologin börjat använda. Dessa var till 
största delen empiriskt naturvetenskapliga. I och med detta tog han avstånd från de spiritistiska 
förklaringsmodellerna som Rydberg företrätt. Begreppet blir nu vetenskapligt och förs in i den 
akademiska psykologin. Herrlins förståelse av ”det omedvetna” är intressant därför att den är ett 
uttryck för hur en stor del av psykologin och psykiatrin skulle förstå begreppet fram till en bra bit in
på 1900-talet när psykoanalysen slog igenom. 

Föreställningarna om ”det omedvetna” framstår som särskilt intressant att undersöka av flera
skäl. Det har alltid givit upphov till mycket känslor och skapat mycket kontroverser. Detta i sig gör 
det intressant. Begreppet handlar om aspekter av psyket som på ett genomgripande sätt påverkar 
människosynen och psykets egenskaper i allmänhet. Är det så att det finns en hel mängd drifter, 
tankar, känslor, kreativa impulser och möjligheter till psykisk utveckling som vi inte har tillgång till
medvetet, framstår det som oerhört viktigt att veta hur kontakten med det här skiktet i psyket kan 
ske. Ett annat skäl till att begreppet är intressant är hur ofta uttydningen av det har varit föremål för 
kamper och konflikter mellan olika grupper, klasser, kön, yrkesgrupper etc. Det finns alltid en risk 
att de som definierar begreppet och utgången av dessa kamper och konflikter, själva är en del av 
dem och därför i sin tur själva skapar en partisk föreställning av begreppet. Just på grund av detta är
det viktigt att skapa en rik förståelse av ”det omedvetnas” historia. På så sätt kan en rikare förståelse
skapas för hur de olika grupperna, klasserna, yrkesgrupper etc., har påverkat psykologin och dess 
förstadium och därmed en komplettering av historien om ”det omedvetna” i Sverige. 

Uppsatsen arbetar med flera frågeställningar runt detta tema. Det kommer bli en jämförelse 
mellan Rydbergs och Herrlins syn på begreppet ”det omedvetnas” innebörd. Så här ser 
frågeställningarna ut:

 Vilken innebörd lägger Rydberg respektive Herrlin in i begreppet ”det omedvetna”?
 Vilka grundläggande intellektuella (filosofiska/psykologiska) innebörder har begreppet 

enligt dem båda?
 Vilken roll spelar ”det omedvetna” för själslig hälsa enligt Rydberg och Herrlin?
 Vilka eventuella positiva och negativa effekter kan kontakten med ”det omedvetna” få för 

personen i fråga?
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 Vad betonar Herrlin i begreppets innebörd i relation till Rydberg?
 Vad betonar Rydberg i begreppets innebörd i relation till Herllin?

Det här frågorna är viktiga av flera skäl. De ringar in viktiga och centrala innebörder ”det 
omedvetna” haft både för under och efter Rydbergs och Herrlins tid. De pekar också på viktiga 
faktorer i all form av terapi som använder läran om ”det omedvetna”. En annan aspekt av varför 
frågeställningarna är viktiga handlar om att de skildrar en förhistoria till den dominerande 
innebörden i begreppet som de flesta idag associerar med psykoanalysen. Det förefaller därför 
viktigt att upprätta en förståelse för att föreställningar om ”det omedvetna” existerade i rikt mått 
långt före Freud och hans lärobyggnad. Det ger intressanta kompletterande perspektiv på både 
psykologins historia, läran om ”det omedvetna” och psykoanalysen. 

Det finns en annan aspekt av ämnet som är viktigt att påpeka. De aspekter av ” det 
omedvetnas” innebörd uppsatsen lyfter fram, är i hög grad associerade med samhällsgrupper som är
undertryckta i något avseende, eller i alla fall blev det runt sekelskiftet i Sverige. Det var till 
exempel i hög grad kvinnor och människor från lägre samhällsklasser, som var inspirerade av denna
syn på begreppet. Det är i mycket en folklig föreställning om ”det omedvetna” det handlar om, 
vilken betydelse senare historisk forskning inte alltid gjort rättvisa. 1 

Det finns inte mycket tidigare forskning runt ”det omedvetnas” historia i Sverige. 
Psykologihistoriska verk fokuserar ofta på andra saker och behandlar förställningarna om begreppet
sparsamt. Psykoanalysen tar ofta väldigt stor plats i föreställningen om begreppet i dessa verk. Det 
viktigaste verket som studerat ”det omedvetna” i Sverige, torde vara idéhistorikern Inga Sanner´s 
bok ”Det omedvetna – Historien om ett utopiskt rum”2. Detta verk handlar om begreppets 
utveckling i Sverige generellt, med fokus på tiden runt 1900, där begreppet kanske fick störst 
genomslagskraft. Hon ser begreppets roll mycket som en kompensation för religionens minskade 
betydelse för vetenskapen och i samhället i övrigt. Hon beskriver den innebörd Rydberg och Herrlin
ger begreppet, men ganska schematiskt och på ett sätt som fokuserar ”det omedvetnas” relation till 
religiösa föreställningar. Det finns därför anledning att poängtera att en utförligare beskrivning och 
jämförelse mellan dessa författares uppfattning av ”det omedvetna” saknas. Eftersom dessa är 
representanter för viktiga dimensioner i begreppets utveckling är det angeläget att göra denna 
jämförelse. Den visar en betydelseförskjutning som hör ihop inte bara med en rent intellektuell och 
vetenskaplig utveckling, utan också är uttryck för erfarenheter från människor som haft lägre status 
i samhället, varit undertryckt på andra sätt, eller marginaliserats av de som bar upp kulturlivet. 
Dessa människor har ingått i diskurser som på ett eller annat sätt inte passat in i världsbilden hos 
många av de personer som lade grunden till och utvecklade den vetenskapliga psykologin i Sverige.
Just jämförelsen förefaller metodiskt fruktbar, därför att den på ett markerat och tydligt sätt visar 
vari begreppets betydelseförskjutning består. På så sätt tydliggörs också hur förhållandet mellan de 
olika diskurserna som tävlat om att definiera begreppets innebörd, i betydande grad påverkat läran 
om ”det omedvetnas” utveckling. Dessa diskurser är nämligen centrala i frågan om vilka faktorer 
förutom de vetenskapliga och intellektuella som varit viktigast för begreppets utveckling. 
Jämförelsen blir ett led i utforskandet av denna fråga. När denna utveckling av ”det omedvetna” 
ställs i relation till diskurserna och deras inbördes stridigheter, blir det tydligt att inte bara 
vetenskapens innehåll är viktigt för dess utveckling, utan även hur den i hög grad påverkas, i både 
positiv och negativ bemärkelse, av sin tid, sitt kulturella sammanhang och de högst mänskliga om 
än inte alltid vetenskapliga debatter och kamper som förs där. På så sätt kan historien om ”det 
omedvetna” i Sverige kompletteras, genom att visa på faktorer som inte sällan utelämnas från 
historikernas framställningar. 

1 Inga Sanner Det omedvetna – Historien om ett utopiskt rum, Nya Doxa, Nora 2009, s 23 ff.
2 Sanner  2009.
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På europeisk nivå är historien om ”det omedvetna” bättre skildrad.3 Detta är naturligt med 
tanke på att den vetenskapliga utvecklingen runt begreppet väsentligen skett där i mycket högre 
utsträckning än i Sverige. Den svenska utvecklingen hos Rydberg och Herrlin förstås därför med 
fördel mot bakgrund av utvecklingen i Europa. Det skapar ett välbehövligt perspektiv på den 
utveckling studien skildrar. Den svenska utvecklingen skedde nämligen i hög grad under påverkan 
från europeiska psykologer, filosofer och andra yrkesgrupper. Henry Ellenberger menar, i sitt stora 
verk om upptäckten av ”det omedvetna” och psykiatrins utveckling, att det finns en lång förhistoria 
till upptäckten detta psykiska rum, 4vilken inkluderar olika tekniker inom primitiva samhällen långt 
tillbaka i tiden, såsom  hypnos, exorcism, magi etc., via katolsk bikt och protestantiska själasörjare 
till den vetenskapliga psykoterapin , vilken han daterar till 1775. Efter detta är de stora rörelserna, 
den animala magnetismen och hypnotismen i olika former, där Salpetriére- och Nancy-skolorna var 
viktiga, fram till runt år 1900, då de stora skolorna runt Janet, Freud, Adler och Jung tar över.5

Teoretiskt och metodiskt tar studien mycket inspiration från Michel Foucault´s lära om diskurser. I 
detta sammanhang är en diskurs strukturer av begrepp och teorier, som hålls samman av införandet 
av skillnader och motsättningar. En diskurs består av ett intrikat system av skillnader, 
maktförhållanden och hierarkier etc. Dessa handlar ofta om klass, kön, ideologi, status och makt. 
Freuds och Marx lärobyggnader kan sägas vara diskurser, men även mer dolda läror, intellektuella 
inställningar och samhälleliga praktiker och företeelser kan ses som diskurser. 

Rydbergs och Herrlins förståelse av ”det omedvetna” förstås som uttryck för diskurser, vilka
marginaliseras i Sverige runt sekelskiftet 1900. Herrlin var visserligen vetenskapsman i egenskap av
psykolog, men han syn på ” det omedvetna” gick ändå stick i stäv med den uppfattning som fick 
stort inflytande en bit in på det nya seklet. Sanner betonar att de tre diskurserna spiritismen,  
hypnotismen/psykiatrin och populärpsykologin och deras roll i historieskrivningen om ”det 
omedvetna” varit synnerligen beroende av deras status i samhället, vilket långt ifrån alltid inneburit 
en sann uppfattning av deras historiska betydelse och inflytande6. Det framstår därför som viktigt att
lyfta upp deras roll i utveckling av ”det omedvetna”. Under stora delar av artonhundratalet och 
början på nittonhundratalet, hade dessa diskurser även stort inflytande hos breda 
befolkningsgrupper och inte bara hos en liten elit akademiker eller kulturpersoner.7 Här finns ännu 
en anledning att framhäva deras roll. Uppsatsen använder ingen diskursanalys i teknisk mening, 
men betraktar teoretiskt den lära om ”det omedvetna” som studeras, som uttryck för diskurser som 
marginaliserats av eftervärlden på olika sätt.

Det jämförelsen tillför som metod bör påpekas. Den ger uttryck för en progression i 
förståelsen av ”det omedvetna”, vilken speglar ett större vetenskapligt och kulturellt skeende, där 
naturvetenskapen blir alltmer dominerande på humanioras bekostnad. Genom jämförelsen upprättas
en förståelse för hur en liten aspekt av denna förändring skedde. På så sätt relateras resultaten av 
jämförelsen till frågor som rör marginaliserade gruppers ställning, naturvetenskapens relation till 
humaniora och medicinens relation till psykologin i allmänhet. När denna jämförelse sedan relateras
till psykoanalysen, vilken länge har stått i förgrunden i föreställningen om ”det omedvetna”, 
positionsbestäms resultatet på ett distinkt sätt till denna och en diskussion av den historiska 
betydelsen av Rydbergs och Herrlins förståelse av begreppet, skapas i någon mån. 

De källor studien använder sig av är flera och av olika karaktär. För Rydberg är en text som ingår i 
hans samlade skrifter benämnd ”psykografen”. Texten publicerades ursprungligen som en artikel i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 7:e mars 1859 och omfattar 8-9 sidor. I anslutning till 

3 Se framför allt Ellenberger, Henri F., ”The discovery of the unconscious – the history and evolution of dynamic 
psychiatry”, Basic books, New York, 1970.

4 Ibid, Kap 1.
5 Ibid, Kap 10.
6 Sanner, s 261 ff
7 Ibid, s 16 ff.
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detta finns också i hans samlade skrifter ett par kortare texter runt spiritismen och spiritistiska 
fenomen. Detta omfattar tillsammans med texten om psykografen ca 16 sidor. Det förefaller 
naturligtvis ganska tunt som källmaterial. Hans ”Filosofiska Föreläsningar” utgör dock ett viktigt 
komplement till de här texterna. De hölls i Göteborg åren 1876-1878 och var tillgängliga för 
allmänheten, till vilka de var riktade i fösta hand. De tre böcker som utgör det skriftliga resultatet av
dem är omfattande och omfattar drygt 1000 sidor. De teman som behandlas är materialism/idealism,
antropologi, teodicéproblemet, Hartmans pessimism och moralfilosofi. Hans syn på begreppet ”det 
omedvetna” kommer fram med större tydlighet här. Visserligen är detta begrepp inte det direkta 
intresset för Rydbergs föreläsningar, men det behandlas ändå på många vis och ingår som en 
dynamisk del av hans filosofiska tänkande och åsikter. De här texterna utgör ett bra underlag för att 
förstå Rydbergs syn på ”det omedvetna”. De behandlar begreppen både utifrån filosofiska, 
antropologiska, psykologiska och i vidare mening intellektuella perspektiv. Visserligen är de 
filosofiska föreläsningarna hållna något årtionde efter artiklarna, men detta torde inte utgöra något 
stort problem. Denna tidsskillnad förefaller inte speciellt stor och texterna argumenterar för 
innehållet i begreppet ganska enhetligt och likartat fast från olika perspektiv. Tillsammans med 
sekundärlitteraturen runt Rydberg blir bilden av hans intellektuella utveckling desto tydligare och 
dess relation till hans liv och författarskap likaså. I flera av hans skönlitterära verk och lyrik 
förekommer också i någon mån begreppet ”det omedvetna” indirekt genom att det ingår som en 
naturlig del av hans människosyn, hans syn på antropologi och psykologi etc. Det är omöjligt att 
konsultera alla hans verk och skrifter för att få en bild av detta; inte heller är det nödvändigt. 
Artiklarna och de filosofiska föreläsningarna torde till en hel del kunna ses som konkretioner av 
hans filosofiska och psykologiska tänkande, vilka de skönlitterära verkan också är ett uttryck för. 

När det gäller Herrlin är källäget bra. Hans verk Själslifvets underjordiska verld från 1901, 
är en utmärkt källa, där han mycket explicit diskuterar just begreppet ”det undermedvetna”. Det har 
en systematik som är utmärkt. Det bör påpekas att verkets ärende till en del handlar om att 
argumentera mot spiritismen och dess världsbild, alltså argumentera för ett, enligt Herrlin, bättre 
sätt att relatera till spiritistiska och parapsykologiska fenomen. Detta överskuggar dock inte dess 
klarhet i diskussionen om ”det undermedvetna”, som framlägges grundligt och systematiskt. Det 
andra verket, Snille och Själssjukdom från 1903, handlar om just detta tema, inte om ”det 
undermedvetna” i sig. Detta är dock inte något stort problem. Här diskuteras nämligen begreppet 
ändå och från ett annat perspektiv; hur det kommer till uttryck i psykiska sjukdomar och 
abnormitetstillstånd. I och med att den patologiska dimensionen är framträdande i Herrlins 
förståelse av begreppet, torde det här verket anses som särskilt intressant. Den tendens detta verk 
kan sägas ha, är att det tenderar att diskutera just snille/genialitet i relation till psykisk sjukdom och 
inte i relation till ”det undermedvetna”. Detta torde inte utgöra något problem då, enligt Herrlin, 
kreativitet, snille, genialitet etc., i psykisk bemärkelse härrör ur ”det undermedvetna”. 

Att båda verken är skrivna förhållandevis nära varandra i tiden får ses som positivt, då de 
ger uttryck för Herrlins syn på begreppet på ett sammanhängande sätt och inte speglar en 
åsiktsutveckling över lång tid. De är även systematiska, teoretiska och anknyter på ett tydligt sätt till
empiri. Det kan dock konstateras att den vetenskapssyn som Herrlins böcker ger uttryck för, bör ses 
som lösare och mindre substantiell än den som psykologin använde när den senare blev en 
experimentellt naturvetenskaplig vetenskap. Detta är också naturligt, då mycket psykologi innan 
Herrlin varit mer spekulativ än hans egen. 
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Viktor Rydberg och ”det omedvetna”

Begreppets grundläggande filosofiska/psykologiska innebörd

Viktor Rydberg (1828-1895) kan sägas vara en företrädare för romantiken i vår intellektuella 
historia. Denna kulturströmnings intellektuella grundhållning var starkt idealistisk och holistisk i 
psykologiskt och filosofiskt avseende. Hela världen och naturen sågs som genomsyrad av ande, 
vilken i någon mån var den verkliga grunden till materien och naturen som sådan. Denna ande 
fanns, enligt många av romantikerna, i olika grad av fullkomlighet i den oorganiska såväl som den 
organiska materien och framför allt i människan där den kommit till ett fullkomligare uttryck. Ofta 
tänkte man sig något medvetande som upphov till anden, ofta med kristna förtecken, men även 
andra metafysiska sådana förekom. 8

Att romantikens tankevärld är viktig för hur Rydberg definierade ”det omedvetna” är mycket
tydligt, i och med att det delar så många åsikter vad gäller människosyn, inställning till filosofiska 
och psykologiska frågor, historiesyn etc., med denna strömning.9 Det kan nog i väsentlig 
bemärkelse hävdas att Rydbergs uppfattning av psykets väsen och egenskaper är ”romantisk”, i alla 
fall till betydande utsträckning. Vad betyder då detta mer specifikt? Bland annat betyder det att ”det 
omedvetna” laddas med väldigt stark nästan numinös (helig) karaktär. I detta rum finns otroligt 
mycket psykisk energi och kraft, kreativitet, skaparkraft och psykisk energi som är större och på 
många sätt mer central för psyket än den som finns i det människans medvetna krafter och vilja. Det
betyder även att ”det omedvetna” inte bara är en del av det mänskliga psyket utan även en del av 
tillvaron i sin helhet. ”Det omedvetna” finns, enligt detta synsätt, i alla delar av naturen och är 
kopplat till både naturens och den mänskliga utvecklingens begynnelse men rymmer också mycket 
av det som i framtiden tros bli medvetet. 10

En annan viktig aspekt av Rydbergs tänkande är arten av hans humanism. Den är nämligen 
på ett speciellt sätt präglad av hans samtid och dess kulturdebatt. Hans starka betoning av 
idealismen och tron på anden i naturen och människan var till en hel del en reaktion mot den 
materialism som i många sammanhang bredde ut sig i hans samtid, till exempel i form av anhängare
till upplysningen och dess värderingar, vilka under Rydbergs tid breddat sitt kulturella inflytande i 
Europa och Sverige. 11

I skriften om psykografen skriver Rydberg mest explicit om ”det omedvetna”. Här förklarar han att 
själen inte bör förknippas enbart med medvetandet (det medvetna). Snarare vill han se medvetandet 
som ytan innanför vilken själens hela djup (vilket är omedvetet för medvetandet) existerar.  I detta 
omedvetna rum menar han att de viktigaste aspekterna av kunskapen om det medvetna står att finna.
Han skriver vidare:

Det medvetna och omedvetna äro poler av samma odelbara väsen; det senare är det först existerande,
ur vilket det förra utvecklar sig, och liksom roten, genom vilken den tänkande anden är förenad med 
och alltjämt emottager impulser ur det allmänna, av gudomliga, harmoniskt skapande krafter 

8 Gunnar Eriksson, Västerlandets Idéhistoria 1800-1950, Gidlunds, Södertälje 1983, s 17 ff. Se även Gunnar 
Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologin,  Lärdomshistoriska Samfundet, Uppsala 1962 s 5 ff. (Eriksson 
skriver explicit om den animala magnetismen som en utlöpare till Schellings läror (se s 8)).

