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  Han förnedrar sina människor, sade hon. Hans lögner är inte vackra, de är grymma. Det 

är en ohygglig plåga att läsa Cervantes.  

  Det var nödvändigt för honom att skriva så, sade han. Annars hade det inte blivit någon 

berättelse. Hans fantasi var sådan. Han höll fast sig i berättelsen för att inte få svindel.  

  Han sätter människan i en bur och låter piska henne. Det är inte nödvändigt.  

 

Torgny Lindgren, Cecilia och hennes make 
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1 Inledning 
Två världskrig ligger mellan Selma Lagerlöf och Birgitta Trotzig, två kvinnliga författare 

och akademiledamöter med förkärlek för motiv hämtade från sagor och historisk tid i de 

respektive landskap där deras författarskap till stora delar är förankrat – Värmland och 

Skåne. Det finns tematiska likheter mellan de av Lagerlöfs romaner som explicit 

behandlar mänskligt vansinne, En herrgårdssägen och Kejsarn av Portugallien, och 

Trotzigs Sjukdomen. 

Birgitta Trotzig (1929-2011) intar, genom sin stilistiskt experimenterande, religiöst 

filosoferande prosa, förankrad i både kontinentaleuropeiska, katolska idéströmningar och 

ett historiskt, kargt, svenskt landskap, en unik position i svensk efterkrigslitteratur.1 

Katolskt inspirerad andlig askes sådan hon möter den hos Simone Weil, är vägledande 

för Trotzig. Det är både som poet och prosaförfattare hon har etablerat sig som en röst åt 

utsatta, i samhällets och historiens utkant belägna människor, samt strävat att återupprätta 

bestående värden och en religiöst grundad etik i spillrorna av allt som kriget malde ned.2 

Med Sjukdomen, utkommen 1972 och då betraktad som Trotzigs mest genomgående 

romanartade roman, låter Trotzig ”mentalsjukdomens former och färger” prägla ett 

ödsligt skånskt landskap och dess invånare under de båda världskrigen.3 

 Selma Lagerlöf (1858-1940) gör bruk av sitt värmländska sagostoff men ger det en 

nyskapande modern språkdräkt, i beröring med tidens strömningar och idéer. I En 

Herrgårdssägen, utkommen 1899, ger hon sig i kast med psykisk hälsa och ohälsa hos 

två unga individer. 1914, samma år som hon invaldes i Svenska akademien, skriver Selma 

Lagerlöf Kejsarn av Portugallien, en skildring av förfall och upphöjelse, där fullt 

utblommad galenskap väcker frågor kring sanning och inbillning, skuld och försoning.  

 Den tematiska likheten (den psykiska sjukdomen i ljuset av existentiell vånda och 

sökande) har lett mig att närmare vilja jämföra framställningen av själslig ohälsa hos 

dessa två författare. Synen på det vanartiga formas som bekant av historien. Dessa 

romaner av Lagerlöf och Trotzig tycks mig lämpa sig väl för en sådan jämförelse med 

tanke på hur världen stöptes om, genom två världskrig och industrisamhällets 

konsolidering, mellan deras tillkomst.  

 

                                                 
1 Bernt Olsson, Ingemar Algulin (red.), Litteraturens historia i Sverige, Lund 2013, s. 

484. 
2 Jan Arnald, ”Trotzig, Birgitta”, Svenska akademiens ledamotsregister. (2017-08-19) 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/trotzig-birgitta  
3 Ibid.  

http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/trotzig-birgitta
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2 Frågeställning och syfte 

Vilken roll spelar vansinnet hos Selma Lagerlöf och Birgitta Trotzig i dessa verk, och hur 

berättas det fram? Vilken ståndpunkt intar berättaren vis-a-vis karaktärernas 

vanföreställningar och själsliga rubbningar? Metoden är den narratologiska sådan den 

utformats av Gérard Genette. Perspektivet är intertextuellt. De tematiska likheterna 

inbjuder till en jämförande analys. En sådan jämförelse, som inte tidigare har gjorts, kan 

ge en fördjupad förståelse för den psykiska sjukdomens litterära gestaltning i två av det 

gångna århundradets viktigaste svenska författarskap. Dessa författare positionerar sig 

genom deras inkännande hållning till samhällets svaga, och båda brottas de med 

metafysiska frågor. En jämförelse av vansinnets litterära gestaltning hos Lagerlöf och 

Trotzig är också en jämförelse av den udda och avvikande rösten i de respektive 

samhällen och epoker som skildras.  

 

Jag kommer att efter en teoretisk presentation av den narratologiska metoden, samt en 

översikt över relevant forskningslitteratur, analysera de tre romanerna narratologiskt för 

att slutligen diskutera deras inbördes skillnader och likheter med avseende på 

gestaltningen av vansinnet.  

 

3 Teori och metod  

Vansinnet i dessa romaner tar form och skepnad i specifika, varierande relationer mellan 

karaktär och berättare. Det leder vårt intresse för de narratologiska aspekterna.  

Kan vi genom narratologin – studiet av berättandets inre logik – närma oss en förståelse 

för vansinnets gestaltning?  

 

3.1 Genette och narratologin  

Narratologin är ”det strukturalistiskt inspirerade studiet av berättandets logik”.4 Detta 

studium innefattar berättaren och berättelsens komponenter. Alla berättelser implicerar 

en berättare; denna kan, om ej explicit närvarande, avslöjas i urvalet av händelser, 

beskrivningar, komposition, säregenheter, värdering och överträdelser.5 Enligt Gérard 

Genette har den litterära texten tre aspekter: historien (det betecknade, histoire), 

                                                 
4 Anders Pettersson, “Strukturalism”. I Modern litteraturteori, Från rysk formalism till 

dekonstruktion, del 2. red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund 1993, s. 8. 
5 Wolf Schmid, Narratology, an introduction, Berlin 2010, s. 58.  



  
 

3 

berättelsen (diskursen, narrativet, det betecknande, récit), och berättarakten 

(betecknandet, narration). Narratologin är i hans händer en undersökning av förhållandet 

mellan dessa tre aspekter. Berättelsen kan i sin tur betraktas utifrån de tre kategorierna 

tid, framställningssätt och röst.6 Den första kategorin innefattar tidsförhållandet mellan 

berättelse och historia. Ur detta förhållande härrör berättelsens rörelsemönster, som delas 

in i fyra sorter: ellips, scen, sammanfattning och deskriptiv paus.7 Brott i tidsordningen 

utgörs företrädesvis av proleps – i förväg yppa det som ska komma senare – och analeps: 

ett frammanande i efterhand av något som inträffat tidigare än den tidpunkt i historien där 

vi befinner oss.8  

 

 

Narrativ rörelseform Förhållande historia - narrativ 

Ellips  Tidshopp i historien 

Scen  Historia och narrativ närmast synkrona 

Sammanfattning  Historietiden i regel komprimerad  

Deskriptiv paus Historien avstannar, narrativet fortskrider  

 

Tabell 1. Narrativets rörelsemönster 

 

Hur ofta en händelse nämns i narrativet i förhållande till hur ofta den inträffar i historien, 

benämns av Genette frekvens. Narrativet kan vara singulärt, upprepande eller iterativt – 

det senare är att vid ett tillfälle beskriva ett skeende på ett sådant sätt, att läsaren förstår 

dess upprepbara karaktär.9 Framställningssättet bestäms av representationen och valet av 

synfält. Representationen kan graderas på en skala mellan två poler – mimesis och dieges. 

Mimesis är avbildning utan förmedling, som på scenen på en teater. En scen med 

replikskiften ligger nära den mimetiska polen. Diegesen är själva förmedlingen av en 

historia. En tydlig berättarnärvaro placerar texten närmare den diegetiska polen. I rörelsen 

från mimesis till dieges tenderar de detaljer som förankrar narrativet i den verkliga 

                                                 
6 Susana Onega, “Structuralism and narrative poetics”. I Literary Theory and Criticism, 

red. Patricia Waugh, New York, 2006, s. 274f.  
7 Gérard Genette, Narrative Discourse, an Essay in Method, övers. Jane Lewin, New 

York 1980, s. 86-95. 
8 Ibid., s. 40. 
9 Ibid., s. 113-117. 
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världen, s k mimetiska konnotatorer, att skalas bort.10 Begränsningen i synfält kallas 

fokalisering (fr. focalisation). Fokaliseringen anger genom vems ögon vi ser. Linjerna i 

synfälts- eller informationsbegränsningen kan vara flytande och kan ibland överträdas; 

men i stora drag kan alla narrativ delas in i någon av de tre grupperna icke-fokalisering, 

intern fokalisering (historien relaterad genom en eller flera av karaktärernas synfält) och 

extern fokalisering (en berättare utanför handlingen, med begränsad 

informationstillgång).11 Berättarrösten, slutligen, handlar om vem som talar. Talet kan 

vara återberättat, rapporterat eller transponerat.12 Genette tillskriver berättaren en 

narrativ, en kommunikativ och en vittnesbärande funktion. Den kommunikativa gäller 

interaktionen mellan narrativets agenter och eventuellt läsaren. Den vittnesbärande 

funktionen, som också benämns ideologisk, yttrar sig i kommentarer till handlingen.13  

Jag kommer att strukturera romananalysen efter de tre huvudkategorierna – 

grundläggande för den narratologiska analysen enligt Genette – tid, framställning och 

röst. Valet av dessa kategorier grundar sig huvudsakligen i att de utgör stommen i 

Genettes narratologiska undersökningsmetod sådan han tillämpar den på Marcel Prousts 

verk, och sådan den är tänkt att kunna appliceras på andra romaner. Min förhoppning är 

att med hjälp av dem kunna visa vilka förhållanden som råder mellan berättare, historia 

och narrativ. Vem som ser och vem som talar, är väsentligt i den psykiska hälsans 

gestaltning: kommer den avvikande till tals, och vilken karaktär har talet? Likaledes finns 

tidsaspekter i skildringarna – upprepningar, ellipser, analepser mm – som kan ge oss 

ledtrådar om den psykiska ohälsans uppkomst. Genom en blick på dessa förhållanden 

hoppas jag kunna beskriva vansinnets särskilda betingelser och karaktäristika i de tre 

romanerna. Vilket bildar utgångspunkt för en avslutande jämförelse av vansinnets art i 

dessa romaner.  

