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ABSTRACT 

Amalie Skram (1846-1905) was born in Norway but lived in Denmark. She published several 

books about gender relations and built up a reputation as a naturalistic writer. In 1894, a 

nervous breakdown made her seek help from the famous psychiatrist Knud Pontoppidan. He 

sent her to an asylum, but she returned home after spending two months in psychiatric care. In 

1895, Skram published two novels about the painter Else Kant, based on her own experiences 

but not written as autobiographies. The books, Professor Hieronimus and På Sct. Jørgen, 

came to be part of an ongoing debate about the rights of psychiatric patients. 

My purpose is to analyze the exercise of power in Skram's portrayal of psychiatry, 

especially the way it is gendered. The power relations are examined with concepts established 

by Foucault in his power analysis and with relevant medical history as a context. I treat the 

books as fictive narratives, that should not be seen as describing Skram's own experiences.  

My result actualizes several of Foucault's main concepts. Psychiatry works through the 

power to define – the right to give a name. Psychiatry define what madness is, and thus what 

normality is. The patient is, when defined as mad, also defined as unable to tell the truth about 

herself and the world. The treatment is a project of normalization and moral upbringing, 

where the patient is required to learn the norms she is thought to lack, and also to control her 

feelings instead of expressing them. Hysteria is the diagnosis for expressing strong feelings 

and can be read as an opposition to the male society, as well as the medical system.  

Gazes play a big part in these two books. Else is looked at by the medical, defining, gaze. 

She is herself observing the psychiatry and uses her gaze to look at the other patients in a way 

that raises questions about both abnormality and normality. In my reading, the gaze exercises 

power and the so called "male gaze" can also be used by women.  

The text is ambivalent concerning Else's possible madness. She is described as troubled 

and almost psychotic in the beginning, but later as sane. My conclusion is that Else gains her 

own form of sanity, not because of the treatment, but as a way of opposing it. Else is never 

made an object by the objectifying medical gaze. Instead, she creates herself as an agent and a 

subject. She is defined as mad, but is determined to in turn define and describe the psychiatry 

as a form of counter-power.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Amalie Skram (1846-1905) växte upp i Norge men levde från 1884 i Danmark. Hon 

romandebuterade 1885 med äktenskapsskildringen Constance Ring och skrev sedan ett tiotal 

romaner, ett drama och åtskilliga noveller.
1
 Författarskapet undersökte ämnen som var 

laddade i Skrams samtid: äktenskapets baksidor, klassklyftor och sexualmoral. Hon 

influerades av naturalismen, men var ingen renodlad naturalist. 

Våren 1894 blev Amalie Skram inlagd på Kommunehospitalet i Köpenhamn. Efter 25 

dygn flyttades hon till sinnessjukhuset St. Hans. Vistelsen där var planerad till ett helt år, men 

varade i slutänden bara 26 dygn.
2
 1895 publicerades romanerna om Else Kant, Professor 

Hieronimus och På Sct. Jørgen,
3
 på Gyldendalske boghandels forlag i Danmark. Samtidigt 

pågick en tidningsdebatt där före detta patienter ifrågasatte Knud Pontoppidan och rättsläget 

inom psykiatrin. Debatten gjorde att Pontoppidan lämnade sin tjänst.
4 

De båda romanerna beskriver hur Else Kant vårdas inom psykiatrin efter att ha brutit 

samman på grund en tavla hon inte lyckas färdigställa. Porträttet av psykiatrin är kritiskt och i 

fokus för kritiken står professor Hieronimus, överläkare på den avdelning där Else först 

vårdas innan hon förs vidare till sinnessjukhuset Sct. Jørgen. Efter knappt två månader skrivs 

hon ut och genom böckerna ekar hennes löfte om att efteråt skriva om sina upplevelser.  

Astri Johnsen Viestad (1978) uppger att Skrams psykiatriromaner har setts som subjektiva, 

icke-skönlitterära och inaktuella i litteraturhistoriska översikter. 1943 utelämnades de i 

Amalie Skrams samlade verk och 1975 trycktes de för första gången på mer än 50 år (Viestad 

1978, 153). Under 1970-talet fick de båda romanerna den uppmärksamhet som Viestad 

beskriver att de under lång tid inte hade fått. 1975 kom de ut på nytt i Norge och 1976 gavs 

Professor Hieronimus ut i skolutgåva. 1978 översattes de till svenska och samma år blev de 

dubbelt filmatiserade: filmen Formynderne samt tv-pjäsen Else Kant. I samband med denna 

återaktualisering, som sammanföll med en ökad uppmärksamhet för klassiker skrivna av 

kvinnor, skedde också en stor del av forskningen kring Skrams psykiatriromaner. 

 

                                                 
1
 För mer utförlig biografi och bibliografi, se Engelstad 1981, t.ex. 13ff. 

2
 Dessa uppgifter står att finna på flera håll i den tidigare forskningen. Se t.ex. Busk–Jensen 1980, 33. 

3
 Titlarna kan skrivas på andra sätt, bland annat på grund av att senare utgåvor har moderniserat språket och gjort 

det mer norskt. I titeln På Sct. Jørgen kan "På" skrivas "Paa" och "Sct." kan skrivas "S:t" eller "St." Jag har 

använt samma stavning som på försättsbladet i de danska originalupplagorna från 1895. 
4
 Jag har inte haft möjlighet att gå till botten med den tidningsdebatt som skedde, men av de bokrecensioner som 

Gradenwitz (1985) citerar framgår det att recensenter ser böckerna som ett angrepp på Knud Pontoppidan och 

att böckerna ses en del av det större "angrepp" som debatten utgjorde (Gradenwitz 1985, 62-71). Debatten 

beskrivs även av Engelstad 1981, 161. Värt att observera är att Pontoppidan gick vidare till andra statusfyllda 

arbeten som psykiater – hans karriär var inte ruinerad, även om han bytte position. 
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1.1. Syfte, frågeställningar och metod 

Min analys utgår från Michel Foucaults maktanalys, i synnerhet hans analys av psykiatrin, 

men kompletteras med viss medicinhistorisk forskning. Jag förstår romanerna som 

fiktionaliserade berättelser baserade på upplevda händelser, där kritik mot psykiatrin är en 

viktig byggsten. Jag finner inte biografiska fakta avgörande för analysen och genomför ingen 

biografisk analys, även om det i materialet finns utrymme för biografiska tolkningar. 

Mitt syfte är att analysera hur maktutövning skildras i Skrams psykiatriromaner. Jag utgår 

från tre frågeställningar: 

 

 Hur kan maktutövning kopplad till diagnosticering och behandling förstås 

utifrån normer och normalitet?  

 Hur förhåller sig makt och normalitet till genus? 

 Hur är maktutövningen kopplad till att tala, lyssna, betrakta och bli betraktad? 

 

Min metod tog avstamp i närläsning av böckerna. Utifrån de teman jag hittade valde jag 

teorin. Ur teman och teori växte frågeställningarna fram. Jag har upprepade gånger närläst 

böckerna, parallellt med tidigare forskning, medicinhistoria och olika verk av Foucault.  

Primärmaterial och sekundärmaterial har fått befrukta varandra och lett till de underteman 

som uppsatsen analyserar: normalitetens position gentemot galenskapen, att de galnas egna 

berättelser inte tillmäts betydelse, hysterin som ett uppror mot psykiatri och patriarkat, 

behandlingens starka drag av uppfostran samt slutligen blickarnas betydelse för berättelsen. 

 

1.2. Romanerna om Else Kant  

På de första sidorna av Professor Hieronimus kämpar konstnären Else Kant med en målning 

som ska gestalta livsångest. Hon målar hela nätterna, men misslyckas och övertygas om sin 

oduglighet. Samtidigt har hon nervös hosta, sömnproblem, hallucinationer och 

självmordstankar. Konstnärskapet ger skuldkänslor: ”[N]år ikke alt i huset […] gik, som det 

skulde, led hun forfærdeligt, og anklaged sig selv som […] forsømmelig” (Skram 1895a, 2). 

Elses man och husläkare övertygar henne om att hon bör läggas in hos professor 

Hieronimus, som hon har höga tankar om. En gång tidigare har Else varit inlagd på en 

psykiatrisk avdelning, där det var lugnt så att hon kunde sova ut. Else kommer till sjukhuset 

frivilligt och övertygad om att få hjälp, men blir chockad av låsta dörrar och svårt sjuka 

patienter. Hon klarar inte av att anpassa sig till reglerna, vilket gör att personalen betraktar 
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henne som alltmer sjuk. Andra patienters skrik på nätterna gör det omöjligt för Else att sova. 

Maten äcklar henne och hon slutar nästan äta. Else upplever sig inte som sinnessjuk och kan 

inte acceptera att hon är inspärrad. Hennes relation till professor Hieronimus blir en 

maktkamp där hon vägrar underordna sig och där han anser henne vara svårt sjuk.  

Efter en tid förlorar Else hoppet och bestämmer sig för att begå självmord: ”Så skulle det 

da koste hende livet at komme herfra. Ja, ja, det var ikke for dyrt betalt. Ingen betaling var for 

dyr” (Skram 1895a, 178, Skrams kurs.). Samma dag dör en annan patient på avdelningen efter 

ett självmordsförsök och Else känner avsky över att kvinnan övergav sina barn. Elses 

dödslängtan övergår därefter i kampvilja. Hon bestämmer sig för att överleva för sin sons 

skull och för att avslöja missförhållandena inom psykiatrin. Samtidigt pågår en process där 

professor Hieronimus övertygar Elses make om att hon behöver vistas på sinnessjukhus en 

längre tid. I slutet av Professor Hieronimus överförs Else till sinnessjukhuset Sct. Jørgen och 

vistelsen där skildras i uppföljaren, På Sct. Jørgen. Den nya överläkaren är mera förstående, 

men ser Else som onormal och menar att hennes ilska gentemot maken och professor 

Hieronimus är tecken på sinnessjukdom. Även här uppstår en maktkamp där överläkaren 

ibland ger Else hopp om utskrivning och ibland förnekar detta. I längden medger överläkaren 

att Else inte behöver vårdas på Sct. Jørgen. Hon får komma hem efter en knapp månad, istället 

för den årslånga vistelse som professor Hieronimus har föreslagit. Romanen innehåller många 

funderingar kring galenskap och normalitet, väckta av Elses egen situation såväl som av 

hennes interaktion med medpatienter. 

 

1.3. Självbiografi eller fiktion? 

Böckerna om Else Kant är självbiografiskt färgade, men jag betraktar inte böckerna som 

förmedlare av någon slags sanning om Skram själv. Skeendena i romanerna om Else Kant har 

beröringspunkter med Skrams eget liv. De utkom tätt inpå de biografiska händelserna och 

knöts, genom debatten som pågick, till dessa. Det verkar inte ha rått några tvivel för samtiden 

om att professor Hieronimus var en avbild – eller nidbild – av Knud Pontoppidan, som redan 

var utpekad av andra före detta patienter.  

Även om böckerna hade varit rena självbiografier så hade skrivprocessen inneburit 

tolkning och berättandet hade förvrängt berättelsen. Skrams psykiatriromaner lästes utifrån en 

kunskap om att liknande händelser hade ägt rum i Skrams eget liv, men de är inte direkt 

självbiografiska, i och med att fakta och namn har ändrats. Min läsning utgår från att Else 
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Kant och Amalie Skram måste hållas åtskilda. Else Kant kan inte betraktas som en avbildning 

av Amalie Skram och det vi vet om Skram har inte relevans för romanpersonen Else Kant.  

Christine Hamm (2000) pekar på det ironiska i att Else uttrycker att hon ska skriva en bok, 

som tycks vara identisk med den bok läsaren håller i. Detta grepp visar med Hamms ord på 

fiktionens fiktion, samtidigt som det pekar bortom boken och ifrågasätter själva innebörden i 

begreppet författarskap (Hamm 2000, 81). Hamm understryker att Skram valde romanformen 

som ett led i att skapa konst. Böckerna bör läsas som verk av en medveten författare, inte som 

ett vittnesmål (Hamm 2000, 73ff). Dessa utgångspunkter är viktiga för att komma bort från en 

syn där Skram passivt berättar om det hon har varit med om. Som erfaren författare och 

offentlig person var Skram inte bara psykiatripatient, utan också medveten och aktiv konstnär.  

Jag ser böckerna om Else Kant som en ambivalent berättelse där Elses eventuella 

galenskap inte har en självklar tolkning och där de självbiografiska dragen är en del av ett 

fiktionaliserat romanbygge. Jag behandlar därför böckerna som fiktiva verk med en 

bakomliggande författarstrategi. 

 

1.4. Ordval och förtydliganden 

Eftersom Skrams psykiatriromaner porträtterar kvinnliga patienter kommer jag att fokusera på 

den kvinnliga patientens position i det sena artonhundratalets psykiatri. Jag använder därför 

"hon" som pronomen när jag talar om en ospecificerad patient, snarare än att uttrycka mig 

könsneutralt. Jag syftar nämligen genomgående på kvinnliga psykiatripatienter. 

Jag använder begrepp som "galenskap" och "galen". Mer neutrala begrepp, som psykisk 

sjukdom, riskerar att bli anakronismer. Dessutom har dessa negativt laddade ord en funktion, 

nämligen att visa den negativa laddningen i allt som anses onormalt. Det jag kallar 

"galenskap" är inte en neutral företeelse och neutrala ord riskerar att överskugga de sociala 

implikationerna i psykisk sjukdom, samtidigt som det faktum att Skrams romaner skrev 1895 

innebär att moderna begrepp inte var i bruk. I romanerna om Else Kant används ord som 

"galskap" och "galehus" i opposition till psykiatrins neutrala benämningar, även om också 

"sindssyg" är ofta förekommande. Foucault använder genomgående begrepp som "folie", som 

på svenska översätts med galenskap eller vansinne. Jag har valt att genomgående används 

ordet galenskap som beteckning på psykisk sjukdom, trots att - och delvis för att - ordet har en 

uttalat negativ klang. Som beteckning på de som inte anses galna använder jag ofta "icke-

galen", men ibland även "förnuftig", vilket inte är menat som en positivt värdeladdad 

beskrivning utan utgår från motsatsparet galenskap-förnuft. 
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I enlighet med Foucaults maktanalys, som bygger på ett socialkonstruktivistiskt tänkande, 

ser jag "galenskap" som en social konstruktion med olika betydelse i olika tidsperioder och i 

olika kontexter. 1890-talets psykiatri är en produkt av sin tid med dess tänkande och 

värderingar. Psykiatrin liksom psykiatern är sociala konstruktioner, eftersom de är funktioner 

som fylls med tidsbundet innehåll och tidsbunden laddning. Mitt uppsatsskrivande äger rum i 

en annan tid och en annan diskurs. Jag kan aldrig placera mig i 1895 års diskurs. Även om jag 

kan försöka förhålla mig medvetet till det faktum att jag talar utifrån andra förutsättningar så 

kommer min tid och mina förutfattade meningar att färga min läsning och min analys. 

Medicinhistoriskt förstår jag böckerna utifrån att de är tillkomna efter psykiatrins framväxt 

under 1800-talet, men innan psykoanalysens genombrott. Dessutom var antalet mediciner 

inom psykiatrin ytterst begränsat. Först under nittonhundratalet blev psykiatrin allt mer en 

fråga om medicinering, samtidigt som extrema tvångsmedel som lobotomering och 

tvångssterilisering slog igenom som behandlingsmetoder. Den psykiatri som Skram beskriver 

hade viss tillgång till mediciner, till exempel lugnande kloral, och medikalisering gjorde att 

galenskap sågs som ett medicinskt problem. Behandlingen skedde dock med moraliska medel, 

snarare än det tidigare fysiska våldet eller den senare medicineringen och lobotomeringen. 

 

1.5. Tidigare forskning 

Denna forskningsgenomgång redogör för den tidigare forskning om Skrams psykiatriromaner, 

även den jag inte senare kommer att referera till. Där ingen titel anges är forskaren 

litteraturvetare, eftersom den titeln annars skulle upprepas väldigt ofta. Löpande i analysen 

kommer även annan forskning, till exempel medicinhistorisk, att presenteras.  

Irene Engelstads undersöker i sin avhandling, Sammenbrudd och gjennombrudd (1984), 

Skrams äktenskapsromaner och psykiatriromaner utifrån en psykoanalytisk tolkningshorisont. 

Slutsatsen är att äktenskapsromanerna skildrar sammanbrott, medan psykiatriromanerna slutar 

med ett genombrott. Engelstad har även skrivit Amalie Skram om seg selv (1981) och bidragit 

till Amalie Skrams verden (1996a). I ett antologibidrag (1996b) beskriver hon böckerna om 

Else Kant som konstnärsromaner, utifrån begreppen symbolism och naturalism. 

Idéhistorikern Hilde Bondevik intresserar sig för hysteri och har skrivit om Skram i sin 

avhandling, Medisinens orden og hysteriets uorden. Hysteri i Norge 1870-1915 (2007). Även 

i artiklar från 2009 och 2010 beskriver Bondevik hur Skram aktivt använde hysterins 

uttrycksformer för sina egna syften. 



 

6 

 

Antonie Tiberg (1910) skrev den första biografin över Amalie Skram. Den har följts av 

flera andra, men Tibergs biografi är den enda jag refererar till och då i begränsad omfattning. 

Psykiatern Borghild Krane har skrivit Amalie Skram og kvinnens problem (1951) och Amalie 

Skrams diktning (1961). Den förstnämnda består av biografiska tolkningar, den senare är 

litteraturinriktad. Båda böckerna utgår från ett psykoanalytiskt perspektiv.  

Vagn Lyhne (1980) skriver i sin bok Eksperimentere som en gal om Skram och 1890-talets 

psykiatridebatt, med både psykoanalytiska och medicinhistoriska analyser, samt vissa 

maktperspektiv. Amanda M. Sheffer (2011) har skrivit en avhandling där ett kapitel fokuserar 

på förhållandet mellan Else Kant och sjuksköterskorna. Sheffer har Foucaults tankar som 

bakgrund, men tillämpar inte hans maktanalys.  

Unni Langås (2003) har i en artikel analyserat Professor Hieronimus ur ett feministiskt och 

psykoanalytiskt perspektiv, med viss maktanalys. Även Lise Busk-Jensen (1980) använder 

psykoanalytisk teori i en artikel. Pil Dahlerup (1975) undersöker i sin artikel den 

antipsykiatriska, feministiska kritikens effekt på receptionen av romanerna. Anne Birgitte 

Rønning (1984) har skrivit en artikel om kvinnoförtryck i romanerna. Gun Edberg-Caldwell 

(1997) jämför i en artikel Professor Hieronimus med Perkin Gilmans The Yellow Wallpaper. 

Christine Hamm (2000) analyserar i ett bokkapitel båda Skrams psykiatriromaner utifrån 

ett narratologiskt perspektiv. Även Petter Aaslestad (2009) tillämpar i en artikel narratologisk 

analys. Jette Lundbo Levy och Astri Johnsen Viestad (1978) skrev förord till 1970-talets 

återutgivningar av böckerna, som jag har tagit del av i svensk översättning. Slutligen bör 

nämnas att Ulf Olsson som skriver om bland annat Skrams psykiatriromaner, utifrån 

Foucaults maktanalys, i sin bok Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen (2002). 

Förutom dessa källor, som jag refererar till i olika sammanhang och i olika omfattning, 

finns även mer material som jag har tagit del av men inte refererar till. Ofta beror det på mina 

egna avgränsningar, men ibland är anledningen att källan inte har vetenskapliga anspråk. För 

att ge en helhetsbild av forskningsläget kommer jag nu kort att beskriva även de källor som 

jag inte har haft anledning eller möjlighet att referera till.  