9 Red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Den Svenska Litteraturen 2 – Genombrottstiden1830-1920, Albert Bonniers 
Förlag, Stockholm 1999, s 160 ff.

10 Eriksson, s 31 ff
11 Lönnroth, Delblanc, s 160 ff. Rydbergs humanism behandlas speciellt i Birgitta Svensson, Birthe Sjöberg, 

Kulturhjälten – Viktor Rydbergs huamnism, Atlantis, Stockholm, 2009.
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genomträngda naturlivet. Det omedvetna upptager otvivelaktigt största delen av själslivets sfär; 
medvetandets grad beror däremot av de organer, varmed ett besjälat väsen är utrustat – eller efter 
sina lagar har danat åt sig – för att erhålla intryck av den sinnliga världen. 12

Det är tydligt att han i och med detta låter ”det omedvetna” vara något centralt för medvetandet och 
vårt psykiska välbefinnande. Det är lätt att här hitta influenser från romantikerna och deras 
holistiska syn på begreppet. Han skriver följdriktigt att graden av medvetande beror på de organ 
som ett väsen är utrustat med, där han menar att människan är det väsen som i tillvaron har högst 
medvetande (förutom möjligtvis Gud eller det absoluta medvetandet) som han menar existerar. Allt 
liv i naturen har, enligt Rydberg, i någon mån kontakt med och en relation till ett ”omedvetet” och 
graden av självmedvetande är det som avgör hur kraftigt ”det medvetna” är i relation till ”det 
omedvetna”. Trots detta menar han inte att medvetandet på något sätt försvagar ”det omedvetnas” 
verksamhet eller inflytande. Tvärtom får man intrycket att Rydberg anser att det ständigt 
förekommer en växelverkan mellan dessa båda aspekter av psyket. Eftersom, enligt honom,  
medvetandet en gång utvecklats ur ”det omedvetna” är de båda beroende av växelspelet med 
varandra. En speciell situation då ”det omedvetna” kommer till uttryck, menar han är i det 
magnetiska tillståndet. Den animala magnetismen var en lära och praktik, där flera uttryck för det vi
nu skulle kalla parapsykologiska fenomen, ansågs förekomma. Rydberg exemplifierar med 
klarseendet som viktigt exempel på vad kontakten med ”det omedvetna” kan ge upphov till. Det 
förefaller dock underförstått att denna kontakt kan ge upphov till många andra förmågor och skapa 
tillgång till mycket psykisk energi i allmänhet; han pekar i detta sammanhang explicit på fenomenet
”second sight” och det extatiska tillståndet.  

I allmänhet tänker sig Rydberg att ”det omedvetna” innehåller människans mest subtila och 
centrala delar av psyket, vilket han benämner som ”själen”. Instinkten, aningen, något som liknar 
det vi idag skulle kalla intuition och samvetet går inte att förstå utan hänvisning till detta rum i 
psyket, menar han. Detta är naturligt med tanke på att hans starka idealistiska metafysik helt ligger i
linje med denna människosyn. Om det mest substantiella i tillvaron och i den mänskliga naturen 
inte står att finna i materien, ter det sig säkert naturligt för Rydberg att förlägga detta till en annan 
sida av människan än den man utforskar bäst med naturvetenskapliga metoder; hans syn på ”det 
omedvetna” var till en hel del något som innebar just detta. Även andra centrala aspekter av det 
mänskliga psyket och den mänskliga naturen förlägger han till detta rum.  Han nämner i anslutning 
till detta särskilt den religiösa känslan och grundlagarna för vårt tänkande och våra vetenskaper. 
Dessa kan inte bevisas utan hänvisning till detta rum dit medvetandet inte har tillträde. Det är lätt att
slås av hur central roll ”det omedvetna” har i Rydbergs bild av psyket i relation till mycket, kanske 
den största delen, av den vetenskapliga psykologins bild av detta rum idag. Lejonparten av 
möjligheten till psykisk utveckling och kreativitet är enligt honom helt beroende av detta rum. Han 
skriver:

Det framträder ytterligare icke blott i dessa ovanliga tillstånd, utan även i den vetenskapliga, 
poetiska och konstnärliga verksamheten. Varifrån ingivelsen, varifrån dessa gnistor, vilka slag på 
slag, som ur ett elektrisk batteri, framspringa i ett snilles arbete? Man tänker sig icke till snilleblixtar,
man utsvettar dem icke, man rycker dem icke från himmelen med hjälp av en kedja premisser och 
konklutioner. De framträda plötsligt ur det omedvetna, och när man säger, att de härleda sig ur 
”fantasien” säger man med ett annat ord inget annat än vi här.13

Här är det igen tydligt att den psykiska roten till människans kreativitet, skaparkraft fantasi, 
egentligen inte, enligt Rydberg, finns i medvetandet utan i medvetandets psykiska förutsättning, 
nämligen ”det omedvetna”. 

12 Viktor Rydberg, Samlade Skrifter 13 Varia I – Psykografen, s 145 f.  Texten publicerades ursprungligen som en 
artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 7:e mars 1859.

13 Ibid s 147 f
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Rydberg poängterar att vanan är ett annat tecken på ”det omedvetnas” existens. Mycket av 
mänskligt beteende sker i form av vanor, vilka väldigt ofta sker utan medveten inblandning. Detta 
ser han som en omedveten aktivitet där detta rum i psyket arbetar. 14 I samma artikel om 
psykografen diskuterar Rydberg mediernas roll och förmågor:

Förklarligt av vad vi ovan sagt om den andliga rikedom, som ligger i själens omedvetna djup, blir 
även den obestridliga och överraskande iakttagelsen , att psykografens svar ofta förråda ett större 
vetande och en högre intelligens än den, som mediet annars i det dagliga livet äger och ådagalägger, 
och man behöver ej tillgripa övernaturliga förklaringar vid sådana fall, som då det trettonåriga 
mediet Viola Köhler riktig besvarade alla frågor om en mängd för henne obekanta personers namn, 
födelseår, bostäder och namnen på de hus, som de förr bebott, återupprepade endast tänkta frågor 
o.s.v., eller då den fjortonårige gymnasisten Eugéne Vogt förutsade, var liket efter den i Spreefloden 
professor Benecke vore att finna, sedan det legat över två år i vattnet. Märkligt är även vad vi själva 
bevittnat, att intelligenta medier efter lyckade experimenter, vid vilka förmenta andar inställt sig, 
själva säga sig hava en dunkel känsla därav, att det äro de, medierna, som giva svaren utan att veta 
huru.15

Rydberg ser ”det omedvetna” i verksamhet i mediernas olika förmågor. Detta ska inte tolkas som att
han accepterar spiritisternas världsbild. Tvärtom var han, som framkommer av citatet, snarare 
tveksam till denna. Han förnekar att det skulle vara andarna som ger denna förmåga. Rydberg ser 
istället en psykisk kraft från ”det omedvetna” i verksamhet i medierna. I denna kraft finns större 
vetande och högre intelligens som framgår av citatet. Över huvud taget framstår det som att han ser 
en starkare psykisk energi i ”det omedvetna” än i den medvetna delen av psyket. Medvetandet 
verkar snarare ses som ett bihang till ”det omedvetna”, där så att säga roten till medvetandet finns. 
Det är då inte konstigt att denna rot är mer substantiell, äger mer psykisk energi, innehåller mycket 
av förutsättningen för veteskaplig och konstnärlig skaparkraft etc.  

Rydbergs tankar och åsikter om ”det omedvetna” kommer, förutom i denna artikel, också till
uttryck i hans ”Filosofiska Föreläsningar”, vilka han höll i Göteborg åren 1876-1878. De hölls 
visserligen ett par decennier efter artikeln om psykografen, men står ändå i mångt och mycket i 
samklang med denna filosofiskt och psykologiskt. De har också den fördelen att de är mycket mer 
omfattande och beskriver med stor systematik Rydbergs hållning runt centrala frågor av filosofisk 
och även till en hel del psykologisk karaktär. Här återkommer, liksom tidigare, hans syn på ”det 
omedvetna” som högst dynamiskt, av stor betydelsen för psyket över huvud och centralt för 
kreativitet, intellektuell och konstnärlig utveckling o.s.v. I den första delen, där Rydberg behandlar 
antropologi (den filosofiska läran om människan) finns en hel del att hämta runt temat om ”det 
omedvetna”. Här påpekar Rydberg att Leibniz bevisat (i motsats till många andra filosofer) att  
människan innehåller många omedvetna föreställningar. Dessa ska också vara ”ofantligt” många 
fler än de medvetna. Den omedvetna regionen antas också vara mindre ”inskränkt” än den 
medvetna. 16 Vidare fortsätter Rydberg:

Själen är ett väsen, som endast på ytan belyses av medvetenhetens ljus; under denna yta dväljas 
tusentals omedvetna föreställningar och under dem åter ett outrannsakligt djup. Då så är, så är det ju 
också en möjlighet att hvad Decartes kallade medfödda ideer kunna ligga gömda och outvecklade i 
det nyfödda barmets själ; och liksom det gömda frökornet i jorden avvaktar fuktighet och värme för 
att uppspira, så afvakta dessa dessa ideer i själens djup sin tid och sina gynnsamma villkor, nämligen 
sinnesintrycken och det mänskliga umgängets väckande krafter för att spira upp i medvetandets ljus. 
La Mettries exempel på dufstumma människor och hypotes om den i källarhvalfvet uppammade och 
uppvuxna människan bevisa således ingenting mot möjligheten af medfödda eller i människosjälen 
ursprungliga, ehuru omedvetna ideer. Leibniz hade sålunda segerrikt bevisat möjligheten af sådana; 

14 Ibid s 149
15 Ibid s 150 f
16 Viktor Rydberg Filosofiska Föreläsningar Del 3 – Antropologi, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1901 s 82
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men han stannade icke därvid, utan bevisade även deras verklighet och nödvändighet. Han bevisade, 
att det i själen finnes ursprungliga kunskapsfrön,  som i förstone ligga dolda, men tillika med själfva 
själslivet utveckla sig till medveten kunskap. Från sådana kunskapsfrön härstamma logikens och 
matematikens sanningar, hvilkas nödvändighet och giltighet för alla människor vi omedelbart inse, 
utan att behöva rådfråga vare sig synsinnet eller hörselsinnet eller någon annan källa för den yttre 
erfarenheten. 17 

Av detta citat är det inte långt till slutsatsen att ”det omedvetna” anses vara ett rum med mycket 
potential till utveckling, kreativitet; ett rum som helt enkelt anses vara otroligt viktigt för människan
och hennes välbefinnande. Att matematikens och logikens lagar skulle härstamma från ”det 
omedvetna” förefaller vara en utmanande tanke för psykologin idag; icke desto mindre ett 
vittnesbörd om graden av potentialitet, energetisk laddning och starka dynamiska karaktär, som  
Rydbergs syn på ”det omedvetna” faktiskt har. Det är värt att poängtera därför att just detta är ett av 
de viktigaste utmärkande drag Rydbergs syn på ”det omedvetna” har i relation till den innebörd som
den psykoanalysen givit begreppet, vilket har haft mest inflytande över den innebörd de flesta ger 
begreppet idag. 

Rydberg diskuterar  sinnesintrycken och hävdar att mycket av dessas kraft ofta försvinner  
utanför de omedvetna delarna av själen. Även känslorna fungerar på detta sätt, enligt honom. Deras 
kraft härrör väsentligen icke från de medvetna delarna av själen.

Som det förhåller sig med våra sinnesintryck, förhåller det sig ock med våra känslor i trängre 
mening; vi kunna hafva dem, utan att vara medvetna om dem; de måste hafva uppstått, innan de 
komma till vårt medvetande. Tillgifvenhet och kärlek t.ex. utveckla sig ofta ur en svag början till en 
stor styrka och blifva stundom icke medvetna böjelser, innan de stå för oss som själsbehärskande 
lidelser.18

Rydberg menar att instinkter och reflexer bör ses som impulser som kommer från ett ”inre 
tvång” och en ”icke övervägd impuls”. 19 Det här innebär inte explicit en lära om ”det omedvetna”, 
men en rimlig tolkning är att han menar att de, i någon mån, kommer från denna region, enligt 
honom. Han relaterar instinkterna och reflexerna till det faktum att dessa faktorer antas gå i arv runt 
evolutionsbiologiskt. Denne utveckling tänker han sig härröra redan från djuren, där dessa instinkter
och reflexer haft evolutionärt värde och därför överlevt. 20 Det förefaller rimligt att utifrån detta dra 
slutsatsen att ”det omedvetna” hos Rydberg, har haft och fortfarande har stort evolutionärt värde för 
mänskligheten. Det är trots allt säte för så mycket funktioner och egenskaper som människan 
behövt för att utvecklas både biologiskt och kulturellt; nämligen instinkter, reflexer, kreativitet, 
impulser till vetenskapligt och kulturellt skapande etc. Det är naturligt att dra slutsatsen att Rydberg 
anser det viktigt att etablera en kontakt med ”det omedvetna”. 

Väsentligt för Rydberg är att glädjen och sorgen, och många andra känslor också för den 
delen, har en medveten dimension men härrör från ”det omedvetna själslifvets djup”. 21 Denna 
region i den mänskliga naturen antas liksom vara en slags förädlingsstation för känslornas kraft. 
Han skriver:

Glädje och sorg i sina finare skuggningar af glädtighet och svårmod äro de gentliga grundtonerna i  
vårt själslif. Om vi också icke alltid äro glädtigt eller svårmodigt stämda, så lutar dock magnetnålen i
vårt inre åt den ena eller andra av dessa poler, och däraf kommer det sig, att alla andra känslor och 
öfvergående stämningar får sin färgton av dem. Jämföra vi människans lefnadsåldrar med avseende 
på dessa känslor, så liknar de flestas lif en dag, som börjar med en klar morgon med frisk och 

17 Ibid s 83-84
18 Ibid s113
19 Ibid s 170
20 Ibid s171 ff
21 Ibid s 258

10



spänstig luft, öfvergår i en kvaf och tyngande middagstid och slutar med en grå och mulen afton, 
sällan lifvad af tillfälliga solglimtar. Detta bevisar, huru stort inflytande organismens tillstånd, den 
kroppsliga utvecklingens skeenden utöfva på vårt känsloliv. Ju bättre hälsan är, ju raskare och 
normalare alla lifsyttringar, dess rikare kan glädjekällan flöda, och det ju mindre själen har utvecklat 
sig till själfmedveten ande. Barnet, i synnerhet den lilla flickan, ej fullt så mycket gossen, kan spritta 
af glädje, utan att veta hvarför; dess anletsdrag kunna vara som förklarade af sällhet, munnen le, 
ögonen stråla; men alla spörsmål efter orsaken därtill äro antingen fruktlösa eller möta de ett svar, 
som kan ange en den aldra obetydligaste orsak till denna öfverlyckliga sinnesstämning. 22

Det är viktigt att återigen poängtera att, för Rydberg, ”det omedvetna” är något som funnits längre 
tid än det medvetna och därför, vore en logisk följd, äger mer psykisk energi. Detta stämmer också 
med den bild han ger av begreppet i övrigt. 

”Det omedvetna” hos Rydberg hör även samman med samvetet och moralen.  Detta 
framkommer i artikeln om psykografen, förutom mindre specifikt i t.ex. de filosofiska 
föreläsningarna. I den fjärde delen av de filosofiska föreläsningarna diskuterar han hur det alltid 
legat i den mänskliga naturens förmåga att instinktivt skilja mellan det goda och det onda. 23 då 
instinkterna, enligt honom, anses härröra från ”det omedvetna”, är det tydligt att den moraliska 
kraften och förmågan anses ha sin rot i detta rum i psyket. I dessa föreläsningar resonerar Rydberg 
allmänt filosofiskt och metafysiskt, men hans uppfattning av ”det omedvetna” har många filosofiska
kvaliteter förutom de psykologiska; därför torde det vara naturligt att betrakta de psykologiska och 
det filosofiska som olika dimensioner av samma ”det omedvetna”, vilket måste anses ha kvaliteter 
som är både filosofiska och psykologiska, även fast gränserna mellan vad som anses vara psykologi 
och filosofi inte var lika skarpa då som idag. 