 

3.2 Intertextualitet 

Intertextuella samband kan manifesteras på flera plan, däribland historiens, vilken oftast 

öppnar våra ögon för relationen mellan olika texter. I de romaner som här analyseras är 

den bibliska undertexten framträdande. I Trotzigs roman återklingar situationer från 

Lagerlöfs romaner, främst Kejsarn av Portugallien. Intertextualitet är, som Anders 

                                                 
10 Genette, Narrative Discourse, an Essay in Method, s. 161-167. 
11 Ibid., s. 189-195. 
12 Ibid., s. 171ff. 
13 Ibid., s. 255ff.  
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Olsson påpekar, mer ett perspektiv än en metod. 14 Jag kommer att jämföra de aktuella 

texterna genom en likartat strukturerad analys av dem alla tre; vilket underlättar det 

intertextuella perspektivet.  

 

4 Litteraturöversikt 

4.1 Tidigare forskning kring Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen och 

Kejsarn av Portugallien  

En oöverskådlig litteratur om Selma Lagerlöfs författarskap finns att tillgå. Jag har valt 

ut några analyser som tematiskt ligger nära min frågeställning. Avseende En 

herrgårdssägen har jag funnit den mest uttömmande analysen i det hänseendet i Sven-

Arne Bergmanns Getabock och Gravlilja, och utgått från denna.  

 

4.1.1 En herrgårdssägen 

Bergmann konstaterar att ”den viktigaste skiljelinjen” mellan handlingens personer går 

”rätt igenom huvudpersonerna själva” – mellan deras sunda och sjuka jag; att romanen 

har episka drag, där handlingen kommer i första rummet.15 Vilket manifesteras i de många 

scenerna, i spänningsmomenten: ledtrådar, villospår, oviss utgång. I kontrast till denna 

handlingens primat ser han en paradoxal oförmåga till handling hos romanens 

huvudpersoner, och en hemfallenhet åt instabilitet och splittring, vilken de dock kämpar 

sig ur. Berättandet delar han upp i ett muntligt (rapsodiskt) framförande och ett mer 

konventionellt, lugnare (skriftligt) berättartempo; två berättarstilar som går om varandra. 

Den ”skriftliga” framföringen kännetecknas av talrika ellipser vilka skapar luckor som 

aldrig fylls. Dessa utgör för Bergmann ”kärl för betydelse”, markeringar för 

uppmärksamheten. 16 Ett sådant skrivsätt både motverkar orsakssamband och skapar en 

fruktbar tystnad omkring intrigen. Berättaren i En herrgårdssägen är extra- och 

heterodiegetisk – deltar inte i och kan inte påverka handlingen – men är icke desto mindre 

personligt närvarande, genom fritt indirekt tal, genom värderingsord, stundtals genom 

                                                 
14 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”. I Litteraturvetenskap – 

en inledning. red. Staffan Bergsten, Lund 2002, s. 51ff.  
15 Sven-Arne Bergmann, Getabock och gravlilja: Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen 

som konstnärlig text, Göteborg 1997, s. 31ff.  
16 Ibid., s. 35f.  
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direkt läsartilltal.17 Det inträffar dock, i avgörande stunder, att berättaren drar sig undan, 

menar Bergmann. Och denna berättarens varierande positionering är i samklang med den 

splittring huvudpersonerna genomlever.  

 

4.1.2 Kejsarn av Portugallien 

Elin Wägner påpekar att vi i En herrgårdssägen får följa Gunnar Hedes irrfärder utanför 

hemmets sfär, medan vi i Kejsarn av Portugallien stannar hos dem som blev kvar hemma, 

den äldre generationen. Hon ser i beskrivningen av Jans brottning med högfärden (som 

drabbar honom i hans inbillade upphöjelse), ett vittnesbörd om författarens förhållande 

till berömmelsen, och hennes inre kamp att hålla högfärden stången.18  

 I Kejsarn av Portugallien bryts, konstaterar Vivi Edström, ”Bibelns språk… ner till en 

folklig nivå, som framför allt Jan själv står för”. Genom att förtälja berättelsens ur den 

rubbades horisont, uppnås en perspektivförskjutning ”på liknande sätt som mundus-

inversus-metoden i Nils Holgersson”.19 Den vansinnige kejsaren är också en 

ståndssamhällets spegelglas: omgivningens sätt att förhålla sig till honom är en 

”socialpsykologisk studie” i socknens liv. Solidaritet uppstår mellan honom och de mest 

utsatta personerna.  

 Karl Erik Lagerlöf tar tillvara på den nytestamentliga tematiken i verket, där den nedersta 

ska bli den främsta – Jan lyfts från en obemärkt till en utmärkt position genom kärleken 

till dottern. Hos dem uppstår en särskild tvåsamhet minnande om Gud fadern och den 

helige sonen som är både två och en. En splittring i tvåsamheten inträffar efter att det 

beslutats att Klara Gulla ska till Stockholm – Jan ser henne på Snipabergets topp skådande 

ut över den kända världens vidd, och till skillnad från Jesus som vänder sig bort från 

världens frestelser tjusas och lockas Klara. När Jan intar sin kejsarroll är det därför en 

degradering från den tidigare gudsrollen. Han blir nämligen Kejsare i denna världen, 

medan han var gud i en helig sfär.20 Istället för bibelns treenighet resulterar en splittrad 

tvåenighet.  

 Carina Kullgren skriver om Jans galenskap som en utmaning mot rådande normer, en 

prövning och ett tänjande av familjens och könsrollernas i bondesamhället nedlagda 

                                                 
17 Bergmann, Getabock och gravlilja: Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som 

konstnärlig text, s. 132-138. 
18 Elin Wägner, Selma Lagerlöf II, från Jerusalem till Mårbacka, Stockholm 1943, s. 

124ff.   
19 Vivi Edström, Selma Lagerlöfs litterära profil, Stockholm 1986, s. 144f. 
20 Karl Erik Lagerlöf, Kärleken hos kejsarn, i Karl Erik Lagerlöf (red.), Selma Lagerlöf 

och kärleken, Hedemora 1997, s. 127ff.  
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gränser. Hon betonar Jans ända från början avvikande status som jordbruksarbetare: föga 

arbetsför, långsam, kroppsligt svag, illa ansedd. Genom dotterns tillkomst blir han genast 

mer kvinnlig, enligt tidens uppfattning, dvs känslig, vårdande, orolig, inlevelsefull, och i 

besittning av intuition. Hans kärlek är gränslös, och hotar de gränser som är dragna för 

man och kvinna, klass, faderskap. Kullgren vill se texten som en kritik mot könsdiskurser 

och –roller, en ”illustration av postmoderna teser om fragmenterade identiteter och 

skiftande subjektspositioner”.21 Hon menar att Jan tar på sig en mors traditionellt 

omhuldande roll. Han trotsar den hierarkiska ordningen genom att sätta sig bland de mer 

bemärkta föräldrarna under skolförhöret eller genom att inte ta emot nådegåvor av rikare 

anhöriga, vilka han endast besöker enär han nu känner sig som en jämbördig. Jan flyr de 

underordnande klass-, köns- och faderskapsrollerna i det han kliver fram ur sin 

undanskuffade position, erövrar kvinnliga förmågor, och hänger sig åt en allomfattande 

dotterskärlek som närmar sig kulten. Det är därför följdriktigt att han kliver in i den 

slutliga och mer obegränsade kejsarrollen. Det är en galenskap med drag av medveten 

rollprövning, där normer relativiseras och undermineras, där Jan agerar friare, i samklang 

med sina drömmar. Här kan exemplet Jan ge näring åt en diskussion av köns- och 

klasstillhörighet, eller ses som ett varnande exempel på hur det går när man går utanför 

sin föreskrivna domän.  

 I analyserna ovan av Kejsarn av Portugallien betonas de omvända perspektiven genom 

vilka den siste blir den främste; kampen mot förblindning och högfärd; samt hur de 

sociala och könsmässiga rollerna prövas och ifrågasätts. I min analys kommer jag att 

försöka återknyta till dessa frågor men genom den narratologiska metod som ovan 

nämnts.  

 

4.2 Tidigare forskning kring Birgitta Trotzig med fokus på Sjukdomen 

Nedan följer en kortfattad översikt av den akademiska litteratur – avhandlingar främst, 

men också tidskriftsartiklar och bidrag i antologier – som finns att tillgå på svenska kring 

Birgitta Trotzig. Genomgången är inte fullständig. Enstaka, för uppsatsens vidkommande 

mindre relevanta alster har bortsorterats.   