Mogens Gradenwitz (1985) samlar historiskt källmaterial kring debatten om Knud 

Pontopiddan, bland annat Skrams sjukhusjournaler, som jag inte har analyserat eftersom jag 

inte fokuserar på den biografiska bakgrunden. Pontoppidan själv har skrivit försvarsskriften 

6te afdelings Jammersminde (1978), som ursprungligen kom ut 1897. Den har av 

avgränsningsskäl fått utgå ur analysen, även om den innehåller intressanta perspektiv.  

Etnologen Lars-Eric Jönsson (2010) skriver om Professor Hieronimus i en bok om 

skönlitterära psykiatriskildringar. Liksom författaren Thorvald Steen (2000) skriver Jönsson i 
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essäform, men genomför ingen analys. Då Steens och Jönssons texter inte varit möjliga att 

jämföra med regelrätt forskning har jag valt att utelämna dem.  

Psykiatrerna Johan Bremer (1996) och Nils Retterstøl (2004) försvarar Knud Pontopiddan 

och diagnosticerar psykisk sjukdom hos Skram. Det hade varit intressant att analysera dessa 

verk utifrån deras speciella förutsättningar, det vill säga att de skriver in sig i medicinhistorien 

snarare än i litteraturvetenskapen, men utrymme för en sådan analys har tyvärr inte funnits. 

I samband med en översättning av romanerna om Else Kant skrevs tre bidrag av Elaine 

Showalter, Katherine Jane Hanson och Judith Messick (1992). Jag har valt att inte referera till 

dessa tre texter då de introducerar böckerna kortfattat och för en engelsktalande publik, men 

inte tillför något väsentligt som inte framgår i övrig forskning.  

Utöver detta finns dessutom en riklig forskning kring äktenskapsromanerna och ett antal 

biografier över Skram. Jag har tagit del av flera uppsatser på kandidat-, magister- och 

mastersnivå, men på grund av utrymmesskäl har jag inte refererat till dessa. 

 

1.6. Vad finns kvar att utforska? 

Makt ingår som en dimension i många tidigare studier, men teoribildningen är ofta 

psykoanalytisk, med fokus på Elses drömmar och sexuella identitet. Slutsatser som utgår från 

makt står att finna i nästan all tidigare forskning, men inte tillsammans med en utförlig 

användning av foucauldiansk maktanalys. Jag kommer att samla de tidigare slutsatser som har 

relevans för en maktanalys och därefter bygga vidare på dem. 

Medicinhistoria har ofta åberopats i viss mån, men sällan utförligt. På Sct. Jørgen har 

utelämnats ur en stor del av forskningen. Busk-Jensen menar att På Sct. Jørgen inte tillfogar 

”noget væsentligt nyt til problematikken” (Busk-Jensen 1980, 34), vilket jag vill nyansera. 

Även Lundbo Levys (1978) uttalande om att böckerna inte behandlar "innehållet i 

normalitetsbegreppet" (Lundbo Levy 1978, 184) vill jag ifrågasätta genom att visa hur 

normaliteten diskuteras och problematiseras av Skram. 

Jag anser att det finns anledning att undersöka båda böckerna om Else Kant, med 

utgångspunkt i Foucaults maktperspektiv. En mer utförlig maktanalys kan nå djupare än 

tidigare forskning, just när det gäller maktaspekterna. 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER: FOUCAULT 

Den franske idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) kan, lätt förenklat, beskrivas som 

poststrukturalist, postmodernist och socialkonstruktivist. Foucault ägnade en stor del av sitt 
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skrivande åt makt och normalitet, särskilt med inriktning på psykiatri. Här redogör jag för 

Foucaults maktbegrepp, men presentationen fördjupas sedan när olika begrepp kommer till 

användning under analysens gång. Jag använder även Foucaults diskursbegrepp och 

subjektsbegrepp, men de presenteras för tydlighetens skull i själva analysen. Vissa av 

Foucaults maktbegrepp, till exempel governmentalitet och biomakt, har jag inte funnit 

användbara för min analys. De finns därför inte med i denna teoretiska genomgång, som 

inleds med en presentation av de verk av Foucault som jag hänvisar till. 

 

2.1. Genomgång av aktuella texter  

Foucault skrev en mängd böcker och andra texter, samt höll ett stort antal föreläsningar, med 

vissa genensamma nämnare men med olika inriktning. Vissa tankesätt är sig lika över tid, 

medan andra ändras. Jag har behövt begränsa mig till att främst ta avstamp i de av Foucaults 

texter som redovisar hans maktbegrepp, samt de som handlar om psykiatri.  

Per-Anders Tengland (2012), professor i hälsofilosofi, beskriver tre faser i Foucaults 

skrivande:  

 

1. Från Vansinnets historia 1961 till Vetandets arkeologi 1969 är fokus på 

vetenskapsteori och studier av vetande i historiska diskurser. 

2. Sjuttiotalet beskrivs av Tengland som en "period där maktbegreppet står i centrum", 

till exempel i form av boken Övervakning och straff från 1975. 

3. Slutligen, fram till Foucaults död 1984, en fas med fokus på subjektets självreglering. 

 

Tengland understryker att Foucault själv omtolkade sitt tidigare arbete löpande. Han såg 

Vansinnets historia som en bok om makt, även om han inte hade utvecklat sitt maktbegrepp 

när den skrevs. Han såg till sist alla sina verk som en berättelse "om hur människor blir eller 

formas till subjekt" (234ff), även om subjektet är frånvarande i en stor del av hans texter. 

Dessa faser går alltså in i varandra, som en del av hur Foucault själv förändrades. 

De böcker av Foucault som jag stöder mig på är huvudsakligen från den period då 

maktbegreppet stod i centrum. Det främsta undantaget är Vansinnets historia, eftersom den är 

central för Foucaults diskussion om galenskap.
5
 Totalt refererar jag till ett tiotal texter av 

                                                 
5 
Jag har utelämnat Foucualts allra första bok, Maladie mentale et personnalité från 1954 som 1962 reviderades 

till Maladie mentale et psychologique. Den boken tog Foucault själv tog avstånd ifrån senare (se Dreyfus 1987, 

ivv) och även om den ger en djupare förståelse av hans tankar, just för att den är opolerad jämfört med hans 

senare verk, så är den inte jämförbar med de andra texter av Foucault som jag har influerats av. 
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Foucault. Vissa är mer genomgående förekommande i min analys, medan andra får förklara 

enstaka aspekter av Foucaults analytiska ramverk. I denna inledande presentation vill jag ge 

en översikt av vilka texter som har varit centrala och för vad, samt när de ursprungligen 

publicerades eller skapades.  

När det gäller Foucaults analyser av psykiatri och normalitet/galenskap tar jag avstamp i 

hans tidiga verk Folie et dérasion från 1961 (Vansinnets historia, 2010b) samt två böcker med 

föreläsningar från Collège de France: Les anormaux från 1973-1974 (Abnormal, 2003a) och 

Le pouvoir psychiatrique från 1974-1975 (Psychiatric power, 2006).  

För att få en förståelse av Foucaults maktbegrepp har jag utgått från tre tillfällen där han 

ägnar mer utrymme än annars åt att förklara vad makt är och inte är: första bandet av Historie 

de la sexualité från 1976 (Sexualitetens historia. Bd 1. Viljan att veta, 2002), föreläsningen 

"Las mailles du pouvoir" från 1976 ("Maktens maskor" i Diskursernas kamp, 2008) och 

ytterligare en samling med föreläsningar, nämligen Sécurité, territoire, population från 1977-

1978 (Säkerhet, territorium, befolkning, 2010a). Två andra verk som har bidragit till min 

förståelse av Foucaults syn på makt är urvalsvolymen Power/knowledge. Selected interviews 

and other writings 1972-1977 (publicerad 1980) och en artikel av Foucault med engelska som 

originalspråk, "The subject and power" (1982). 

För min förståelse av Foucaults diskursbegrepp tar jag avstamp i L'ordre du discours från 

1970 (Diskursens ordning, 1993) och den korta texten "Le discours ne doit pas étre pris 

comme..." ("Diskursen ska inte uppfattas som...", i Diskursernas kamp, 2008).  

Slutligen har Naissance de la clinique från 1963 (The Birth of the Clinic, 1994) legat till 

grund för min förståelse av den medicinska blicken, medan jag har hittat betydelsefulla 

diskussioner om disciplinering och självdisciplinering i Surveiller et punir från 1975 

(Övervakning och straff, 2003b).  

 

2.2. Grunddragen i Foucaults maktanalys 

Enligt Foucault är makt oundviklig – vi kan aldrig undkomma makt. Samtidigt är makt, ur 

Foucaults perspektiv, något decentraliserat. Det finns ingen central eller primär makt, utan 

många olika former av makt som existerar parallellt med varandra. De olika formerna av makt 

kan enligt Foucault inte reduceras till frågor om juridik eller politik, eftersom makt är 

närvarande på alla samhällets nivåer (Foucault 2008, 206ff och Foucault 2002, 95ff). 

Det innebär att vi inte kan "tala om makten om vi ska göra en maktanalys". Istället måste 

vi "tala om makterna och försöka lokalisera dem och deras specifika historiska och 
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geografiska plats". Samhället beskrivs då som ett utrymme "där olika makter sidoordnas, 

förbinds, samordnas och rentav bildar en hierarki men ändå förblir specifika". Med andra ord: 

"Samhället är en arkipelag av olika makter." (Foucault 2008, 209, Foucaults kurs.)
6
 

Det Foucault kallar makt kan inte innehas eller ägas, inte heller ges eller fås, bara cirkulera 

mellan människor. Makt i Foucaults mening handlar inte om specifika innehavare eller 

institutioner, utan utövas av alla, överallt, hela tiden. Olika former av maktutövning sker med 

olika tekniker eller strategier, eftersom makt är heterogen och specifik. Dessutom är alla 

former av makt stadda i ständig förändring (Foucault 2008, 206ff och Foucault 2002, 95ff) 

Foucault hävdar att makt inte främst förhindrar eller förbjuder. Makternas innebörd är 

produktion och makt som produktiv teknologi genomsyrar alla verksamheter. Makternas 

kontrollerande funktioner kan, om de ska leda till att någonting uppnås, inte vara betungande 

eller negativa. Makt som inte syftar till produktion förgör sig själv (Foucault 2008, 210ff).  

 

2.3. Maktutövning 

Foucault ser makt om allestädes närvarande, men inte "därför att den omsluter allt, utan därför 

att den kommer överallt ifrån". Makt "skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i 

varje relation mellan en punkt och en annan" (Foucault 2002, 103). Dessa citat understryker 

det faktum att makt i foucauldiansk mening inte existerar i sig själv, utan utövas aktivt av alla 

människor, utifrån olika positioner.  

I texten "The Subject and Power" (1982) tydliggörs dessa aspekter. Foucault skriver att 

makt inte existerar "universally in a concentrated or diffused form". Istället menar han att 

"[p]ower exists only when it is put into action" (Foucault 1982, 787). Därför bör den som 

analyserar makt inte fråga sig hur makt manifesterar sig, utan hur den utövas och vad som 

händer när individer utövar makt (Foucault 1982, 786). 

Foucault (1982) understryker att maktutövning inte handlar om våld eller tvång, utan om 

påverkan på andras handlingar. Det innebär att även den som har ett underläge i en 

maktrelation är en aktör och att maktutövningen handlar om att påverka andras handlingar. 

Makt är något som förför, förenklar eller försvårar och som hela tiden består av handlingar 

riktade mot handlingar (Foucault 1982, 786-792). 

Foucault (2010a) menar även att eftersom makt består av handlingar är det intressanta för 

en analys inte själva makten utan "det varigenom makten passerar och hur den äger rum: 

                                                 
6
 För enkelhetens skull kommer jag att använda ordet "makten", till exempel i fraser som "makten att definiera", 

utan att min förståelse av makt utgår från makt som singulär, primär eller centraliserad. 
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mellan vilka subjekt och punkter, enligt vilka tillvägagångssätt och med vilka effekter" 

(Foucault 2010a, 23). Fokus i studiet av makt är alltså hur makt utövas.  

2.4. Maktrelationer 

Makt hos Foucault är en aktiv kraft som utövas i relationer. I maktrelationer finns de som 

befinner sig i ett underläge och de som har ett övertag, det vill säga olika maktpositioner. 

Makt i denna betydelse är inte något som används mot individer – istället äger makt rum 

genom individer (Foucault 1980, 89 och 98).  

Foucault (2010a) understryker att makt är inneboende och nödvändig i alla relationer:  

 

Makten ligger inte till grund för sig själv och den uppstår inte ur sig själv. [...] Det finns inte 

familjerelationer och sedan maktmekanismer, det finns inte sexuella relationer och sedan, vid sidan om 

eller ovanför, maktmekanismer. Maktmekanismer är en integrerad del av av alla dessa relationer. 

(Foucault 2010a, 24) 

 

Maktrelationer är alltså inte jämnstarka, utan strukturerade utifrån överläge och underläge, 

men makt genomsyrar hela samhället och alla relationer.  

 

2.5. Makt och motstånd 

Om nu makt finns överallt, hela tiden och inte går att undkomma – hur kan det då finnas 

motstånd mot makt? Enligt Foucault (2002) hänger motstånd och makt mycket tätt samman. I 

och med att maktrelationer innebär olika maktpositioner så finns även styrkeförhållanden och 

Foucault menar att "[d]et är inom ramen för detta fält av styrkeförhållanden som man måste 

försöka analysera maktmekanismerna" (Foucault 2002, 106).  

Maktrelationer skapas i ett ständigt föränderligt samspel mellan olika maktpositioner, som 

alltid innebär motstånd. Motståndet kan enligt Foucault vara stort eller litet, stabilt eller 

tillfälligt, spontant eller planerat – men makt innebär motstånd. Motstånd kan "bara existera 

inom maktrelationernas strategiska fält". Det är, med andra ord, den "andra sidan i 

maktrelationerna". Det motstånd som Foucault beskriver kan med ett ord kallas motmakt. 

Denna motmakt kommer aldrig undan makten, utan är på grund av sin motposition en ständigt 

närvarande del av all maktutövning och alla maktrelationer (Foucault 2002, 105f).  

 

2.6. Feministisk kritik 

Mycket kritik har riktats mot Foucault, till exempel att han är eurocentrisk, könsblind och 

benägen att tappa bort individen. Jag berör här kortfattat kritiken mot Foucaults nonchalans 

inför kvinnors ställning i samhället. 
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Sociologen Caroline Ramazanoglu (1993) hävdar att Foucault underminerar feminismen 

genom sitt ointresse för genus. Hans maktanalys har erbjudit möjligheter för feministiska 

forskare, men även om Foucault har intressanta och användbara idéer så är de inte kompatibla 

med feminism. Foucaults syn på makt som ett icke-hierarkiskt och instabilt fenomen är 

nämligen, enligt Ramazanoglu, inte förenlig med patriarkatet som grundläggande 

maktstruktur (Ramazanoglu 1993, 3ff). 

Alla feministiska forskare är inte lika beredda att helt förkasta Foucault - tvärtom, hans 

teorier är väl använda inom genusvetenskapen och har influerat teoretiker som Judith Butler 

och Joan Wallach Scott. Statsvetaren Shane Phelan (1990) beskriver att feministisk forskning 

har tagit avstånd från Foucault både för att han inte visade tillräckligt stöd för den 

feministiska kampen och för att hans tankar anses omöjliga att förena med både feminism och 

andra former av kamp. Hon menar dock att "Foucault's work is indeed vital for the 

development of feminist theory" (Phelan 1990, 421). 

Även om Foucault berör genus i sin diskussion om hysteriska kvinnor så är han påfallande 

könsblind, till exempel i sina verk om sexualitetens historia, och kan inte betraktas som en 

medvetet feministisk teoretiker. Jag menar dock att det går att använda Foucaults syn på makt 

som ett dynamiskt och mångbottnat fenomen som aldrig är helt enkelriktad och ofta 

komplext, men samtidigt vara medveten om att makt är strukturellt snedfördelad i ett 

patriarkalt system. Det fokus på genus som Foucault saknade är möjligt att förena med hans 

maktanalys, men Foucault bör användas med en feministisk medvetenhet.  

 

3. GALENSKAP OCH NORMALITET 

I en diskussion om galenskap är det oundvikligt att också diskutera normaliteten, eftersom 

definitionen av galenskap utgår från en jämförelse med det normala. I detta första 

analyskapitel tar jag avstamp i böckernas dubbla sätt att beskriva Elses eventuella galenskap, 

för att sedan undersöka hennes upplevelser av att göras galen. Jag diskuterar abnormitetens 

koppling till normen och hur abnormitet framträder i böckerna om Else. Avslutningsvis 

skriver jag om Elses upplevelser av att inte längre behandlas som människa och undersöker då 

hur normalitet hör samman med mänsklighet och galenskap med djuriskhet.  

 

3.1. Den ambivalenta kompositionen 

Den samtida kritiken frågade sig om Else var galen och om hon blev bättre av behandlingen 

(Engelstad 1984, 168), en följd av de dubbla budskap som romanen ger. Det finns olika 
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tolkningsmöjligheter på olika nivåer. Finns det grund för att kalla Else galen? Om inte, varför 

ses hon ändå som galen av psykiatrin? Om Else är det som kallas galen, slutar hon i så fall att 

vara det? När upphör hon att vara det som kallas galen – och varför? Blir hon frisk på grund 

av behandlingen, eller som en följd av någonting annat? 

Vad är egentligen det som kallas för galenskap? Talar vi om en sjukdom i form av ett 

biologiskt faktum, eller om en social konstruktion? Det är inte alltid tydligt i diskussionerna 

kring Skrams böcker vilka svar olika forskare ger på dessa frågor. Inte heller böckerna om 

Else Kant ger några enkla eller entydiga svar om hur Else eller berättaren ser på galenskap, 

samtidigt som frågan är central i intrigen.  

I början av Professor Hieronimus går Else med på att hon är det som kallas galen och låter 

sig därför läggas in på sjukhus. Senare i samma bok menar hon inte längre att hon borde 

kallas galen och i På Sct. Jørgen hävdar hon att det har aldrig har funnits grund för att kalla 

henne galen. Förutom denna splittring finns också olikheter i omgivningens sätt att se på Else. 

Professor Hieronimus betraktar henne som galen. Överläkaren på Sct. Jørgen är ambivalent, 

men menar åtminstone att hon inte är normal. Sjuksköterskorna beskriver henne flera gånger 

som icke-galen, men behandlar henne oftast som galen eftersom det är så läkarna har 

definierat henne. Elses man och husläkare verkar se henne som galen, för att professor 

Hieronimus gör det, men de framställs som att de har respekt för auktoriteten snarare än att de 

själva är helhjärtat övertygade.  

Så som Else beskrivs i Professor Hieronimus så framstår hon inte som frisk, men det 

sjukdomstillstånd som beskrivs kan tolkas på olika sätt. Flertalet forskare är överens om att 

Else insjuknar på grund av svårigheter att samtidigt vara hustru, konstnär och mor, vilket har 

gott stöd i texten. Engelstad, Langås och Lyhne menar dock att Else har mer djupliggande 

problem, vilket inte heller är några orimliga slutsatser.  

Gör situationen på sjukhuset Else sjukare än hon egentligen är? Som jag kommer att visa i 

analysen beskriver Else att sjukhuset nästan gör henne galen, men innan hon kommer dit 

beskrivs hon som självmordsbenägen och plågad av hallucinationer. Det framgår tydligt 

varför Else anses vara i behov av psykiatrisk vård, men senare beskrivs vården som att den 

försämrar hennes tillstånd och att hon aldrig behövde vården, utan bara behöver komma 

därifrån. En förklaring är att Elses förväntningar på en lugn miljö och förstående vårdare inte 

uppfylls – men om Else bara är uttröttad, varför läggs då sådan kraft vid att beskriva henne 

som nedbruten och i behov av vård, när hon sedan beskrivs som att hon inte behöver vårdas?  