I den första delen av de filosofiska föreläsningarna behandlar Rydberg materialism och 
idealism, men här skriver han om andra aspekter av begreppet ”det omedvetna”. Här, som på andra 
ställen, uppfattar Rydberg ”det omedvetna” som ett rum från vilket logiken och ”tankelagarna i vår 
själ” härröra och uppstå. 24 Dessa tankelagar, menar han, är ett med naturlagarna.  Detta  är inte 
onaturligt, då även naturen är en spelplats för ”det omedvetna” hos Rydberg. Han är inte speciellt 
konkret runt vilken innebörd ”naturlagarna” och ”tankelagarna i vår själ” innebär, men det framstår 
som troligt att det är underliggande strukturer, principer och logiska mönster i dessa det handlar om,
vilka alltså skulle äga en psykologisk/filosofisk dimension lika väl som en naturvetenskaplig. ”Det 
omedvetna” framstår rimligen som, i psykologisk mening, inspiratör och upphov till logiken, och 
även i viss mening för naturen och den vetenskapliga förståelsen utav densamma. Språket, skriver 
Rydberg att det utvecklats omedvetet. 25 Både logiken och språket, menar han, utvecklas omedvetet 
hos barnet; de är medfödda och utvecklas spontant utan behov av att bli studerade av barnet innan 
de utvecklas naturligt. 

Rydberg resonerar en del runt jagets och medvetandets förhållande till andra omedvetna 
delar av den mänskliga naturen och till yttervärlden. Han skriver:

...Ytterst hvilar det mänskliga medvetandet på en känsla av tillvaro, som alldeles icke härflyter från 
iaktagelser på ett icke-jag eller en yttre värld, utan tvärtom är orsaken därtill, att människan 
förnimmer något, som hon kan kalla en yttre värld.

Men, invänder man vidare, ett jag, en själfmedveten personlighet kan aldrig uppkomma utan 
under medverkan av en yttre värld och dess uppfostrande inflytelser. Ty ur intryck ur den yttre 
världen härflyter hela innehållet i våra föreställningar, hela rikedomen af de känslor, genom hvilka 
människan kommit till visshet, att hon fanns till, innan hon ännu vardt medveten af sitt jag i 
motsats till ett icke-jag. Invändningen har rätt däruti, att människan behöfver den yttre världens 
inflytelser för att kunna utvecklas till själfmedveten personlighet, men hon har orätt i det antagande, 

22 Ibid s 257-258
23 Vikor Rydberg Filosofiska Föreläsningar del 4 s 13ff
24 Viktor Rydberg, Filosofiska Föreläsningar del 1, s 115
25 Ibid s115-116
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att man måste vara ett ändligt och begränsadt väsen som människan för att kunna vara personlighet. 
Vår erfarenhet visar tvärtom, att det är inskränktheten, begränsningen i vår natur, som hindrar oss att 
varda personligheter i ordets fulla mening. Vi människor äro endast lemmar i ett stort system, en 
andlig lekamen, för att nyttja ett bibliskt uttryck; i detta system hafva vi vår plats anvisad, och vi 
hafva att leva och utveckla oss i samband med denna lekamens öfriga lemmar. Där för och endast 
därför ha den yttre världen och de andra ändliga väsendena en så stor betydelse för hvarje enskild 
människa. Men därför finna vi äfven, att människans väsen aldrig till fullo genomtränges af henne 
själf: under de klarare rymderna i hennes ande ligga andra oklara och för begripandet otillgängliga: 
en värld av dunkla stämningar och lidelser. Det lyckas oss aldrig att i ett ögonblick sammanfatta allt, 
som vi upplefvat; vårt medvetande kan icke uppgöra en fulländad bild af vårt jag, ej sådant detta jag 
nu är, än mindre sådant det varit i hela kedjan af genomlefda ögonblick. Vi öfverse blott en ringa del 
af vårt eget väsen, och oftast bestämmas vi i våra handlingar af känslor och föreställningsgrupper, 
som tränga på oss och afgöra våra viljeakter. Ur vårt minne försvinner mycket, och vårt känslolif, 
våra tänkesätt kunna undergå förändringar, som göra oss så godt som främmande för hvad vi förut 
varit. Med andra ord: vår begränsning, vår inskränkthet, vårt beroende af ett icke-jag, en yttre värld, 
är så långt ifrån att vara villkoret för möjligheten af personlig tillvaro, att vi tvärtom måste säga, att 
personlighet i ordets fulla mening är för oss mer ett ideal än en verkllighet, och att detta ideal så väl 
som öfvriga idealer är att finna endast hos ett väsen, som är allomfattade och har sin grund i sig själf,
således i Gud, af hvars personlighet äfven den högst utvecklade människas endast kan vara en 
afglans.26

Det finns hos Rydberg, att döma av  detta citat, en uppfattning om att mycket psykiska resurser 
finns utanför medvetandets tröskel. Han talar till och med explicit om Gud som grunden för 
personligheten i full mening Det är tydligt att han menar att kontakten med de omedvetna delarna 
av psyket är oerhört viktig för personlighetens utveckling. Kontakten med dessa regioner möjliggör 
en befrielse från det begränsade och inskränkta i personligheten. En naturlig tolkning av det 
Rydberg här skriver är att han anser dessa regioner, de utanför medvetandets kontroll, är begåvade 
med personliga egenskaper som medvetande, vilja personlighet etc., i och med att han nämner Gud, 
är denna tolkning inte onaturlig. Inte heller är det onaturligt att av detta dra slutsatsen att han ser 
dimensionerna av psyket utanför medvetandets kontroll, som begåvade med mycket större psykisk 
energi än de medvetna delarna. 

Det finns korrespondens mellan kroppen och psyket enligt Rydbergs uppfattning. Den 
psykiska välmåendet är beroende av det fysiska. Är kroppen sjuk, påverkar det även den psykiska 
hälsan; själslivet anses i allmänhet hämmas av både sjukdom, vanmakt, djup sömn och döendet som
process, även av det han kallar störande inflytelser från kroppen. 27 Då han på många andra ställen 
hävdar att medvetandet är beroende av omedvetna delar av psyket vilka äga större psykisk energi, 
torde även hans uppfattning av ”det omedvetna” innehålla ett samband mellan fysisk och psykisk 
hälsa. Det är inte omöjligt att han till och med hävdar att det kan finnas psykiska faktorer i ”det 
omedvetna” som kunde utgöra psykiska nycklar till förståelsen av  störningarna i det fysiska 
välmåendet. Att han i ”det omedvetna” ser en befrielse från de begränsade delarna av 
personligheten tyder på detta, liksom även hur mycket potential han i allmänhet ser i medvetandets 
kontakt med detta rum för det psykiska välmåendet som sådant. 

Den kraft i medvetandet och psyket i övrigt, som Rydberg ser som utomordentligt viktig, är 
fantasin eller inbillningskraften. 28 Den sägs utgöra själens skapande kraft, och som sådan en viktig 
livs källa, kanske den viktigaste psykiska livskällan, till litterärt, vetenskapligt och kulturellt 
skapande. Även i drömmen har inbillningskraften en viktig roll. Här verkar fantasin, enligt 
Rydberg, omedvetet och nödvändigt. Här är det viktigt att poängtera att drömmarna, uppfattas som 
en uttrycksform för de delar av själen som inte är medvetna. Rydberg diskuterar inte ”det 
omedvetna” i detta sammanhang utan snarast själen i allmänhet. Det är dock rimligt att hävda att det

26 Ibid s 261-262
27 Ibid s 302-303
28 Ibid s 315 ff
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han menar med uttrycket ”själen”, snarast innefattar både medvetna och omedvetna dimensioner. 
När han använder termen ”medvetandet”, är det naturligare att utesluta de omedvetna 
dimensionerna. När Rydberg i detta sammanhang talar om fantasin är det på ett specifikt sätt som 
ser den som central psykisk inspiratör till själens verksamhetsförmåga i allmänhet, konstnärligt, 
vetenskapligt, litterärt, religiöst och mytiskt sanningssökande liksom  även omedvetet verksam i 
uppbyggandet av kroppshyddan i allmänhet och slutligen i bearbetandet av sinnesintrycken. Han 
diskuterar på ett annat ställe den konstnärliga skaparkraften specifikt. Han skriver:

vi hafva af Gud eller, om man så vill, af naturen fått en ideal måttstock att mäta efter. Ägde vi icke 
den hade vi inga estetiska värdeomdömen, då skulle vi i naturen upptäcka hvarken något vackert 
eller något fult. Och att detta värdeomdöme, denna estetiska måttstock icke är något godtyckligt eller
själfgjort, ehuru skönhetssinnet kan vara mer eller mindre outbildadt,  mer eller mindre vaket, mer 
eller mindre ensidigt fästadt vid vissa typer, det finna vi däraf, att den konstnärliga skaparkraften, där
hon verkligen finnes, uppspringer ur ett omedvetet själsdjup och verkar instinktivt, och det så, att 
endast de störste konstnärer kunna granska och kritisera sina egna verk, utan att beröfva dem deras 
friskhet. Och när de rätta och förbättra dem, så går detta då vanligtvis ut på att bringa hvad de på 
duken eller i marmorn utfört så nära intill den ursprungliga eller reproducerade fantasibilden som 
möjligt är.29

Fantasin, eller inbillningskraften, vilken har sitt ursprung i de omedvetna delarna av själen, ses som 
den djupaste psykiska kraften bakom det konstnärliga skapandet, vilken även verkar rent instinktivt.
”Det omedvetna” framstår hos Rydberg hela tiden som en jätteviktig faktor bakom, kanske den 
viktigaste faktorn bakom, människans mest substantiella kulturskapande och kreativa förmåga i 
allmänhet. Det framstår som bärare av otroligt stora möjligheter till kreativitet, psykisk utveckling i 
allmänhet och som ett för det psykiska välbefinnandet nödvändigt och centralt komplement till 
medvetandet, med dess begränsade kunskap och erfarenheter. 

Sammanfattande analys

”Det omedvetna” är ett begrepp som Rydberg ger ett flertal olika betydelsedimensioner. Han 
använder inte alltid just det ordet, utan växlar mellan omedvetna, medvetandet, själen, etc., dock 
använder han dessa ord på ett sätt som gör det tydligt att ”omedvetna” dimensioner alltid finns med 
i dessa; Medvetandet relaterar han till icke-medvetna delar av personligheten och själen innehåller 
omedvetna delar, enligt honom. 

En viktig dimension i ”det omedvetna” är dess holistiska karaktär. Det förefaller nästan 
numinöst, som en behållare med en otrolig mängd viktiga budskap till de medvetna delarna av 
personligheten. I det här rummet finns föreställningar, tankar, känslor, upplevelser etc., med mer 
psykisk energi än i de medvetna delarna av psyket. ”Det medvetna” äger mer psykisk energi än 
medvetandet, varför medvetandet anses få sin substans från ”det omedvetna”. I allmänhet är 
Rydberg synnerligen inriktad på att redogöra för ”det omedvetnas” positiva karaktär. Han skriver 
sällan eller aldrig något om några negativa eller destruktiva psykiska faktorer som eventuellt kunde 
finnas i ”det omedvetna”. Detta kan troligen hänga samman med att han i betydande grad var 
humanist och betonade människans förmåga till utveckling, potentialitet, moralisk, intellektuell och 
psykologisk möjlighet att förverkliga sig själv.30 

”Det omedvetna” är det först existerande av de två och upptar störst delen av psykets väsen. 
De idétraditioner som präglat hans skrifter torde vara flera. Dels har han inspirerats en del av

spiritismen, vilken var en läran kommen från USA, där man hävdade att man etablerade  kontakt 
med döda människors andar. Han tog i någon mån avstånd från tron att de påstått döda andarna 

29 Ibid s 330-331
30 För en närmare utredning av arten av Rydbergs humanism, se Svensson och Sjöberg,  2009.
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skulle finnas närvarande i mediernas verksamhet, men trodde ändå att de spiritistiska medierna 
förmedlade någon sorts viktigt budskap, men hans inställning till dessa fenomen var ändå 
förhållandevis kritisk, därför ligger hans huvudsakliga intresse för dessa fenomen förmodligen  i 
deras eventuella bidrag till kunskapen om psyket, mer än i deras metafysiska sanningshalt. 31

Rydberg företräder också en tydlig idealism. Denna har inspirerats av en platonsk metafysik,
men framför allt av kristendomen. 32Hans kristendomstolkning är dock på många sätt långt ifrån 
ortodox. Han var nämligen en av de viktigaste företrädarna för den så kallade religiösa liberalismen.
Hans skrift ”Bibelns lära om Kristus”, utgiven 1962, blev ett genombrott för rörelsen. I den här 
gruppen, som hade en betydande folklig förankring, var man starkt kritisk mot treenighetsläran, 
läran om Kristi gudom, arvsyndens eventuella existens bland annat. Denna religiösa liberalism 
sammanfaller till stor del med en liberal inställning i politiska frågor. 33 En rimlig tolkning av 
Rydbergs inställning i metafysiska, filosofiska och etiska frågor är att en av hans centrala motiv hela
tiden är att ge uttryck för människans inneboende möjligheter till utveckling, förbättring och ett 
stort betonande av det positiva i den mänskliga naturen. Denna tro präglade också tidsandan i stort 
på många sätt, både i det samtida Sverige och Europa. Upplysningsrörelsen hade för ett antal 
decennier sedan tagit stora delar av Europa med storm med sin betoning av utveckling genom 
naturvetenskap och teknik, vetenskapens viktiga roll och av en sekulariserad världsbild i allmänhet. 
Utvecklingsidéernas spridning genom darwinismens stora intellektuella betydelse, var ett annat 
viktigt led i den här utvecklingen. Den här utvecklingen kom naturligtvis också att nå Sverige. 
Idéhistorikern Tore Frängsmyr benämner exempelvis tiden mellan 1866-1914 för utvecklingstrons 
epok. Denna tid kom att innehålla många faktorer som också var viktiga i den europeiska 
kulturutvecklingen. Det handlade om många saker som framstegstro, utvecklingstro, 
teknikoptimism, naturvetenskapen fick nya och viktigare roller i kulturen, den vetenskapliga 
positivismens stora betydelse, en kamp för ökade rättigheter för kvinnor och andra marginaliserade 
grupper och för en utökad religionsfrihet. 34 

Att Rydbergs författarskap och intellektuella föreställningsvärld i övrigt är präglat av den 
här tidsandan förefaller mycket tydligt. Frågan är snarare i vilken grad och på vilket sätt. Hans 
personliga liv och upplevelser har sin betydelsefulla del i detta sammanhang. Det torde vara 
betydelsefullt att påpeka att Rydbergs barndom inte alltid varit speciellt lätt. Hans mor dog i kolera 
när hans själv var så ung som fem år. Hans far bröts ner av sorgen och blev tvungen att tas in på 
anstalt. Det här tog andan av sammanhållningen i familjen och Viktor fick bo i fosterhem under sin 
skolgång. 35 Rydberg idealiserade minnet av sin mamma som resultat av chocken över hennes död, 
och hans sexualitet blev med tiden inriktad enbart på förpubertala pojkar. Detta faktum att hans 
sexualitet blev så skambelagd, kom att skapa ett tidvis synnerligen starkt svårmod hos honom. 36 Att 
han senare i livet kom att dras till en stark betoning av humanismen och människans inneboende 
möjligheter kan rimligtvis förklaras delvis med hänvisning till detta. Att hans starka humanism och 
idealism i någon mån hämtat inspiration från barndomen, torde inte vara en långsökt tolkning. 

Dessa känslomässiga faktorer kan psykologiskt ha fungerat som en sätt att hantera sorgen 
från barndomen och växa psykiskt. Där är värt att poängtera att människor med svår barndom inte 
sällan  blir kreativa personer senare i livet. Detta är nog en naturlig tolkning när det gäller Rydberg. 

31 Viktor Rydberg, Samlade Skrifter 13 Varia 1 – Filosofiska, historiska, språkvetenskapliga uppsatser av Viktor 
Rydberg, Stockholm 1901, s 139 ff.