                                                 
21 Carina Kullgren, ”Jan i Skrolycka – en far i fiktiv gestaltning”, i Maria Karlsson och 

Louise Vinge (red.), I Selma Lagerlöfs värld, Eslöv 2005, s. 215. 
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För Kim Eriksson har Sjukdomen starka narrativa likheter med problembiografin, där 

linjerna för ett livsöde dras av de sjukdomar eller avvikelser som identifierats. Inspirerad 

av Foucault ser Eriksson i Trotzigs berättarteknik en gestaltning av det moderna 

samhällets kommunikationsbarriär mellan mentalt friska och sjuka. Trotzig menar han, 

inbjuder läsaren att positionera sig på det normalas sida, på avstånd till de sjuka. Hon 

parasiterar och parodierar den psykiatriska diskursen, som hon samtidigt överskrider 

genom romanformens dialogiska drag.22 Per-Yngve Andersson uppmärksammar i sin 

avhandling om Dykungens dotter den starka ”auktoritativa” berättarrösten som inte 

släpper fram enskilda psyken. Den avger värdeomdömen, tolkar skeenden och karaktärer. 

De lyriska passagerna, finner han, underbygger distansen mellan berättarrösten och 

karaktärerna.23  

Ebba Witt-Brattström tolkar Sjukdomen i ljuset av konflikten mellan faderlig ordning och 

moderligt kaos. Modern står för det preverbala språket, medan faderns språk är 

kategoriserande och aggressivt. Hon ser en kamp mellan en maktdiskurs och en 

motdiskurs – den senare en ”moderform i språket”, en uppsamlingsplats för ”de spridda 

metaforerna”.24 I sin avhandling Mörkrets motbilder tar Christina Bergil fasta på 

konflikten mellan oförenliga gudsgestalter i Sjukdomen.25 I motsättningen mellan en 

dömande fadersgud och en förtryckt moderlighet representerad av Mariafiguren ser hon 

en trosmässig förskjutning från den auktoritära fadern till kulten av moder jord. Hon 

åberopar för sin tolkning Trotzig själv som i ett brev skriver: ”en olidlig motsättning 

mellan upplevelsen av Gud som bödel och Gud som kärlek. (Se Sjukdomen)”.26 Carin 

Franzén finner att, snarare än en sjukdomsskildring bör Sjukdomen ses som formuleringen 

av en stumhetens erfarenhet.27 

Ebba Witt-Brattström läser skildringen av Elje som en beskrivning av psykos – 

schizofreni – uppkommen till följd av den ovan beskrivna genuspräglade konflikten. 

                                                 
22 Kim Eriksson, ”’Apparaten som bättre vet”, romanisering och problembiografi i 

Birgitta Trotzigs Sjukdomen”, Samlaren, årg. 134, 2014, s. 161–197. 
23 Per-Yngve Andersson, Överskridandets strategier – Lyrisk romankonst och dess 

uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers, Örebro 2004, s. 137-188. 
24 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker, Stockholm 1993, s. 89-115. 
25 Christina Bergil, Mörkrets motkrafter - tematik och narration i fem verk av Birgitta 

Trotzig, Stockholm 1995, s. 161. 
26 Birgitta Trotzig, brev till Olov Hartman 28/8 1974, citerat i Bergil, Mörkrets 

motkrafter - tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig, s. 198. 
27 Carin Franzén, För en litteraturens etik, en studie i Birgitta Trotzigs och Katarina 

Frostensons författarskap, Stockholm 2007, s. 66.  
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Grunden för insjuknandet spårar hon till moderns försvinnande.28 Ulf Olsson vänder sig 

emot tendensen att diagnosticera romanens karaktärer. Han ser däri en eftergift åt maktens 

språk, den makt som definierar och upprätthåller gränsen mellan sjukt och sunt. Emot 

denna tendens anför Ulf Olsson brottandet med vansinnet som ett av litteraturens 

ursprungliga element. Hos Trotzig, menar han, är vansinnet omgärdat av tystnad. Istället 

för en psykiatrisk diskurs faller språket i skildringarna in i en upplösande, jag-negerande, 

rytmisk, ofta lyrisk prosa som gestaltar psykosen.29 Mattias Pirholt framhåller, i en 

fenomenologiskt orienterad avhandling, att kroppen ges en central position i 

karaktärsskildringen hos Trotzig, som mellanläge mellan objekt och subjekt; och 

poängterar, att romanen inte kan reduceras till en psykiatrisk fallbeskrivning.30 

Anders Olsson lägger i Läsningar av intet tonvikt vid berättarröstens sakrala drag i 

Trotzigs författarskap.31 Som ett centralt motiv lyfter han fram det dubbla ansiktet: det 

världsliga och det bortomvärldsliga, ikoniska. Skiljelinjen dem emellan är lika absolut 

som den mellan mänsklig lycka och gudomlig nåd. Denna andliga askes anser han 

uttryckas litterärt genom ”den gestaltade negationen” – som uppnås genom ”[p]oetisk 

förtätning” och ”språklig upplösning”.32 Anders Olsson pekar på det sakrala som ett 

utompersonligt perspektiv, förläggande den psykologiska spänningen till språket självt. 

Förekomsten av akronier uppmärksammas av både Anders Olsson och Ulf Olsson. Det 

rör sig om böner, invokationer, skencitat – utsagor som står frikopplade från historien, 

utanför händelseförloppet, och därmed, synbarligen, tillhöriga enbart berättaren. De kan 

vara centralt placerade; exempelvis övergår slutraderna av Sjukdomen i bön. Sådana 

särdrag, menar Anders Olsson, gör att Trotzig inte lämpar sig för en narratologisk analys 

i Genettes anda. Istället förehåller han att man bör söka berättelsens organisering i 

prosadiktens växling mellan ”prosaisk och poetisk strukturering”; den ofta muntliga 

berättarrösten, anser han, för berättelsen med en ”framåtdrivande, amplifierande prosa”.33 

Ulf Olsson finner i sin avhandling om Trotzigs De utsatta brott mot Genettes narrativa 

kategorier, främst i form av den återkommande ”tankedigressionen” – ofta markerad med 

                                                 
28 Witt-Brattström, Ur könets mörker, s. 89-115.  
29 Ulf Olsson, ”Stumhetens röst – språk och vansinne hos Birgitta Trotzig”. I Fem 

författardagar – samlade föreläsningar från författardagarna vid Mälardalens 

högskola 1996-2000, red. Birgitta Ivarson Bergsten, Västerås 2001, s. 225-241.  
30 Mattias Pirholt, Ett språk, ett spår: en studie i Birgitta Trotzigs författarskap, Eslöv 

2005, s. 204-218. 
31 Anders Olsson, Läsningar av intet, Stockholm 2000, s. 388-423. 
32 Ibid., s. 407ff. 
33 Olsson, Läsningar av intet, s. 414f. 
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parentestecken.34 Ulf Olsson noterar hur ett framträdande iterativt drag i romanen 

”berövar historien dess karaktär av unikt… händelseförlopp” och görs till uttryck för 

karaktärernas oföränderlighet, samtidigt som det vidgar berättelsehorisonten mot det 

allmänmänskliga.35 Han diskuterar också förekomsten av en intradiegetisk berättare med 

muntliga drag, och en skriftlig berättare, med skrifttekniska kännetecken och poetiserande 

tendens.  

Sammanfattningsvis kan sägas, att tidigare forskning har lyft frågor kring diskurs och 

berättarröst, genuskonflikt och religiös konflikt, psykosen i litteraturen och huruvida 

läsaren kan och bör ställa diagnoser; och att den har belyst sakrala och andra, för den 

narratologiska analysen motsträviga berättardrag. Jag kommer att beröra flera av dessa 

frågor – berättarröst, diskurs, konflikt – utifrån den narratologiska begreppsapparaten. 

Men mitt fokus kommer att vara på psykosens eller det vanartigas gestaltning och 

berättartekniska dynamik. Min utgångspunkt har varit att just de narrativa egenheterna i 

Trotzigs text ger nyckeln till en djupare förståelse för den mentala ohälsans framställning 

hos henne. Vidare vill jag ge en relief till denna framställning genom en jämförelse med 

vansinnestemat hos Selma Lagerlöf. 

   

5 Analys 

Nedan presenteras mina läsningar av En herrgårdssägen, Kejsarn av Portugallien och 

Sjukdomen, utifrån den Genette-taxonomi som presenterats ovan. Varje romananalys 

föregås av en sammanfattning av dess historia, och efterföljs av en anknytning till tidigare 

forskning. I diskussionsavsnittet kommer analysens delar tas upp för jämförelse.  

 

5.1 En herrgårdssägen  

 
5.1.1 Synopsis 

Uppsalastudenten Gunnar Hede tvingas, för att rädda familjens konkursutsatta järnbruk, 

att åta sig rollen som gårdfarihandlare. Efter en lycklig inledning köper han en hel 

getflock som han ska vandra med söderut för att sälja vidare. De blir överraskade av 

                                                 
34 Ulf Olsson, I det lysande mörkret – en läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, 

Stockholm 1988, s. 180 ff. 
35 Ibid., s. 197. 
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häftigt snöfall och alla getter stryker med. Gunnar drabbas av en outhärdlig skräck för 

alla fyrfota djur. Den föräldralösa Ingrid går in i en djup och gåtfull depression som gör 

henne alldeles förlamad. Tagen för död av sin fosterfamilj, läggs hon i kista, och förs till 

begravningsplatsen. Där går det henne så lyckligt att Gunnar har vägarna förbi, Gunnar 

som Ingrid förälskat sig i som student, och inte igenkänner i hans nya roll som 

sinnesrubbad gårdfarihandlare. Ingrid återvänder till livet. Hon förs av ödets vägar till 

Gunnars barndomsgård, där modern och husan sorgtyngda väntar den förlorade sonens 

återkomst. Ingrid lotsar i den dramatiska upplösningen Gunnar tillbaka till klarsyn och 

självmedvetande; hennes kärlek hjälper honom att övervinna ångesten över och 

förnedringen som hans villfarelser försatt honom i.  