I början av Professor Hieronimus lider Else av nervös hosta, hallucinationer, 

självmordstankar och sömnlöshet. Hon är nära att försöka ta livet av sig, men blir hindrad av 
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maken. Trots sitt utsatta läge insisterar hon på att hon inte är sjuk. När hon hallucinerar 

hävdar hon att synerna är sanna; att Knut inte ser hästar springa genom huset beror på att han 

vare sig kan se eller höra (Skram 1895a, 12-18). Det framställs som att Else genomgår ett 

nervöst sammanbrott, även om sammanbrottet kan bero på den press som hon är utsatt för.  

När maken Knut frågar om Else vill skrivas in på sjukhuset vill hon det gärna och ser sig 

som sjuk: ”For jeg er jo altså ikke normal.” (Skram 1895a, 22) Här internaliserar Else en syn 

på sig själv som onormal. Det är illustrativt att hon beskriver sig som onormal just när hon går 

med på en sjukhusvistelse, eftersom de normala inte behöver vistas på sjukhuset. När Else ser 

sig som onormal omskapar hon sin självbild och därmed sig själv, påverkad av omvärlden. 

Hon skapar sig själv som sjuk och behövande, vilket leder henne till att uppsöka psykiatrin.  

Vid Elses ankomst till sjätte avdelningen synliggörs genast maktprocesser kopplade till 

normalitet och galenskap. Sjuksköterskan som öppnar dörren till sjätte avdelningen ser att 

Else är rädd, men tröstar henne med att det "er jo ligesom alle andre entrédøre" (Skram 1895a, 

36). Detta är dock inte en vanlig dörr till ett hem, utan en dörr där uppdelning sker mellan de 

inlåsta och de icke-inlåsta, de galna och de normala. När Else säger att hon inte är sinnessjuk, 

svarar sjuksköterskan "vi får at se" och senare använder Hieronimus samma fras (Skram 

1895a, 41 och 69), men detta "vi" inbegriper inte Else. Det är de andra som ska syna henne.  

När Else inte trivs på sjukhuset beskriver den allvetande berättarrösten, och hon själv i 

replikform, att hon inte behöver vistas på sjukhuset. Else beskrivs som mer och mer frisk, 

men Hieronimus anser att hon blir sjukare. Berättarrösten framhäver att sjuksköterskorna och 

underläkaren inte ser tecken på sinnessjukdom hos Else. Else hävdar att hon inte är mera 

abnorm än Hieronimus och att hon kanske inte var riktigt frisk innan inskrivningen, men inte 

galen heller (Skram 1895a, 240f och 109). Else beskrivs alltså inte som frisk, men inte heller 

som sinnessjuk eller som i behov av den behandling som hon får.  

Dahlerup (1975) menar att Skram "har brugt så mange krafter på at bevise, at hennes 

hovedperson (og dermed hun selv) er normal, at hun helt har glemt at viderebearbejde 

årsagerne til, at hun overhovedet kunne betragtes som unormal" (Dahlerup 1975, 58). Busk-

Jensen (1980) kallar kompositionen schizofren, eftersom den inledningsvis presenterade 

problemställningen inte används (Busk-Jensen 1980, 34). Tiberg (1910), som skrev den första 

biografin över Skram, ser det som otroligt att böckerna kunde användas som ett inlägg i en 

debatt om faktiska förhållanden, då hon anser att Skram målar fram Else Kant som sinnessjuk 

och omöjlig att ta på allvar (Tiberg 1910, 221ff).  

Jag tolkar skeendet som att Else inte ger upp sin friska position, vilket hon måste göra om 

hon erkänner sig som galen och underkastar sig det reglemente som gäller för galna. Else kan 
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inte gå med på att hon är galen om det betyder att hon går med på de villkor hon då måste 

lyda under. När Else inte skapar sig själv som galen skapar hon sig istället som ett friskt 

subjekt. Krane (1961) beskriver tillfrisknandet som något Else ”føler at hun ved egen kraft har 

tilkjempet seg på tross av behandlingen” (Krane 1961, 181, min kurs.). I detta citat vill jag ta 

fasta på det faktum att Else själv är aktiv i att skapa sin friskhet. När Else skriver hemliga brev 

som ska smugglas hem får hon sådan ro att hon kan sova ordentligt, för första gången under 

sjukhusvistelsen (Skram 1895a, 271). Denna ro kommer av att hon går emot professor 

Hieronimus. Else säger att det inte är hennes mans förtjänst att hon inte har förlorat förståndet 

(Skram 1895a, 281), tvärtom: "Udelukkende måtte hun stole på egne kræfter i kampen for 

ikke at gå tilgrunde her." (Skram 1895a, 189, min kurs.)  

När Else i slutet av första boken inser att hon kommer att kunna rädda sig själv känner hon 

sig "brudt og knækket, men samtidigt styrket" (Skram 1895a, 196). Sjätte avdelningen blir 

platsen där hon har "lidt og stridt og sejret" (Skram 1895a, 293). Dessa citat stämmer väl med 

idéhistorikern Hilde Bondevik (2007) som skriver att Else har brutit samman, men att 

sammanbrottet skapar något nytt (Bondevik 2007, 346), samt med litteraturvetaren Jette 

Lundbo Levys syn på tillfrisknandet som Elses "privata kamp" (Lundbo Levy 1978, 182). 

Segern i "lidt og stridt og sejret" tolkar jag som det faktum att Else inte har blivit galen av 

att betraktas som galen, i linje med Foucaults (2006) påstående om att den psykiatriska 

behandlingen skapar ett behov av frihet, ett behov som skapas genom bristen på frihet 

(Foucault 2006, 155). Ofriheten inom psykiatrin skapar ett behov av frihet som Else inte själv 

kan uppfylla, utan är beroende av andra för att uppnå. Samtidigt innebär segern att hon själv 

uppnår någonting inom ramen för ofriheten – en styrka som kommer ur henne själv. 

Else vågar inte anförtro sig åt någon, eftersom allt tolkas som sinnessjukdom. De 

symptom som Else har och som tyder på sinnessjukdom måste hon hålla för sig själv. Else går 

in i en roll som frisk för att kunna bli fri och måste se sig själv som icke-galen för att orka 

strida. Om hon accepterar Hieronimus syn på henne måste hon också acceptera att hon är 

berövad sin frihet och förmåga att bestämma över sitt liv. Denna acceptans är det man kräver 

av Else, som hon inte kan gå med på. Därav rörelsen från lidande till strid till seger. 

Bondevik (2010) pekar på att Else lyckas vända sin ångest och apati till en produktiv ilska 

och ett behov av att iaktta och analysera för att senare kunna vittna (Bondevik 2010, 189). 

Funktionen som vittne innebär att Else vägrar internalisera den bild som Hieronimus har av 

henne och bestämmer sig för att göra sin avvikande åsikt offentlig. För Else blir hennes 

vägran att finna sig i sakernas tillstånd den kraft som räddar henne. 
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Else uppvisar symptom som i psykiatrins ögon gör henne sinnessjuk: självmordstankar, 

sömnlöshet och hallucinationer. Hon är starkt självmordsbenägen och texten gör det 

förståeligt att hon tvångsvårdas. Det är vad som händer med Else när hon behandlas som 

galen som texten beskriver och som analysen kommer att kretsa kring. 

 

3.2. Göras galen 

Else uttrycker upprepade gånger att hon inte är galen, utan blir galen eller görs galen: 

 

”Det er jo at gjøre mig gal.” (Skram 1895a, 66)  

 

”Å gud, gud, jeg blir gal!” (Skram 1895a, 96)  

 

”Sig ham […] at jeg blir gal, hvis han ikke kommer snart" (Skram 1895a, 124)  

 

Samtidigt som Else anses vara galen uttrycker hon alltså att hon riskerar att bli det. Hon säger 

också att sjukhuset kan göra den friskaste människa vansinnig (Skram 1895a, 168). Vid ett 

tillfälle tänker Else om Hieronimus: 

 

[H]an gik jo ikke ud på at gjøre hende gal. Hvis hun nu havde vært det, de kaldte sindssyg eller bare 

mindre klar i hjærnen, så vilde hun kanske troet, at han gik ud på at gjøre hende gal. Men gudskelov, 

så ilde var det dog ikke fat med hende. (Skram 1895a, 99) 

 

Senare i boken menar Else dock att Hieronimus försöker framkalla ett raseri för att använda 

det som ännu ett bevis på sinnessjukdom (Skram 1895a, 247). Det som Hieronimus ser som 

galenskap är i Elses ögon reaktioner på en stressande miljö: 

 

”Jeg må ta mig sammen med al min kraft,” vedblev Else i våndefuld hast, ”for ikke at gi mig til at 

hyle og tude omkap med de andre.”  

 ”Ja, De er jo temmelig hysterisk.” 

 ”Hvordan skal man kunne bli af at være her?” (Skram 1895a, 97) 

 

En annan patient, fru Syverts, menar också att sjukhuset gör henne galen (Skram 1895a, 115, 

149, 258, 270). Fru Syverts kallas ”den syge frue” (Skram 1895a, 107) och beskrivs som 

galen, men uttrycker sig med samma ord som Else, som framställs som frisk. I Elses ögon är 

de andra patienterna verkligen galna, till skillnad från henne själv. Dessa patienter ser dock 

inte sig själva som galna, vilket blir en dubbelhet. Om alla galna ser sig som friska, vad skiljer 

då Elses krav på att bli sedd som frisk från de andra patienternas likadana krav? 

På Sct. Jørgen hävdar Else att hon vare sig är galen eller sinnesförvirrad (se t.ex. Skram 

1895b, 34 och 103). Hon uttalar också tydligt att hon "ikke var, og ikke er" sinnessjuk (Skram 

1895b, 38. Skrams kursiv). När hon skrivs ut får hon medhåll från sköterskorna, som aldrig 

"kunde begribe hvorfor fru Kant skulde være her" (Skram 1895b, 218). Else ber överläkaren 
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om "en attest for, at jeg ikke er, eller har vært sindssyg", men överläkaren nekar att ge henne 

en sådan attest (Skram 1895b, 225). Här återkommer samma är och var som tidigare, vilket 

visar hur viktigt det är för Else att psykiatrin erkänner att hon aldrig har varit sjuk - att deras 

definiering av henne som galen aldrig har stämt.  

Vid ett tillfälle på Sct. Jørgen vill Else ge upp och föreställer sig Hieronimus "stå med 

palmer i hænderne og sige: Kan I se, jeg havde ret! Hun er gal, og blir aldrig anderledes" 

(Skram 1895b, 43). Här har Elses egna 'är inte och har aldrig varit' bytts ut mot sin motsats: 

'är och kommer alltid att vara', vilket illustrerar den opposition som råder mellan henne och 

den psykiatri som Hieronimus representerar. Vid ett annat tillfälle tänker hon att "[h]un skulde 

altså gjøres til sindssyg. Med vold og magt." (Skram 1895b, 168) Galen är något Else fruktar 

att bli, men inte något som hon går med på att hon är – eller har varit.  

Överläkaren på Sct. Jørgen menar att Else har blivit bättre av att vara hos professor 

Hieronimus, men hon håller inte med och menar att Hieronimus aldrig har anat hur hon 

faktiskt har mått. Om han hade vetat det och förstått vad hon behövde så hade han inte låtit 

henne vara kvar i sjukhusmiljön. Framför allt menar hon att "[d]et er sandelig ikke hans 

fortjenste at jeg ikke sidder her som et vanvittigt mennekse, eller at jeg overhode er ilive" 

(Skram 1895b, 84). Else skriver inte under på att vården har vunnit kampen om att göra henne 

frisk. Istället har hon själv vunnit mot en vård som försökt göra henne galen.  

Vid ett tillfälle säger Else: ”Når professoren og min mand og dr. Tvede siger, at jeg er 

sindssyg, så er jeg sindssyg” (Skram 1895a, 240f, Skrams kurs.). Det är i andras ögon hon är 

galen, inte i sina egna. Därmed skapar de andra henne som galen, vad hon själv än säger. Att 

göras galen är ett resultat av den maktutövning det innebär att definieras som galen. Denna 

definieringsmakt är en maktutövning som jag kommer att utforska närmre längre fram, men 

först behöver jag utforska två begrepp: normalisering och abnormalitet. 

 

3.3. Det abnorma 

Normalisering är en av grundfrågorna när det gäller galenskap kontra normalitet. Enligt 

Foucault (2002) är normalisering en central del av modern maktutövning. Att maktens 

mekanismer förändras samtidigt som samhället förändras innebär att förutsättningarna för 

maktrelationer har förändrats. Foucault talar om "de nya maktmetoderna, som inte arbetar [...] 

med lag utan med normalisering, inte med straff utan med kontroll" (Foucault 2002, 101). 

Normalisering bygger på en spänning mellan det som anses normalt och det som hamnar 

bortom normaliteten – det onormala eller, med ett ännu starkare ord, det abnorma.  
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Foucault (2003a) beskriver att psykiatrin under 1800-talet började fokusera på beteendets 

avvikelser, vilket gjorde att psykiatrin blev alltmer normativ (Foucault 2003a, 308). 

Beteenden som tidigare ansetts omoraliska patologiserades nu och sågs som sjuka, eftersom 

de var abnorma. Här ingick även brist på disciplin, ilska och olydnad (Foucault 2003a, 160f). 

Mot slutet av Professor Hieronimus, när Else börjar förstå att hon omöjligt kan få 

Hieronimus att se henne som annat än sinnessjuk, finns en intressant passage:  

 

”Jeg har i disse dage gjort bekjendtskab med Deres produktion”, sa Hieronimus. ”Den interesse for 

det abnorme, som Deres billeder viser, er ikke tiltalende”.  

 Interesse for det abnorme, tænkte Else. Var det da ikke professorens interesse for det abnorme, 

som havde skabt hans autoritet og stillet ham på denne plads? 

 ”Deres billeder er for mig et absolut bevis for, at De er abnorm. Ja, jeg går altså ud fra, at De i 

Deres arbejder har søgt at gjengi Deres eget sjæleliv?” (Skram 1895a, 241). 

 

Else har enligt Hieronimus ett abnormt självliv och hennes konstnärskap skildrar det abnorma 

på ett sätt som inte är tilltalande – eller normalt. Hon menar dock själv att professorns intresse 

för det abnorma är lika abnormt som hennes eget. Att hennes position är en annan och att det 

är professor Hieronimus som genom sin position definierar henne som abnorm hindrar inte 

Else från att definiera professor Hieronimus.  

Vid två tillfällen under vistelsen på Sct. Jørgen uttrycker Else att hon inte ens är intresserad 

av normaliteten: "[S]å lad mig være unormal" (Skram 1895b, 174) och "Hvorfor skulde jeg 

være som folk er flest?" (Skram 1895b, 191). Ett liknande drag finns på första sidan i 

Professor Hieronimus, där Else tänker tillbaka på den "dejlige forbitrelse" hon väckt hos "de 

'pene' i publikum" (Skram 1895a, 1).  

Else vill vara kontroversiell som konstnär, hon vill väcka upprördhet hos de fina. Hon 

verkar inte intresserad av den normalitet som hon mäts emot, men det finns ingen annan 

normalitet att använda som måttstock och därför är hon, enligt de normativa ramarna, abnorm. 

Abnormalitet är ett begrepp som hänger samman med det monstruösa, men inte bara monster 

utan även djur är en motsats till den mänskliga normaliteten. Jag kommer nu att undersöka 

hur böckerna om Else visar på denna spänning mellan djuriskt och mänskligt. 

 

3.4. Inte längre människa 

När Else anländer till sjätte avdelningen fråntas hon sina tillhörigheter. Allt hon packat ner, 

böcker och handarbeten, till och med hennes klocka, tas omhand av sköterskorna. Else blir av 

med sina kläder, får inte ha strumpeband och inte heller hårsnodd innan den har kapats 
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ordentligt. När hon vill dricka opiumdroppar mot hosta, som hon tidigare har hotat att 

använda för att begå självmord, betraktas det som ett självmordsförsök (Skram 1895a, 42-51). 

Både klassmarkörer och personliga uttryck avlägsnas alltså från Else och när hon hävdar 

att opiumdropparna bara skulle dämpa hostan vinner hon inget gehör, eftersom hon inte 

längre anses vara ett trovärdigt vittne om sitt eget tillstånd och sina egna behov. Allt som tas 

ifrån Else är en ren säkerhetsåtgärd, för att avlägsna möjligheten att begå självmord, men Else 

har svårt att acceptera de villkor som nu råder. Hon tycks ha trätt in i de galnas värld utan att 

ha förstått att när hon betraktas som galen blir hon också behandlad som galen.  

I På Sct. Jørgen är det tydligt att en viktig del av galenskapen är att utmärkas som galen, 

vilket också avlägsnar vissa identitetsmarkörer som är självklara bland icke-galna. När Else 

frågar om annan patients namn får hon till svar att ens namn inte spelar någon roll när man väl 

är på sinnessjukhus (Skram 1895b, 44). Vakterskan som kör Else till Sct. Jørgen beskriver de 

sinnessjuka som personer som man inte bryr sig om. De är simpla och inte ens människor: 

"Den sorts skabningen er jo mere som et slags dyr." (Skram 1895b, 14)  

Else undrar om hon "nogensinde mere blev menneske efter alt dette" (Skram 1895b, 54). 

Hon upplever att hon, när hon betraktas som galen, inte ens är människa - åtminstone inte en 

fullvärdig sådan. Hon beskriver det som att "[h]un tilhørte nu en kaste, som samfundet ikke 

regned med" (Skram 1895b, 2). Orden återkommer när Else beskriver hur det känns att bli 

utskriven: "At igjen bli anset som et menneske, og ikke længer tilhøre den kaste, som 

samfundet ikke regned med." (Skram 1895b, 217) Att tillhöra det kast som inte ingår i 

samhället hänger alltså tätt samman med att inte vara människa.  

När Else får sina brev i oöppnat skick av överläkaren på Sct. Jørgen känner hon sig 

behandlad som en människa (Skram 1895b, 131), till skillnad från när Hieronimus läste alla 

brev. I samtalen med underläkaren på Sct. Jørgen beskrivs hur Else nästan glömmer "at hun 

var på galehus" eftersom det inte ges någon "antydning af at hun var patient og han læge", 

inga "velmente formaningstaler om hvor glad og taknemmelig hun burde føle sig ved at være 

der". Läkarkandidaten, däremot, ser henne som "en udstillingsgjenstand" (Skram 1895b, 176). 

'Gjenstand', som betyder föremål eller objekt, visar på det objektifierande i att vara patient, 

medan Elses reaktion på underläkarens bemötande visar hur främmande hon har blivit inför 

att behandlas som en likvärdig, fullvärdig medmänniska – det vill säga, som normal. 

När Else ser att hennes kläder är märkta med ett nummer beskrivs att "[d]isse røde tal 

virked underligt tillintetgjørende". Hon känner än en gång att "[h]un var intet menneske mere, 

men slet og ret et nummer det og det som straffefanger og soldater. Der stod jo hendes navns 

forbogstavser i alt hendes linnes. Hvorfor saa disse røde tal, der udsletted hende som person?" 
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(Skram 1895b, 91). På kyrkogården nära Sct. Jørgen finns vissa gravar med namn och årtal, 

men på andra står bara det nummer som stått i patienternas kläder medan de levde. Den förre 

överläkarens grav är ett monument omgärdat med järnstängsel (Skram 1895b, 211). 