32 Ibid s. 27.
33 Edvard Rohde, Den religiösa liberalismen – Nils Ignell, Viktor Rydberg Pontus Wikner, Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses bokförlag, Stockholm 1935, s 7 ff.
34 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria – Bildning och vetenskap under tusen år del 2 1809-2000, Natur och Kultur, 

Stockholm 2002, s 101 ff.
35 Svensson och Sjöberg, s 353 f.
36 Ibid s 355 f.
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Axel Herrlin och ”det undermedvetna”

Begreppets grundläggande filosofiska/psykologiska innebörd

Axel Herrlin (1870-1937) var en av företrädarna för den vid sekelskiftet framväxande psykologin. 
Hans intresse för begreppet hade sin bakgrund i dels hans intresse för Eduard von Hartmans filosofi,
vilken hade skrivit en mycket inflytelserik bok om ”det omedvetna”, dels från fransk 
suggestionspsykologi och från studiet av spiritistiska fenomen. Där andra författare var intresserad 
av ”det omedvetnas” kreativa aspekter var Herrlin mer benägen att framhålla de patologiska 
aspekterna, även fast de kreativa aspekterna också finns förhållandevis rikt representerade hos 
honom. Detta var naturligt, i och med att han som psykolog var intresserad av att förstå psykiska 
sjukdomar. Herrlin var mycket intresserad av den samtida boströmianska filosofin, där man var 
negativt inställd till begreppet ”det omedvetna”, varför han kom att oftare använde termen ”det 
undermedvetna”. 37 

Den skrift där han behandlar temat om ”det undermedvetna” mest systematiskt är en bok 
som heter Själslifvets underjordiska verld från 1901. Här handlar det mycket om att förstå detta rum
i psyket i relation till psykiska sjukdomar och till de spiritistiska fenomenen. Han skiljer mellan 
olika aspekter av hur ”det undermedvetna fungerar som undermedvetna sinnesförnimmelser, 
föreställningar, rörelser och undermedveten kombinationsförmåga. Han skriver inledningsvis:

Vår personlighet är ej begränsad till de förnimmelser och föreställningar , som i ett visst ögonblick 
lägga beslag på uppmärksamheten, Marken under våra fötter är något mer än jordytan, som träder i 
dagen; de gömmer de hvarf, som under vår jords utveckling aflagrat sig på varandra. Men de skickt, 
hvaraf vår personlighet är uppbyggd, ligga icke likt jordskorpans såsom döda bäddar för fossila 
växter och djur. Äfven djupast ned i själen röra sig ännu lifvets krafter, och det mest förborgade kan 
stiga upp till det medvetnas bryn. I fantasien eller än mer i drömmen möta oss gestaltningarna från 
själens djupa regioner, ofta med stenkolsflorans yppiga vegetation, men äfven med skepnader, 
sällsamma och ohyggliga såsom fornverldens jettedjur. Inom själslifvet är intet alltid begravet; det 
medvetna och det under medvetenhetens gräns befintliga, det undermedvetna, stå i ständig 
vexelverkan, om de ock stundom framträda såsom jemförelsevis sjelfständiga områden gent emot 
varandra.38

Medvetandet och ”det undermedvetna” är beroende av varandra, är en logisk slutsats man kan dra 
av citatet om uppfattningen att det dunkla, djupa och för medvetandet viktiga verkar finnas i ”det 
undermedvetna”. Han menar vidare att de minnesbilder och föreställningar människor är medvetna 
om är del av ett större nät av sådana vilket den överlägset största delen finns under medvetandets 
yta och upplevs som något för det medvetna främmande. Även förnimmelser och handlingar finns 
till största delen i ”det undermedvetna” menar Herrlin. En av de viktigaste nycklarna till förståelsen 
av ”det undermedvetna”, menar han, finns i studiet av psyket hos personer med hysteri. Med det 
förstår han en nervrubbning som visar sig som en högt uppdriven tankspriddhet. 39 Här tänker han 
sig att medvetandet inskränks och de delar av psyket som ligger under detsamma, kommer till 
uttryck.  Herrlins exemplifierar detta genom att berätta om fall där hysteriker upptar förnimmelser 
som han/hon ej medvetet uppfattat, vilka sedan på olika sätt har redogjorts för av personen. 

Iakttagelseförmågan är mycket större hos ”det undermedvetna” än hos medvetandet, menar 
Herrlin. Här stöder han sig på så kallad suggestion med märkespunkt. Han menar att en person 
under hypnos kan utveckla extraordinära förmågor som att i en kortlek hitta fram ett sökt kort som 

37 Sanner s 137 ff.
38 Axel Herrlin Själslifvets underjordiska verld, Förlags-aktiebolagets Boktryckeri, Malmö 1901, s 1.
39 Ibid s 2-4.
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personen inte medvetet sett, bara med hjälp av mikroskopiska rispor vilka funnits på kortet i fråga.
40 Han fortsätter med att berätta om andra fall där hysteriker och personer med en av olika skäl 
nedsatt funktion hos medvetandet som sömngångare etc., ska ha visat prov på högt uppdrivna 
förnimmelser hos både synsinnet, hörselsinnet, lukten och känseln. Naturfolken, menar han, har ett 
speciellt utvecklat luktsinne.41

Han skriver också om undermedvetna föreställningar. Minnets träffsäkerhet är, enligt 
honom, större i ”det undermedvetna” än i medvetandet. Händelser från barndomen kan väckas till 
liv igen genom en upplevelse eller något liknande, varpå ”det undermedvetna” aktiveras och 
minnet, som varit glömt jättelänge, uppkommer. Han berättar om ett annat fall där minnet aktiveras 
på ett mycket detaljerat vis:

I vissa fall stegras det undermedvetnas minne till en förvånande höjd. En 25 årig flicka som inte ens 
kunde läsa, återgaf under feberyrsel långa stycken på latin, grekiska och hebreiska, hvilka af läkarna 
upptecknades. Då hon tillfrisknat var allt förgätet. Man erfor emellertid, att hon vid nio års ålder 
vistats hos en prest, som hade för vana att för sig sjelf läsa högt på dessa språk. I hans böcker 
återfunnos ord för ord flera af de stycken, hon framsagt. Orden hade alltså upptagits af hennes öron 
och undermedvetet ristat spår i hennes hjerna, liksom de ord, hvilka intalats i en fonograf, rispa 
ljudvågornas kurvor i den mjuka vaxrullen, som sedan mekaniskt återgifver dem.42

Herrlin anser att de spiritistiska medierna har någon form av hysteri, varför han använder deras 
påstådda förmågor som stöd för sina teorier om ”det undermedvetna”. Detta i bemärkelsen att de 
skulle ha ett speciellt utvecklat undermedvetet och en av olika anledningar inskränkt medveten del 
av personligheten. Detta gör givetvis dessa personer och deras påstådda förmågor naturliga, som 
argument för hur ”det undermedvetna” fungerar. En viktig poäng med det här resonemanget är, 
menar Herrlin, att ju mer personen förlorar tillgång till de medvetna delarna av personligheten, 
desto mer vinner ”det undermedvetna” i betydelse.  

”Det undermedvetna” innehåller mycket fler minnesbilder än de medvetna delarna av 
personligheten, anser Herrlin. Problemet är att man vanligtvis inte har tillgång till dessa resurser, 
eftersom de är omedvetna. Han hävdar att narkotiska ämnen kan underlätta kontakten mellan 
medvetandet och ”det undermedvetna”, men nämner också den så kallade kristallåskådningen. I den
projiceras, verkar Herrlin anta, när en person tittar på den, hallucinationer från ”det undermedvetna”
Han skriver:

Kristallåskådningen är alltså ett medel att stärka de undermedvetna minnena, att utvidga förbindelsen
mellan de olika våningarna i vår personlighet. Den är också af intresse såsom belysning af 
hallucinationers födelse hos i öfrigt friska personer. Deras frön gro i de slumrande föreställningarne 
och de äro redo att spira upp, då själstillståndet blir jemförligt med kristallåskådningens. Denne 
befinner sig efter allt att döma i ett mellanting mellan vaka och lätt hypnos – det är ju bekant, att 
hypnotism underlättas genom att stirra på glänsande föremål. Och i ett liknande läge befinner sig 
äfven den, som ser en hallucination uppdyka, ehuru vi här icke kunna påvisa någon yttre orsak såsom
föranledning, utan måste söka efter betingelser inom hans egen organism. 43 

Varselhallucinationer är ett annat sammanhang där ”det undermedvetna” kommer till uttryck, enligt 
Herrlin. När det gäller detta, att t.ex. en person får en förnimmelse av en annan person situation 
eller belägenhet utan att ha haft någon kontakt med personen fysiskt eller på annat sätt, har han en 
tvekande inställning. Tankeöverföring på både nära och långt avstånd har han dock en positiv 
inställning. Han förklarar detta fenomen med en förbindelse mellan ”det undermedvetna” hos 

40 Ibid s 7.
41 Ibid s 9-10.
42 Ibid s 11-12.
43 Ibid s 18.
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individerna. 44

Vi kommer då till de undermedvetna rörelserna. Med detta menar Herrlin rörelser som 
människor gör som en vana, utan eftertanke. De här rörelserna utgör den största delen av våra 
handlingar, menar han vidare. Det kan tänkas handla om saker som skriftrörelser, virkning, 
stickning och andra hantverksrörelser samt en musikers vanemässiga skicklighet på sitt instrument. 
Herrlins betraktar undermedvetna muskelrörelser som viktiga i samband med ”det undermedvetnas”
verksamhet. Här nämns det flera olika uttryck för dessa rörelser. En av dessa är borddansen, där 
flera deltagare har fingerspetsarna på en bordsskiva; sedan börjar bordet gunga fram och tillbaka 
och till sist snurra. Man ställer frågor, vilka besvaras genom knackningar i golvet med bordets ben. I
det här sammanhanget hänvisar Herrlin till den berömde fysikern Faraday, vilken genom en apparat 
kallad Indikator visat att det skulle förekommit små dallringar i deltagarnas händer. Herrlin menar 
att svaren åstadkoms genom att ”det undermedvetna” skapar ett svar som sedan uttrycks genom 
dallringarna. 45

Psykografen är en annan faktor som ”det undermedvetna” kan uttrycka sig genom. Här 
används ett glas, vilket man låter glida över ett bord med alfabetets bokstäver uppskrivna. Ett 
medium håller sina fingerspetsar på glaset. Herrlin hävdar att han själv varit med vid flera tillfällen 
då medier med förbundna ögon erhållit svar från psykografen. Den psykologiska förklaringen till 
det påstådda fenomenet menar han vara att ”det undermedvetna” dels förbinder tanken på en 
bokstav med ett visst läge hos handen, dels att det också åstadkommer tankeöverföring för att ge 
mediet kännedom om bokstäverna. Den automatiska skriften fungerar psykologiskt likartat som 
psykografen, menar han. Detta sker, enligt Herrlin, genom att ett skriftmedium, det vill säga en 
person som har en klyvning mellan det medvetna och det undermedvetna, skriver i ett tillstånd där 
det medvetna är inaktivt och det undermedvetna tar över personen. Han menar vidare att denna 
skrift kan anta rätt komplicerade former och åstadkomma exempelvis långa poemer. Slutligen 
påpekar Herrlin att rörelse av föremål utan beröring existerar i den spiritistiska litteraturen vilka 
blivit bekräftade av flera vetenskapsmän i samtiden, och han antyder att det inte är andar som styr 
dessa fenomen utan en inverka från ”det undermedvetna”. 46

En ytterligare faktor i ”det undermedvetnas” sätt att verka är den undermedvetna 
kombinationsförmågan. I de tidigare faktorerna har i stor utsträckning ”det undermedvetna” arbetat 
med inlärda förmågor, men här handlar det om dimensioner som innefattar en förmåga att bearbeta, 
bedöma och sammanställa information till nya kombinationer. Även i detta fall antas detta ske helt 
undermedvetet, men nu är det drömmen som antas vara uttrycksformen för detta. Herrlin nämner 
flera olika situationer där detta antas ha skett; ett fall med skalden Coleridge förtjänar att nämnas. 
Han ska, enligt Herrlin, ha drömt en dikt på hundratals versrader vilken han skrev när när han 
vaknade. Dock fick han besök av en vän och glömde resten av dikten, varför den inte blev färdig. 
Dikten ska senare ha fått titeln ”Kubilai Khan”. Slutligen berättar Herrlin om ett fall av 
sömngångeri där personen i fråga projicerat flera cykler av fantasiberättelser vilka haft en svag 
koppling till en händelse i personens liv, där detta sedan blivit bearbetat av ”det undermedvetna” 
och skapat dessa berättelser. Personen antas också ha skapat ett nytt språk genom denna kontakt 
med ”det undermedvetna”, vilket dock varit en kombinaton av franska, tyska och engelska. 47 
Herrlin sätter ingen okritisk tilltro till detta men verkar antyda att detta kan ses som ett uttryck för 
”det undermedvetna” på något allmänt sätt.

Det förefaller vara rimligt att se det här som ett uttryck för en högst dynamisk bild av ”det 
undermedvetna”. Det verkar som om Herrlin ser denna del av psyket som något substantiellt som 
innehåller mycket kunskap, kreativitet och psykisk energi i allmänhet. Det är även lätt att dras till 
tolkningen att ”det undermedvetna” liksom hjälper det medvetna att lösa specifika problem, men 

44 Ibid s 25.
45 Ibid s30-31.
46 Ibid s 31 ff.
47 Ibid s 40-41.
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även bidrar till den psykiska hälsan i allmänhet. 
Herrlins bild av”det omedvetna” är i betydande grad patologisk. Denna del av psyket 

framträder till stor del i olika sjukdomstillstånd, enligt honom. Personlighetsklyvningen är en av 
dessa. Här antas ”det undermedvetna” personifieras i delar av personligheten som tänker och agerar 
på ofta skilda sätt i relation till den vanliga personligheten. Hypnos och sömngångarefenomen är 
uttryck för detta, enligt Herrlin. Han skriver:

Det undermedvetna framträder alltså såsom en personlighet för sig, med sitt eget minne, afsnördt 
från den vanlliga personligheten, men inom sin sfer sammanhängande. Denna underjordiska 
personlighet eger ock i vissa fall andra tycken, andra böjelser, andra moraliska egenskaper än den 
normala. I allmänhet är dess uppdykande af kortare varaktighet; några timmar eller några dagar. Men
stundom kan den för mycket lång tid, någon gång för alltid, undantränga den normala. 

Vi stå då inför det i sanning underbara skådespel, att en individ går under och en ny 
samtidigt tyckes taga bostad i hans lekamen. Den medicinska litteraturen vet att förtälja om flera 
sådana exempel. Ett bland dem är den af d:r Azam beskrivna Felicia X. Vid 14 års ålder började 
denna flicka få nervösa kriser, som medförde en fullständig omkastning i hennes väsen. Medan hon i 
sitt vanliga lif varit dyster och grubblande, blef hon i det ”andra tillståndet” en glädtig och 
lefnadsfrisk menniska, med stor arbetsuglighet. I början räckte detta tillstånd endast några timmar i 
sänder, men efter hand blef det allt långvarigare. I sitt normala lif hade hon icke ringaste minne af 
hvad hon därunder gjorde. Slutligen blef det nya tillståndet förhärskande och utfyllde nästan hela 
hennes tillvaro.48 

Herrlin berättar om flera exempel där förmågor kan uppkomma från ”det undermedvetna” som 
måste betraktas som väldigt speciella vilka jaget eller det medvetna normalt inte har tillgång till. 
Dock nämner han också fall där personen i det nya tillståndet präglad av ”det undermedvetna” blir 
som ett barn och så att säga går tillbaka psykologiska utvecklingssteg. Så enligt honom kan 
kontakten med ”det undermedvetna” ge upphov till både positiva och negativa följder. Han nämner 
dock mest de positiva. Angående ett fall där en person klyvts i sex olika personligheter berättar 
Herrlin:

Hvarpå dessa egendomliga klyfningar af personligheten bero i fysiskt hänseende, är svårt att säga. Så
mycket torde dock vara säkert, att de sammanhänga med vissa sjukliga förändringar i hjernans 
funktioner. Att gifter som t.ex. spirituosa kunna framkalla ett slags personlighetsklyvning, har 
naturligen sin grund i deras inverkan på hjernan. Äfven efter slag eller stötar på hufvudskålen har 
man sett personlighetsklyvning bliva följden hos förut alldeles friska och normala individer. Samma 
effekt kan en våldsam förskräckelse medföra. Patienten med de sex tillstånden hade sålunda i sitt 
fjortonde år under arbete i en vinplantering råkat gripa om en orm och skrämseln var så våldsam, att 
han samma qväll fick en svår nervkris. Den chock, detta förorsakade hans hjerna, var inledningen 
till personlighetsvexlingarne.

Ur psykologisk synpunkt har Janet sökt finna denna märkliga företeelses grund i en 
försvagning av den sammanhållande kraften i själslifvet, hvilken vi uttrycka med begreppet 
medvetande, detta något som vi kalla vårt jag. Hos en hysteriker förmår detta icke tillgodogöra sig 
vissa af de intryck som faktiskt nå hjernan. Som vi i första kapitlet sågo, är en hysteriker endast 
skenbart blind, endast skenbart känslolös. Han ser undermedvetet med det ”blinda” ögat och känner 
med den ”känslolösa” handen. Vid sidan af hans insnörda och förträngda normala medvetande 
utbildar sig ett nytt undermedvetet jag, som upptager de intryck, hvilka undantränga sig hans 
normala. Detta nya jag omfattar äfven vissa minnen, som hans vanliga personlighet ej förmår 
beherska. Dessa minnen tillsammans med undermedvetna intryck kristallisera så ut till en 
personlighet n:r 2, n:r 3etc., allt efter de olika delar af individens lif, om de omfatta. Det är dessa 
undermedvetna nybildningar, som åstakomma psykografsvar och automatisk skrift. De känna sig och
såsom verkliga individer och hafva en stor tendens att antaga särskilda namn. Sålunda sågo vi ju, att 
de undermedveta delarne af m:lle S:s personlighet uppträdde som Marie Antoinette, Simadina o.s.v. 