 

5.1.2 Tid 

Berättelsen är framsagd i efterhand. Kronologin är med undantag för ett fåtal förklarande 

tillbakablickar, i det stora hela obruten: tiden i berättelsen följer historien. Händelserna 

som skildras är unika, tidsangivelser (årtal, datum, tidsförlopp) är relativt precisa, som i 

den inledande meningen: ”Det var en skön höstdag hänemot slutet af trettiotalet.”36 

Scenerna är många och långa. Där ges karaktärerna gott om utrymme att visa upp sig. I 

romanens upptakt presenteras Gunnars belägenhet effektivt i en scen där en vän från 

hembygden konfronterar honom med de ekonomiska svårigheter som Gunnars mor 

hemlighållit för honom. Ellipser förekommer, i synnerhet strax efter Gunnars 

sammanbrott; vi förlorar honom ur sikte för en tid för att återfinna honom förvandlad till 

Getabocken. Även hans fatala beslut att lämna Uppsala för att ge sig på gårdfarihandeln 

lämnas utan närmare beskrivning. Ellipserna omfattar med andra ord avgörande skeden i 

Gunnars färd mot vansinnet.  

 

5.1.3 Framställning  

Intern fokaliseringen varvas med noll-fokalisering. Vi tappar tidvis karaktärerna ur 

blickfånget. Så sker med Gunnar när han går in i galenskapen. Vi följer hans smärtsamma 

vandring med getterna genom sjumilaskogens snöyra, vi ser genom hans ögon, när han 

ser getterna begravas i snö. ”Då Hede såg tillbaka på denna rad af drifvor vid vägkanten, 

som alla gömde en djurkropp, och ur hvilka man kunde se horn och klöfvar sticka fram, 

började det att svindla för hans hjärna”. Tilldragelsernas mardrömskaraktär tilltar. 

Getterna ”togo ej ett steg för att gå själfva. Då han släppte taget i hornen, slickade de hans 

                                                 
36 Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen, Stockholm, 1899, s. 1. 



  
 

12 

händer liksom för att bedja honom hjälpa dem”37. Men efter denna smärtpunkt, övergår 

berättelsen i noll-fokalisering och en sammanfattande, summarisk beskrivning av 

Gunnars vidare öde. Lakoniskt konstateras, att ”då förlorade Hede nära nog sitt 

förstånd”.38 Den eljest närvarande berättaren tar således ett steg tillbaka. Narrativet 

pendlar mellan det diegetiska och det mimetiska. Mimetiskt genom rikligheten av 

verklighetsförankrade detaljer och scenernas myckenhet. Gunnars ödesdigra färd med 

getterna genom snöovädret skildras med närgången realism. Samtidigt strör berättaren 

här in kommentarer av sympati för Gunnar och öppna frågor till läsaren, vilket skapar en 

pendling mellan mimesis och dieges, med en berättare som framträder i både sin narrativa 

och kommunikativa funktion. Landskapsbeskrivningarna är både realistiska och fyllda 

med personlig berättarnärvaro, till exempel genom frågor till läsaren.39 Skeenden skildras 

oftast med realistisk detaljåtergivning. Det gäller för den traumatiska erfarenheten med 

getterna. Det gäller även beskrivningen av Ingrids depression, trovärdig i sin enkelhet och 

knapphet: ”Hon för sin del gjorde ej annat än bad Vår Herre, att hon skulle slippa lefva”.40 

Men återkomsten till hälsa och liv sker genom förmedling av det övernaturliga, som när 

ängeln talar till Ingrid när hon ligger levande begravd. Även om realistiska detaljer 

omgärdar Ingrids skendöd och begravning, framstår skeendet för den fokaliserade – 

växelvis Gunnar och Ingrid – som övernaturliga. 

 

5.1.4 Röst  

Berättarnärvaron är överlag stark – markerad med många värderande adjektiv (huset där 

vi ”en skön höstdag” först möter Gunnar beskrivs som ”underlig ensamt”, ”långt borta”, 

”rätt ruskigt och otrefligt”).41 I sammanfattande partier är berättaren närvarande och i 

dialog med både Hede och hans omgivning, inkorporerande bådas synsätt. Under 

getfärden kommunicerar berättaren direkt med läsarna, som för att få förståelse. Men 

berättaren drar sig också tillbaka, i kritiska ögonblick. Lämnade åt sig själva – övergivna 

– utvecklar både Ingrid och Gunnar psykisk ohälsa. Ingrid är utom vårt blickfält under ett 

antal år, varvid hon, som fosterbarn i en prästfamilj, utvecklar en depression som gör 

henne astenisk. Gunnar faller in i sina vanföreställningar inte direkt i samband med 

                                                 
37 Lagerlöf, En herrgårdssägen, s. 32 
38 Ibid., s. 33.  
39 ”Är det icke någon, som har lagt märke till, att man aldrig träffar på så mycket 

solsken, som under högmässan utanför en liten hvit-struken kyrka” frågar sig berättaren 

vid beskrivningen av Råglanda kyrka. Ibid., s. 43.  
40 Ibid., s. 37. 
41 Lagerlöf, En herrgårdssägen, s. 1 



  
 

13 

getfärden utan efteråt, när han inte har någonstans att ta vägen med sina minnesbilder av 

olyckan, när fästmön lämnar honom och berättaren släpper sitt grepp om honom.  

 Gunnar behåller genom de själsliga förvandlingar han genomgår kontakt med en inre 

kärna, genom fiolspelandet. Fiolen blir också det instrument som, under ledning av 

Ingrids kärlek, leder honom tillbaka till verkligheten. Ingrid har sin halvt övernaturliga 

samtalspartner i en drömd röst som leder henne rätt, som är sannare än det som endast 

förefaller verkligt. Ingrid får hemliga meddelanden från Gunnar. De lyser upp hennes 

inre. De är sanna, och hjälper henne att vara sann mot sig själv. Den själsliga ohälsan hos 

dem båda övervinns genom den ordlösa kommunikation, via konsten och det inre seendet, 

som till slut sammanflätar dem.  

 

5.1.5 Sammanfattande anmärkning  

Som Sven-Arne Bergmann påpekar sammanfaller Gunnars mentala omtöckning med en 

plötslig berättartillbakadragenhet; detta infaller efter traumat med getterna. Från att ha 

kunnat följa Gunnar på nära håll lämnas läsaren i ovisshet.42 Läsaren förlorar kontakten 

med Gunnars inre värld. Han lämnas åt sitt öde för en tid. Ingrids inre liv har varit oss 

fördolt sedan den korta stund hon fokuserades av Gunnars, och vår blick. Bristen på 

uppmuntran och uppmärksamhet gör henne med tiden själsligt sjuk. Med intern 

fokalisering återges Gunnars erfarenheter rikligt inledningsvis; men det själsliga mörker 

han går in i återspeglar ett övergivande från berättare och läsare. Vi ser också hur det 

mentala lidandet hos båda två präglas av att kontakten med deras forna jag, deras minnen 

och glädjekällor, är hotad. Och det är genom det överpersonligas förmedling – hos Ingrid 

en änglaröst och för Gunnar slutligen musiken – som de återförs till sina sunda jag, 

därigenom återknytande kontakten med den delvis bistra och pliktfyllda verkligheten.   

 

5.2 Kejsarn av Portugallien 

 

5.2.1 Synopsis 

En daglönearbetare, Jan, och hans hustru Kattrina, i avsidesbyn Skrolycka i Askedalarna 

socken i Värmland, får en dotter, som av fadern får namn efter solen: Klara Fina 

Gulleborg. Dottern vinner Jan till livet. Genom henne blir han en stolt far, till en alldeles 

märkvärdig flicka, som allt tycks gå väl för. Men deras lycka vänder i förtvivlan när Lars 

                                                 
42 Bergmann, Getabock och gravlilja: Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som 

konstnärlig text, s. 185ff. samt s. 197f.  
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Gunnarsson i Falla, son till gamle husbonden, beslutar sig för på tvivelaktiga grunder 

vräka familjen från deras hem, om de inte inom kort kan uppbåda pengar för tomten som 

deras lilla torp står på. Klara Gulla, som börjat närma sig vuxen ålder, erbjuder sig att åka 

till Stockholm för att tjäna ihop pengarna. På det datum då stugan skall tas ifrån dem nås 

makarna på omvägar av brev från dottern, med de nödvändiga pengarna. Men den 

saknade själv återvänder inte. Livet rinner Jan ur händerna. Deprimerad och 

arbetsoförmögen börjar han läsa in tecken från Klara, i allt vad som sker runtom honom. 

När ryktet når bygden, att dottern fallit in i prostitution, fördjupas den värld av föreställd 

ära och makt som Jan byggt upp kring dottern. Hon blir i hans sinne kejsarinna med 

övernaturliga gåvor, över ett lyckorike, Portugallien. själv ser sig Jan, i egenskap av 

kejsarinnans far, förvandlad till Kejsar Johannes av Portugallien. När dottern efter nästan 

arton år återvänder, tål hon inte se sin far, hur han gör sig till åtlöje. Hon övertalar sin mor 

att följa henne med därifrån till Malmö, där hon har inrett en lägenhet åt henne, och lämna 

Jan åt sitt öde. Men just som båten som ska ta dem över sjön lägger ut kommer Jan 

springande, kastar sig från bryggan, och försvinner. Klara Gulla förtärs av ångest över att 

ha orsakat sin fars död. Kattrina, som med tiden fäst sig allt mer med sin galne make, dör 

inom ett år. Genom ånger och självrannsakan försonas Klara Gulla med faderns gestalt, 

som tidigare tedde sig skrämmande men därefter enbart kärleksfull.  