Skillnaden mellan att reduceras till nummer eller få ett monument rest framgår tydligt. De 

galna är inte individer på samma sätt som de icke-galna. De lever sina liv på andra villkor, i 

en diametralt annorlunda tillvaro. 

Frågan om människans identitet och hur den förhåller sig till naturen, men särskilt till det 

djuriska, har gett upphov till en rik flora av forskning och teoribildning. Nämnas kan 

antropologen Barbara Noske (1997), som skriver om hur vi alltid konstruerar vissa människor 

som mer mänskliga och andra som mer djuriska (Noske 1997, ix). Samma slutsats drar 

historikern Keith Thomas (1988) när han konstaterar att vissa människor alltid har setts som 

underlägsna och mindre mänskliga. De underlägsenheter som Thomas beskriver baserar sig 

på kön, etnicitet och klass, men också de som anses vara "dårar" beskrivs som mer djuriska. 

En intressant slutsats som Thomas drar är att "[d]å människan betraktades som ett djur var det 

också troligt att hon behandlades som ett sådant". Samma logik som gjorde att djuren 

behandlades annorlunda än människorna legitimerade då "den omänskliga behandlingen av 

människor som förmodades befinna sig i ett djuriskt tillstånd" (Thomas 1988, 44f).  

Även Foucault (2010b) skriver om hur den vansinnige under 1700-talet började betraktas 

mindre som monster och mera som djur, vilket innebar att vansinnet inte längre laddades med 

övernaturlighet, utan blev något helt naturligt och bestod av det en människa var när det som 

gjorde henne mänsklig inte fanns på plats (Foucault 2010b, 97ff). Foucault beskriver att 

"förlusten av förnuftet" återförde den galne till naturen (Foucault 2010b, 101). Förnuftet är då 

det som skiljer människan från djuret och samhället från naturen.  

När den galna saknar förnuft saknar hon alltså också mänsklighet. Foucault (2010b) skriver 

att "[v]ansinnet lånade sitt ansikte från djurets mask" och att de galna inte alltid sågs som 

"människor med förvirrat förnuft", utan snarare som "djur som var offer för ett naturligt 

raseri" (Foucault 2010b, 98f). Foucault menar att människan, när hon genom alienering ser 

den galna som något annat än människa, slipper förknippa sig själv med galenskapen och 

därmed gör galenskapen mindre farlig (Foucault 2010b, 102).  

Det som Foucault beskriver här äger rum på 1700-talet och det tidiga 1800-talet, innan den 

medikalisering som han annars har ägnat en stor del av sina verk åt att beskriva. Samtidigt 

tycks det osannolikt att en så pass stark syn på den galna som djurisk helt skulle ha försvunnit, 

även om de galna delvis beskrevs och behandlades på andra sätt. Det som framträder i Else 

Kants upplevelser av att inte vara människa är just det som Foucault, Noske och Thomas 
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beskriver: att vara människa är belagt med villkor och den som inte uppfyller dessa villkor är 

inte människa på samma sätt. Eftersom detta att vara människa är i ett motsatsförhållande till 

att vara djur så riskerar den som inte ses som människa att hamna nära den djuriska sfären. 

Galenskap är i motsatt förhållande till förnuft och medan förnuft är det som skiljer människan 

från djuret så blir den galna mindre av en människa och mera av ett djur. 

Det faktum att galenskap uttrycks som att inte längre vara människa tolkar jag som att 

ordet människa, med sin förmenta neutralitet, är förknippat med normalitetsbegreppet. De 

onormala faller då inte inom ramarna för innebörden i ordet "människa". En galen behandlas 

som en galen och, i förlängningen, inte som en människa. Denna logik hänger tätt samman 

med att den galna berövas sin röst – en process som jag utforskar i det kommande kapitlet. 

 

4. BERÄTTELSER UTAN BETYDELSE 

Om galenskapen är socialt konstruerad och har en funktion i sin kontext så måste den förstås 

utifrån sin funktion i samhället. Den som betraktas som galen placeras utanför normaliteten, 

samtidigt som hon berövas förmågan att uttala sig om verkligheten och sig själv. Psykiatrin 

träder då in som förmedlare av sanningen om både verkligheten, galenskapen och den galne.  

Makt utövas på olika nivåer, där den språkliga kanske är allra viktigast. Olsson (2002) 

skriver att den som sätter diagnos har ”rätten att benämna” (Olsson 2002, 142). Detta avsnitt 

handlar om rätten att definiera galenskap och rätten att därefter definiera den galnas behov – 

en rätt som innebär att de galnas egna röster inte längre äger giltighet. Som en ingång till 

ämnet kommer jag att undersöka hur definieringsmakten har vunnit sin legitimitet.  

 

4.1. Legitimerad maktutövning 

Olsson (2002) beskriver vansinnet som del av ”en disciplinär diskurs”. Vården av sinnessjuka 

är sammankopplad med ”kontroll över och skydd mot dem”, en ”hopflätning av humanism 

och disciplinering” (Olsson 2002, 113 och 125ff, Olssons kurs.). Under den franska 

revolutionen släppte man ut de sinnessjuka ur fängelserna och behövde en ny legitimering för 

att spärra in dem som inte begått brott, men som man inte ville ha fria i samhället. 

Legitimeringen bestod av läkarnas auktoritet och medicinsk vetenskap, som rättfärdigade 

tvångsvård på särskilda institutioner (Olsson 2002, 118ff). Övergången till vård istället för 

inspärrning var ”en effektivisering av disciplineringsapparaten” (Olsson 2002, 126). 

Lundbo Levy (1978) knyter övergången från inspärrning till vård till de berättelser utan 

betydelse som bildar ramen för min diskussion om definiering. Lundbo Levy menar att 
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utvecklingen mot humanare psykiatri innebar "ett nytt slags tvång" där det "vetenskapliga 

betraktelsesättet" gör patienterna till objekt, vilkas "upplevelser anses vara utan betydelse" 

eftersom "[e]ndast läkarna känner sanningen" (Lundbo Levy 1978, 179).  

Makt finns närvarande vid alla möten, men är särskilt lätt igenkännlig när auktoriteter och 

lekmän möts. I psykiatrin handlar maktrelationerna om sätt att tänka och känna, där det 

abnorma är mera svårfångat och beroende av bedömning än när det gäller mera mätbara 

faktorer, till exempel feber eller blodtryck. Referensvärdet för psykisk hälsa kan inte mätas 

lika enkelt. Den bedömning som alltid krävs är här accentuerad och allenarådande.  

Foucault (2006) beskriver psykiatrin som en krigsskådeplats, där läkarens vilja 

konfronteras med patientens och bot uppnås när läkarens vilja segrar. Den makt som utövas är 

dock inte våldsam, utan rationell (Foucault 2006, 7-14). Psykiatrin har enligt Foucault en 

binär utgångspunkt. Galenskap är en fråga om ja eller nej, där psykiatrin definierar svaret på 

frågan och där personen ifråga antingen tillhör verklighetens och normalitetens domän eller 

inte alls gör det (Foucault 2006, 266).  

Galna anses sakna kontakt med verkligheten. Foucault (2006) menar att behandlingen 

syftar till att ge de galna verklighetskontakt, men att de inte själva får definiera vad 

verkligheten är. Behandlingen handlar då om att korrigera det felaktiga i galenskapen med 

hjälp av förnuftets sanning – att ge till den galna den normalitet som hon anses sakna 

(Foucault 2006, 134f). Foucault beskriver att psykiatrins logik bygger på att den vet 

sanningen om och äger kriterierna för galenskap, medan galna aldrig kan säga sanningen, 

vilket Foucault kallar "the absolute right of nonmadness over madness" (Foucault 2006, 345). 

I denna tankegång ryms många aspekter av Foucaults tankar om makt och galenskap: 

normaliteten som motsats till galenskap, galenskap som moraliskt fel, normalitet som 

verklighet kontra galenskap som felaktighet, den normala diskursens makt att definiera 

normalitet, och slutligen: den galnas diskursens icke-existens, som jag återkommer till senare.  

Jag övergår nu till att diskutera definieringsmakten, som är centrum i skillnaden mellan det 

galna och det normala – en skillnad som också innebär en maktmässig asymmetri. 

 

4.2. Diagnos och definiering  

Diagnoser är tidsbundna och föränderliga. Karin Johannisson beskriver hur olika diagnoser 

har dykt upp, försvunnit och döpts om. Neurasteni, bleksot och andra psykiska sjukdomar 

hade stor spridning under 1800-talet men är idag borta, medan ätstörningsspektrat och 

autismspektrat har tillkommit (Johanisson 1990, 99-125 och 1994, 128-160). 
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Else menar att om man verkligen vill kalla någon galen så hittar man alltid en anledning, 

eftersom det hos alla människor finns något som kan kallas galenskap (Skram 1895a, 241 och 

1894b, 157). Hon funderar också över varför vissa kallas sinnessjuka: "Man kunde jo glat væk 

kalde hinandens særegenheder og mere eller mindre brydsomme ejendommeligheder for 

sindssyge. Hvem kunde hindre det?" Hon räknar upp diverse olika speciella drag som 

människor kan ha och avslutar med att beskriva en "stormandsgal" som "bildte sig ind at han 

vidste til punkt og prikke hvad der skulde kaldes sindssyge og hvad ikke" (Skram 1895b, 82f). 

I denna beskrivning av psykiaterns definieringsmakt kan vem som helst anses vara galen – 

ifall hon definieras som galen. Även psykiatern kan, om hans definieringsmakt omtolkas som 

symptom, kallas galen. Genom att peka på det relativa och konstruerade i diagnosticeringen 

underkänner Else normalitetskriterierna och psykiatrins vetenskaplighet.  

Else menar att om maktfullkomliga människor som Hieronimus fick råda så skulle inte 

många gå fria. Till slut skulle ingen normal finnas kvar som kunde styra över sinnessjukhusen 

ock om det kom en "Overhieronimus" skulle även "små Hieronimusser" spärras in. (Skram 

1895b, 83). Här är det graden av makt som spelar roll – inte normalitet, eftersom den är 

föränderlig och beroende av maktasymmetrier.  

När Else just har kommit till Sct. Jørgen och väntar på överläkaren går hon fram och 

tillbaka. Hennes vakterska ber henne sitta ner för att "[d]et ser bedre ud", men Else kan inte 

sitta still av nervositet. I samma scen talar Else om hur hon skulle kunna bära sig åt för att "té 

mig lidt som en gal", till exempel grimasera eller svara "ah bæ" på allt (Skram 1895b, 31). 

Else har en bild av galenskap som hon inte själv passar in på, samtidigt som hon inte helt kan 

leva upp till omgivningens krav på normalitet.  

Else funderar, under sin vistelse på Sct. Jørgen, på om det finns de som är "riktigt gale" 

och som därför måste vara inspärrade, vilket hon kommer fram till att det finns (Skram 1895b, 

91). Till exempel tänker hon först på sin medpatient fröken Thomsen som en särling, men 

kommer till slut fram till att fröken Thomsen måste vara kvar på Sct. Jørgen (Skram 1895b, 

81 och 223), liksom de som är "farlig for den offentlige sikkerhed, og for næstens liv og 

lemmer" (Skram 1895b, 83). Det finns alltså galna som bör hållas inspärrade för andra 

människors skull, men Else räknar sig inte själv till dem.  

När Else får höra att hon är nervös menar hon att det är naturligt, med tanke på 

omständigheterna, och att lugn också skulle tolkas som galenskap (Skram 1895a, 175). Även 

sjuksköterskorna beskriver det relativa i galenskapen: ”Der var så mange arter galskab og 

sindssyge. De, som syntes mest kloge, var ofte de værst angrebne” (Skram 1895a, 109). 
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När Else frågar överläkaren på Sct. Jørgen ifall han kan neka till att hon inte är galen svarar 

kan att det "kommer s'gu an på hvad man forstår ved ordet" (Skram 1895b, 215). Galenskap 

framstår som något som både kan diskuteras och definieras, något som konstrueras och är 

möjligt att omformulera. Samtidigt pågår ett spel om sanning och rätt att uttrycka sig.  

När överläkaren anklagar Else för att ha skrivit ett oförskämt brev svarar hon att det 

knappast är oförskämt att säga sanningen. Han ifrågasätter om det är sant att han vill göra 

henne galen när han gör allt han kan för henne. Hennes svar blir: "Sålænge De holder mig 

tilbage her, er det så ikke fordi De mener, jeg er gal?" (Skram 1895b, 214) Det hon menar 

med att han gör henne galen är att han anser att hon är galen. Själva definieringen av någon 

som galen är detsamma att 'göra galen'. 

Här uttrycks en syn på galenskap där gränserna inte är glasklara, utan föränderliga och 

diskutabla, samt tätt knutna till makten att definiera. Människor blir galna när någon med 

makt att definiera dem som galna använder den makten. Olsson (2002) beskriver att 

galenskap ”klassificeras med hjälp av ett begrepp, ständigt skiftande, om samhällelig 

normalitet” (Olsson 2002, 111). Langås har visat att Hieronimus patologiserar beteenden som 

skulle anses “sane and normal” i en annan kontext än sjukhuset (Langås 2003, 66). Diagnosen 

blir då ett sätt att komma åt avvikare och stämpla dem som överskrider normerna. 

Vare sig Else är galen eller inte så är hon drabbad av galenskapens sociala sidor. Hon 

behandlas som galen och förvägras all annan normalitet än den som Hieronimus kräver av 

henne. Så länge Hieronimus definierar Else som ”flyvende gal” så är hon det, eftersom han 

kan utöva makten att definiera. Han definierar dessutom världen åt henne: ”Skrækkeligt! Her 

er tværtimod meget rart” (Skram 1895a, 222 och 68). 

Den maktutövning med vilken Else definieras som galen definierar henne som oförmögen 

att själv definiera någonting. ”Professoren er en udmærket mand”, får hon till svar när hon har 

uttalat sig ogillande om Hieronimus (Skram 1895a, 93). Det är de normala som har rätt att 

beskriva och benämna verkligheten – inte Else själv, utifrån sin position som galen. Hon äger 

inte förnuftet eller sanningen, vare sig om världen, sig själv eller galenskapen. 

Sjuksköterskorna ber Else att försöka vinna Hieronimus gillande, men Elses vägrar att 

erkänna hans position. Hon går inte med på att huruvida han gillar eller ogillar en patient ska 

avgöra om denne anses vara sjuk (Skram 1895a, 91). Det som framträder är ett läge där den 

som en gång hamnat inom psykiatrin, genom att definieras som galen, bara kan komma 

därifrån om psykiatrin definierar henne som icke-galen. Denna cirkulära självbekräftelse, som 

finns inbyggd i definieringsmakten, bildar centrum för nästa avsnitt av analysen.  
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4.3. Det självbekräftande systemet 

En medpatient, som läkarna definierar som galen samtidigt som Else betraktar henne som 

frisk, upptäcker att Hieronimus ställer ledande frågor: ”Han går ud fra, at jeg er gal. Alle hans 

spørgsmål er beregnet på at lokke mig i en fælde.” (Skram 1895a, 211) Dessa fällor 

framkommer även när sjuksköterskorna tar patienternas parti och instruerar dem att dölja allt 

som verkar sjukt: ”Alting her blir udtydet som sindssygdom. De skal bare være rolig, rolig og 

god.” (Skram 1895a, 80) 

När Hieronimus träffar Else första gånger frågar han efter en bekräftelse på sina redan 

formade åsikter om hennes tillstånd:  

 

”De har det nok ikke rigtig godt”, begyndte Hieronimus […] og betragted hende ufravendt. […] ”De 

er plaget av søvnløshed,” […] ”Deres sind er meget nedtrykt” […] ”Deres mand fortæller mig – nå, 

ja, kort sagt, De har det ikke godt. Vel?”  

Else vilde svare, men kunde ikke for gråd. […] ”Deres huslæge mener, at De burde være her lidt 

på hospitalet. Det har De vel ikke noget imod?” (Skram 1895a, 32). 

 

Detta är Elses första möte med läkaren om vilken hon har tänkt: ”Det skal bli godt at få tale 

med en mand som Hieronimus. Forklare ham, hvordan jeg har det i ét og alt.” (Skram 1895a, 

22) Verkligheten är den att Else redan har blivit sjukförklarad av husläkaren och maken. De 

personliga, kvinnliga, erfarenheter och förklaringar som Else bär på efterfrågas inte.  

Inte heller när Else befinner sig på avdelningen får hon gehör för sina känslor och tankar. 

När Else vill berätta hur hon hamnade på sjukhuset märker hon att sjuksköterskan inte lyssnar 

(Skram 1895a, 53). Else ber sjuksköterskorna fråga professorn efter en tandläkare som kan 

råda bot på hennes värkande tand, men när de ställer frågan till honom vägrar han att ge dem 

något svar alls (Skram 1895a, 167). När Else ber att få tala med professorn säger han att det 

inte blir något samtal med detsamma (Skram 1895a, 64) och när boken slutar vet vi att det 

samtal som Else längtar efter aldrig äger rum. ”Ikke et eneste spørsmål om hendes indre 

tilstand havde han [Hieronimus] gjort hende” (Skram 1895a, 247).  

På Sct. Jørgen tänker Else vid ett tillfälle följande: "Der var så meget, så meget hun kunde 

anføre til bevis for at hun ikke var sindssyg, så mange argumenter, hun havde på hånden, men 

hun orked og gad det ikke. Det nytted jo til intet." (Skram 1895b, 216) Inspärrningen fråntar 

patienten hennes röst. Else talar om ”disse mure, gjennem hvilke intet bud og intet skrig 

kunde nå til nogen udenfor.” (Skram 1895a, 77) Elses skrik, i form av brev till maken, skickas 

aldrig iväg efter att hon har gett dem till personalen. Hon förstår så småningom detta och 

försöker få ut sina brev på annat sätt, men en sjuksköterska vägrar att smuggla brev till Knut, 
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med förklaringen att det inte skulle hjälpa Else. Maken skulle inte tro på hennes berättelse, för 

"[n]år man er på denne gang, så er der ingen, ænser, hvad man siger" (Skram 1895a, 132f).  

När Else säger att hon har hosta sätts ingen åtgärd in, men när en underläkare hör hostan 

får hon hostmedicin (Skram 1895a, 82) När hon ropar att hon inte vill ha sömnmedel utan 

lugn och ro är underläkarens kommentar: ”Hun er jo rent forstyrret” (Skram 1895a, 74). Allt 

Else säger tolkas som tecken på sinnessjukdom. Hon har förklarats galen och inga 

ansträngningar görs för att underkänna den redan fastslagna definitionen: ”[K]anske 

Hieronimus virkelig trode, at hun var gal. Han havde jo omtrent slet ikke talt med hende, så 

han kunde jo ikke vide det.” (Skram 1895a, 77, Skrams kurs.)  

När Else sjukförklaras ses hon som oförmögen att känna till eller beskriva sin situation. 