48 Ibid s 49.
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Ibland antaga de också namn, man på måfå föreslår dem. Janet har på detta sätt förmått Léonie n:r 2,
att antag namnet Léontine, Léonie n:r 3 att kalla sig Léonore. Då de undermedvetna personligheterna
få ett namn blifva de mera helgjutna och bestämda, åtskilja sig skarpare från hvarandra. 49

Trots att Herrlin anser att ”det undermedvetna” kommer till uttryck genom symptom som 
förekommer vid psykisk sjukdom, är det en rimlig tolkning att betrakta han syn på begreppet som, 
likt Rydbergs, i hög grad dynamisk, ett uttryck för människans dolda möjligheter, förmågor och 
positiva möjligheter i allmänhet. Som exempel på detta kan nämnas att Herrlin, utan att ta ställning 
till fenomenens sanning eller falskhet, betraktar clairvoyance och telepatifenomen som 
uttrycksformer för ”det undermedvetna”; likaså gör han detta när det gäller sanndrömmar. Han 
tänker sig att den undermedvetna kombinationsförmågan åstadkommer detta genom att 
sammanfoga som medvetandet tillägnat sig till en för psyket kreativ syntes. 50

Herrlins syn på ”det undermedvetna” är som sagts tidigare, mer patologisk än Rydbergs. Detta är 
inte förvånande i och med att Herrlin företrädde psykologin och Rydberg litteraturen och den 
humanistiska forskningen. Herrlin ägnar ett helt verk åt temat med titeln ”Snille och själssjukdom”. 
Det är viktigt att diskutera det här verket, eftersom det konkretiserar en hel del av hans syn på vad 
”det undermedvetna” innebär. 

Till att börja med kan sägas att Herrlin betraktar sjukdom som en naturlig del av psykets liv 
och därför ansåg han det beklagansvärt att vissa människor, även vissa läkare, hade en tendens att 
tro att sinnessjukdom skulle sprida vanära över den drabbade och dess anhöriga. 51 Han visar 
snarare ett intresse för dessa sjukdomar och ser dem som viktiga att studera om man vill förstå hur 
psyket fungerar generellt, men även specifikt för att förstå ”det undermedvetna”. Av titeln på verket 
är det klart att Herrlin betraktar psykisk sjukdom som en brygga till kreativitet och intellektuell 
utveckling, men även för psykisk utveckling i allmänhet, torde han värdera ”det undermedvetnas” 
arbete under själssjukdom högt. För Herrlin är det också så att psykisk sjukdom inte behöver leda 
till denna gynnsamma psykiska utveckling, men han pekar på hur många empiriska fall som 
existerar där detta varit så och poängterar starkt detta förhållande.52 

Under rubriken ”Snillets begrepp” diskuterar Herrlin detta i relation till ”det 
undermedvetna”. Här hävdas det att genialitet väsentligen har med ”det undermedvetna att göra. 
Han skriver:

Redan  själva ordet geni gifver oss en vink om dess halft omedvetna karaktär. Den som känner läran 
om den undermedvetna själsverksamheten, blir lätt förtrogen med denna synpunkt. Den 
undermedvetna kombinationsförmågans prestationer i drömmen, i den hysteriska trancen och 
automatiska skriften eller psykografien erbjuda de vackraste jämförelsepunkter med snillets 
inspiration. 53

Herrlin diskuterar vidare hur ordet geni hos grekerna och romarna innebar något väldigt centralt för 
personligheten och bl. a. hade med det gudomliga och profetiska att göra. Sokrates sägs ha haft en 
utomordentlig förmåga att använda impulserna från ”det undermedvetna” genom impulser som 
Herrlin hävdar förekom i hans medvetna del av psyket. Det betonas starkt att Sokrates så kallade 
daimonion (en vägledande kraft inom honom), var helt skild från hans egen vilja och medvetna 
tankar och känslor. När Herrlin diskuterar snillets skaparmakt blir det tydligt hur beroende denna är 
av ”det undermedvetna”. För Herrlin, vilken citerar Goethe och andra inflytelserika tänkare i 
historien, sker snillets skapande helt undermedvetet, varför den medvetna reflektionen ses som helt 

49 Ibid s 55-56.
50 Ibid s 96 ff.
51 Axel Herrlin Snille och själssjukdom, Gleerups, Lund 1903, s 2 ff.
52 Ibid s 22 ff.
53 Ibid s 50.
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underordnad i denna process. Drifter och instinkter har, enligt Herrlin även dem en otvetydigt viktig
roll i ”det undermedvetnas” skapande kraft. Ett exempel på detta ger han i fallet Mozart, vilken sägs
ha fått inspiration till sina skapelser närmast genom att denna kom till honom utan att han medvetet 
kunde förstå hur.54 Angående drömmens relation till snillets skaparmakt skriver han:

Sålunda är den geniala produktionen till sitt innersta väsen en kombinerande verksamhet, som 
opererar med de intryck, hvilka magasinerats i själen. Ju rikare och mångfaldigare dessa äro, dess 
större är möjligheten till en fyllig och värdefull skapelse, om eljes den geniala begåfninggen  är för 
handen. De ligga i medvetandets djup, liksom de spillror, af hvilka mosaikarbetaren bildar sina verk. 
Men medan genomsnittsmenniskans fantasi arbetar efter mera traditionella mönster, är det geniet 
förunnadt att uppfinna nya och skönare än de gamla vanliga. De bildas på samma sätt, som de 
problemlösningar, hvarmed vi kanske en hel dag mödat oss utan resultat, tills vi i drömmen under 
natten plötsligt vinna klarhet deruti, så att allt på morgonen är färdigt, utan att vi rätt förstå, huru vi 
hittat på det.55

”Det undermedvetna” får rimligen av detta citat ses som den verksamma kraften i psyket, vilken 
medvetandet svarar på och på ett mer osjälvständigt sätt registrerar och uttrycker. Herrlin menar att många 
vetenskapliga upptäckter och litterära storverk, har inspirerats till väldigt stor del av undermedvetna
impulser. Han skriver att sömngångarens uppträdande och geniernas sätt att arbeta är likartat, och 
exemplifierar med Goethe, som enligt Herrlin skulle ha ha skrivit ”Den unge Werthers lidanden” i 
ett sådant liksom omedvetet sätt. Det är snarast så att han menar att det finns övergångsformer 
mellan sömngångarens till stånd och det normala medvetandet, där snillet använder just denna 
övergångsform.56 

Herrlin antyder att epilepsin är en sjukdom där ”det omedvetna” kommer till uttryck på ett 
väldigt speciellt sätt. Han hänvisar till många stora vetenskapsmän och kulturpersonligheter som 
ansetts ha haft sjukdomen och hävdar att sjukdomen, på grund av att anfallen den innebär anses 
försätta personen i kontakt med ”det omedvetna”, är gynnsam för utvecklandet av snille och stark 
kreativitet. Han anser även det vara ett faktum att en hel del personer vilka haft sjukdomen, 
utvecklat anfall av medvetandebortfall på längre perioder där den omedvetna delen av 
personligheten mer eller mindre helt tagit över personligheten och fått personen att kunna skriva 
och läsa under tiden. Herrlin hävdar inte att alla genier är epileptiker eller att epilepsi automatiskt 
predisponerar någon för genialitet, men däremot verkar han anse att genialitet med goda skäl kan 
uppkomma hos just epileptiker. 57

När det gäller hysteri, är Herrlin desto mer benägen att se en en omedveten psykisk 
verklighet i verksamhet. Här anses inte intelligensen lida lika mycket som vid epilepsi. ”Det 
undermedvetna” anses här komma till speciellt rikt och mer komplicerat uttryck. Allra helst 
personlighetsklyvning är intressant i det här sammanhanget. De undermedvetna personligheterna är 
källor till mycket goda psykiska förmågor som anses överstiga den medvetna personlighetens nivå. 
Hos hysteriker anser Herrlin de helgon som haft sjukdomen vara speciellt rika på kreativitet och 
genialitet. Även här anser inte Herrlin att alla genier är hysteriker. Han skriver:

Med denna jämförelse vill vi naturligtvis icke påstå, att man är ett snille derför att man är hysteriker.
Det stora flertalet af hysteriska patienter förtjena säkert icke detta epitet. Deremot tro vi, att snillet 
förutsätter en rubbning uti de ”normala” själsfunktionerna, en mobilisering af det undermedvetnas 
resurser, som saknas hos hvardagsmenniskan, men finns hos hysterikern. Jemvigten måste rubbas, de
andliga krafterna bringas i en intensiv jäsningsprocess; men medan hos en vanlig hysteriker allt 
stannar dervid, resulterar hos snillet jäsningsprocessen i utkristalliserringen af nya och härliga 
kombinationer och blir sålunda grundvalen för en psykisk syntes af högre ordning. Det vore 

54 Ibid s 60.
55 Ibid s 62.
56 Ibid s 63 ff.
57 Ibid s 78-79.
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emellertid en stor ensidighet att söka inpassa alla snillen inom den ”hysteriforma” typen. Såsom vi 
strax skola se, gifves det i många fall vida lämpligare psykiatriska anknytningspunkter. 58

Denna rubbning av själsfunktionerna Herrlin talar om existerar naturligtvis i rik mån just hos 
hysteriker och epileptiker. Man kan rimligen tänka sig att han inte tycker det vore omöjligt att detta 
kan ske även i samband med en hel del andra tillstånd än just hysteri och epilepsi. 

Han berättar om flera olika genityper som han, enligt en rimlig tolkning, anser till en hel del 
vara en frukt av ”det undermedvetna”, som den depressiva, paranoida och den maniska. Han 
berättar om många fall av personer som i sådana tillstånd skapat oerhört produktiva vetenskapliga 
och kulturella produkter. När det gäller den depressiva berättar han om Eduard von Hartmann, 
Schopenhauer och Kierkegaard, vilka alla skapat inflytelserika litterära och filosofiska verk som 
betytt oerhört mycket i lärdomshistorien. Det är tydligt att Herrlin anser att depressiviteten kan 
skapa en rik kontakt med ”det undermedvetna” genom att det normala medvetandets inflytande 
minskar och kontakten med den rika energin och kreativiteten hos de omedvetna delarna av psyket 
ökar. Det är just speciella, för medvetandet onormala, tillstånd som kan skapa detta, antyder 
Herrlin.59 En skildring av Nietzsches litterära utveckling kan belysa detta. Herrlin hänvisar här till 
en samtida psykiater P.J Möbius vilken skildrat Nietzshes patologiska karaktär. Möbius menar här 
att det är först runt 1880 man kan se drag av sinnessjukdom hos författaren. Herrlin påpekar i 
anslutning till detta att Nietzsche skulle ha avslutat sitt stora verk Sålunda talade Zarathustra under 
just 1880-talet. 60 Detta sätt att relatera sina tankar och teorier till ett empiriskt material på ett 
allmänt sätt karakteriserar ofta Herrlins metod och sätt att skriva i sina böcker. Det uppfyller 
förmodligen inte kravet för godkänd empiri i psykologisk forskning på 2000-talet, men är ändå ett 
klart mer vetenskapligt sätt att arbeta än Rydberg använder i sina verk. Herrlin är nämligen ofta mer
konkret i hänvisningen till det empiriska fallet. Att Herrlin företräder psykologin är naturligtvis 
avgörande för detta. 

Slutligen då den paranoida genitypen. Här är det tydligt att Herrlin menar att de är speciellt 
snillrika i relation till människor med mer normala tillstånd:

Det är väl också bland paranoikerna , som vi oftast påträffa hospitalens konstnärer, målare och 
skulptörer, hvilka icke sällan utveckla en viss talang, att icke säga geni. Théophile Gautier bekräftar 
detta förhållande i ”Voyage en Italie”, der det bl.a. heter: ”Det finnes förryckta, hos hvilka minnet af 
vissa lagar för konsten hafva överlefvat förståndets skeppsbrott. Domenico Theocopuli, den grekiske
målare, som manbeundrar i Spaniens muséer och kyrkor, har ehuru rubbad skapat mästerverk. Vi 
hafva i England sett en tavla, föreställande en lejonstrid, hvilken af en sinnessjuk med en glödgad 
jernspets ritats på en bräda och påminte om en skizz af Géricault”. Liknande fall hafva vi i vårt eget 
land bl.a. haft i artisten Graffman, hvilken under sin vistelse å Danviken utförde åtskilliga goda 
ritningar. Och omvänt finner vi i vissa konstriktningar en påtaglig likhet med sinnessjukas produkter 
i deras mer extravaganta former. Vi tänka här framför allt på den moderna s.k. symbolismen ch 
impressionismen, sådan den t.ex. representeras af fransmannen Gaugin och holländaren van Gogh – 
hvilken mot slutet lär hafva varit sinnessjuk – samt af vissa tyska och skandinaviska konstnärer. Den 
som  sett exv. Gaugins framställning af Lifvet och Döden såsom nakna qvinnor i skrikande grön och 
violett hudfärg eller hans motiv från Söderhafsöarna med Samoanska titlar, han förstår verkligen, 
hvad en gemytlig dansk bland publiken en gång yttrade inför dessa verk: ”Er det maleren, der er gal, 
eller er det os, der er et”? Och dock ligger det trots allt bizarreri ett ferment till något stort äfven i 
denna konst. Den har i många hänseenden verkat befruktande på vår generation, bidragit att utbilda 
det drag, som skiljer dess mästare från den rent naturalistiska epokens stundom själlösa 
naturimitation. Man tänkte t.ex. på steget från Bougureau till Puvis de Chavannes inom den franska 
skolan eller från Makart till Max Klinger och Stuck i Tyskland. Ty hvad impressionismen i alla sina 
öfverdrifter syftat till, är att framhäfva det karaktäristiska i ett landskap , i ett ansigte, i en rörelse 

58 Ibid s 81.
59 Ibid s 82 ff.
60 Ibid s 157 ff.
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o.s.v., samt att derigenom gifva konsten mera lif och själ, att upptäcka likheter och 
öfverensstämmelser mellan tingen, som undgå vanliga menniskors blick och derför af konstnären 
understrykas i hans framställning.61

Han fortsätter sedan att påpeka att den geniale och den paranoides tillstånd till stor utsträckning är 
likartade, med den skillnaden att paranoikerns iakttagelser inte bygger på objektiva fakta. Han 
menar naturligtvis även att genialitet kan uppkomma hos just paranoida. 

Avslutningsvis kan sägas att det avgörande, enligt Herrlin, för genialitetens relation till 
sinnessjukdom, är att den sjuke kan hantera de undermedvetna krafterna som sjukdomen innebär en 
kontakt med. Klarar den sjuke detta är det troligt att snille uppkommer, men skulle motsatsen ske 
infaller psykiskt sjukdomsfenomen av något slag. 62

Sammanfattande analys

Herrlins förståelse av begreppet ”det undermedvetna” har flera viktiga dimensioner. En av dessa är 
idealismen. Han menar att det finns delar av tillvaron som vi inte kan når med våra sinnen och med 
empiriska metoder. ”Det undermedvetna” går inte att förstå genom sinnesdata enbart. Det finns 
även, som konsekvens av detta, en skepsis mot en ensidigt naturvetenskaplig definition av psyket. 
Det är inte en specifikt kristen idealism han arbetar med, utan snarare en allmän filosofisk idealism, 
där tron på dimensioner av tillvaron bortom naturvetenskapen och det empiriska, anses vara det 
centrala. 

En annan dimension handlar om att begreppet innehåller något i huvudsak positivt. Det 
handlar om psykisk energi som kan stimulera kreativitet, litterärt, filosofiskt, vetenskapligt och 
kulturellt skapande, ofta med en kraft som är större än den medvetna delen av personligheten. Här 
nämner han många fall där detta anses ha skett hos stora författare och kulturpersonligheter. Han 
menar att den psykiska roten till deras inspiration finns i ”det undermedvetna”.

”Det undermedvetna” anses vara något ursprungligt och centralt för psyket. Herrlin talar om 
att det pågår en ständig växelverkan mellan medvetandet och ”det undermedvetna” där det 
sistnämnda är den centralare och för psyket mer bestämmande faktorn. Kontakten mellan de två 
anses ske i ”det undermedvetna”, snarare än i medvetandet. Generellt kan man säga att för Herrlin 
ligger hela psykets, och därmed personlighetens, essens i ”det undermedvetna”. 

Många psykiska förmågor kan, enligt Herrlin, stegras när kontakten med ”det 
undermedvetna” blir mer intensiv. Han menar här i bred bred bemärkelse faktorer som behövs i den 
psykiska utvecklingen i allmänhet, exempelvis minnet. Anledningen till att just minnet kan stegras, 
är att han föreställer sig att ”det undermedvetna” har kontakt med ett kollektivt minne som personen
får kontakt med genom sitt undermedvetna.63 Resultaten av denna lära blir att en persons karaktär 
beror både av medvetandet, ”det undermedvetna” och något slags arv, vilket anses härröra från detta
kollektiva minne, som finns i ”det undermedvetna”.

Att ”det undermedvetna” i grunden anses patologiskt, är viktigt. Det är till stor del genom 
psykiska abnormitetstillstånd som det kommer till uttryck. Just genom att medvetandets inflytande 
över psyket minskar kan inflytandet från ”det undermedvetna” öka, vilket i många fall men inte 
alltid, leder till en ett tillflöde av kreativitet, inspiration etc., till personligheten. Herrlin ser flera 
spektakulära former av parapsykologi, som ett uttryck för ”det undermedvetna”. Han menar t.o.m. 
att ”det undermedvetna” har en egen skapande kraft och i någon mån tänker. Det är framför allt i 
hysterin, epilepsin och personlighetsklyvningen som kontakterna med ”det undermedvetna” blir 
som bäst, men även vid en hel del andra abnorma, inte nödvändigtvis sjukliga, tillstånd, kan detta 
ske.