 
5.2.2 Tid  

Historiens tid styr berättelsen. Scenerna är återigen många, kronologin är rak. 

Händelserna är framsagda episodiskt, i representativa scener, där karaktärsdragen 

kommer fram hos de skildrade. Narrativet är singulärt: det som sker en gång skildras 

också en gång. Det episodiska framställningssättet sätter karaktärerna i relief, där varje 

episod belyser viktiga drag och utvecklingsskeden.  

 

5.2.3 Framställning 

Klara Gullas födelse är också ett hjärtats uppvaknande för Jan. Genom den nyföddas 

hjärtslag börjar livet. Genom flickan närmar sig Jan både sig själv och sin omgivning.  

Fokaliseringen är intern och varierad, varvad med noll-fokalisering. Till stor del är det 

genom Jan vi ser. Men det händer att berättaren inkluderar de omgivande människorna i 

Jans synsätt, som om hans betraktelse ägde allmän giltighet. Och ibland vet vi inte säkert 

om det är Jan eller berättaren som ser – den förras perspektiv präglar den senares. Vid 

vandringen till julottan sägs att ”[d]e flesta var tysta, men alla var glada till sinnes. De 

tyckte sig vara ute och vandra som de tre vise män, lysta av en stjärna, för att söka den 
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nyfödde Juda-konungen”.43 Stundtals formulerar berättaren Jans föreställningar som 

sanningar. Det gäller till exempel granarnas förvandling till troll, i samma julotta. Han tar 

upp en psalm, de övriga stämmer i.   

”Då gick det liksom ett sus av ängslan genom trädtrollen. De sköt ner snöhuvorna, så att 

man inte mer såg de arga trollögonen, och de drog tillbaka de utsträckta klorna under 

granbarr och snö. När första versen hade klingat ut, var ingen i stånd att se, att det fanns 

annat än vanliga gamla ofarliga granträd på skogshöjden”.44 

 

5.2.4 Röst  

Berättaren kommenterar ofta händelserna. Kommentarerna ligger nära det förtäljda, 

vittnar om närhet till karaktärerna. De är inflikade i händelseframställningen, och då 

riktade lika mycket till Jan, ofta i vänskaplig dialog, som till läsaren: ”Ja, var hade Jan 

varit med sina tankar? ”.45 Berättaren låtsas oviss om Jans intentioner, så som man gör 

med ett barn: ”De fortsatte längre och längre inåt byn. Det var nästan omöjligt att förstå 

vart de skulle ta vägen. För det kunde väl aldrig vara hos Björn Hindrikssons i Lobyn 

heller, som de ville göra en påhälsning?”.46 Ibland står läsaren som mottagare av 

reflexioner: ”Det var konstigt med den lilla flickan från Skrolycka och hennes far. Det 

såg ut, som om han och hon var så skurna ur ett stycke, att de kunde läsa varandras tankar. 

– – –”47. Tonen är familjär, och tankestrecken uttrycker outtalat samförstånd. Naturen 

beskrivs varsamt och inlevelsefullt. När Jan upplever att granarna sjunger för honom, är 

det bara ett steg vidare i den naturbesjälande riktning som redan etablerats av berättaren. 

Men han vill tillskriva granarna ett syfte med deras sång. Beskrivningen i noll-

fokalisering övergår i intern fokalisering, och Jans stämma blandar sig med berättarens, 

som låter sig ryckas med. ”De här träden, som förstod sig så bra på allting, de borde väl 

kunna spela och sjunga, så att man begrep vad de menade”.48 Det går upp för honom att 

granarna besjunger hans kejserliga härlighet, och han lär sig deras sång. Så fort Jan sluter 

ögonen hör han hela skogens symfoni. Den lyriska ådra, som pulserar i berättelsen, 

mynnar hos honom i extas. ”Inte bara de små ungträden utmed den gamla landsvägen, 

utan hela skogen spelade med. Det var orglar och trummor och trumpeter. Det var små 

                                                 
43 Selma Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien. En värmlandsberättelse, Stockholm 1914, 

s. 33.   
44 Ibid., s. 49. 
45 Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien. En värmlandsberättelse, s. 41. 
46 Ibid., s. 47. 
47 Ibid., s. 57f. 
48 Ibid., s. 175. 
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trastflöjter och bofinkspipor, det var bäckar och näckar, det var klingande blåklockor och 

dundrande hackspettar”. Hans förnimmelseförmåga har stegrats i och med den inbillade 

kejsarkröningen, i takt med avyttrandet av hans förnuft. ”Aldrig hade han hört något så 

grant. Och aldrig hade han lyssnat till någon musik på det sättet. Den satte sig fast i öronen 

på honom, så att han aldrig kunde glömma den”.49 Berättaren motsäger inte Jan, utan 

förhåller sig till honom som en förstående förälder till sitt barn; och Jan skapar ett barns 

förklarade, lättfattliga värld.  

Men lättfattligheten är en yta under vilken framträder en komplexitet och klarsynthet som 

tillåter Jan att ge ord åt det som ligger fördolt för andra. Det sker delvis med hjälp av 

allegorin. För Linnart, som ger honom skjuts när han jagar efter Klara Gulla, säger Jan 

att han tror Klara Gulla blivit kidnappad. ”Jag sa te’n, att jag inga fångvaktare hade sett 

omkring Klara Gulla. ’Såg inte min snälla Linnart Björnsson,’ svara’ han då, ’hur di gick 

vakt omkring’na, när hon for här förbi? Det var Högfärda å Hårdheta, det var Last å Lusta, 

det var alla di, som hon har te å kämpa emot där borta i sitt kejsarrike’”.50 Jans röst blir 

viktig i bygden, på ett sätt som den aldrig varit under hans ”sunda” dagar. Han ägnar 

alltmer tid åt de ensamma, i samtal med de gamla och övergivna.  

 
5.2.5 Sammanfattande anmärkning 

Berättaren är med Jan in i galenskapen. Denna består primärt i vanföreställningen om 

dotterns upphöjdhet, och den vinner mark i honom i takt med att dottern sjunker i det 

kollektiva anseendet. Vi ser med Jans ögon, men ser också vad han inte ser, nämligen 

omgivningens skepsis. Berättarens tilltal är aldrig sarkastiskt eller ironiskt, 

informationsövertaget till trots. Istället är det just överseende, lämnande fritt utrymme åt 

Jans fantasier. Jan blir mänskligare, mer än mänsklig, av sin stollighet. Han rannsakar sig 

själv, och uppbådar en lyhördhet för sin omgivning som gör honom synsk, och han stiger 

i aktning hos de flesta i byn. Längtan efter dottern har tagit formen av religiös dyrkan, 

som fordrar ett rent samvete hos sin utövare. Jan ser människornas fördolda, träffar 

människorna i deras hjärtan med väl valda ord. I allt detta kan vi se i Jan en ordkonstnär, 

en visionär, en tröstens och samvetets röst; kort sagt en litteraturens man, eller en 

förkroppsling av en romantisk idé om författarskapet som nära besläktat med ett 

konstruktivt oförnuft. 

                                                 
49 Ibid., s. 176. 
50 Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien. En värmlandsberättelse, s. 301.  
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 Vivi Edström betonar perspektivförskjutningen och den omvända hierarkin, den 

socialpsykologiska blicken.51 Denna effekt uppnås med den interna fokaliseringen och 

den tillåtande och icke-auktoritativa berättarrösten, som låter oss se sammanhangen som 

Jan inte ser; men som också låter oss uppskatta händelserna utifrån den betydelse Jan ger 

dem. Den splittring i den heliga tvåenigheten som Karl Erik Lagerlöf beskriver leder till 

Jans sinnesförvirring, men kan också sägas vara alltför laddad för att inte vid något 

tillfälle brista, alltför exkluderande för att inte bära på sitt eget straff. Det blir intressant 

om vi ser det i ljuset av Kullgrens analys av romanen. De många roller som Jan prövar, 

den gränsöverskridande karaktären i hans faderskärlek stänger också ute Kattrina, som vi 

hör ytterst lite av, som mest framstår som den gråa kontrasten till deras skimrande 

förbund; hon ligger i regel utanför berättelsens fokus. Och kanske är det ett förhävande 

från Jans sida, när han, förhärligad av faderskapet, går från att vara inget till att bli allt. 

Istället för treenigheten mor – far – dotter finns bara plats för två. Denna tvåsamhet 

stänger ute modern. Kejsarn gör på sätt och vis bot för detta, genom sina omsorger om 

alla människor i byn.  

 Vad min analys visar är hur tidsframställningen sätter karaktärernas utveckling i fokus. 

Tiden är underordnad människorna. Scenerna ger relief åt Jans utveckling. Berättaren 

följer Jan på nära håll, och ömsint; låter sig influeras av honom. Den interna 

fokaliseringen framställer världen sedd genom Jans ögon. En effekt av detta är att Jans 

tolkningar står oemotsagda. I den andan förklaras omgivningens skratt och löje vid Jans 

uppenbarelse i kejsargestalt, med uppriktig förundran och vördnad, som när han sjunger 

sin kejsarvisa: ”och på honom var alla ögon riktade, såsom det skall vara, när man är 

kejsare”.52 Berättaren är kommunikativ, både vänd till läsaren och till Jan, med talrika 

kommentarer. De till läsarna direktframställda kommentarerna känns igen från En 

herrgårdssägen men där finns inte någon motsvarande direktkommunikation mellan 

berättare och karaktär. Tonen i Kejsarn av Portugallien är dialogisk och förstående, som 

den mellan förälder och barn. Jan är fri från förnuftets bojor och hos honom når 

naturlyrism stundtals högre höjder – naturen får verkligen liv – än vad den gör hos 

berättaren, den vuxna.  