Det hjälper inte att Else säger ”jeg er ikke sindssyg” (Skram 1895a, 41), eftersom galenskap 

innebär brist på sjukdomsinsikt. När Else säger att hon ”ingen ting fejler” frågar 

sjuksköterskan: ”Hvorfor er De så kommen her?” (Skram 1895a, 40). När hon frågar ifall två 

andra patienter har förståndet i behåll blir sköterskans svar: "[D]et har jo ingen, som er her" 

(Skram 1895b, 51). Platsen i sig ett är bevis på galenskap: ”For uden tvingende nødvendighed 

blev man jo ikke anbragt her.” (Skram 1895a, 77)  

När Else berättar varför hon blev sjuk, svarar Hieronimus: ”Men det véd De ikke selv" 

(Skram 1895a, 243). Else är galen och hennes berättelse behöver inte beaktas. Begreppet 

’inbillning’ blir ett verktyg för att bortförklara patientens upplevelse: ”Bild Dem forresten 

bare ikke ind, at De ikke kan sove. […] De ligger jo godt, og har det udmærket” (Skram 

1895a, 71f). Vårdarna bestämmer vad patienterna ska tycka och korrigerar när patientens 

uppfattning är felaktig: ”De skal bare synes her er rart, så er her også rart.” (Skram 1895a, 68, 

Skrams kurs.) Makten att definiera täcker inte bara själva diagnosen, utan hela livssituationen: 

”Professoren véd bedst, hvad der er gavnligt for Dem.” (Skram 1895a, 141)  

När Else får besök av sin husläkare visar det sig att Hieronimus aldrig har sänt Elses brev 

till hennes make och ljugit när han sagt att Knut inte vill träffa Else. Men husläkaren verkar 

inte tro på att Hieronimus har ljugit och han fortsätter att behandla Hieronimus som en 

auktoritet (Skram 1895a, 262ff). Else anses inte pålitlig i jämförelse med dem som definierar 

henne och normaliteten. Med Langås ord: “No one listens to the insane as they are, after all, 

insane.” (Langås 2003, 82) De galnas berättelser har ingen betydelse och deras diskurs är inte 

bara ohörd, utan näst intill obefintlig.  

Langås (2003) menar att institutionen gör patienterna till fångar och att de ses som galna 

för att de en gång har skrivits in i systemet. Ingen undkommer den onda cirkel som skapas när 

definitionen av galenskap är att befinna sig på en institution för galna (Langås 2003, 82). 
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Bondevik (2009a) skriver att sjukhusmiljön producerar hysteri, samtidigt som symptomen blir 

en bekräftelse på systemet och diagnosen (Bondevik 2009a, 120). 

Grunden till dessa självbekräftande processer finns i definieringsmakten, där den som kan 

utöva makten att definiera andra även definierar om definieringen stämmer. Foucault (2003a) 

betonar att psykiatrin bedömer beteende enligt ”a norm that is also controlled, or at least seen 

to be controlled, by psychiatry” (Foucault 2003a, 160). Att bli frisk handlar om att leva upp 

till de normer som normalitet och galenskap döms efter. Att inte leva upp till normerna och 

ändå anse sig vara normal är en självmotsägelse som bekräftar det självbekräftande systemet.  

I nästa avsnitt går jag vidare med ett tema som redan har framträtt: att de galnas röster inte 

anses äga giltighet och att dessa röster antingen inte lyssnas till alls eller används som 

ytterligare bevis på galenskap. 

 

4.4. Dårens diskurs 

Teoribildningen kring begreppet diskurs utgår från att det finns ett vid första anblicken 

osynligt system, en diskurs som är föränderlig och tidsbunden. Diskursen formar vad som 

sägs och inte sägs, vad jag tror på och inte tror på, vilka idéer jag ser som självklara eller 

galna. Kultur och tid är två förutsättningar som bildar det rum där jag talar. Diskurser verkar 

genom utestängningsprocedurer som reglerar vad som kan sägas och vem som talar, men som 

också avgör ifall talet ges auktoritet – processer som beror på makt.  

Makt kan enligt Foucault (1993) inte frikopplas från diskurs, eftersom diskursen inte bara 

är "det som traderar striderna och maktsystemen utan också det för vilket, genom vilket man 

slåss – den makt man försöker erövra" (Foucault 1993, 8). Foucault beskriver tre olika 

utestängningsprocedurer: förbudet, uppdelningen mellan förnuft och vansinne, samt 

uppdelningen mellan sant och falskt (Foucault 1993, 8f). Frågan om galenskap och normalitet, 

eller förnuft och vansinne, är grundläggande i diskursens funktion.  

Diskursbegreppet bygger på begreppet sanning. Diskursen "the ensembles of rules 

according to which the true and the false are separated and specific effects of power attached 

to the truth". Diskurs, sanning och makt är beroende av varandra (Foucault 1980, 133).  

Foucault (1993) menar också att dåren är ”den vars diskurs inte får cirkulera som andras”. 

Dårens tal är ”obefintligt, utan vare sig sanning eller betydelse, utan beviskraft” (Foucault 

1993, 8). Däremot var det ”genom den vansinniges ord som man kände igen hans vansinne". 

Talet var "den plats där uppdelningen utfördes" samtidigt som det inte lyssnades till (Foucault 
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1993, 9). De galnas diskurs ingår inte i de förnuftigas diskurs. De som företräder den 

förnuftiga diskursen avgör vad som är, eller inte är, en del av förnuftets diskurs.  

Showalter (1987) menar att de psykiatrer som var banbrytande i diagnosticeringen och 

behandlingen av hysteriska kvinnor ägnade sig mer åt att iaktta än åt att lyssna. Psykiatrerna 

hade en tendens att ”silence the female patient, to make her the object [...] of interpretation” 

(Showalter 1987, 154). Läkarens tolkning blir då fristående från lyssnandet.  

I tidigare forskning om Skrams psykiatriromaner finns flera diskussioner om patienternas 

röst. Sheffer (2011) pekar på att sjuksköterskorna har en dubbel roll: de berättar om det 

manliga, medicinska reglementets regler för patienterna, men för också fram patienternas tal 

till läkaren (Sheffer 2011, 34). Sjuksköterskorna blir agenter mellan den diskurs genom vilken 

maktutövning sker och den diskurs som inte tillmäts betydelse ens när sjuksköterskorna tar på 

sig att tolka och förmedla den, förutom möjligtvis som grund för diagnosticering.  

Engelstad (1984) kontrasterar böckerna om Else mot Gilberts och Gubars analys av 

kvinnan på vinden. Engelstad menar att Skram skapar ett rum där galenskap och i synnerhet 

den galna kvinnan inte göms undan, även om de kvinnor som i Elses ögon är galna inte alltid 

skildras så smickrande (Engelstad 1984, 212). Böckerna om Else Kant blir alltså ett fält där 

dårens diskurs kan cirkulera, samtidigt som det görs en skillnad mellan Else och de patienter 

som hon anser är verkligt galna, medan hon själv är felaktigt definierad som galen. Elses tal 

uttrycker då egentligen inte galenskap, utan ett motstånd mot definitionen av henne som 

galen. De andra patienterna får komma till tals, deras diskurs tillåts cirkulera – men inte enligt 

samma villkor. Istället får deras tal bevisa deras galenskap.  

Hamm (2000) påpekar att andra patientperspektiv än Elses eget framgår i romanerna, 

vilket hon kallar demokratiskt. Hon menar även att patienterna får berätta om ett annat 

vetande än det psykiatrin står för (Hamm 2000, 77 och 84). Skillnaden är att Else beskrivs 

som frisk, medan nästa alla andra patienter beskrivs som sjuka. Elses tal framförs för att 

bevisa förnuft, medan de andra patienternas tal utgör bevis på galenskap. Även om "dårens 

diskurs" förs fram så bevisar den dårens roll som dåre.  

I böckerna om Else Kant är de galnas tal inte meningsbärande – det vare sig lyssnas till 

eller beaktas. Vad som händer med det som sägs, hur det används och av vem visar vem som 

kan definiera någon som galen. I slutänden blir talet inte ens grund för diagnosticering, 

eftersom diagnosticeringen redan har skett och resultatet av denna appliceras på talet. 

Det följande kapitlet ägnar jag åt diagnosen hysteri, som hade sin blomstringsperiod under 

den tid då romanerna om Else Kant skrevs. Bärande för min analys är hysteridiagnosens 

koppling till uppror och därmed även till motmakt. 
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5. UPPROR 

När Else förstår graden av den makt professor Hieronimus kan utöva gentemot henne talar 

hon ”ydmygt” till honom och försöker vara till lags (Skram 1895a, 85). När hon märker att 

det inte räcker och att makten missbrukas blir hon istället upprorisk:  

 
Skulde hun anstille sig ydmyg og angerfuld, lægge sig på maven for denne mand, der syntes så 

tyrannisk, gebærde sig som et kryb af en undersåt, der trygler majestæten om en uforskyldt nåde? 

Nej, og tusende ganger nej! Ikke om hun så skulde brændes på bålet! (Skram 1895a, 91f) 

 

Else Kant kallas hysterisk av professor Hieronimus (Skram 1895a, 97). För att förstå 

Hieronimus och hans normativa funktion är det användbart att undersöka hysterin, som 

Hieronimus anser att Else lider av.  

Idéhistorikern Karin Johannisson och litteraturvetaren Elaine Showalter beskriver att 

diagnosen hysteri var viktig under 1800-talet, men dog ut tidigt under 1900-talet. Diagnosen 

hade särskilt stor betydelse under åren 1870 till 1910 (Johannisson 1994, 149 och Showalter 

1987, 129). Romanerna om Else Kant skrevs under denna tid, då hysterin var som mest 

betydelsefull. Hysteridiagnosen, som i princip bara knöts till kvinnliga patienter, 

”förknippades med dramatiska och skräckinjagande beteenden och en föga tilltalande 

karaktärstyp” (Johannisson 1990, 123f). Hysteri bestod av dramatisk känsloutlevelse och 

”associerades till emotionalitetens mest extrema uttryck och till kvinnonaturens labilitet och 

nyckfullhet” (Johannisson 1994, 149f). Även Showalter ser hysteri som extrem känslosamhet 

(Showalter 1987, 129). Foucault (2003a) menar att psykiatrin under artonhundratalet alltmer 

såg motstånd, olydnad och uppror som symptom på sinnessjukdom (Foucault 2003a, 120). 

I detta kapitel under söker jag hur galenskap kan betraktas som ett uppror och hur Else gör 

uppror mot behandlingen av henne som galen. I centrum står diagnosen hysteri som en 

beteckning på kvinnors uppror mot en patriarkal ordning.  

 

5.1. Hysteridiagnosen och genusordningen 

På vilket sätt hänger normer och normalitet, samt uppfostran och uppror, samman med genus? 

Johannisson (1994) talar om en symbios mellan begreppet kvinna och begreppet galenskap, 

där kvinnan var en ”avvikelse från den normalitet som definierades av mannen” (Johannisson 

1994, 167 och 271). Kvinnokroppen blev "föremål för nödvändig kontroll och övervakning” 

(Johannisson 1994, 271). När kvinnliga patienter träffade manliga läkare var underordningen 

”inbyggd i den terapeutiska situationen”, eftersom mötet var del av ”en hierarkisk tradition 

med kvinnan som det underordnade subjektet” (Johannisson 1994, 243).  
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Även behandlingsmetoderna, med fokus på disciplin, kan ses som verktyg för att 

upprätthålla genusnormer (Johannisson 1994, 248). Showalter (1987) beskriver hur 

behandlingsmetoden sängläge innebar att patienten ständigt måste ligga till sägns. Hon fick 

inte stå, gå, sitta, handarbeta, läsa eller skriva och inte heller träffa familj eller vänner. Hon 

fick inte sköta sin kropp, det gjorde personalen (Showalter 1987, 137ff). Johannisson menar 

att sängläget gestaltade ”en sofistikerad bestraffningstanke” som skulle tämja patienten 

"tillbaka in i kvinnoplikten” (Johannisson 1994, 248). 

De genusaspekter som Johannisson beskriver är tydliga i fråga om Elses uppror. Engelstad 

(1984) drar slutsatsen att Else Kant lyckas som protagonist genom sitt uppror och blir subjekt, 

till skillnad från huvudpersonerna i Skrams tidigare kvinnoskildringar (Engelstad 1984, 206 

och 221ff). Edberg-Caldwell visar hur objektifiering och passivisering gör att Else vänder sitt 

uppror utåt, mot ’systemet’, istället för inåt (Edberg-Caldwell 1997, 99). Rønning (1984) 

definierar Elses galenskap som ett rättfärdigt uppror och pekar på att institutionen blir en 

förutsättning för att Else ska kunna göra uppror (Rønning 1984, 285ff).  

Elses reagerar med ilska och uppror mot ett auktoritärt system. Hon har hamnat inom 

sinnessjukvården åtminstone delvis på grund av att hon inte lyckats integrera sitt konstnärskap 

i den dåtida kvinnorollen. Läkaren var vid denna tid en man och hade en klar överordning, 

både gentemot manliga och kvinnliga patienter. Else, vars äktenskap beskrivs som byggt på 

samförstånd, tvingas gå in i en underordning som hon har tagit avstånd ifrån. Kvinnans 

underordning var redan erkänd och problematiserad när den ägde rum inom ett äktenskap, 

men hade förblivit mera oproblematiserad när det handlade om patientrollen. 

Lyhne (1981) menar att Else drar en slutsats som var felaktig i hennes kontext: att hon har 

rätt till myndighet, självbestämmande och jämlikhet, trots att hon är kvinna. Hon tror att hon 

ostraffat kan hävda dessa rättigheter. Det var inte överensstämmande med faktum. Maken 

hade rättigheter, läkaren hade rättigheter, men den kvinnliga konstnären hade inte samma 

rättigheter – i synnerhet inte när hon befann sig i en patientposition (Lyhne 1981, 100f).  

Johannisson kopplar, liksom Showalter, kvinnodiagnosen hysteri till genusnormer. 

Kvinnor ansågs sjuka ”just därför att de var okvinnliga, t.ex. sexuellt hungriga, intellektuellt 

ambitiösa eller ovilliga till underordning och självuppoffring” (Johannisson 1994, 265). 

Hysteri hängde samman både med kvinnlighet och brist på kvinnlighet, i en tid när borgerliga 

kvinnor skulle vara passiva. Kvinnor skulle inte uttrycka starka känslor, särskilt inte ilska, 

men ”sjukdomsetiketten tillät avvikande beteende, utbrott, undertryckt aggression" 

(Johannisson 1994, 270). Att vara hysterisk var både kvinnligt och ett sätt att uttrycka 

avvikelse från kvinnlighet, eller med Bondeviks ord: "[D]eviation from a norm as well as a 
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norm itself" (Bondevik 2009a, 110). Det är omöjligt att förstå maktaspekterna i det sena 

artonhundratalets psykiatri utan att ta hänsyn till de genusnormer som avgjorde när en kvinna 

ansågs vara frisk eller sjuk.  

 

5.2. Den äkte makens icke-makt 

Elses man Knut har lovat att hälsa på henne ofta, men kommer i realiteten aldrig, eftersom 

Hieronimus förbjuder besök. Else är övertygad om att Knut skulle ta med henne hem om han 

såg de villkor hon nu lever under. En stor del av Elses projekt under vistelsen på sjätte 

avdelningen är att få till stånd ett besök, men detta projekt realiseras aldrig. 

Else ber Hieronimus att han ska fråga hennes man om olika fakta för att få hennes 

berättelser bekräftade, men han har redan tolkat hennes mans berättelser ur en helt annan 

vinkel. När hon ber att få komma hem till sitt lugna sovrum menar Hieronimus att hon inte 

bör tala högt om den sorts lugn som hon har skapat för sig och sin man i deras hem (Skram 

1895a, 86). Han uttrycker att han tycker synd om Elses man (Skram 1895, 282) och säger till 

maken att denne kan "få fred i Deres hjem" om Else lär sig behärskning (Skram 1895a, 137).  

Om interneringen av Else ses i ljuset av dessa uttalanden så ter det sig som att Else, 

eftersom hon anses vara hysterisk och abnorm, också anses utgöra en fara för den borgerliga 

hemtrevnaden och tryggheten. Hennes sjukdom blir inte bara något som angår henne själv och 

hennes make tillskrivs inte makten att själv reda upp situationen. Istället träder vården in och 

försöker få Else att bli en med normerna överensstämmande maka och mor.  

Sjuksköterskorna menar att om Elses man ville att hon skulle komma hem skulle hon 

släppas direkt (Skram 1895a, 152). Gång på gång får Else höra att hennes man har gått med 

på att hon har blivit inskriven, medan hon själv menar att han aldrig skulle ha låtit henne 

skriva in sig själv om han faktiskt hade förstått vad det innebar (se t.ex. Skram 1895a, 68). 

Samtidigt beskrivs att Knut måste rätta sig efter Hieronimus (Skram 1895a, 125). Hans roll 

framstår som helt passiviserad: 

 

"Hvad venter De, at Deres mand skal gjøre? Han kunde jo ikke ha Dem hjemme. Det er da ved gud det 

sidste en mand griber til: at lægge sin kone ind på 6te afdeling. Nu har han overgit sagen i professorens 

kyndige hænder, og så har han kun at forholde sig passiv." [...] Da først gik det tilfulde op for Else, 

hvordan tilstanden var. (Skram 1895a, 176f, Skrams kurs.) 

 

Först här inser alltså Else hur lite makt hennes make – och hon själv, via honom – kan utöva. 

Kampen står helt mellan Else och Hieronimus. När Else säger att Hieronimus inte får låta 

henne vara kvar konstaterar han att det är han som bestämmer och att hon inte har rätt att 
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kräva något av honom (Skram 1895a, 88f). Slutordet från Hieronimus blir: "Deres mand må ta 

Dem ud nårsomhelst – Værsgod! Men besøg af ham får De ikke!" (Skram 1895a, 221) Elses 

man kan utöva makt i hemmet och kan få tillbaka henne till hemmet, men hon kan inte kräva 

att han får tillgång till den värld där hon själv befinner sig och där Hieronimus bestämmer.  

Knut förstår att Hieronimus försöker knäcka Else (Skram 1895a, 287). Ändå vågar han inte 

ingripa, eftersom alla läkare han talar med säger att han måste göra som Hieronimus säger och 

lita obetingat på hans expertis (Skram 1895a, 138). Som man och make kan han lyda eller inte 

lyda professor Hieronimus, men låter ändå Else vara kvar på sjukhuset. Knut uppvisar ingen 

tilltro till auktoriteter, men agerar som om han har en tilltro och tycks inte kunna tänka sig 

möjligheten att agera tvärsemot omvärldens råd. Han framställs inte som maskulint 

handlingskraftig, eftersom han lyder auktoriteter hellre än sin egen uppfattning. Skildringen 

av Knut bör dock betraktas utifrån det faktum att berättarrösten enligt min bedömning ständigt 

står på Elses sida, även i de korta stycken som ska skildra makens perspektiv. 

På Sct. Jørgen uppmanas Else ständigt att ta kontakt med maken, eftersom han kan få 

henne utskriven. Else vägrar och skrivs ut efter en månad, utan att ha släppt sin ilska mot 

honom, trots att denna ilska kritiseras och ses som sjuklig. Därmed vinner Else kampen om att 

bli fri, inte genom makens försorg men genom att andra män i maktposition tillåter det.  

Som tidigare nämnts finns det andra patienter än Else som hävdar att de inte behöver vistas 

inom psykiatrin och inte ser sig som galna. Else skulle lätt kunna betraktas som en av dem, 

men hon skiljer sig från dem på en viktig punkt. Då menar jag inte att hon, till skillnad från 

dem, skulle vara frisk. Jag syftar på det faktum att Else skrivs ut snabbt, medan de andra 

patienterna på Sct. Jørgen sannolikt blir kvar till sin död. Else uppnår inte denna frihet genom 

sitt eget motstånd – snarare tvärtom, eftersom motståndet tolkas som sjukdom. Hon får sin 

frihet för att överläkaren på Sct. Jørgen, efter en månadslång kamp om Elses normalitet, anser 

att hon är tillräckligt normal för att skrivas ut. Han anser däremot inte att hon är helt normal. 

Else undslipper aldrig definieringen och normaliteten.  