61 Ibid s 200 f.
62 Ibid s 207.
63 Sanner s 141.
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Det är centralt att se Axel Herrlin och hans tankar och teorier om ”det undermedvetna” som ett 
resultat av hans verksamhet som företrädare för psykologin. Han var professor i psykologi och 
Pedagogik i Lund, installerad 1912. 64Psykologin på hans tid var dock inte den experimentella 
vetenskap som den var i det samtida Europa. Som många gånger förr var Sverige efter i den 
vetenskapliga utvecklingen i förhållande till kulturländerna på kontinenten, på så sätt att det 
experimentellt naturvetenskapliga momentet vara svagare här. Bland annat p.g.a. att idealismen 
genom boströmianismen, hade särskilt starkt fäste här, blev det begreppsanalytiska momentet starkt 
i svensk psykologi genom hela 1800-talet.65 Det är dock viktigt att poängtera att Herrlin inte tar 
avstånd från idealismen som sådan, han menar snarare att den behöver kompletteras med ett 
empirikst arbetssätt. 66 Psykologin var i hög grad ett barn av fysiologin och filosofin, en bit in på 
1900-talet även pedagogiken. Herrlin var ursprungligen filosof och kom till psykologin den vägen, 
vilket är viktigt att förstå. Han hade bl.a. skrivit en skrift om renässansens etik och kom på slutet av 
1890-talet in på psykologiska problem. Men det ska sägas att han också hade mycket kunskap i 
medicin och blev hedersdoktor i ämnet. 67 Han har en betydande empirisk förankring i sina verk och
sin sin roll som vetenskapsman, förmodligen mer så i förhållande till många filosofer i hans samtid. 
Det är emellertid så att källorna för uppsatsen är skrivna före han tillträder sin professur i psykologi,
då han på allvar börjar arbeta mer experimentellt, genom att upprätta ett psykologiskt laboratorium. 
Det konkreta arbetet i laboratoriet lämnade han däremot oftast till andra att utföra; han följde dock 
med i arbetet ändå.68 För att förstå graden av bredd Herrlin hade, kan påpekas att han dels hade 
disputerat och varit professor i både filosofi och psykologi, dels att han även blev hedersdoktor i 
medicin. Själslifvets underjordiska verld (1901) var den första akademiska behandlingen i Sverige 
av detta tema (det undermedvetna/det omedvetna), även skriften Snille och Själssjukdom (1903) var 
nyskapande; förutom psykologiskt, även litterärt. 69 Detta verk nämner dock inte inflytelserika 
forskare runt detta tema som Freud, Nancyskolan eller Bernheim.70 Möjligen kan detta anses ligga 
honom i fatet; klart är dock att han som är den förste i Sverige som behandlar temat, gör det med en 
stor systematik och en distinkt betonande av empirisk metod.

64 Hans Larsson, Per, Axel, Samuel, Herrlin, Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse, Lund 1938, s 
23 ff.

65 Andreas Rydberg, viljebegreppet och psykologin – En studie av psykologins framväxt som vetenskap i Sverige 
genom en analys av viljebegreppets betydelseförändring, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala 2008, s 
75-76.

66 Larsson s 28.
67 Larsson, s 23 ff.
68 Larsson, s 26-27.
69 Svenskt Författarlexikon, Norstedt och söner, Stockholm 1971 s 729 f.
70 Ibidem.
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Jämförande aspekter

Det är två ganska likartade versioner av ”det omedvetna/undermedvetna” som presenteras; dock 
finns även distinkta skillnader. En viktig aspekt av detta är att Rydbergs lära väsentligen hämtar 
inspiration från humanistiska tanketraditioner som filosofin och litteraturen, medan Herrlin var 
förhållandevis mer påverkad av naturvetenskapen, framför allt medicinen, i relation till Rydberg. 
Det här gör att hans bild av ”det undermedvetna” framstår som mer empiriskt underbyggd. Det är 
påtagligt att Herrlin anser det vara nödvändigt att komplettera den humanistiska metoden med en 
fysiologisk och medicinsk. I Rydbergs fall är det naturligt att han, i egenskap av författare, poet och 
humanistisk forskare, använder en metod som är därefter, även i sin syn på psyket. Man kan, enligt 
en rimlig tolkning hävda, i alla fall schematiskt, att Herrlin lägger till en dimension av empirisk 
naturvetenskap till den bild Rydberg givit av ”det omedvetna”. Detta är dock en generalisering. 
Även Rydberg tror sannolikt att det är viktigt att belägga påståenden empiriskt, men detta är 
påtagligt mer angeläget för Herrlin. Denna naturvetenskapliga metod är dock mindre experimentell, 
än den metod den svenska psykologin senare skulle använda sig av senare under 1900-talet. Det 
som Rydbergs lära poängterar på ett bättre sätt, är humanistiska verksamheter och kulturformers 
psykologiska betydelse; detta är naturligt, då han i högre utsträckning än Herrlin är forskare inom 
just humaniora. Rydberg förefaller, i högre utsträckning än Herrlin, betona att religiöst och 
existentiellt sanningssökande, litterärt skapande, konstnärligt och vetenskapligt skapande (Herrlin 
betonar dock detta mer specifikt, där psykiska sjukdomstillstånd anses kunna skapa en möjligthet 
till detta, genom den rikare kontakt med ”det undermedvetna”, som då anses ske) etc., i någon 
mening är viktiga uttrycksformer för ”det omedvetna”. Uttrycksformer vilka verkar anses vitalisera 
det psykiska livet och skapa en naturlig kommunikation mellan medvetandet och ”det omedvetna”.

En annan intressant aspekt att jämföra är vilken allmän bild av psyket, de olika lärorna ger 
uttryck för. När det gäller detta stämmer de överens en hel del. De menar båda att ”det 
omedvetna/undermedvetna”, är den mest centrala delen av psyket, vilken utgör grunden för den 
medvetna delen. Hos Rydberg är detta mest betonat, men även hos Herrlin framstår det som viktigt. 
Herrlin skriver om hur detta rum i psyket inspirerar till vetenskapligt och kulturellt skapande, samt 
att ”det undermedvetna” ofta kommer till uttryck i psykisk sjukdom eller andra abnormitetstillstånd.
Det är här tydligt att Herrlin anser, att ”det undermedvetna” utgör den väsentliga psykiska 
inspirationen till vetenskapligt, litterärt skapande och psykisk kreativitet och utveckling i allmänhet.
Rydbergs lära talar mycket om hur t.o.m. Instinkter, känslor och andra centrala delar av psyket, 
hämtar sin kraft, mer eller mindre enbart, från ”det omedvetna”. På ett allmänt plan förefaller det 
som att båda betonar att psykets positiva krafter, vilka bidrar till psykisk balans, hälsa, kreativitet 
och utveckling, väsentligen får sin energi från, och även i någon väsentlig bemärkelse härrör från 
”det omedvetna/undermedvetna”. Varken Rydberg eller Herrlin diskuterar psykets 
utvecklingshistoria i någon konkret bemärkelse, men om någon tolkning av deras syn på detta 
skulle göras, skulle den naturliga slutsatsen vara, att de båda anser att ”det 
omedvetna/undermedvetna” är den äldsta delen av psyket, ur vilken senare den medvetna delen 
uppstått och i någon mening hela tiden är det medvetna uttrycket för. Det medvetna förefaller, 
liksom hos Freud, vara något som har sitt existensberättigande genom dess relation till ”det 
omedvetna/undermedvetna”. Det förefaller bidra till psykisk hälsa, balans och utveckling genom 
dess förmåga att hämta psykisk inspiration och energi från ”det omedvetna/undermedvetna”.

Något som är ett genomgående drag i både Rydbergs och Herrlins bild av psyket och ”det 
omedvetna/undermedvetna”, är deras ointresse för de eventuella destruktiva sidorna av psyket, vilka
skulle kunna hämma psykisk utveckling istället för att hjälpa densamma. Detta förefaller inte 
oviktigt, då det naturligtvis vore naturligt att dra slutsatsen att, eftersom både det onda och det goda,
destruktiva och positiva och utvecklingsbringande, bevisligen existerar i rikt mått i den mänskliga 
naturen i allmänhet, de då också borde existerar i psyket och i ”det omedvetna/undermedvetna” i 
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samma grad. Herrlin torde säkerligen som psykolog, men även Rydberg i sin roll som författare och 
forskare i humaniora, ha bevittnat psykets negativa sidor ett flertal gånger.

Den filosofiska karaktären hos ”det omedvetna/undermedvetna” säger en hel del om dess 
egenskaper. Hos båda författarna är de syntetiska och holistiska egenskaperna en viktigt dimension 
hos begreppet. För de båda är begreppet starkt associerat med kreativitet, vetenskapligt, litterärt och
kulturellt skapande. Herrlin skriver att ”det undermedvetna” tänker. Det har, med andra ord en 
syntesskapande förmåga. Det har även en förmåga att lösa problem av olika slag. Även i övrigt 
menar han att ”det undermedvetna” är den delen av psyket som bearbetar intrycket till en psykisk 
innebörd och syntes. Rydbergs lära är mer utpräglat holistisk. Han uppfattar nämligen begreppet 
som starkt gränsande till det numinösa. ”Det omedvetna” finns även i naturen i övrigt, enligt 
honom, där det är del av en allmän ontologisk hierarki i metafysisk bemärkelse. Enligt honom 
stärks även människans intuitiva och moraliska krafter i kontakten med ”det omedvetna”. Det är en 
naturlig tolkning, att hävda att de ”numinösa” kvaliteterna hos ”det omedvetna”, är mest 
framträdande hos Rydberg. Det förefaller vara något i stil med en behållare av nästan helig psykisk 
energi, kraft, inspiration, kreativitet och styrka. Denna behållare antas fungera ungefär som kärna, 
varifrån de olika formerna av psykisk energi och de psykiska förmågorna i allmänhet, hämtar sin 
energi. ”Det omedvetna” förefaller ge psyket i övrigt, dess substans, energi och kraft.

Ännu en viktig dimension hos begreppet är hur människan kommer i kontakt med de 
omedvetna delarna av sitt psyke. I allmänhet anser de båda att spiritismen och i någon utsträckning 
med denna besläktade fenomen, utgör en länk till ”det omedvetna/undermedvetna”. Det är lätt att få
intrycket, att de fungerar som en spelplats för hur ”det omedvetna”, kan meddela sig till 
medvetandet. Det är dock viktigt att påpeka att ingen av dem tror på spiritisternas egen tolkning av 
detta fenomen, utan betraktade det som intressant ur psykologisk synvinkel. Intresset gällde alltså 
vad som sker i psyket mellan de omedvetna och medvetna delarna av psyket. För båda gäller också 
att fantasin, inbillningskraften är viktig för förbindelsen mellan det medvetna och omedvetna. I 
allmänhet ser båda människans skapande psykiska krafter i vid bemärkelse, som oerhört viktig för 
kontakten med de delar av psyket som inte är medvetna. För båda gäller också, att fantasin och 
inbillningskraften väsentligen har sin psykiska rot i ”det omedvetna/undermedvetna”. Det är även så
att för båda författarna, anses kreativt skapande i allmänhet, vara en kontaktyta mellan medvetandet 
och de icke medvetna delarna av psyket. I någon allmän mening, antar de båda, att även sömnen, 
skapar en sådan kontakt. Då slocknar vardagsmedvetandet och de icke medvetna krafterna, tar över 
rodret i psyket. 

Hur ”det omedvetna/undermedvetna” förhåller sig till psykisk och/eller medicinsk sjukdom 
är intressant. Här skiljer sig uppfattningarna åt ganska distinkt. Rydberg ser ett allmänt samband 
mellan psykiskt och fysiskt välbefinnande. För honom visar detta sig på det sättet att sjukdom 
begränsar det psykiska välmåendet. Även andra biologiska processer som exempelvis döendet fattar
han på detta sätt som begränsande för psyket och kontakten med ”det omedvetna”. Herrlin är i 
mycket större bemärkelse beredd att betrakta sjukdom som något som kan vara psykiskt skapande. 
Han ägnar en hel bok åt detta tema och nämner flera fall där detta ska ha varit fallet hos ett flertal 
kända personer med stor, kreativ, konstnärlig, litterär eller vetenskaplig begåvning. De psykiska 
sjukdomarna (speciellt hysteri, schizofreni och epilepsi) anses ge personen som lider av dem, en 
speciell kontakt med ”det undermedvetna”, vilket i det vardagsmedvetna tillståndet inte är möjligt,  
och som har en genuint syntesskapande, främjande och i grunden läkande inverkan på psyket. 
Herrlin betonar att många förmågor under tillstånd av psykisk sjukdom, kan bli markerat förhöjda 
och ge personen i fråga förmågor som vida överträffar de som är möjliga i ett annat tillstånd, där 
kontakten med ”det undermedvetna”, inte är lika rik. Exempelvis pekar han på minnesförmågan, 
kombinationsförmågan, men även litterär, konstnärlig och vetenskaplig förmåga i allmänhet, anses 
få näring ur kontakten med ”det undermedvetna”.

Båda författarna laborerar, som sagt, med versioner av ”det omedvetna”, som är uttryck för 
undertryckta gruppers tankar och åsikter i någon mån. Man kanske kan fråga varför och på vilket 
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sätt de är det. Ett första svar är att den romantiska filosofi båda i varierande grad är beroende av, 
blivit mer och mer omodern i både Europa och Sverige. Industrialismen, de tekniska framstegen och
utvecklingstrons framgångar, 71 gjorde naturligtvis förklaringsmodeller baserade på dessa mer 
populära. Som redan påpekats, har Sanner visat att kvinnor var en av de grupper vilka var 
marginaliserade i dåtidens samhälle. Att det ofta var kvinnor som exempelvis var medier, visar att 
både Rydbergs och Herrlins läror är uttryck för kvinnors erfarenheter i betydande grad, då de båda 
var influerade av idéer associerade med mediers erfarenheter. Att deras idéer i hög grad är 
idealistiska och/eller religiösa, spelar säkerligen också en roll i förklaringen till att de blivit 
undertryckta av samtiden. I Sverige kom nu det moderna genombrottet att göra hela världsbilden 
mer biologiskt, materialistiskt, positivistiskt och i allmänhet mer naturvetenskapligt inriktad. 72 Det 
torde inte vara långsökt att hävda att författarnas idealistiska utgångspunkter gjorde dem mindre 
inflytelserika i samtiden. Det som dock borde talat i deras favör, är det faktum att de båda var del av
förhållandevis uppburna samhällsroller, Rydberg som författare, poet och forskare och Herrlin som 
företrädare för psykologin. 

71 Frängsmyr 2000, s 101 ff.
72 Sanner Inga, Att älska sin nästa såsom sig själv – om moraliska utopier under 1800-talet, Carlssons, Stockholm 

1995, s 81-83.
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Sammanfattning och Diskussion

Uppsatsen redogör för Viktor Rydbergs och Axel Herrlins versioner av läran om ”det 
omedvetna/undermedvetna”. Den diskuterar dessa genom en skildring av de filosofiska och 
psykologiska dimensionerna hos begreppet hos de båda. Vidare diskuteras begreppet i relation till 
själslig hälsa, en redogörelse görs för de eventuella positiva och negativa effekter kontakten med 
”de omedvetna/undermedvetna” kan ge upphov till, samt en skildring av vad Rydberg betonar i 
begreppen i relation till Herrlin och vad Herrlin betonar i relation till Rydberg.

För Rydberg är ”det omedvetna” den först existerande delen av psyket, vilken innehåller de 
mest subtila delarna av detsamma. Vidare är ”det omedvetna” holistiskt på ett sätt som gränsar till 
det numinösa och i högsta grad dynamiskt. Det förutsätter även en klart idealistiskt färgad 
metafysik, vilket ger upphov till en människosyn som betraktar människan som inte bara bilologisk 
och materiell, utan även som ande. Rydbergs ”det omedvetna” är något i grunden positivt mer än 
negativt för psyket. Det äger mer psykisk energi än medvetandet, har i någon mening en egen vilja 
och intention, samt utgör basen för de psykiska krafterna i allmänhet. I speciell bemärkelse kommer
psykiska och moraliska krafter som samvetet, moralen, instinkterna, fantasin och inbillningskraften,
från detta psykiska rum. ”Det omedvetna” anses kunna påverkas och ta skada om kroppen drabbas 
av sjukdom, döendet eller känslor av vanmakt och andra svåra negativa psykiska tillstånd.

I Herrlins version är ”det undermedvetna” något ursprungligt och centralt för psyket. Det är 
psykets essens, vilken äger större psykisk kraft och energi än medvetandet. Det råder en ständig, för
psyket hälsobringande och harmonierande, växelverkan mellan medvetandet och ”det 
undermedvetna”. Även han är idealist och betraktar en naturvetenskaplig syn på psyket som 
orealistisk. Människan anses bestå av något mer substantiellt än det materiella, likaså psyket och 
”det undermedvetna”. Detta rum innehåller i mycket högre grad positiva än negativa dimensioner. 
Det utgör grunden för allt psykisk kreativitet och skapande, där han oftast exemplifierar med 
vetenskapligt, litterärt, filosofiskt skapande, samt psykiska kreativa processer i allmänhet. Viktiga 
psykiska funktioner, som exempelvis minnet, anses kunna stärkas dramatiskt i kontakten med ”det 
undermedvetna”, Herrlin nämner även bland annat undermedvetna rörelser och undermedveten 
kombinationsförmåga. ”Det undermedvetna” är patologiskt, vilket innebär att det ofta, men inte 
alltid, kommer till uttryck genom psykiska sjukdoms- eller abnormitetstillstånd, vilka ofta, men inte
nödvändigtvis alltid, kan ha en psykiskt läkande funktion genom den hälsobringande kontakten med
psykets centrala del, vilket dessa tillstånd anses ge upphov till. Speciellt i fall av hysteri, epilepsi 
och personlighetsklyvning, anses detta vara fallet. 