 

                                                 
51 Edström 1986, s. 144ff.  
52 Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien. En värmlandsberättelse, s. 177.  
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5.3 Sjukdomen  

Vi ska nu granska Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen med samma narratologiska 

angreppssätt som ovan. 

 

5.3.1 Synopsis  

Vi förflyttar oss till Skurup i Skåne, där Elje växer upp i skuggan av första världskriget, 

med sin tystlåtne, vaksamme far, Albin. Hans mor, en utländsk gästarbetare, lämnar 

spårlöst man och spädbarn. Elje växer upp enstörigt och språkligt eftersatt. Från 

puberteten känner han i sitt inre ”Kejsaren” växa fram, en drömgestalt av ren makt och 

rättfärdighet, som, predikande utrotning av orenheten, alltmer tar över Eljes sinne. Han 

fascineras av de nazistiska arméernas framryckningar i Central- och Östeuropa, och ser 

bakom dessa sin Kejsares järnhand. Elje blir långa tider oduglig till arbete och genomgår 

upprepade tvångsinläggningar. Parallellt växer en flicka upp på den polska landsbygden, 

i en främmande familjs vård, eller vanvård, övergiven av sina föräldrar. Hon ställs från 

späd ålder att vakta grisar, och får bo med dem hon vaktar. Hon utnyttjas, ännu barn, 

sexuellt, av fosterfar och grannar. Vid fjorton års ålder får hon, ren och klädd i vitt, emotta 

nattvarden. Och nattvardsbrödet viskar gåtfullt till henne, ”Du är den du är”. Hon 

föreställer sig därefter i tystnad en furstlig härkomst. Men när hon blir gravid kastas hon 

ut på bar backe. Hon uppsöker sina föräldrar vilka visar sig beklämda, frånvända. En natt 

brinner gården med föräldrarna och deras djur instängda. Flickan, höggravid, fortsätter 

sin vandring, tills hon föder ett dödfött barn. Hon vandrar i töcken med den svarta 

madonnan, en svartsotig gudsmoderikon, för ögonen, in till staden, där hon interneras på 

ett mentalsjukhus. Strax därefter intågar de tyska trupperna. Många år senare uppträder 

ett polskt vårdbiträde utan namn eller minne på St. Lars mentalsjukhus i Lund där Elje är 

intagen. Hon tvingas ta honom på promenader på gården; skräcken hon känner övergår i 

sympati, och en ödesdiger natt förenas deras kroppar i gräset. Elje, sliten mellan den 

längtande pojkens glädje över att äntligen nå in i en annan människa, och Kejsarens 

övermänniskokrav och livsfientliga drift, dräper kvinnan. Strax därefter dör Elje själv, i 

en skogsdunge, omgiven av poliser, av brustet hjärta. 

 

5.3.2 Tid  

Historien framställs i bruten kronologi. Analepser fogar samman berättelsens delar, 

täpper till de informationsluckor som uppstår i och med de många ellipserna. 

Sammanfattningen är det dominerande rörelsemönstret i berättelsen. Scenerna är 

sällsynta. Det dröjer länge innan Elje formulerar sin första mening i berättelsen. De 
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deskriptiva pauserna går ofta bortom sitt omedelbara objekt, och tenderar att uppgå i 

reflexioner och poetiska betraktelser. Eljes tidiga barndom, en tid av väntan på en mor 

som aldrig kommer, berättas med en serie ellipser. ”Kall dagg dryper om 

försommargräset. Det är sommar och ingen kommer […] Så fort fadern vände ryggen till, 

satt pojken uppe vid stora vägen. Där satt han tårlös, en tid som inte gick att räkna. Det 

var om vintern den gången. Nyår kom och trettondag gick […] Till sommaren säger de – 

nu är det sommar igen”. 53 Ellipserna tycks, här och i stort, täcka de för karaktärerna 

formativa tidsmomenten. Den polska flickan – svinvakterskan – ges i likhet med Elje en 

hastigt tecknad bakgrund. En ellips täcker år av lidande: ”Hon var så liten först. Då grät 

hon mycket. Sedan kunde hon aldrig gråta mer” (158). Innehållsdigra passager omvärvs 

av tystnad och osäkerhet, medelst ellipserna: ”plötsligt stod hon i skogsbrynet igen… det 

var natt. Men det var ljust som ljusa dagen. Ty uppe på backen brann stugan som ett 

jättebål” (176) – flickans föräldrahem har satts i brand men hur det har gått till får vi inte 

veta. Istället för händelsen skildras tystnaden efteråt: ”Men de där skriken… genljöd inte 

alls längre i hennes öron” (177). Samma mönster när Elje har dräpt den kvinna som han 

just har legat med: ”Därpå, efter en oändlig tid, kastar solen plötsligt sitt första glödande 

röda sken” (231). Ellipsen och den ofullständiga analepsen omger den ordlösa 

människans handlingar och erfarenheter, i linje med själva hennes stumhet. De 

omfattande informationsluckorna fråntar subjekten deras egen historia, lämnar den 

oförklarad. Den deskriptiva pausen övergår ofta i lyriskt färgade kommentar. 

Beskrivningen av St. Lars mentalsjukhus, till exempel, avslutas så här: ”Men den som 

lade örat mot den varma våta gräsmörka jorden, skulle ha känt darrningar och ekon liksom 

av mångtusenhövdade folkmassors jämmerrop” (14). 

 Framträdande romanen igenom är de iterativa inslagen. “Han gick på den raka tomma 

vägen… fälten låg nedfrusna under något gråaktigt som glänste som fett… på 

uppfartsvägen där stegen klingar tort i det ekolösa. Det var en lång kall blek obestämd 

vinterdag, alltid densamma” (9). Iterationer som dessa tecknar Eljes hopplösa, eviga 

vinter. De understryker oföränderligheten i Eljes liv och hans ogenomträngliga isolering. 

”Människan är ibland utskriven. Sysslar med att koka grismat i ett kallt kök… Sitter 

ibland i sängen som om ingenting hänt. Augusti-september-ljuset är vitt. Var är åren”.  

 Tiden undflyr Elje som i ett töcken. Men i en avgörande vändning mot kejsar-psykosen 

tar en opersonlig, klar tidsuppfattning över: ”Den främmande viljan blir tydligare ju 

                                                 
53 Birgitta Trotzig, Sjukdomen, Stockholm 1972, s. 69f. I det följande hänvisad till 

genom sidnummer inom parentes.  
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längre natten lider. / Natten går långsamt fram. Men den lider. Husklyftor, gårdsklyftor, 

soptunnor. Den andres vilja. Fiendens makt” (143). Tiden, inte Elje, lider; han är krossad, 

inte längre där för att lida och förnimma. Återkommande är motsatsförhållandet mellan 

personligt upplevd tid och yttre, likgiltig tid. Det illustreras av den sällsynta stund av inre 

frid som Albin med Elje i famn, första gången ensam med barnet, erfar: ”Därute gick 

solen kanske sin gång. Men han var härinne med pojken, och tiden hade försvunnit med 

allt annat: de två var här” (56).  

 

5.3.3 Framställning  

Det diegetiska inslaget är starkt, på bekostnad av det mimetiska. Berättaren gör sig 

ständigt påmind, genom lyriska utvikningar och kommentarer till händelseförloppet, och 

genom ett flertal lexikala egenheter. Kasten är tvära mellan närgångenhet och distans till 

karaktärerna, som själva ytterst sällan kommer till tals. Berättaren framkastar vid flera 

tillfällen frågor utan adressat. ”Saker hände. Hände de? Så söndrigt” (6). Vidare: ”Kanske 

var det så likgiltigheten uppkom. / Eller hur uppkommer likgiltigheten?” (7). Därigenom 

byggs osäkerhet upp kring berättarens tillförlitlighet; en osäkerhet som underblåses av 

den stora mängden parenteser i beskrivningarna. Det poetiska bildspråket är 

framträdande, samt en poetisk textstruktur med lösryckta fragment, blankrader, 

citationstecken utan referens, och supprimerad interpunktion. Allt detta försvagar den 

mimetiska berättarfunktionen och drar uppmärksamheten mot berättaren. Karaktärerna 

är, kanske till följd av detta, remarkabla i sin färglöshet och brist på utveckling. Skeenden 

beskrivs inte som erfarenhet utan som generaliserbara tillstånd: ”Ström, Elje, var en 

omyndigförklarad. /Och vad är en omyndigförklarads liv? Det är allmänna lagen på 

enklaste rättframmaste sätt. Skrivas ut och hämtas tillbaka, skrivas ut och hämtas tillbaka” 

(12). Också i narrativt hänseende kan Eljes tystnad ses som en omyndigförklaring.  

En narrativ egenhet hos Trotzig är bönen som vid några tillfällen återkommer. Böneorden 

ökar dramatiken, genom ett slags komprimering av berättelsen till ett känslosamt utrop. 

Bönen drar åt den mimetiska polen, eftersom den är det mest oförmedlade uttrycket för i 

synnerhet Eljes tankar. Den korta bön, som avslutar romanen, bryter sig ut ur narrativet, 

utan någon förmedlande funktion utanför sin egen uppenbarelse.  