Överläkaren på Sct. Jørgen frågar vid ett tillfälle varför han ska skriva ut henne när hon 

inte kommer att åka hem till sin man. Hon svarar att överläkaren inte är hennes förmyndare 

och att han inte har något att göra med hur hon lever sitt liv. Han ber henne skriva till sin man, 

men hon vägrar och menar att han blandar ihop saker. Att vara sinnessjuk är inte detsamma 

som att vara besviken på sin make: "Det at en kone er sint på sin mand er jo ingen grund til at 

spærre hende inde. Hvis De skulde ta Dem af alle de sinte koner, hvor vilde De så skaffe 

plads fra" (Skram 1895b, 158). Else beskriver en stor del av alla hustrur som ilskna mot sina 
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män, men beskriver det som något som inte har med sjuklighet att göra, samtidigt som 

psykiatrin bara kan bedöma normalitet och galenskap utifrån normer om kön.  

En del av behandlingen är att anpassa Else till sin roll som kvinna och hustru, samtidigt 

som hon hävdar en frihet som omvärlden inte håller med om att hon borde ha tillgång till. 

Genus spelar roll både för läkarna, för Else och för berättelsen.  

Som framkommit tidigare är böckerna om Else bitvis ambivalenta. Nästa avsnitt handlar 

om att Else, ifall hon betraktas som hysterisk, inte kan anses vara en trovärdig berättare.  

 

5.3. Else – en hysterisk berättare? 

En möjlig slutsats är att Else faktiskt är det som kallas galen, men också mer specifikt att hon 

är hysterisk. Nästa steg blir då att göra en bedömning av kulturdiagnosen hysteri. Var den ett 

sätt för psykiatrin att tysta kvinnors uppror, eller var de kvinnor som kallades hysteriska 

extremt emotionella och manipulativa? Ifall Else anses vara hysterisk, vad betyder det i så fall 

för själva berättelsen att den handlar om en person som manipulerar och vars känslor inte är 

"normalt" dimensionerade? 

Busk-Jensen (1980) anser att Else inte är drabbad av förmynderi i sitt äktenskap och att det 

därför inte finns grund för hennes upplevelse av att inte räcka till för sina olika roller. Denna 

otillräcklighetskänsla ser Busk-Jensen istället som neurotisk. Elses make är enligt Busk-

Jensen en ”magteløs iagttager af Elses selvdestruktion” (Busk-Jensen 1980, 35). I bokens 

inledning stämmer detta, men när han avstår från att träffa henne innan han avgör om hon ska 

tvångsvårdas kan han knappast ses som en aktör utan makt.  

Enligt Busk-Jensen blir Else bättre av behandlingen. Missnöjet är neurotiska symptom och 

Else motarbetar Hieronimus istället för att ge honom en chans. Elses tillfrisknande är 

resultatet av att hon i hemmet inte hade en auktoritet att göra uppror mot, en funktion som 

Hieronimus istället får fylla. Elses jämställda hemmiljö tillfredsställde inte hennes 

masochistiska behov av att vara underkuvad, enligt Busk-Jensen som också pekar på att Else 

talar om kärlek till Hieronimus (Busk-Jensen 1980, 38f). I min läsning är Elses repliker om att 

hon älskar Hieronimus snarast ironiska, men de hör till romanernas många dubbelheter. 

Den kritik som Else riktar mot Hieronimus handlar egentligen om kärnfamiljen, enligt 

Busk-Jensen, som också anser att kritiken inte når sitt verkliga mål: aggressioner gentemot 

Knut riktas mot professorn. Elses tillfrisknande beror då på att hon accepterar kvinnorollen 

och passivt accepterar att hennes värde finns i moderskapet (Busk-Jensen 1980, 41f).  
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Jag och Busk-Jensen gör radikalt olika läsningar. Jag menar att böckerna om Else är en 

kritik mot psykiatrin och att de angriper just de former av maktutövning som psykiatrin stod 

för, även om dessa var en vidareutveckling av den patriarkala makten. Jag menar även att Else 

inte låter sig underkuvas. Hon ger inte upp sin vilja, trots att det krävs av henne. En Else som 

ville bli styrd skulle knappast utvecklas som person på det sätt som sker i böckerna. Else 

kräver frihet, får den och bestämmer sig för att vittna om orättvisorna hon har utstått. Hon är 

påverkad av händelserna på sjukhuset, men hon ger inte upp sitt motstånd mot Hieronimus. 

Den masochism som finns ser jag snarare som en överlevnadsmekanism där Else finner en 

mening i lidandet (se t.ex. Skram 1895a, 100 och 155).  

En liknande syn på Else företräds av Langås (2003), som anser att Else projicerar sina 

känslor på omgivningen och är oprovocerat arg på Hieronimus, men egentligen är attraherad 

av honom. Vad gäller galenskap och förtryck påpekar Langås att den gränsdragning mellan 

friskt och sjukt enligt vilken Hieronimus blir normal och Else galen är en del av psykiatrins 

sätt att patologisera kvinnlighet. Hysteri blir “a pathological answer to rigid sexual roles and 

social helplessness” och när Skram problematiserar detta sjukdomsbegrepp kritiserar hon ”the 

patriarchy’s exercise of power” samt ”its definition of madness and femininity” (Langås 2003, 

66). Dessa slutsatser stämmer väl med mina, medan andra inslag i Langås analys är svårare att 

förena med mina perspektiv. Langås ser hysterin som ett språk som kan uttrycka missnöje 

(Langås 2003, 57). Samtidigt finns risk för “aggression and anger directed at the psychiatrist", 

varvid "the relationship can turn into a power struggle” (Langås 2003, 63f). Just detta sker, 

enligt Langås, i romanerna om Else. Langås menar att Hieronimus beskrivs som hysterisk och 

att det är en del i ett mönster där Else projicerar egna problem på omgivningen (Langås 2003, 

60ff). Elses beteende är då "a role playing in which she stages a broad register of attitudes so 

as both to test the psychiatrist and to provoke various reactions in him". (Langås 2003, 64)  

Else är alltså i slutänden, enligt Busk-Jensen och Langås, projicerande och manipulativ – 

vilket den hysteriska kvinnan var enligt psykiatrin. Det innebär att maktstrukturer bekräftas, 

snarare än att definieringsmakten ifrågasätts. Nästa avsnitt baseras på en annat slags 

perspektiv, där hysteri ses som en metod för uppror – och därmed också som en möjlighet. 

 

5.4. Hysteri som möjlighet  

Kan hysteri förstås som en produktiv form av maktutövning? Foucault (2006) talar om hysteri 

som kvinnors motmakt. Hysteri handlade då om kamp, inte om sjukdom (Foucault 2006, 

136ff). Foucault går så långt som att hävda att hysteriska kvinnor var antipsykiatrins sanna, 
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mest militanta företrädare (Foucault 2006, 254). En tillämpning av Foucaults syn på makt som 

något ingen äger eller har, utan utövar i en relation, visar att Hieronimus agerande inte är ett 

uttryck för makt utan en aktiv makt, som syftar till att skapa hans egen position i 

maktrelationen. Även Elses förmåga att göra uppror är ett aktivt maktutövande, samtidigt som 

hon agerar utifrån en annan, inte jämförbar position. 

Bondevik (2010) påpekar att det system som producerar och diagnosticerar hysteri inte kan 

undå att samtidigt också producera genus, som en del av ett större samhälleligt system där 

genus alltid spelar roll (Bondevik 2010, 184). Bondevik pekar även på att hysterins era 

sammanfaller med en ny förståelse av kön och genus, där könen konstitueras som binära 

motsatser i en hierarki. Könsstrukturerna är kopplade både till hysteri och till spänningsfältet 

mellan normalitet och patologi. Hysteri kan ses som ett sätt att göra uppror mot 

disciplineringen av kroppen, samt ett sätt att uttrycka att det sociala och kulturella tillståndet 

är övermäktigt. Därmed är hysterin inblandad i maktrelationer inom både enskilda hem och 

inom sociala och institutionella strukturer i stort, så som patriarkatet (Bondevik 2009a, 107ff).  

Bondevik (2009b) lyfter också fram hysteri som oordning gentemot medicinens ordning, 

en oordning som inte kunde accepteras av ordningen och behövde behandlas just genom 

ordning och maktordning (Bondevik 2009b, 361). Hysterin hos Skram ser Bondevik som 

"synonymt med motsigelse, protest eller provokasjon", vilket synliggörs "gjennom de 

prosessene kvinnen underkastes for å føye seg" (Bondevik 2009b, 327f, Bondeviks kurs.). 

Bondevik visar på hur hysterin sågs som en sjukdom till följd av sina egna mekanismer: 

hysterins språk bestod av symptom och var därmed ett uppror som kunde patologiseras 

(Bondevik 2010, 191). Även som motmakt är hysterin beroende av den makt som den riktas 

mot och kommer inte undan att bekräfta denna makt. Däremot kan hysterin, om den betraktas 

som ett uppror och ett motmakt, framträda som aktiv och produktiv - den kanske inte leder till 

mer än själva upproret, själva motmakten, men redan det i sig är både aktivt och produktivt. 

Hysteri kan alltså ses som ett uppror mot männens patriarkala makt och mot det manliga, 

medicinska systemets makt över kvinnan. Else gör ett tydligt uppror när hon vägrar gå med på 

psykiatrins villkor för normalitet och friskhet. Hon kräver att få definiera sig själv, men 

kvinnors uppror i det sena artonhundratalet var bara förståeligt som något sjukligt och 

avvikande från den normala ordningen. Den upproriska, okontrollerbara kvinnan blev en 

anomali som saknade anpassning till världen runtomkring – en värld som bara godtog vissa 

former av beteende. Detta hänger tätt ihop med föremålet för nästa avdelning: behandling som 

uppfostran och korrigering av ett avvikande beteende.  
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6. UPPFOSTRAN 

Med en hänvisning till Georges Canguilhem skriver Foucault (2003a) om hur normen begär 

makt och är den grund på vilken ett visst utövande av makt baseras och legitimeras. Normen 

är kopplad till omskapande tekniker, ”a sort of normative project” (Foucault 2003a, 50). Den 

inspärrning som kan verka exkluderande och avståndstagande bör ses som aktiv och 

produktiv: ett ingripande för att ’behandla’ och ’bota’, det vill säga uppfostra och göra om.  

Dessa resonemang är starkt kopplade till normer och definieringsmakt, men eftersom 

frågan om psykiatri som uppfostran är väldigt aktuell i böckerna om Else Kant får uppfostran 

ett eget kapitel. Underteman är disciplin, auktoritet och känslobehärskning. Det faktum att 

patienterna behandlas som barn är utgångspunkten för det första avsnittet. 

 

6.1. En snäll flicka 

Allt som sker på sjätte avdelningen förklaras med ordet ”reglementet” (Skram 1895a, 42, 46, 

47 och 49). Andra återkommande ord är "rolig" och "god", det vill säga lugn och snäll. Så fort 

Else visar känslor får hon höra att hon ska vara lugn och tålmodig (Skram 1895a, 40, 48, 50, 

52, 65, 66, 73, 80, 82, 98 och 104). Else behandlas som ett barn av sjuksköterskorna: 

”[G]odnat, lille fru Kant, […] Vær nu en god og artig pige.” (Skram 1895a, 185) Patienterna 

kallas ”artige børn” och tilltalas som barn: ”Det blir ikke så slemt, lille fru Kant. Bare De er 

rolig. Vi skal nok bli gode venner, skal De se. Nu må De spise.” (Skram 1895a, 64f och 184f) 

När Else klivit ur sin säng, trots att hon ordinerats flera veckors sängläge, får hon en skarp 

tillrättavisning: ”De må aldrig stå ud af sengen, aldrig. Hvis De gjør det, er jag nødt til at 

klage over Dem” (Skram 1895a, 59). Else måste lyda, eftersom olydnad ses som symtom. 

Sjuksköterskorna instruerar Else i hur hon ska bete sig för att inte ses som än mer sjuk:  

 

”De må aldrig sige nej til noget her. Det er det bedste for Dem selv.” (Skram 1895a, 73) 

 

”De må ikke la’ ham mærke, at De er urolig eller ophidset, frue. Jeg forstod, at han syntes, De var 

dårligere iaften.” (Skram 1895a, 101) 

 

Sjuksköterskorna uppfostrar av god vilja: ”Jeg råder Dem, fordi jeg holder af Dem.” (Skram 

1895a, 80) Samtidigt blir försäkringarna om att de vill väl ett sätt att få sin vilja igenom: ”Jeg 

har så ondt af Dem, fru Kant, og vil Dem så vel, og derfor bér jeg Dem indstændig om at være 

rolig.” (Skram 1895a, 66) Deras vilja är inte personlig, utan snarare en del av deras position: 

de står mellan läkaren och patienterna och det de instruerar om är i slutänden läkarens vilja. 
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Sjuksköterskorna vet att råden de ger är den enda utvägen för en patient: ”Jo tålmodigere 

og stillere De er, jo snarare får De det bedre. Her nytter det ikke at klage. Det blir bare værre 

da.” (Skram 1895a, 66, Skrams kurs.) När de ger instruktioner om hur patienterna ska kunna 

framstå som friska är de en del av ett större syfte: att omskapa patienterna enligt vissa normer.  

Else understryker att hon inte visar uppstudsighet, men hon uppfattas som trotsig och 

kallas besvärlig när hon inte kan sova (Skram 1895a, 83 och 91). Else ser sina klagomål som 

berättigade och förstår inte att de tolkas som tecken på sinnesförvirring (Skram 1895a, 101). 

Alla känsloutbrott är icke-berättigade enligt den logik som innebär att hennes känslor inte bör 

ges utrymme. När en annan patient försöker våldta henne biter Else i lakanet för att ingen ska 

höra henne gråta. När sjuksköterskorna ändå ser hennes gråt säger de att hon ska rycka upp 

sig och att det inget tjänar till att ge efter (Skram 1895a, 107f).  

När Else kommer till Sct. Jörgen får hon höra av en sköterska att "hvis De ikke er artig og 

god, skal De bli her længe" (Skram 1895b, 37). Att Else redan har tagit till sig dessa ideal 

märks när hon ber vakterskan som följt henne till Sct. Jørgen att berätta för sjuksköterskorna 

på sjätte avdelningen att hon har varit "skikkelig og rolig" under färden (Skram 1895b, 33). 

Liknade ord förekommer genom hela andra boken. Else får höra att hon ska hålla sig på gott 

humör och att hennes plikt är att vara glad och tacksam (Skram 1895b, 70f). Hon ska ge sig 

till tåls (Skram 1895b, 157), vara "god og skikkelig" (Skram 1895b, 48), hålla sig "tryg og 

rolig" samt lita på överläkaren (Skram 1895b, 170).  

Det påpekas ständigt för Else hur bra hon har det. När Else inte trivs på Sct. Jørgen får hon 

höra: "Det er ikke pént af Dem." (Skram 1895b, 86) Vid utskrivningen säger sköterskan att 

Else inte har varit "elskværdig" mot överläkaren: "Rigtig styg har De vært" (Skram 1895b, 

217). Vid ett av de tillfällen då Else beter sig olämpligt mot överläkaren reagerar sköterskan 

med att säga "Fy, De er en rigtig trold" och hytta med ett finger (Skram 1895b, 210).  

Sköterskans roll som lärarinna av passande beteende, i en ställning som vuxen gentemot ett 

barn, syns tydligt i båda böckerna. Else söker många gånger tröst hos sjuksköterskorna men 

litar inte på dem – de är för plikttrogna (Skram 1895a, 193), något hon till exempel märker 

när de berättar för Hieronimus sådant som de vet inverkar negativt på hennes situation (Skram 

1895a, 285f). En sjuksköterska förklarar att hennes plikt är att vara misstänksam (Skram 

1895b, 57). Hur väl sjuksköterskorna än vill sina patienter så är de trogna den maktordning 

som konstituerar dem själva i deras roll gentemot patienten. 
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Enligt Foucault (2010b) sågs galenskap som en dröm innan den klassiska perioden.
7
 Den 

galne måste väckas och uppväckandet blev auktoritärt, eftersom den sjuke måste fås att inse 

en sanning som hon inte insåg (Foucault 2010b, 201ff). Under den klassiska periodens lopp 

blev detta uppväckande ”en påminnelse om moralens bud”. De galna skulle lära sig ”det som 

man lär barnen i skolorna” (Foucault 2010b, 204). Foucault (2003a) beskriver en utveckling 

där psykiatri kopplades till moral och samtidigt kom att likna den diskurs som fanns mellan 

föräldrar och barn, så att behandlingen av de galna liknade den uppfostran som gavs till ett 

barn (Foucault 2003a, 35ff). Läkaren blev därmed lärare.  

Att professor Hieronimus kan ses som fader, sjuksköterskorna som mödrar och patienterna 

som barn i en kärnfamiljshierarki påtalas i så gott som allt som har skrivits om Skrams 

psykiatriromaner. Patienten behandlas som ett barn för att hon är ett barn, om man med barn 

menar någon med begränsad möjlighet att utöva makt som ska uppfostras, och med vuxen 

menar någon med mer möjlighet att utöva makt, som ska uppfostra.  

Foucault (2010b) menar att en koppling mellan familj och psykiatri växte fram efter att 

psykiatrin har upphört att handla om fysiskt våld och inspärrning. Istället för att fängsla den 

galne, lånar psykiatrin drag från familjen: 

 

[G]enom att denna mycket gamla struktur blev en form för samexistens utlämnades den vansinnige 

helt och hållet och såsom psykologiskt subjekt till auktoriteten och prestigen hos den förnuftiga 

människan, som för honom tar konkret form i den vuxne [...] (Foucault 2010b, 265). 

 

Här beror läkarens förmåga till "ordning, auktoritet och bestraffning" på hans roll som "fader 

och domare, familj och lag" (Foucault 2010b, 284, Foucaults kurs.). På sambandet familj-barn 

bygger enligt Foucault sambandet fel-bestraffning, men även sambandet galenskap-oordning 

(Foucault 2010b, 286). Här framgår hur Foucault knyter familjeanalogin till ett större 

sammanhang som även inbegriper hans teoribildning kring normalitet och ordning. 

I en senare text menar Foucault (2006) dock att familjen är steriliserad inom psykiatrin och 

att asylen inte påminner om ett hem, utan om skolan (Foucault 2006, 106f). I enlighet med de 

tankegångarna är sjuksköterskornas roll mot patienterna den att vara lärarinna. Sköterskorna 

lär ut moral och passande beteende. De är närmare patienterna än läkaren och har en helt 

annan maktrelation, som bygger på en auktoritär närhet snarare än den auktoriserade distans 

som tillåter läkaren att hastigt kliva in i och ut ur patientens sfär med olika krav som 

sjuksköterskorna får bevaka att patienten omsätter i praktiken.  

                                                 
7
 Med den klassiska perioden menar Foucault ungefär 1600–1800. 
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Samtidigt är det tydligt att patienterna fråntas sin vuxenhet, på samma sätt som de fråntas 

sin mänsklighet. Galenskapens motsats, förnuftet, är också den bärande egenskapen för 

vuxenhet, så som barn sätts i motsatsförhållande till barnet. Inte heller mogenhet eller 

förmåga till ansvar, som tillskrivs vuxna snarare än barn, tillskrivs de galna. Logiken enligt 

vilken vissa egenskaper är normala och andra galna är också den logik enligt vilken de galna 

inte kan vara förmyndare över sig själva. De sätts i barnets position gentemot de som 

samtidigt får möjlighet att utöva makt över dem – och lära dem normalitet. 

I böckerna om Else Kant framträder en utveckling, där Else närmar sig normaliteten genom 

att närma sig sjuksköterskorna och deras roll. Denna process står i fokus för nästa avsnitt. 