Vid en jämförelse kan sägas att de båda ger begreppet en utpräglat idealistisk, holistisk och  
syntetisk karaktär. De anser båda att ”det omedvetna/undermedvetna” är den äldsta delen av psyket, 
vilket medvetandet senare utvecklats ur. Båda associerar detta rum med kreativitet och psykiskt 
skapande krafter i allmänhet. Fantasin, inbillningskraften och drömmarna anser de även vara 
centrala i detta psykiska rum. De var båda mycket inspirerade av spiritism och parapsykologiska 
fenomen som uttryck för ”det omedvetna/undermedvetna”. Herrlins version av ”det 
undermedvetna” var dock mer patologisk (”det undermedvetna” kommer på ett speciellt sätt till 
uttryck i psykiska sjukdoms- och abnormitetstillstånd, medan Rydberg i högre utsträckning betonar 
att ”det omedvetna” är den mest substantiella och centrala delen av psyket, där substansen till 
känslor,instinkter och andra psykiska funktioner existerar. Slutligen är Rydbergs version av 
begreppet, mer färgad av humanvetenskaplig metod och människosyn, i det att han starkt 
poängterar humanistiska (kultur)verksamheters psykologiska betydelse, som vetenskaplig, litterär, 
filosofisk och konstnärlig verksamhet.

Det förefaller relevant att se Rydbergs och Herrlins versioner av ”det omedvetna/undermedvetna”, i 

27



alla fall i betydande del, som ett uttryck för en ”romantisk” verklighetsuppfattning. Detta är dock 
till stor del vagt o svårgripbart, då forskningen runt romantiken inte har någon entydig och 
problemfri definition av vad romantiken innebär och innehåller.73 Det skulle vara omöjligt att 
redogöra helt och fullt för denna diskussion här, då romantiken förekommer som beteckning på en 
tidsperiod i flera humanistiska discipliner och innehåller en stor mängd tankar, idéer, vetenskapliga, 
litterära och filosofiska skeenden och utvecklingslinjer. 

Det kan vara på sin plats med en redogörelse för något av denna vetenskapliga diskussion 
för att förstå hur vi bör förstå Rydbergs och Herrlins bidrag till den svenska utvecklingen runt läran 
om ”det omedvetna”. En enligt många forskare populär syn, är att romantiken startar runt år 1800 
och slutar ca 1830.74 Det som samtliga  företrädare för denna rörelse har gemensamt går sannolikt 
inte att redogöra för i detaljerad och uttömmande bemärkelse, dock går det att poängtera saker de 
flesta har gemensamt, vilka kan vara relevanta för en historiker att använda, trots detta. En av dessa 
är ofta idealismen. Även den termen är naturligtvis mångtydig och många romantiker kan sägas 
vara idealist i någon form. En betydelse av ordet är tron att naturen och ytterst hela tillvaron, är en 
organism och inte en mekanisk maskin eller något i den stilen. Detta kan i hög grad sägas om 
Schelling och många av de personer som i någon mån var influerade av hans filosofi. En annan 
innebörd är tron att tillvarons innersta natur är andlig och/eller består av ett medvetande av något 
slag. Även detta finns i hög grad hos Schelling.75 En annan aspekt av det romantiska är holismen 
som ofta kombineras men en strävan efter syntes. Rimligtvis kan man se de tyska idealisternas läror
som ett uttryck för detta. Många romantiker talar t.ex. också om att något absolut existerar i någon 
form. Antingen i form av ”Anden” som hos Schelling eller Hegel, eller i form av en panteistisk lära 
eller något liknande. 

Natursynen är en annan viktig dimension. Naturen ses som levande och djupast sett ett 
materiellt uttryck för ”Anden”. Samtidigt är naturen förnuftig och dynamisk. Krafter är basen för 
naturen, inte partiklar av något slag. Naturen och hela tillvaron ses som organisk och del av en 
ontologisk hierarki av verklighet. 76 Det är alltså en filosofi som betonar till stor del samma saker 
som Rydberg och även Herrlin, som i någon mån, gör i deras versioner av ”det omedvetna”. För 
dem var psyket dynamiskt, de var idealister i någon mån och de var holistiska och strävade efter att 
hitta syntesskapande aspekter av ”det omedvetna”. I övrigt så fanns ofta hos romantikerna mycket 
av mysticism och känslosamhet:

Romantikernas reaktion mot den naturvetenskapliga empirismen kan naturligtvis till stor del 
förklaras av deras temperament och känsloläggning. Det passade dem inte att tålmodigt vänta på 
resultaten av experiment, som i de flesta fall inte ledde någonstans, de fann det ständiga kravet på 
vetenskaplig noggrannhet vara ett tyranniskt pedanteri, de uppfattade materialismen som lumpen och
krass och fann att dess beskrivning av verkligheten inte på långt när täckte allt vad de själva så 
intensivt upplevde som verkligt: religionens mysterier, naturens trolskhet, hjärtats överfullhet, själens
klara fantasibilder.77

Även dessa aspekter av romantikens filosofi, finns till stor del framför allt hos Rydberg, men även 
hos Herrlin. Hos Rydberg är t.ex. känslorna och intuitionen oerhört viktiga verktyg för psykisk växt,

73 Svante Nordin och Jonas Hansson – Redaktörer, Att skriva filosofihistoria i Ugglan 11 – Lund Studies in the History 
of Science and Ideas, Avdelningen för Idé- och Lärdomshistoria vid Lunds Universitet, Lund 1998, s 115 ff.

74 Se exempelvis Frängsmyr 2002, s10 eller Red. Sven Rinman, Litteraturen Världshistoria – Romantiken, Norstedts 
Förlag , Stockholm 1973 s 14 f. Listan kan dock göras längre, då detta är en förhållandevis vedertagen syn. 
Poängteras bör bör att denna syn i en del fall kan kompletteras med en förromantik och en efterromantik, vilka kan 
göra bilden mer komplett. Den tyska idealismen utgör ofta högromantiken, oftast med Schelling som mest 
tongivande företrädare. Kant sägs ofta vara en övergångsmän mellan upplysningen och romantiken, då han i hög 
grad var upplysningsman.

75 Sverker Sörlin, Europas Historia 1492-1918 – Världens Ordning, Natur och Kultur, Stockholm 2004, s 422 ff.
76 Gunnar Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologin, Lärdomshistoriska Samfundet ,Uppsala 1962, s 5 ff.
77 Ibid, s 3.
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och de är även betydelsefulla för medvetandets relation till ”det omedvetna” i allmänhet. Herrlin 
betonar även han, liksom Rydberg, fantasins roll i kontakten med ”det omedvetna”. Fantasin har för 
dessa två, liksom för många romantiker, en djupt inspirerande och skapande funktion. För både 
Rydberg och Herrlin äger fantasin en kreativ och läkande kraft för psyket och relationen till ”det 
omedvetna”. Rydbergs version av ”det omedvetna” är en del av ”det omedvetna” i naturen i 
allmänhet, vilken kan relateras till citatet från Eriksson om romantikernas intresse för naturens 
trolskhet. Det finns många dimensioner hos Rydbergs ”det omedvetna”, som skulle kunna uppfattas 
som trolska, som att det uppfattas som något som är en del av tillvaron som helhet på ett mystiskt 
vis, som de betoningar han har på intuition, känsla och det andliga och holistiska i hans lära. 
Rydberg påpekar, som redovisats i avsnittet om hans lära om ”det omedvetna”, att känslan, 
intuitionen och en hel del andra psykiska förmågor, har mest psykisk kraft i ”det omedvetna” och 
väsentligen har sitt ursprung där. 

I viss mån kan Rydbergs lära om ”det omedvetna”, plus hans skrifter i övrigt, ses som en 
sen aspekt av den svenska romantiken, speciellt i bemärkelsen att hans tänkande kan sägas uttrycka 
en romantisk platonism. Detta betonar Albert Nilsson starkt, i sitt litteraturhistoriska verk ”Svensk 
romantik”. 78 Här påpekas att Rydberg i sina föreläsningar speciellt, men även i viss mening på 
andra ställen, införlivat Platons lära om idévärlden i sin filosofiska grundåskådning. Här betraktas 
verkligheten som delad i två delar, där den ena består av den sinnliga empiriska världen, den andra 
av den ideala världen där det goda, sköna etc. existerar. Den senare anser han vara den mest 
verkliga och ontologiskt överordnade av de två. Det påpekas inte explicit hos Rydberg, men enligt 
en rimlig tolkning, är det relevant att se hans lära om ”det omedvetna” som en del i distinktionen 
mellan dessa delar av tillvaron. Det är naturligt att placera Rydbergs ”det omedvetna” i den ideala 
världen, vilken han betraktar som mer central. Detta ligger också i linje med att han placerar in den 
verkliga kraften hos känslorna, intuitionen, de moraliska och kreativa krafterna etc., i detta psykiska
rum, där han finner psykets ursprung och substans. I ”det omedvetna” finner Rydberg, i påfallande 
hög grad, det centrala i psyket, det substantiella, viktigaste, formande, den styrande kraften etc.; det 
medvetna blir då den andra polen, vilken inte är laddad med samma grad av verklighet och substans
och kraft. Ett exempel på detta är att han nämner Gud i relation till läran om ”det omedvetna”, men 
knappast i hans syn på medvetandet. Detta är ett påfallande drag som genomgående kännetecknar 
han syn på ”det omedvetna” och psyket i allmänhet, vilket understryker starkt det romantiska i hans 
syn på ”det omedvetna”, där ”det omedvetna” blir Rydbergs version av idéernas värld och 
medvetandet blir sinnevärlden. 

En annan hållning hos Rydberg som knyter honom till romantiken är hans lära om samvetet, 
vilken är en del av hans lära om ”det omedvetna”, som platsen där idén eller det gudomliga , visar 
sig för människan.79 Samvetet, åtminstone dess verkliga substans och kraft, placerar nämligen 
Rydberg i ”det omedvetna” och inte i medvetandet. Samvetet ser han som en oerhört viktig 
dimension hos människan där den moraliska kraften och det gudomliga uppenbarar sig. En annan 
dimension i samvetet i Rydbergs version, är att det pågår en utveckling hos detsamma. 80 Här 
kommer hans liberala framstegstro in. Denna är också ett utmärkande drag för hans lära om ”det 
omedvetna”, dock rimligtvis mindre utmärkande än de romantiska aspekterna. Det är, enligt en 
rimlig tolkning, naturligt att se Rydbergs liberalism och framstegstro, speciellt den som kommer till 
uttryck i läran om ”det omedvetna”, som en romantisk sådan. Det är nämligen från ”det omedvetna”
som impulserna till utveckling och framsteg kommer. Det faktum att ”det omedvetna” har många 
romantiska drag, gör att utvecklingen och framstegen väsentligen är romantiska i läran om ”det 
omedvetna”. 

Naturligtvis är det rimligt att se Rydbergs tänkande och lära om ”det omedvetna”, som 
uttryck för andra filosofiska och intellektuella strömningar än enbart romantiken. Speciellt när det 

78 Albert Nilsson, Svensk romantik, Lund 1964, s 351 ff.
79 Ibid, s 356.
80 Ibid, s 356 f.
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gäller hans författarskap i sin helhet är detta så. Man kan här med fördel nämna liberalismen, 
framstegstron, kristendomskritiken och humanismen (som paradoxalt nog i många stycken var just 
kristen), som sådana strömningar. 81 När det gäller Rydbergs version av ”det omedvetna”, är det 
rimligt att hävda att det romantiska är den viktigaste intellektuella impulsen. Detta därför att de 
andra strömningarna här har en klart romantisk karaktär. Utvecklingstron är förankrad i en holistisk 
romantisk historiesyn, där Gud anses vara substansen, historien är stadd i en organisk utveckling 
och förändring och platonismen genomsyrar historieuppfattningen. Humanismen som kommer till 
uttryck i Rydbergs version av ”det omedvetna”, får även den ses som uttryck för romantikens 
verklighetsuppfattning. Tron på människans möjlighet till utveckling och förädling existerar i rikt 
mått i Rydbergs ”det omedvetna”. Detta sker dock i mycket hög grad inom en romantisk kontext 
och förutsättning, där platonsk metafysik är viktigt, känslor, drömmar, intuition, det religiösa, 
samvetet fattat romantiskt och närmast mystiskt, kreativitet och kulturell skaparkraft spelar viktiga 
roller.

Axel Herrlins ”det undermedvetna” är lite mer komplicerat att analysera, eftersom han 
arbetar med flera olika intellektuella traditioner, som förutsättning för sin lära. Han är empirisk 
naturvetenskapsman samtidigt som han, i hög grad, arbetar med filosofiska premisser som bör 
betraktas som romantiska. Det är viktigt att poängtera att Herrlin, liksom Rydberg, hade ett starkt 
idealistiskt drag. Hans intresse för ”det undermedvetna”, kom inte från hans roll som psykolog, utan
väsentligen från hans intresse för Eduard von Hartmanns filosofi, den franska 
suggestionspsykologin och spiritistiska fenomen; han var med vid undersökningar av de sist 
nämnda fenomenen. 82 Dessa tre rörelser har flera romantiska drag, i synnerhet von Hartmanns 
filosofi. Idealismen var framträdande för alla dessa tre rörelser. I allmänhet kan man säga att 
Herrlins idealism innebär att han betraktar naturvetenskapen som otillräcklig för att få kunskap om 
alla delar av tillvaron. Detta gäller naturligtvis även för psyket och ”det undermedvetna”. I 
synnerhet vid studiet av människan är detta viktigt, menar han. 83 Det blir alltså, för Herrlin, viktigt 
att intressera sig för andra delar av tillvaron än de materiella, vilka han, enligt en rimlig tolkning, 
anser sig finna hos spiritister, suggestionspsykologer och von Hartmanns filosofi. Dessa rörelser 
utgår från en verklighetsuppfattning som i hög grad inkorporerar icke naturvetenskapliga och 
materialistiska tankar och fenomen, som parapsykologi, idealistiska läror, platonsk mystik etc. 
Enligt en inte onaturlig tolkning, kan man se Herrlin som en företrädare för en humanvetenskaplig 
och naturvetenskaplig metodologi, i frågan om hur ”det undermedvetna” bör undersökas 
vetenskapligt. Han uppvärderar nämligen starkt fenomen som konst, litteratur, religion, 
parapsykologiska fenomen, som uttryck för ”det undermedvetnas” verkan. Dessa studeras i 
allmänhet oftare av forskare inom humaniora, än av de inom naturvetenskapen. Ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt förefaller vara det naturliga, vid ett vetenskapligt studium av dessa fenomen. 

Det förefaller mest rimligt att betrakta Herrlins version av ”det undermedvetna”, som uttryck
för flera filosofiska och intellektuella traditioner, där de viktigaste är det romantiska tänkandet och 
den framväxande naturvetenskapen med dess positivistiska metodologi. Herrlins sätt att bedöma 
spiritistiska läror (han förnekar deras sanningshalt), kan säkerligen ha påverkats av 
naturvetenskapens (medicinens i synnerhet) mer materialistiska världsbild. Det är dock så, att 
Herrlins allmänna bild av ”det undermedvetna”, enligt en naturlig tolkning, till sin filosofiska och 
intellektuella karaktär, lånar mer tankar från romantiken än från naturvetenskapen. Hans ”det 
undermedvetna” är väldigt lik von Hartmanns bild av detsamma:

I von Hartmanns anda beskriver Herrlin det omedvetna som primitivt och ursprungligt och förbundet
med kreativitet; det är från det omedvetna som såväl skalden som konstnären får sin inspiration, 
menar han. Denna kreativa sida visar sig exempelvis i en förmåga att kombinera föreställningar på 
nya sätt. Man kan, menar Herrlin, till och med säga att det omedvetna ”tänker”, vilket är uppenbart i 
drömmen och i tillstånd av trans – något som han belägger med hänvisningar till Flournoys 

81 Lönnroth, Delblanc, s 160 ff, se även Nilsson, s 351 ff (hela detta kapitel är i någon mån relevant i sammanhanget).
82 Sanner, s 139.
83 Ibidem.
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undersökningar av Smith.84

Här är det åter tydligt hur mycket inspiration som finns i romantikens tänkande, med dess betoning 
på det konstnärligt och kreativt skapande, det primitiva och ursprungliga och det dynamiska etc. 
Hänvisningen till drömmar och transtillstånd är också det vanligt förekommande hos romantiska 
författare. 

Det som särskiljer både Rydberg och Herrlin från romantiskt tänkande, torde vara att de på 
olika sätt tar avstånd från det intresse för det onda och destruktiva som fanns hos ett flertal 
romantiska tänkare. Deras bild av den omedvetna delen av psyket är full med kreativitet, 
inspiration, positiva känslomässiga erfarenheter, idealitet etc., de eventuella destruktiva nedbrytande
krafterna i ”det omedvetna/undermedvetna” existerar i dessa läror sällan eller aldrig. Detta kan i 
förstone te sig märkligt. Betraktar man dessa läror som romantiskt färgad platonsk metafysik kan 
detta bli förståeligt. ”Det omedvetna/undermedvetna” laddas då med alla de positiva krafterna, där 
den negaitva polen blir det medvetna. I Herrlins fall är betoningen av de positiva sidorna hos 
begreppet naturlig, med tanke på hans roll som psykolog, där det är viktigt för yrkesrollen att 
poängtera utveckling, möjlighet till positiv förändring och psykiskt läkande. 