 Till allra största del är romanen icke-fokaliserad. Icke-fokaliseringen gäller i regel även 

när huvudpersonernas inre står i fokus. En paradox i sammanhanget är den brist på insyn 

i de handlandes drivkrafter som berättaren själv ger uttryck för. Därtill lämnas väsentlig 

information osagd. Tydligt framträder detta drag vid skildringen av hur Elje utför sitt 

dråp: själva förloppet, sägs det, ”får man föreställa sig” (230). Fokaliseringen är inte 
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statisk. En rörelse från noll-fokalisering till inre fokalisering möjliggör en subtil övergång 

från en opersonligt drömsk fond till Albins förtvivlan över jordbruksarbetet:  

 

Och kropparna gick ner i leran igen liksom frånvarande och utan protester: 

liksom de väldiga ardennerhästarna fogligt lyfte sina tunga hovar och drog, 

drog, så vadade själen tungt tungt i sin lera knähögt midjehögt i drömkvarlevor. 

Mardrömmen om leran som sög: ett hål, en virvel som sög, åt – stövlar, kläder, 

köttet av kroppen, skinnet av benen, bara ett vidunderligt ljudlöst vrål kvar (34). 

 

Styckesindelningen markerar en perspektivförskjutning från den kollektiva erfarenheten 

(icke-fokaliserad) till Albins egna (inre fokalisering). Det första stycket är poetisk bild av 

den tröstlösa arbetsvardagen innefattande arbetskollektivet, som blivit ”kroppar”, 

likställda med hästarna. Det andra stycket är en för Albin återkommande mardrömsbild 

av att brytas ned av det likformiga hårda arbetet. Elje är sällan föremål för intern 

fokalisering. När han är det, övergår denna snart nog i nollfokalisering, som tar sig uttryck 

i visioner eller poetiska betraktelser, som i detta exempel: Elje har för vana att framkalla 

”inre stjärnor”. ”Ville det sig väl, kunde de stanna kvar en hel kväll… Om de ändå hade 

kunnat stanna till natten” (78). Den interna fokaliseringen övergår i yttre: ”På det sättet 

var han verkligen två. En var faderns. Den andra var hemlighetens” (78). Bilden av 

separationen tar över handen, i en poetisk utbrodering, med stark berättarprägel: ”vilket 

ögonblick som helst kunde de två delarna gå var sin väg, åt var sitt håll, en underlig syn! 

En halv människa och en halv människa! – blodig med tvärskurna inälvor och 

hjärtkamrarna blottade… alla ådermynningar och –vindlingar ligger nakna i det ändlösa 

frostljuset det har inte färg och inte morgon” (78f). Intern fokalisering ändar på så vis i 

accentuerad berättarnärvaro. Det opersonliga, eller överpersonliga får paradoxalt nog 

desto mer överhanden, ju närmare vi kommer Elje. Växlingar i fokaliseringen kan skapa 

en stillsam dramatik på det narrativa planet, som i det följande, där den polska flickan 

funderar på vem hon egentligen är. ”Hur skulle någon människa någonsin kunna se den 

hon var i verkligheten?... att vända sig bort var det enda riktiga att göra. Mot denna – som 

inte var hon själv. Nejnej inte hon själv. /Hon låg i lukten. Med slöa halvsovande 

ögonlock. Det rann något litet saliv” (163). I det första stycket i citatet är fokaliseringen 

hos flickan. Det andra stycket är i nollfokalisering; det implicerar en främmande 

betraktare. Vid ett tillfälle får Elje syn på en flickas könsorgan – en ”värmestrålande mörk 

skåra” (84). Fokaliseringen är intern, kanske kan man säga extremt intern: de inre 

processerna som sätts igång av synen är helt i fokus. ”Sedan var det luft, att trampa luft. 

Medan man trampade steg en dvalnad blind smärta upp” (84). Vad som sker i Eljes inre 
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får nästan en främmande karaktär, så avskalad alla yttre referenser, att det inte längre är 

tal om Eljes erfarenheter utan snarare en autonom process, utan förankring i det 

förnimbara: ”det tomma blev allt tommare, luft, söt tom luft, det ekade ihåligt” (84). 

Därmed höljs det erfarande subjektet, Elje, i dunkel, och blir personligen mindre 

närvarande i texten. De tankar och känslor som uppstår tar formen av bilder som i sin tur 

upplöses i lager på lager av poetiska associationer. Exempelvis beskrivs hans första 

blickkontakt med kvinnan han kommer att åtrå med bilder av det ogripbara, 

överväldigande: ”Ljusdis över vatten. Eller stigande sjunkande hägringar i starkt ljus ute 

till sjöss. Det var naket darrande ljus. Det var ett naket svidande ljust hav” (91). Återigen 

sker en hastig rörelse från det mimetiska till det diegetiska; berättarens poetiska ådra tar 

över, abstraherar essensen ur Eljes känsloerfarenhet.  

 
5.3.4 Röst  

I Eljes förnimmelser ekar faderns auktoritära predikningar, i form av fritt indirekt tal: 

”Det var om att lägga världen under sig det handlade. Denna lera skulle lyda. Den skulle 

straffas /…/ Jehova är ordningens Gud och allt vad han gör sker med ordning och syftar 

till att upprätta en ordning” (80). Återgivet tal är ytterligt sällsynt men förekommer i 

samband med bibel- och predikoallusioner. ”Sonen som var hos fadern, tänkte nu Elje” 

(87). ”Lyckliga människor har ingen historia, läste han dessutom i Såningsmannen” (87). 

Elje förefaller tänka i dialog med Skriften. Men över dialogen finner jag antytt, i samma 

styckes slut, ett ironiskt eller subversivt raster, genom det arkaiska ordvalet: ”Och varje 

kväll livnärde fadern honom med såväl lekamlig som andlig spis” (87). Genom det 

komplexa bygget av röster (diskurser) ges en stilistisk illustration av huvudpersonens 

fragmentering. Eljes stumhet bildar en yta där projektioner möts och bryts. Bönen kan 

närmast betraktas som fritt direkt tal. Endast där kan Elje uttrycka sig oförmedlat och 

enkelt: ”Gode Gud låt allting vara som det ser ut som // Jag är en annan än den jag är” (s. 

110). Fritt direkt tal förekommer i frågor utan adressat som i det följande, apropå Eljes 

mor. ”… varför kom hon aldrig tillbaka? kanske var det i henne det hela hängde ihop? 

Men det var så dags nu” (14). Berättarens och Eljes perspektiv tycks här gemensamma. 

Åtminstone den första frågan kunde vara ställd av Elje. Den andra frågans mer 

övergripande natur och slutligen det lakoniska avfärdandet bär berättarens signum.  

 Berättaren är extradiegetisk (utanför handlingsförloppet) men sätter sin starka prägel på 

narrativet – ömsom personlig och deltagande, ömsom ironisk eller distanserad. Ett 

exempel härpå är scenen för Eljes födelse. Den nyfödde nämns först (andaktsfullt) som 

”den nya rösten, den nya varelsens första läte från ännu obrukade stämband”, sedan 
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(förklenande, ironiskt) som ”det nya tillskottet till världshistorien” (30 f). Eljes och 

berättarens perspektiv sammansmälter inte i någon betydande utsträckning. Eljes 

erfarenheter skildras ofta kommenterat och värderat. Där framträder en ideologisk 

berättarfunktion.  

 Språklösheten är ett genomgående drag hos karaktärerna i denna roman. ”Den språklösa” 

är benämningen på Eljes mor, som aldrig kommer till tals, och som snart försvinner. 

Något i henne undflyr försöken till beskrivning. Berättarens allvetenhet blir därmed satt 

i fråga; betraktandet av hennes inre skapar förvirring och tvivel på sinnesförnimmelserna: 

”Den språklösa hon förstod ju inte mycket… Invärtes i henne ett mörker bara 

bortflygande brustenheter skymtade – som i en blåsig havsnatt vingspeglar ibland, man 

vet att det är måsar men vad man egentligen ser är bara ett framblixtrande vitt utan 

meddelande, så vet man då egentligen att det är måsar?” (52). Berättarrösten är 

auktoritativ (konstaterar tvärsäkert: ”hon förstod ju inte mycket”, ”invärtes i henne bara 

ett mörker”) men utsagan sår tvivel kring vad vi vet och inte vet om den skildrade (genom 

undflyende observationer: ”bortflygande brustenheter skymtade”, ”vingspeglar ibland”, 

”ett framblixtrande vitt”) och, på ett mer grundläggande plan, huruvida vi kan lita på våra 

sinnesintryck. Därmed har berättaren både bekräftat och underminerat domen över Eljes 

mor. Även om hon inte kommer till tals, inträffar det att vi kommer Eljes mor nära, och 

det sker när den auktoritativa berättarstämman tystnar. I ett ögonblick av delad tystnad, 

med det sovande spädbarnet i famnen, tillåts en passage av stilla enkelt liv ta gestalt: ”Den 

lilla andedräkten levde varm i råkylan. Träden stod stilla till knäna i lera och våt snö. Här 

var en vägg av stillhet. Det blodiga kunde inte nå henne hit. Den nyfödde var skydd” (52). 

I dessa korta enkla meningar, i frånvaro av kommentarer begränsar sig berättaren till sin 

narrativa funktion, vilket ger ett rofyllt intryck. En likartad inre frid infinner sig hos Albin 

när han finner sig ensam med barnet. ”Detta var i gryningen. – Men gryningen förgick, 

ute blev det så småningom varm vacker morgon, septembersöndagsmorgon. Röster av 

barn som vaknade, av hushåll som satte sig igång… här satt han liksom på avigsidan av 

den annars soliga levande röstbegåvade världen” (56). Det är ett ögonblick av insikt. 