 

6.2. Närmare normaliteten 

”Gå nu pent ind og læg Dem, fru Syverts. Hvis sygeplejersken træffer Dem her, så siger hun bare, De 

er forfærdelig dårlig og urolig, og så må De ligge endnu meget længere.”  

 ”Vær god og tålmodig,” vedblev Else […] ”Det siger de alle til mig, og jeg lar det gå videre. Det 

nytter ikke at sætte sig op her. Gå nu, før nogen ser Dem.” (Skram 1895a, 116) 

 

Else går snart in i en lärarinneroll gentemot de patienter som mår värre än hon själv, särskilt 

fru Syverts. Else berömmer när fru Syverts beter sig rätt: "Det er pént af Dem, at De nu vil 

være snil og gå tilsengs." (Skram 1895a, 130) När Else säger ”Vær nu blot rolig” blir det 

tydligt att hon vidarebefordrar sjuksköterskornas råd om – eller snarare krav på – lugn och 

foglighet (Skram 1895a, 270). Strax efter att Else själv har börjat äta sjukhusmaten säger hon 

”De véd jo, De må spise” till en döende kvinna utan matlust (Skram 1895a, 208). Hon 

uttrycker också, så fort hon tillfälligt kommer ur sin egen ångest, att hon måste gå ut för att se 

till de sjuka (Skram 1895a, 169).  

Att Else blir de andra patienternas lärarinna ser jag som ett sätt för henne att träda in i en 

roll som frisk och markera skillnaden gentemot dem hon ser som sjuka ’på riktigt’. Hon 

identifierar sig hellre med sjuksköterskorna, som befinner sig på rätt sida om 

normalitetsgränsen. Genom att efterlikna de normala och själv bete sig som de normala inför 

de som i hennes ögon är galna skapar hon sig själv som normal. Hon godkänner därmed de 

normer som uppdelningen sker efter, men godkänner inte på vilken sida av gränsen mellan 

normalitet och galenskap hon själv placeras, av de normala som hon efterliknar.  

När Else är ängslig och söker tröst hos en sjuksköterska säger sköterskan "vær nu kun 

rolig. De er jo sådan en fornuftig dame", varvid Else släpper sin ängslan (Skram 1895a, 189). 

När hon tillskrivs förnuft vill hon leva upp till det. Dessutom syns könets betydelse för 

galenskap och förnuft i det faktum att hon ska vara just en förnuftig kvinna.  
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På Sct. Jørgen sker en process mellan sköterskan fröken Schrader och Else. Fröken 

Schrader berättar att hon har drömt att Else säger att de två ska dela rum med varandra. De 

konstaterar att de båda brukar ha sanndrömmar och övergår till att diskutera gemensamma 

bekanta, varvid "Else blev forundret og behagelig tilmode over den samstemmighed der var i 

deres meninger både om mennesker og andet" (Skram 1895b, 87). 

Senare konstaterar Else och fröken Schrader "for en lighed der var mellem deres smag og 

omdømme" (Skram 1895b, 159). Fröken Schrader bjuder in Else på personalens kortspel och 

de ser nya likheter mellan sig: båda lärde sig kortspelet ifråga i drömmen och båda har fått en 

lysduk
8
 som de har gjort om till förkläde (Skram 1895b, 159f). Fröken Schrader, som alltså 

har drömt att Else och hon ska dela rum, bjuder in Else till sitt eget rum. Else får till och med 

gärna vara i fröken Schraders rum om dagarna, istället för på sitt eget rum (Skram 1895b, 

161f). Även sköterskan Anne bjuder in Else på sitt rum (Skram 1895b, 179).  

Direkt efter att Else bjudits in till sköterskorna låser hon dörren till sitt eget rum, så att 

andra patienter som hon brukar umgås med inte kan komma in (Skram 1895b, 181). 

Sköterskorna har markerat att Else har en annan ställning än de andra patienterna – den 

normalas ställning, inte den galnas, vilket även innebär den normalas ställning gentemot de 

galna. Utelåsningen läser jag som Elses markering av att hon inte hör hemma bland de galna. 

Personalen på Sct. Jørgen visar Else ett förtroende utöver patientrollen genom att inviga 

henne i sådant som att patienter får vatten istället för kloral (Skram 1895b, 121). Hon får ha 

en kniv, hon får bada ensam, hon får ha gasen tänd på natten – inga av de restriktioner som 

vanligtvis visas 'de galna' behöver Else lyda under. Detta förtroende är något som särskilt 

överläkaren hela tiden påpekar, för att få Else att vara nöjd med sin vistelse där.  

Allt detta samverkar till att göra Else mer normal i både hennes egna och personalens 

ögon, genom att hennes likheter med dem och olikheter gentemot andra patienter framhävs. 

Närmandet till personalen blir ett led i textens syfte att framställa Else som normal, samtidigt 

som det också delvis återför henne till de normalas värld, från en situation där hon har hamnat 

utanför normaliteten.  

 

6.3. Disciplin som behandling 

Psykiatrin är enligt Foucault (2006) inte främst ett sätt att bota, utan en regim som förväntas 

föra med sig bot genom att skapa ordning. Behandlingen består av ett enda krav: att patienten 

ska ge upp sin vilja (Foucault 2006, 173 och 152). Psykiatrin ser Foucault som en disciplinär 

                                                 
8
 En mindre duk som, vilket namnet antyder, kunde ligga under en ljusstake eller en fotogenlampa. 
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makt som verkar på kroppar och sinnen (Foucault 2006, 2f). Foucault (1982) menar också att 

makt sker genom handlingar riktade mot andras handlingar. Makt tvingar inte till handling, 

men påverkar ändå handlingar (Foucault 1982, 788ff). Genom disciplin blir makten, enligt 

Foucault (2003b), något som människor utövar över sig själva. Disciplin "förbättra[r] 

maktutövandet genom att göra det snabbare, lättare, effektivare" (Foucault 2003b, 210).  

Allra mest effektivt är självdisciplinering:  

 
Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spontant gå ut över 

sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom vilken han åtar sig båda rollerna; han blir principen för 

sitt eget underkuvande (Foucault 2003b, 203). 

 

För att exemplifiera självdisciplin refererar Foucault till Benthams tankefigur panoptikon, ett 

fängelse som är byggt på ett sådant sätt att fångarna hela tiden vet att de kan vara övervakade, 

men inte vet om de faktiskt är det, eftersom de aldrig ser övervakarna. Osäkerheten i att 

kanske vara övervakad tvingar då fram självkontroll (Foucault 2003b, 202f). Något 

fullkomligt arkitektoniskt panoptikon återspeglas inte i böckerna om Else Kant och har heller 

aldrig tillämpats. Istället använder Foucault bilden av panoptikon som en illustration eller 

modell som gör disciplinens verkan i ett samhälle mer förståelig. Else genomgår en viss 

anpassning till systemet, just genom disciplin. Även om hon aldrig anpassar sig fullständigt 

kan hon inte undgå att ändra sitt beteende, eftersom hon vet att det kommer att påverka hur 

hon behandlas – och det är just denna självdisciplin som sjuksköterskorna lär ut. 

Medicinhistorikern Michael Neve (1997) menar att psykiatrin vid denna tid hade en syn på 

patienten som behövande. Hon var onormal och behövde normalitet, hon var obehärskad och 

behövde disciplin, hon var amoralisk och behövde moral. Läkaren skulle överföra disciplin 

och förnuft till patienten. Metoderna var inte längre fysiska, utan handlade om att hantera 

genom moral. Det kunde röra sig om att skrämma patienten, men också om en dynamik där 

löften, belöningar och milda straff samverkade. Neve påpekar att moral ansågs vara den bästa 

behandlingen, trots att galenskapen sågs som ett biomedicinskt problem (Neve 1997, 236ff). 

Kampen mellan doktor och patient handlade, enligt Showalter (1987), om ett könskrig som 

etablerade läkarens totala auktoritet. Patienten isolerades från sin familj och hennes 

självcentrering utrotades. En taktik var att ignorera patientens förväntningar på sympati och 

respons. Sängläget utvecklades 1873 av Silas Weir Mitchell, som förstod att kuren kunde ses 

som ett straff, men menade att patienten blev nöjd när den äntligen avslutades. Sängläget 

ökade enligt Showalter vårdens makt och patientens maktlöshet (Showalter 1987, 137ff).  
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Även Johannisson (1994) beskriver att samhället försökte korrigera de avvikande. De sågs 

som "människor vars förnuft kunde återkallas genom omsorgsfull socialisering". Genom 

"paternalistisk disciplinering” skulle "det goda hospitalet [...] återföra den vilsekomna till sitt 

rätta sociala rum” (Johannisson 1994, 163). Detta åstadkoms bland annat genom sängläget, 

som Johannisson kallar ”symbolisk underordning" (Johannisson 1994, 251). Det handlade om 

regredierande, passiviserande behandling där disciplinen var starkt knuten till kön.  

Tidigt under sin vistelse på avdelningen tänker Else att ”han [Hieronimus] vilde kanske 

sætte henne på prøve – se, hvor tålmodig hun kunde være”, men hon avfärdar tanken: ”Å nej 

snak, det var jo dog ikke en opdragelsesanstalt hun var kommen ind på.” (Skram 1895a, 70) 

När hon snart ska flyttas till Sct. Jørgen tänker hon annorlunda: ”Som en gammeldags 

skolemester, der ved prygl og rå behandling søger at tugte og knægte de oprørske og uvorne 

disciple – sådan havde han [Hieronimus] behandlet hende.” (Skram 1895a, 247) Innan dess 

har hon insett i hur hög grad sjukhussystemet bygger på disciplin. 

”De må i det hele taget lære at subordinere Dem”, säger Hieronimus och hans tonfall kallas 

”tilrettevisende” och ”belærende” (Skram 1895a, 85 och 68). Med Engelstads ord utsätts Else 

för en ”svaert autoritaer behandling” (Engelstad 1984, 167), vilket bidrar till bilden av att 

Elses sjukdom består i okvinnlig ilska och dominant beteende.  

Nästa avsnitt går från disciplin vidare till dess följdeffekt, underkastelse, men utvecklar 

och fördjupar även analysen av psykiatrins krav på känslobehärskning.  

 

6.4. Behärskning och underkastelse 

Ett utmärkande drag i kampen mellan professor Hieronimus och Else är det faktum att 

Hieronimus vill tygla Elses känslosamhet: ”De trænger nok i høj grad til at lære Dem 

selvbeherskelse! Deres sygdom er den, at De ikke kan beherske Dem.” (Skram 1895a, 121) 

När Knut ska få höra det första uttalandet om sin hustrus hälsa säger professorn: ”Deres 

hustru er udtalt sindssyg.” Mer intressant är hans syn på vad som gör Else sinnessjuk: 

”Formen for hendes sindssyge er den næsten fuldkomne mangel på evne til at beherske sit 

følelseliv. Undertiden er hun en rén furie.” (Skram 1895a, 135) Han menar att Else ”først af 

alt" måste "lære disciplin”. Därför ska hon sändas till Sct. Jørgen i ett år. Hieronimus 

förtydligar för maken hur denna vistelse ska göra Else frisk: ”Det første halvår vil hengå 

under protester fra Deres hustrus side. Så vil hun falde til ro, og endelig forlade hospitalet 

med taknemmlighed i hjertet og helbredet.” Knut frågar om tillfrisknande verkligen kan 

uppnås på ”denne rent mekaniske vej, ved afsondring og indespærring?”. Hieronimus 
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bekräftar att det är rätt metod (Skram 1895a, 136f). Även fröken Schrader på Sct. Jørgen 

säger "Når De nu blir vant til opholdet, falder De til ro, og ender med att befinde Dem vel." 

(Skram 1895b, 86) Det som krävs av Else är underkastelse och lugn, i motsats till det uppror 

som tolkas som galenskap.  

Sheffer (2011) visar att sjuksköterskorna talar om sjukhusmiljön som något de själva vant 

sig vid, samtidigt som de också menar att patienterna måste vänja sig vid densamma. Det som 

dessa kvinnor, både i patientposition och sjuksköterskeposition, måste vänja sig vid är i 

slutänden den manliga ordningen (Sheffer 2011, 155 och 166). Jag instämmer helt i att 

böckerna inte bara är en anklagelse mot enskilda läkare, eller mot psykiatrin, utan även mot 

könsmaktsordningen i samhället. Vare sig vissa av Elses symptom ses som ett uppror eller 

inte såå bör berättelsen om henne ses som ett uppror mot normaliteten och mannens makt. 

Olsson (2002) konstaterar att det gemensamma för skildringar av sinnessjukvård kring 

förra sekelskiftet är frånvaron av aktiv behandling. Istället är resignerad acceptans vad som 

krävs av patienterna (Olsson 2002, 138ff). Detsamma säger en sköterska till Else: ”Giv Dem 

nu trygt over i troen på, at det er det bedste for Dem at være her" (Skram 1895a, 108).  

Denna självbehärskning är kopplas till det Foucault (2003a) skriver om psykiatrins 

anammande av begreppet ’instinkter’, vilket innebar att fokus skiftade från vanföreställningar 

till impulser, drifter och fixa idéer. Hysterin blev den nya galenskapen (Foucault 2003a, 133). 

Viktigast var nu individens bedömda förmåga att behärska onormala instinkter. Definitionen 

av sinnessjukdom baserades då på balansen mellan förnuftsstyrda, avsiktliga handlingar och 

instinktstyrda handlingar, utförda mot individens vilja. Spontant beteende blev hotfullt och 

individen måste kunna behärska sina instinkter för att inte ses som sjuk. Handlingar som 

bedömdes vara instinktiva och bröt mot normer löpte stor risk att ses som symptom (Foucault 

2003a, 157ff). Även Showalter (1987) menar att det avgörande för artonhundratalets syn på 

psykisk hälsa var förmågan till självdisciplin och viljestyrka (Showalter 1987, 106). 

Detta överensstämmer väl med Hieronimus syn på Elses känsloliv som farligt och 

okontrollerat. Hans upprepade vilja att hon ska tygla sig och behärska sig är en del av den 

uppfostran hon utsätts för. Likt ett litet barn måste Else lära sig de grundläggande reglerna för 

hur man beter sig och vad som anses tillåtet i samhället där hon lever. Hon uppmanas att ta till 

sig de normer som hon inte accepterar. Så som Elses upplevelser på sjukhuset beskrivs 

framstår starka känslor som en normalare reaktion än lugn och trevnad, men enligt den bild av 

sjukhusets logik som romanerna också för fram så är inte upprördhet eller ilska en önskvärd 

reaktion, vare sig hos patienter eller hos kvinnor.  
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Johannisson (1994) beskriver en patientroll som kvinnor kunde välja att gå in i för att 

slippa ta ansvar och bli omhändertagna. Då kunde de få vara kvinnliga, svaga, helt 

utelämnade till starka män (Johannisson 1994, 243). Inget av detta stämmer in på Else. Hon 

uttrycker känslor som inte är accepterade, en protest som riktas mot psykiatrin själv. Hade 

förutsättningarna varit annorlunda, hade Else känt sig sedd och lyssnad på - som i den 

minnesbild hon har av en tidigare vistelse på en klinik med vänlig överläkare och lugn miljö - 

hade kanske patientrollen varit ett alternativ och då hade själva underordningen blivit en utväg 

som hon kunde acceptera utan att avstå från sin subjektsstatus. Däremot accepterar Else aldrig 

den patientroll baserad på underordning och objektifiering som hon erbjuds. 

Nästa avsnitt fortsätter att utforska temat behärskning, men nu med ett starkare fokus på de 

känslor som anses behöva behärskas. 

 

6.5. Censurerade känslor 

När Else konfronteras med sjukhuset, en miljö som är annorlunda än hon trott, tappar hon 

behärskningen. Adjektiven beskriver Elses upprördhet: ”udbrød”, ”ilsomt”, ”opirred”, 

”heftigt”, ”ophidset” (Skram 1895a, 37f). På grund av dessa känsloyttringar tas Else till en 

avdelning för oroliga och aggressiva patienter, istället för den lugna avdelning där hon skulle 

ha vistats. När Else inser att villkoren har försämrats ytterligare reagerar hon med mer ilska, 

vilket styrker bilden av henne som hysterisk.  

Det faktum att Else inte trivs ses som ett sjukdomstecken. När Else ger ”sin forbitrelse 

luft” säger underläkaren: ”Hun blir værre og værre” (Skram 1895a, 119). När Else skriver 

brev till Hieronimus menar han att hon "bruger altfor stærke udryk” (Skram 1895a, 260). 

Hieronimus ber skrattande en läkarkandidat att notera Elses vrede och även underläkaren 

uttrycker att det är intressant att se Elses ilska (Skram 1895a, 142 och 285). Detta intresse för 

Elses ilska tyder på att den är ett viktigt symptom.  

När Else får sina brev på Sct. Jørgen utan att överläkaren har öppnat dem vill hon kyssa 

hans hand, men avstår, eftersom det skulle ha ansetts vara hysteri (Skram 1895b, 131). Elses 

känslor måste minskas, censureras och döljas. Även för en medpatient verkar brist på 

känslobehärskning vara det som ska behandlas; hon tvingas tillbaka till sängläge när hon har 

skrivit ett brev till sin man som professorn ansåg vara "forstyrret" (Skram 1895a, 258). 

Genomgående är det just uttrycket av känslor som censureras och snarare än själva känslolivet 

i sig är det alltså kommunikationen som angrips. Än en gång har vi att göra med dårens 
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diskurs som inte får cirkulera, där talet tystas snarare än att lyssnas på och där det möjligtvis 

kan ses som symptom, men inte som meningsbärande i sig.  

Edberg-Caldwell (1997) pekar på att Else inte tillåts ha böcker, pennor eller papper på 

rummet förrän Hieronimus ger sitt godkännande. Hon har inte längre tillgång till det skrivna 

ordet och även det talade ordet tas ifrån henne, när hennes yttranden tolkas till hennes nackdel 

på ett sätt som framtvingar självcensur (Edberg-Caldwell 1997, 99). När Else börjar skriva 

brev till Hieronimus måste hon noga välja sina ord och dölja känslorna i rätt fraser: ”Hun gik 

dernæst over til at skildre tilstanden, ikke som den vireklig var, men som hun håbed, at 

professoren kunde tåle at høre den skildret uden at geråde i raseri.” (Skram 1895a, 230) Else 

censurerar alltså uttrycket för sina egna känslor som ett sätt att påverka professorns känslor, 

vars uttryck framstår som allt annat än behärskade. 

Syftet med att skriva brev istället för tala formuleras av en sjuksköterska: ”[S]å behøved 

De jo ikke at bli heftig.” (Skram 1895a, 230) Meningen med skriftspråk är att komma bort 

från emotionerna, men det misslyckas: i sitt sista brev till Hieronimus, när Else har fått veta 

att hon ska få överföras till Sct. Jørgen, kallar hon sig för hans uppriktiga fiende (Skram 

1895a, 190). Under hela vistelsen på Sct. Jørgen uppmanas hon att släppa sin ilska gentemot 

maken och Hieronimus, men vägrar göra detta, även om hon har gått med på att sluta tala om 

ilskan. I viss utsträckning censurerar Else sina känslor, men hon censurerar endast själva 

uttrycket och hon håller fast vid att ilskan ska uttryckas – i skriven form, nämligen som bok.  

Temat kring skrivande kommer att vara i fokus längre fram i analysen. Nu följer dock en 

diskussion kring ett annat tema, med nära koppling till disciplin: frågan om auktoritet. 

 

6.6. Auktoritetstro 

Läkarens status har förändrats över tid. Johannisson (1990) skriver om hur läkaryrket hade låg 

status på 1700-talet men utvecklades till ett högstatusyrke på 1800-talet, trots att det 

fortfarande fanns mer diagnoser än botemedel och få mediciner. Läkarnas status steg, trots att 

läkarvetenskapen stod maktlös mot de flesta sjukdomarna (Johannisson 1990, 35ff).  