Det förefaller viktigt att betona att Rydbergs och Herrlins förståelse av begreppet, är uttryck 
för något som många i deras samtid betraktade som humbug, falskt, något med låg status och något 
som var marginaliserat. 85 I fallet Rydberg skedde denna marginalisering därför att han, genom sina 
band till den religiösa liberalismen, stod i opposition till kyrkan i många frågor. Även hans intresse 
för spiritismen  åstadkom detta. Under senare delen av 1800-talet skedde i Sverige en klyvnad i 
människors föreställningar där det vetenskapliga fick större betydelse på bekostnad av det religiösa. 
Från 1880-talet och framåt blev detta mycket framträdande. Herrlins version av ”det 
undermedvetna” är en del av denna tid och var med stor sannolikhet utsatt för denna 
marginalisering i någon mån, eftersom hans idéer associerades med spiritismen. Han var dock även 
företrädare för vetenskapen, i bemärkelsen psykolog, varför hans lära även värderades högt av 
många.86 Denna marginalisering har senare satt sina spår i historieskrivning om ” det omedvetna” 
där det medicinska perspektivet i form av psykoanalysen fått störst genomslag. 87 Denna 
marginaliseringen beror sannolikt på den statuskamp som fördes runt sekelskiftet 1900, om makten 
över ”det omedvetna” och dess vetenskapliga förståelse och behandling. 88 Det som utestängdes 
genom denna marginalisering var tankar om mänsklig förädling, i form av populärpsykologin, tron 
på eller öppenheten för parapsykologiska fenomen, religiöst färgade läror, spiritistiska idéer och 
idéer som inte betraktades som  föregivet vetenskapliga (i de allra flesta fall strikt 
medicinska/naturvetenskapliga).89 

Det här får konsekvenser för hur Rydbergs och Herrlins läror om ”det 
undermedvetna/omedvetna” bör bedömas. Till mycket hög grad bör man se deras syn på psyket, 
som uttryck för just det som marginaliserades i det offentliga rummet i deras samtid. Det är inte 
långsökt att betrakta deras läror som uttryck för tankar och åsikter, vilka sannolikt ett stort antal 
personer i deras samtid hyste. Säkerligen kan det också vara så, att det var just de marginaliserade 
grupperna i samhället som hyste dem, troligen exempelvis kvinnor (vilka ofta figurerade som 
medier), människor från lägre socioekonomisk bakgrund och människor som ville integrera 
naturvetenskap och religion, istället för att separera dem etc. Denna grupp människor bör troligtvis 
ha varit betydande, kanske utgjorde den majoriteten av befolkningen i det dåtida Sverige. Detta 
förhållande är naturligtvis svårbelagt, men klart är att de måste varit många och därför bör betraktas
som betydelsefullare för historien om det omedvetna i Sverige, än vad de hittills gjort. Det kan, 

84 Sanner, s 140-141.
85 Ibid, s 260 ff.
86 Ibidem.
87 Ibid, s 24-25.
88 Ibid, s 23 ff.
89 Ibidem.
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enligt en rimlig tolkning, förefalla naturligt att finna en klassdimension i denna 
marginaliseringsprocess. Att kvinnor ofta var medier har påpekats. Det är inte heller omöjligt att 
den framväxande gruppen läkare, psykologer och naturvetenskapsmän, hade ett påtagligt behov av 
att markera sin egen yrkesgrupps status vilket kan ha lett till till viss del omotiverat 
marginaliserande av andra samhällsgrupper. 

En jämförelse med den segrande läran i historien om det omedvetna, nämligen Sigmund 
Freuds psykoanalys är påkallad, för att ge ytterligare perspektiv på hur Rydbergs och Herrlins läror 
bör bedömas. 

Sigmund Freud (1856-1939) var en mycket begåvad man som skulle få en examen i medicin
och senare bli forskare i neurologi. Han tillhörde en judisk familj, vilken bosatt sig i Wien. Dennes 
lära om ”det omedvetna”, är förmodligen den som haft mest inflytande i Sverige och Europa. Även 
Freud är påverkad av den äldre synen på ”det omedvetna”, från romantiken och framåt, men finner 
det viktigt att arbeta med en medicinsk naturvetenskaplig metod; mer så i hans fall än i Rydbergs 
och Herrlins, vore en rimlig tolkning. 

I Freuds lära, likt Rydbergs och Herrlins, intar den delen av psyket som inte är medveten, en 
viktig, för att inte säga central plats. Freud är dock mer specifik än dessa vad gäller vad ”det 
omedvetna” innehåller. Han hävdar nämligen, att sexualitet och aggression är centrala dimensioner i
den psykiska energin, libidon, vilken antas styra personlighetens struktur i allmänhet och specifikt 
utgöra den viktigaste delen av ”det omedvetna”. I övrigt finns i psyket livsinstinkt (libidon) och en 
dödsinstinkt (drift att förstöra, skada eller vara aggressiv mot sig själv eller andra). 90 I ”det 
omedvetna”, antas alla de psykiska uttryck hamna, som inte passar in i medvetandets anpassning till
omvärlden. Psyket och därmed personlighetens struktur, antar Freud, är tredelad, där detet, jaget 
och överjaget, spelar viktiga roller. Detet, är platsen för drifter, logiskt tänkande och instinkter. 
Jaget är allt det personen vet om sig själv och styr den medvetna anpassningen av psykiska impulser
till omvärlden, och överjaget är upprätthållare av samhälleliga värden och ideal. Det senare, kan lätt
göra en person neurotisk och dömande om det blir för starkt.91

Freud delar in personligheten och dess relation till ”det omedvetna”, i tre delar. Det 
medvetna – där allt det som personen vet om sig själv och sina känslor, tankar och impulser etc. 
finns. Det förmedvetna – där information som personen glömt men lätt kan göra medveten igen, 
existerar. Slutligen det omedvetna – där alla psykiska impulser som medvetandet inte alls har 
kontakt med existerar. Denna är den största av de tre, vilken antas ha störst betydelse för den 
psykiska utvecklingen. Känd är metaforen där Freud låter det medvetna vara toppen på ett isberg, 
där ”det omedvetna” under ytan bildar ett massivt berg av för jaget otillåtna tankar, känslor, 
impulser, minnen och drifter. I övrigt utvecklas personligheten, enligt Freud, i psykosexuella stadier
(den orala, anala, falliska, latentiska, och genitala) som korresponderar med olika åldrar i personens 
liv. Här är det viktigt att det inte sker någon störning eller fixering i någon fas, vilket antas kunna 
resultera i psykiska problem. 92

Psykoanalysen är, förutom en lära om personligheten, Freuds metod för att lindra och bota 
psykiska problem. Den lokaliserar problemen (neuroser, störningar psykoser etc. och deras rot, till 
”det omedvetna” och undanröjer dessa problem med olika tekniker, som fri association och 
drömtydning. Här finns ett tydligt exempel på att Freud, i någon mening står i kontinuitet med 
Rydbergs och Herrlins tänkande. Drömmar intar nämligen en viktig plats även hos dessa. ”Det  
omedvetna”, antas i drömmen vara omvandlat till symboler, vilka psykoanalysen analyserar, termer 
av undanträngda psykiska element av, som regel, sexuell natur. Drömmarna antas ha tre funktioner; 
önsketillfredsställelse och behovstillfredsställelse, den antas var en psykisk säkerhetsventil genom 
att möjliggöra för personen att lösa upp omedvetna spänningar och slutligen vara en aspekt av 

90 Randy J. Larsen, David M. Buss, Personality Psychology – Domains of Knowledge About Human Nature, McGraw-
Hill, New York 2002, s 167 ff. - Skildringen av Freud och psykoanalysen bygger, i sin helhet, på detta verk.

91 Ibid, s 168 ff.
92 Ibid, s 169 ff.
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sömnen. 
I relation till Rydbergs och Herrlins bild av ”det omedvetna/undermedvetna”, finns både 

likheter och skillnader. I likhet med dessa, tror Freud att de viktigaste aspekterna av psyket inte 
finns i det medvetna. ”Det omedvetna” antas var dynamiskt även här. Det har en förmåga att bidra 
till psykisk utveckling och även till att lindra och i många fall bota psykiska problem. På ett plan 
kan man, enligt en rimlig tolkning, se Freud och psykoanalysen som krönet på en romantiskt färgad 
bild av ”det omedvetnas” historia. Han gav, till en hel del, ”det omedvetna” vetenskaplig legitimitet.
Han var den som förmodligen på mest genomgripande sätt kombinerade humanvetenskapliga och 
naturvetenskapliga metoder i utforskningen av ”det omedvetna”. 

I likhet med Rydberg och Herrlin, finns en syntesskapande dimension hos Freud, där han 
skapar en kulturteori, en allmän bild av psyket och personlighetens struktur, en bild av hur 
människan fungerar psykiskt i allmän metabemärkelse. Man kan exemplifiera med skrifter som 
”Moses och monoteismen” och ”Vi vantrivs i kulturen”, där en hel religionssyn och kultursyn 
framträder. Freud tenderade att betrakta aktiviteter som religion, konst och vetenskap som 
sublimeringar, en typ av omedvetet uttryck för de drifter av sexuell och aggressiv natur, vilka 
härröra från ”det omedvetna”. 93 I och med att Freud betraktar sexualitet och aggression som så 
centrala för psyket, förefaller det inte onaturligt att se denna syn på konst , vetenskap och religion, 
som en förenkling. Rydberg och Herrlin hävdar istället, enligt en rimlig tolkning, att dessa 
aktiviteter bör förstås som uttryck för människans psykiska krafter i allmänhet, snarast de psykiska 
krafter som har störst betydelse för psyket. 

Denna tendens hos Freud att förklara psyket och ”det omedvetna” från strikt biologiska 
utgångspunkter, specifikt i termer av sexualitet och aggression94 är otvetydigt en viktig, om inte helt
central, skillnad i förhållande till Rydberg och Herrlin. Det är rimligtvis här, man bör hävda att 
Freud bryter med den romantiska tendensen allra mest tydligt. Även dessa skulle säkert kunna hålla 
med om att kultur är ett psykiskt behov grundat i biologiska faktorer. Dock skulle de tveklöst se 
detta behov som grundat på även andra, enligt dem mer centrala psykiska förmågor, som intuition, 
samvetet, estetiska och kreativa aspekter av ”det omedvetna/undermedvetna” etc.

En annan central aspekt där Freud avviker från Rydberg och Herrlin, är hans mer negativa 
syn på människan. Han betonar så starkt det sexuella och aggressiva i psyket att, man lätt får 
uppfattningen att Rydbergs och Herrlins läror lättare kan förenas med de positiva sidorna av psyket. 
De är mer benägna att hela tiden framhäva det positiva och betrakta det negativa och destruktiva, 
som mindre framträdande i ”det omedvetna/undermedvetna”. 

Det holistiska och syntetiska draget är, enligt en rimlig tolkning, mer framträdande hos 
Rydberg och Herrlin. De är mer positiva till att se parapsykologiska fenomen som uttryck för ”det 
omedvetna/undermedvetna”. De är också mer benägna att förklara konstnärligt, vetenskapligt och 
kulturellt skapande, som uttryck för psykets positiva krafter. Det holistiska och syntetiska visar sig 
även däri, att Rydberg och Herrlin betraktar religion och det existentialpsykologiska i allmänhet, 
mer som ett naturligt uttryck för psyket och ”det omedvetna/undermedvetna”, än Freud gör. För de 
förstnämnda är ”det omedvetna/undermedvetna” ett psykiskt uttryck för en ontologisk hierarki, som
rimligtvis, kan sägas ha större syntesskapande dimensioner, än Freuds psykoanalys, i alla fall när 
det gäller de dimensioner av begreppet som bäst studeras med humanvetenskapliga metoder. De 
förklarar ofta ”det omedvetna/undermedvetnas” funktion och verkan just med hänvisning till de 
kreativa, litterära, konstnärliga och positivt skapande aspekterna av den mänskliga naturen.

Hur ser då den svenska versionen av ”det omedvetna” ut i relation till den europeiska? En 
viktig sak att poängtera i detta hänseende, är att det vetenskapliga momentet i läran om ”det 
omedvetna”, tillkom senare i Sverige. Henri F. Ellenberger menar att den dynamiska psykiatrin 
startar 1775. 95 vad gäller den europeiska utvecklingen. I Sverige började psykiatri och psykologi 

93 Karl Halvor Teigen, En Psykologihistoria, Liber, Stockholm 2006, s 183-184.
94 Ibid, s 180.
95 Ellenberger 1970, s 53.
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omvandlas till vetenskaper från och med den senare delen av 1800-talet och framåt. 96 Ellenberger 
betonar att forskningen på europeisk nivå, skedde under ständig påverkan från kulturutveckling i 
övrigt, både vad gäller de stora kulturströmningarnas inflytande som upplysningen och romantiken, 
men även vad gäller den sociala utvecklingen i övrigt. 97 Detta tycks även stämma för den svenska 
utvecklingen. Det som Sanner speciellt understryker, är dock att ”det omedvetna” här blir ett slags 
substitut för kyrkans och religionens minskade inflytande, samt att det till stor del, är uttryck för 
marginaliserade gruppers tankar och erfarenheter.98 Detta tycks Sanner betona starkare angående 
den svenska utvecklingen, än Ellenberger gör gällande den europeiska dito. Detta är tämligen 
intressant. Anledningen till detta är inte lätt att förklara, men det torde vara en rimlig tolkning att en 
förklaring är att det vetenskapliga, empiriska momentet i läran om ”det omedvetna”, inte varit lika 
starkt här. Att begreppet då kan laddas med utopiska, metafysiska och numinösa kvaliteter, vilka 
marginaliserade grupper sett ett värde värt att kämpa för, är inte konstigt. Att upplysningens 
kulturella inflytande når Sverige betydligt senare än Frankrike och Tyskland, vilka är särskilt 
betydelsefulla länder i Ellenbergers framställning, kan säkerligen vara en annan förklaring. 

Ellenberger menar, som påpekats, att både upplysningen och romantiken utövat ett 
betydande inflytande på psykiatrin och läran om ”det omedvetna”. I Sverige, tycks det mig, som att 
det romantiska draget är större. Psykoanalysen hade inte introducerats i landet varken under 
Rydbergs eller Herrlins tid. Inte heller de två stora systembyggarna Alfred Adler och Pierre Janet, 
vilka Ellenberger diskuterar ingående som uttryck för arvet från upplysningen, verkar, enligt min 
mening, ha rönt speciellt stor uppmärksamhet i Sverige. I alla fall inte i lika hög grad som 
romantiska läror och tanketraditioner. Detta torde inte vara onaturligt, med tanke på att psykologin 
och psykiatrin uppstod så mycket senare i Sverige i förhållande till i Europa. Att Frankrike och 
Tyskland var hemländer för upplysningen och romantiken, gjorde naturligtvis sitt till, för att deras 
bidrag till kulturlivet, kunde förankras där tidigare och med större eftertryck. 

Hur bör man då relatera till Rydbergs och Herrlins läror? En poäng är att betrakta Freuds 
psykoanalys som en lära som överlevde den tilltagande klyftan mellan vetenskap och religion i 
Sverige från mitten av 1800-talet och framåt. Rydbergs och Herrlins tänkande föreföll förmodligen 
som romantiskt svärmeri för de vetenskapsmän i Sverige, som nu började se naturvetenskapen som 
modell för psykologin och för vetenskapen i övrigt. En konsekvens av detta är att statusen för 
Rydbergs och Herrlins, romantiskt inspirerade tänkande, nu föll. Det faktum att flera av de 
psykologiska skolor i Sverige, där distinktionen mellan vetenskap och religion inte var lika distinkt 
som hos andra, har marginaliserats i historisk forskning, markerar ett behov av att förstå hur och 
varför detta skedde. Klart är dock, vilket påpekats, att det hade med status, klass, makt, kön och 
förmodligen flera andra förklaringskategorier att göra. 

Vilka dessa andra faktorer är, som givit upphov till och vidmakthållit marginaliserandet av 
vissa gruppers inflytande, på andras bekostnad, är svårt att säga med säkerhet, men det går att peka 
på intressanta områden för framtida studier. Åren runt 1900, och årtiondena före och efter, framstår 
då som intressanta, av flera skäl. De markerar en tid då en statuskamp skett, runt hur vetenskap kan 
och bör bedrivas, som ofta varit lika mycket färgad av klass, status, kön och makt , som av 
vetenskapliga argument. De markerar också en tid då det vetenskapliga tar alltmer plats i det 
offentliga rummet, på religionens och även i hög grad på det romantiska tänkandets bekostnad. 
Även här förefaller det mycket intressant att studera mer precist varför och på vilket sätt det skedde.
Runt detta skulle med fördel kritiska studier kunna bedrivas, idéhistoriska, men även historiska, 
litteraturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga liksom statsvetenskapliga. Det ändamålsenliga 
kunde i sådant fall vara, att exempelvis studera psykologins historia i Sverige mer kritiskt med dess 
idéhistoriska rötter tillbaka till romantiken i åtanke, i högre grad än vad som hittills åstadkommits. 
Likaså bör fokus ligga på enskilda aspekter av varför marginaliseringen har skett, såsom klass, kön, 

96 Sanner 2009, s 19.
97 Ellenberger 1970, Kap 4.
98 Sanner 2009, s 11-33.
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status och makt, vilka kunde studeras exempelvis med diskursanalytisk metod. 

Till sist kan man fråga sig hur vår kunskap om ”det omedvetna” hade sett ut, givet att 
marginaliseringen av spiritismen, populärpsykologin och i viss mån hypnotismen (psykiatrin, 
psykologin) och i förlängningen det psykologiska tänkandet av romantisk art, inte skett. Svaret är 
rimligtvis, att den människokunskapen dessa ger uttryck för hade berikat psykiatrin, medicinen och 
den vetenskapliga människouppfattningen i allmänhet, samt att psykologin i Sverige, hade haft 
tillgång till en större mångfald av teoretiska och metodiska utgångspunkter, framför allt 
humanvetenskapliga sådana. Detta hade kunnat tillföra viktiga perspektiv på exempelvis 
kulturpsykologiska, existentialpsykologiska, personlighetspsykologiska och 
utvecklingspsykologiska problem, vilka kunnat berika psykologin avsevärt. 
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