“Känslan av att om han släppte honom ifrån sig skulle skuggan ta dem. En sådan 

ensamhet. Hur hade världen blivit sådan – så öde?” (56). Elje är här faderns värn mot den 

påträngande världen. Vid tillfällen som dessa, då den auktoritativa, värderande 

berättarrösten träder tillbaka, som karaktärerna vidrör sina egna djup.  
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5.3.5 Sammanfattande anmärkning 

Återgivningen präglas av tidsbrott och tystnad; stora sjok av tid sveper förbi utanför 

läsarens synkrets, och i synnerhet de avgörande stunderna i individernas öden. Frånvaron 

av scener, ellipserna, samt de deskriptiva pausernas tendens att lämna historiens ramar; 

allt fördjupar ordlösheten som omgärdar karaktärerna. Tiden i stort har inte ett mänskligt 

ansikte; den förlöper utan samklang med människans inre. Iterationerna ger kropp åt 

tidens likgiltighet, vilken bemäktigar sig karaktärerna, i synnerhet Elje. Det uttalat 

diegetiska framställningssättet släpper fram – ofta på bekostnad av karaktärerna – 

berättarens subjektivitet, utan att denna blir personlig. Ett poetiserande språk förskjuter 

ständigt tyngdpunkten från historien till framställningen. Växelspelet i fokaliseringen – 

där inre ständigt och hastigt övergår i noll-fokalisering – och de inre perspektivens 

flyktighet och sällsynthet underminerar karaktärernas förmåga att erfara. En allt 

genomträngande berättarröst, ironisk, undrande, värderande, avståndstagande och 

närgången, lägger sig över karaktärerna, vilka framlever utan igenkännbar röst; framför 

allt gäller detta Elje. Elje och den polska flickan-vårdbiträdet kännetecknas av en 

röstlöshet vars frånsida är psykosen. Vansinnet är den berättelse om rättfärdighet och 

utvaldhet som uppstår i frånvaron av egen röst. I enstaka stycken begränsar sig berättaren 

till sin narrativa funktion. Då andas de skildrade sin egen livsluft. Men detta händer bara 

Eljes föräldrar, själv blir han slav under dömande och motstridiga stämmor.  

 I likhet med tidigare forskning kring Trotzigs författarskap noterar vi här att romanen 

inkluderar huvudpersonernas hela livslopp, samt att tystnad omger karaktärerna. Min 

narratologiska analys söker påvisa hur Eljes tystnad grundar sig i att han aldrig släpps 

fram av berättaren, och att hans stumhet är ett slagfält för olika diskurser. Kim Eriksson 

har framhävt förekomsten av problembiografins och psykiatrins diskurser, och hur de 

undermineras av den poetiska berättarrösten. Även Ebba Witt-Brattström ser en 

motdiskurs i de poetiska metaforerna. Men jag vill lyfta fram att den poetiska rösten 

underminerar även Elje, hindrar hans karaktär att ta form, i det den förnekar hans 

utvecklingsmöjligheter. Det förekommer nämligen inte en händelse, som Elje tillåts göra 

till erfarenhet. Erfarenheterna sker på berättarplanet, där dramatiken äger rum. Berättaren 

problematiserar och ifrågasätter men distanserar oss icke desto mindre från Elje; tystar 

snarare än stärker honom. Ingen har mig veterligen uppmärksammat de priviligierade 

stunder av berättartillbakadragenhet som skapar andrum åt Eljes far och mor, vilka främst 

äger rum när de var och en ensamma håller sitt barn. Detta har lett till att man inte 

tillräckligt noterat att den karaktär som i största grad växer och närmar sig försoning med 

tillvaron är Albin, som växer i resignerad kärlek (till sin son). 
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 Vad gäller frågan om Eljes eventuella psykiatriska sjukdom, understryker analysen den 

begränsade insyn vi har i karaktärernas subjektivitet – den ringa graden av intern 

fokalisering, de sparsmakade och förvirrande ledtrådar vi får till deras tankar och 

handlingar – vilket undandrar oss ett tillräckligt underlag för diagnosställande, om än 

detta hade legat i vårt intresse. Förekomsten av tankedigressioner, ett berättarens 

priviligierade rum utanför historien, som Ulf Olsson i sin analys av De utsatta betraktar 

som en femte form för narrativ rörelse, utöver de fyra av Genette beskrivna, anser jag i 

Sjukdomen snarast ge uttryck för berättarens subjektivitet i detta höggradigt diegetiska 

narrativ. Tvärtemot Anders Olsson menar jag att en narratologisk analys av Trotzigs verk 

kan ge insikter i författarskapets särart. Föreliggande arbete påvisar narratologiska 

egenheter vilka pekar mot och ger berättarteknisk form åt verkets teman, vilket kan föra 

oss närmare de frågor som genomskjuter texten. Även det som mest synes undandra sig 

en narratologisk granskning, som till exempel den bön som avslutar romanen, vilken kan 

tolkas som en utsaga av en intradiegetisk berättare, när den berättare vi följt ditintills varit 

extradiegetisk. Denna nya berättarstämma kan ses som ett vittnesmål om transcendens 

eller pånyttfödelse, vilket i sin tur knyter an till bokens andliga tematik.  

 

6 Diskussion  

 

6.1 Vansinnets art i de analyserade romanerna   

Slutligen några jämförande ord om vansinnestematiken i de skilda verken. Vansinnet i 

Lagerlöfs romaner leder i slutändan till ökad självinsikt, och låter förena sig med en 

samhällelig uppgift. Gunnar hindras inte i sin affärsverksamhet av sitt sviktande förstånd, 

och förs på sina irrvägar åter till klarsyn och en nyfunnen mogenhet och själsstyrka. Jan 

i Skrolycka når med tiden en viss aktning och en synsk förmåga parad med fördjupad 

människokännedom. Hos Elje däremot ter sig vansinnet förutbestämt och oförsonligt; det 

fördjupar hans alienation och oföretagsamhet. Den lagerlöfska sinnesförvirringen är 

sprungen ur smärtsamma förluster, medan Elje lever utan minnen av några förluster men 

i en känsla av fundamental frånvaro. Jans vanföreställningar är ett sätt att upprätthålla den 

förbindelse med sitt eget hjärta som dottern en gång öppnade. Gunnar behåller kontakten 

med sitt inre genom fiolen. Elje bryts ned som människa för att ge plats åt en främmande 

makt, Kejsaren. Endast det dödliga offret bryter Kejsarens makt. Försoningen genom 

kärlek hos Lagerlöf kontrasterar mot försoning genom döden hos Trotzig.  
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 Vi ser hos Lagerlöf en berättare som samverkar med karaktärerna, sympatiserar med 

dem, tillfälligtvis drar sig tillbaka men aldrig överger dem. Berättarens inställning till, 

och kommunikation med Jan påminner om den kärleksfulle förälderns till sitt barn. 

Trotzigs berättare däremot ifrågasätter och underminerar sina karaktärers utsagor, tankar 

och känslor. Trotzigs narrativ är långt mer diegetiskt än Lagerlöfs. Det mimetiska är 

fullständigt underställt diegesen på samma sätt som tiden i historien, bruten och 

uppluckrad, underkastas narrativets rytm. Hos Lagerlöf gäller de motsatta förhållandena: 

narrativet följer historien, handlingen styr framställningen, och trots en närvarande 

berättare träder karaktärerna och deras omgivningar fram i ett huvudsakligen mimetiskt 

narrativ. Det singulära narrativet hos Lagerlöf, där varje händelse är betydelsefull och 

somliga blir ödesdigra, skiljer sig från den iterativa framställningen hos Trotzig, som 

framhåller just händelsernas betydelselöshet. Selma Lagerlöfs värld är i all sin hårdhet 

öppen för de avvikande: de tillåts tala och handla sådana de är. I Birgitta Trotzigs 

skildring är gränsen mellan sjukt och friskt dragen med avgrundsdjupa ristningar mellan 

människorna. I Lagerlöfs romaner är vansinnet ordrikt och låter tala om sig. Hos Trotzig 

uppstår det i en påtvingad tystnad, i frånvaro av en lyssnande. I linje därmed spelar 

musiken en viktig roll i Jans kejsardrömmar och i Gunnars stunder av klarhet, medan 

ingen musik kan tränga igenom den tystnad som omger Elje. Den brutna 

kommunikationen mellan det avvikande och det sunda får hos Trotzig ett pregnant uttryck 

i berättargestaltens framträdande.  

 

6.2 Sammanfattning  

Denna uppsats har kretsat kring vansinnesmotivet i En herrgårdssägen, Kejsarn av 

Portugallien och Sjukdomen. Med den narratologiska metoden har påvisats, hur den 

mentala omtöckningen uppstår hos huvudpersonerna i skilda relationskonstellationer vis-

a-vis berättaren, samt, givetvis, i en temporal inramning. I En herrgårdssägen växer 

psykisk ohälsa fram i relativ berättartystnad, utom vårt blickfält; vägen tillbaka till hälsa 

går via självinsikt, som tar form inför våra ögon. I Kejsarn av Portugallien tappar vi aldrig 

Jans perspektiv; hans galenskap utvecklas i intim närvaro av en tillåtande berättare. I båda 

romanerna finns ett tillstånd före vansinnet, ett trauma som utlöser det, och antytt ett 

tillstånd efter vansinnet, där försoning har nåtts. I Sjukdomen präglas tiden av hopplöshet 

och frånvaro av utveckling, medan framställningen verkar förfrämligande, berättarrösten 

dominerande, ofta värderande och förminskande. Den narratologiska analysen har 

därmed kunnat ge oss nycklar till förståelse för vansinnets litterära gestaltning hos 
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Lagerlöf och Trotzig, och visat sig kunna ge inblick i de litterära världar och tänkesätt i 

vilka de båda författarna opererar.   
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