Inom ramen för denna högre status är läkaren en utbildad expert med mer kunskap än 

omgivningen. Överläkaren har mer auktoritet än underläkaren, läkarkandidaterna har en högre 

ställning än sjuksköterskorna. Det handlar, enligt Olsson (2002), om en regim som ”reglerade 

varje detalj av livet på anstalten”. Allt blev en del av den hierarkiska ordningen där läkaren 

”garanterade att ordning installerades i kaos” (Olsson 2002, 122). Överläkaren var ”medicinsk 
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expert och ytterst ansvarig för vården”, men ”också en patriark, med fullmakt” och ”en sorts 

Gud, ofta påtaglig genom sin frånvaro” (Olsson 2002, 133).  

Johannisson (1994) beskriver hur läkare själva ”framhöll att patient-läkar-relationen i 

första hand måste bygga på förtroende för läkarens auktoritet, i andra hand på hot” 

(Johannisson 1994, 243). Auktoritetstron var en förutsättning och om den saknades krävdes 

än mer auktoritära metoder. Det gick inte att komma undan auktoriteten. Att inte acceptera 

den innebar inte att den försvagades eller förändrades, utan tvärtom att metoderna blev mer 

auktoritära. Brist på auktoritetstro innebar ett behov av auktoritetstro.  

Olsson (2002) ser Hieronimus som "en frånvarande Gud, en patriark som utövar absolut 

makt över både personal och intagna” (Olsson 2002, 171). En allvetande Hieronimus med 

nästan övernaturliga egenskaper framträder i en sjuksköterskas beskrivning: ”Han ser alt. 

Hvis jeg havde et hul på spidsen av strømpefoden, er jeg vis på, han kunde se det tværs 

gjennem skoen.” Sjuksköterskan känner ”umådelig respekt” och vördnad för Hieronimus. 

Samtidigt är han ”så stræng” att hon ”skjælver af angst, når han viser sig” (Skram 1895a, 103) 

Underläkaren uttrycker det som en självklarhet att tro mer på läkaren än patienten: 

 

”Man må jo tro på lægerne, ikke sandt, fru Kant? Dannede mennesker er opdraget til det.” 

 ”Og så udsætter man sine nærmeste for at gå tilgrunde af bare dannelse!” råbte Else forbitret 

(Skram 1895a, 281) 

 

Det som de utbildade är vana vid att tro på är inte bara läkare, utan auktoriteter över huvud 

taget. Det finns en uttalad ironi närvarande när Skram låter Elses man reflektera över att det 

för den oinvigde är märkligt svårt att förstå att professor Hieronimus verkar för patienternas 

bästa (Skram 1895a, 224). Samtidigt är det ett faktum att inte ens den man som tänker detta i 

realiteten ifrågasätter läkarens position. Elses teori om denna lydnad är insiktsfull: 

 
Hvor kunde det dog være, at disse snille, gode mennesker var så afstumpet i deres følelser for andres 

lidelser. Det var det samme urgamle op igjen. Auroritetstroen som i alle århundreder havde bragt 

menneskene til at tro på og bøje sig for det ene menneske (Skram 1895a, 117). 

  

Bondevik (2010) understryker att Skram inte främst skildrar psykisk sjukdom, utan hur en 

psykiskt sjuk kvinna reagerar på en patriarkalt auktoritär institution (Bondevik 2010, 189). 

Berättelsen skildrar då inte främst ett sjukdomstillstånd utan det dysfunktionella sätt på vilket 

omgivningen bemöter detta sjukdomstillstånd – något som sätter igång maktprocesser. 

Sjukhuset producerar maktordning och blir en del av ett större auktoritärt projekt.  

Foucaults maktanalys underkänner auktoritetsbegreppet så som vi är vana vid att använda 

det. Makt enligt Foucault (1980) kan inte helt vara i händerna på en person som utöver denna 
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makt gentemot andra. Makt är istället "a machine in which everyone is caught". De som 

utövar makt och de som makten utövas mot är alla fångar i samma maskineri, något som 

karakteriserar "the societies installed in the nineteenth century". Makt är inte längre suverän, 

den utövas inte av en individ utan av ett maskineri som ingen enskild person äger. Det betyder 

inte att alla utövar makt enligt samma principer; olika personer i maskineriet har olika 

positioner och därför skapas "an effect of supremacy" (Foucault 1980, 156).  

Utifrån detta resonemang hävdar jag att professor Hieronimus är en del av ett normativt 

projekt, snarare än en ensam och suverän auktoritet. Skrams romaner förmår inte visa den 

större bild som Foucault beskriver, där även övervakarna är medarbetare i ett större projekt 

och där övervakaren både övervakar och övervakas (Foucault 1980, 154 och Foucault 2006, 

76). Samhället som helhet är ett maskineri drivet av normer där professor Hieronimuis bara är 

en beståndsdel. Om vi med Foucaults terminologi ser människor som verktyg i ett 

maktutövande och psykiaterns roll som konstruerad via patienten så är det också tydligt att 

professor Hieronimus använder sin syn på Elses normalitet, och sin förmåga att definiera 

henne som galen, för att befästa sig själv som psykiater och därmed som auktoritet. 

En annan aspekt av diskussionen kring auktoritet är att Hieronimus beskrivs som 

emotionell och oberäknelig. Han är en auktoritet, men en suverän despot och tyrann, snarare 

än en härskare i kraft av sitt anseende och sitt förnuft. Han tål inte kritik, enligt sköterskorna 

(Skram 1895a, 121). De beskriver honom som någon man måste anstränga sig för att vinna 

över på sin sida; han behandlar bara dem väl som han tycker om. Hans makt är därmed starkt 

känsloladdad och står i skarp kontrast till den bild av mannen som förnuftig och icke-

emotionell som är motsatsen till den hysteriska kvinnan. 

Hieronimus mindre maskulina sidor uppmärksammas även i tidigare forskning. Sheffer 

menar att Hieronimus har en ambivalent relation till Else för att han har både manliga och 

kvinnliga drag, samt att Hieronimus och Else använder genus för att manipulera varandra 

(Sheffer 2011, 158). Även Langås pekar på en androgyn beskrivning av Hieronimus, som i 

Langås läsning blir en metod som Skram använder för att förkvinnliga honom och förminska 

hans falliska makt (Langås 2003, 59). Jag menar snarare att denna beskrivning av auktoriteten 

som icke-auktoritär är ett författarstrategiskt sätt att visa maktutövningens brist på logik, 

vilket blir ett sätt att ifrågasätta denna maktutövning.  

Sammanfattningsvis bygger den psykiatri som beskrivs på att kvinnors känslor behöver 

begränsas, varför disciplin blir den överordnade behandlingsmetoden. De galna ska lära sig 

normalitet och kvinnan ska underkasta sig den etablerade genusordningen.  
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7. BLICKAR OCH SKRIVANDE 

Det sena artonhundratalet, fin-de-siècle, var en tid då nya uppfinningar och en förändrad 

stadsmiljö kom att prägla blicken. Det rörde sig om nya färdmedel och arkitektoniskt 

nyskapande stadsbyggande, i kombination med en tilltagande urbanisering och skyltfönster 

som exponerade varor. Fotograferandet blomstrade och konsten blev mer tillgänglig genom 

att dels tryckas upp i större skala, dels visas på museum. Museer och botaniska trädgårdar 

byggde, liksom skyltfönster, på exponering. Till artonhundratalets historia hör också flanören, 

mannen som vandrar runt på gatorna och ägnar sig åt att betrakta människor och miljö.
9
 

Seendet som fenomen är ett genomgående drag i böckerna om Else Kant. Engelstad (1996) 

uppmärksammar hur Elses drömmar alltid kretsar kring obefintliga eller skräckinjagande 

ögon, samt att hon i första boken inte lyckas måla ögonen på sin tavla (Engelstad 1996b, 138). 

Aaslestad (2009) skriver: "Noen ganger markeres Elses persepsjon" (Aaslestad 2009, 60), 

vilket jag betraktar som en klar underdrift.  

Blickar riktade mot Else, samt hennes betraktande av andra, tillmäts stor betydelse i båda 

böckerna. Jag ägnar därför hela detta kapitel åt att utforska blickens betydelse i romanerna om 

Else Kant: dels den medicinska blicken som riktas mot Else, dels Elses blick riktad mot andra 

och slutligen hur Elses sätt att betrakta andra patienter hänger samman med abnormalitet. Jag 

diskuterar också blickens koppling till kön och frågan om huruvida det finns en manlig blick. 

Slutligen undersöker jag den medicinska blickens koppling till skrivande och hur både blickar 

och skrivande i böckerna om Else Kant framträder som en motmakt. 

 

7.1. Den medicinska blicken  

Foucault (1993) menar att det från och med 1600-talet uppkom ”en blickens, observationens 

och konstaterandets vetenskap" (Foucault 1993, 44). Denna vetenskap var självklart inte fri 

från maktutövning. Den medicinska blicken byggde enligt Foucault på ansedd objektivitet, 

medan de som betraktades blev objekt, på grund av det asymmetriska maktförhållandet 

(Foucault 2006, 2f).  

Någon blir sedd, någon ser. Egentligen är det så att båda ser, men samtidigt kan en av dem 

använda sin blick till att konstatera saker som i grunden kan påverka den andre. Vi tolkar det 

vi ser och tolkningar innebär makt, särskilt om vår maktposition gör det möjligt för oss att 

agera utifrån tolkningen. En läkare kan använda sin makt för att tolka och att agera utifrån 

dessa tolkningar – en legitimitet knuten till innehav av profession. 

                                                 
9
 Se till exempel Crary (2000, 20ff).  
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Enligt Foucault (1994) sammanför den medicinska blicken seende och sägande, samt 

seende och sanning. Blicken hittar tecken utifrån vilka den känner igen sjukdom. Den tolkar 

därmed ett språk som inte är allmänt talat, utan kopplat till medicinsk expertis. Blicken och 

medicinen är sammanlänkade genom kunskapskoder (Foucault 1994, 89ff). Den medicinska 

blicken, "the eye that knows and decides, the eye that governs" (Foucault 1994, 89) utövar på 

ett suveränt sätt flera former av makt.  

Jag tolkar läkaren som den som anses ha den faktiska förmågan att se, medan patienten 

snarare kan kallas blind, eftersom seendet handlar om kunna tolka sjukdomarnas språk och 

deras tecken, i form av symptom. Alla har inte förmågan att se med den medicinska blicken – 

kunskap krävs för att kunna hävda förmågan till denna sorts seende. 

Olsson (2002) menar att medicinens förmåga att klassa egenskaper som avvikande innebar 

att en ”inre ordning” återfanns i ett ”yttre beteende" (Olsson 2002, 118, Olssons kurs.). 

Eftersom psykiatrin kretsar kring symtom utvecklas ”en misstänksam blick” med vilken allt 

beteende "kan granskas och tolkas" (Olsson 2002, 122, Olssons kurs.).  

Så fort Else kommit innanför dörren till Hieronimus avdelning möts hon av 

sjuksköterskans ”forskende blik” (Skram 1895a, 36), en blick beredd att värdera och 

definiera. Sjuksköterskor och patienter iakttar när hon klär av sig (Skram 1895a, 45f). De 

medicinska blickar som betraktar henne anser hennes reaktioner på sjukhusmiljön som 

ytterligare symptom på hysteri. Läkarnas ögon ser henne vara orolig och missnöjd och anser 

henne vara galen. Denna forskande blick dyker också upp hos underläkaren när han ser henne 

vara lugn. Den gången är hans blick samtidigt förundrad (Skram 1895a, 189). Han har ju 

definierat Else som hysterisk och nu bryter hon mot den uppfattning han redan har bildat sig.  

Den misstänksamma blicken hör ihop med det som kallas diagnostisk kultur och som 

innebär att den en gång satta diagnosen bekräftas, vad som än händer (Engelstad 1984, 186f). 

Hieronimus blick, som ”betragtdt hende [Else] ufravendt" (Skram 1895a, 32) söker bara efter 

tecken som bekräftar det Else redan är definierad som. Else menar att Hieronimus 

”nogenlunde straks [har] besluttet sig til at anse mig for sindssyg” (Skram 1895a, 245). Jakten 

på sjukdomstecken söker bevisa den redan fastställda diagnosen, i enlighet med det 

självbekräftande system där patienten är ett objekt att observera, inte ett subjekt att lyssna till.  

Jag kommer nu att gå igenom de stycken i böckerna om Else Kant där hon ber personalen 

att betrakta situationen utifrån hennes perspektiv, eller där personalen själva tar initiativ till att 

göra detta. Frågan är: vad händer då med den medicinska blicken? 
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7.2. Se med Elses ögon 

Flera gånger provar vårdpersonalen tanken på hur det skulle vara att befinna sig i Elses 

position. En av sjuksköterskorna säger till Else:  

 

”Tænk, hvor godt patienterne har det her, blir plejet og passet i alle retninger, rene lagen på sengen to 

gange om ugen. Jeg vilde synes, det var sjov at være patient her for en lille tid – Vi med vores 

professor! Det er ramme alvor, fru Kant.” (Skram 1895a, 117) 

 

Även om sjuksköterskan bara vill vara patient ett kort tag så skulle hon gärna låta sig bli 

omhändertagen och ha det så bra som patienterna. Hon uttrycker en vilja att lämna sin 

position och inträda i patientpositionen, eftersom hon ser den makt som hon och övrig 

vårdpersonal utövar som positivt laddad med omhändertagande och även materiellt kopplad 

till renheten i miljön, här exemplifierad av de ofta bytta lakanen. Dessutom ser hon upp till 

den auktoritet, professorn, som både patient och sköterska lyder under. 

Nattsköterskan på Sct. Jørgen förstår att Else längtar hem för att hon har småbarn – men 

bara därför. "Ellers må det være ganske rart at opholde sig her. Patienterne har det jo så godt." 

(Skram 1895b, 193) Även denna sköterska ser patienterna som privilegierade, på grund av hur 

hon själv och hennes kollegor utövar sjuksköterskeprofessionens omvårdnad. 

Else menar att om professor Hieronimus hade varit i hennes rum på nätterna och hört hur 

deliriumpatienterna skrek på våningen under skulle han förstå att hon inte kan sova (Skram 

1895a, 144). Om de kunde byta positioner skulle han förstå hur hon upplever sin position. 

Else frågar professor Hieronimus om han inte vill ”selv ligge her en natt, bare en eneste en, og 

la mig få Deres soveværelse?” Hans svar är ett kort nej (Skram 1895a, 120). Här uttrycker 

Else en önskan om att få byta position med Hieronimus. Hon vill dessutom att Hieronimus 

ska inta hennes position och se hur hon har det, men Hieronimus är inte villig att kliva utanför 

sin egen position. Kort efter denna passage säger en sjuksköterska indignerat till 

läkarkandidaten: ”Det skulde være en af oss, som blev budt det, der bydes fru Kant.” 

Kandidaten svarar överlägset: ”Mig vilde det ikke genere” (Skram 1895a, 123f, Skrams 

kurs.). Bland vårdpersonalen uttrycks alltså både förståelse och oförståelse inför Elses 

missnöje med den position hon har fått och den situation hon därför befinner sig i. 

Else frågar vid ett tillfälle vad överläkaren på Sct. Jørgen skulle ha gjort om han hade varit 

i samma situation, men han upprepar frågan utan att svara på den och rynkar på näsan. Else 

förtydligar då hur hon ser på sin situation: hon har varit sjuk, sömnlös och nedtryckt samt lidit 

av nervös hosta i flera år, vilket har ätit upp motståndskraften (Skram 1895b, 156f). Hon har 

vänt sig "til et mennekse, der er bekjendt for sin indsigt og dygtighet i at behandle den slags 
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tilfælde", alltså professor Hieronimus. Förväntningarna infrias inte: "[S]å tar han Dem ved 

kraven, siger De er gal, og putter Dem i hullet, hvor ingen får adgang til Dem". Överläkaren 

menar att om det hade hänt honom "så vilde jeg ganske rolig finde mig i at være der indtil der 

blev lukket op for mig". Else svarar att det är lätt "at snakke", men "gud véd om De vilde 

kunne ta det så nonchalant, når det kom til stykket" (Skram 1895b, 157). Else underkänner 

överläkarens påstående, liksom han har underkänt hennes. Hans svar på frågan är att han 

skulle ha underkastat sig den profession han själv tillhör, vilket är precis vad Else inte gör – 

inte heller i sitt sätt att underkänna både hans uttalande och hans profession. 

Även när Else har bett överläkaren om ett friskhetsintyg och nekats det, för att hon inte är 

nog älskvärd och därför inte kan anses vara frisk, ler hon i smyg och tänker att om 

överläkaren själv "var bleven puttet i et galehus, og mod sin vilje var bleven holdt indespærret 

på ubestemt tid, mon han så ikke også vilde vært mindre elskværdig og omgjængelig, end når 

han gik fri og frank omkring?" (Skram 1895b, 225, Skrams kurs.) Här sätter sig Else, liksom i 

exemplet ovan, in i överläkarens roll ifall han hade varit patient. Hon hävdar samtidigt att han 

inte ser med hennes ögon och därför inte kan se realistiskt på patientens sätt att reagera.  

I texten framträder flera sätt att hantera tanken på hur det känns att vara patient. Vissa 

sköterskor uttrycker att de gärna skulle kliva in i patientrollen. En sköterska tar patientens 

parti och menar att hon inte skulle vilja vara i dennes situation, medan Hieronimus vägrar att 

se situationen med Elses ögon. Inför överläkaren på Sct. Jørgen får Else möjlighet att beskriva 

sin situation och när han menar att han skulle kunna stå ut under samma omständigheter 

underkänner hon hans påstående, som led i ett uppror där Else tar sig rätten att definiera både 

sig själv och dem som definierar henne.  

Efter denna genomgång, där blickar endast har varit närvarande på ett abstrakt plan, 

kommer nästa avsnitt att handla om de skildringar av blickar som framkommer i böckerna om 

Else Kant, men även i viss mån de liknelser där blickar spelar roll. Utgångspunkten är frågan 

om vilken betydelse olika former av blickar har för texten. 

 

7.3. Betydelsebärande blickar 

Det första Else undrar när hon ser professor Hieronimus, är vem hans ögon påminner henne 

om (Skram 1895a, 31). I Professor Hieronimus har en patient slocknad blick, den 

sjuksköterska som Else tycker mest om har sköna ögon och i underläkarens ögon finns en 

medkännande glimt (Skram 1895a, 38, 51, 71). Adjektiven laddar inte bara ögonen, utan 

också människorna, med personlighet. Ögonen framträder som laddade och känsliga 
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kroppsdelar, centrala för varandet i världen. Genast när Else kommer till avdelningen börjar 

andra patienter betrakta henne och en flicka som är rädd för Else tror att Else är en fågel som 

ska hacka ut hennes ögon (Skram 1895a, 128). 

I På Sct. Jørgen framhävs i än högre utsträckning ögonens utseende och sättet de används 

på. Så kan det heta om vakterskan, som följer Else till hospitalet, att hennes "bittesmå, 

sortblinkende øjne" ser lugnt på Else, samtidigt som det sägs att hon "ugeneret stirred Else ind 

i ansigtet" (Skram 1895b, 6). När Else möter överläkaren betraktar hon hans "snare øjne". De 

har en "ejendommelige, skarpt undersøgende blik" som "tog hende fangen, og holdt hende 

fast" (Skram 1895b, 31). Ögonen ser inte bara – de gör också. Ögonen agerar och påverkar 

den betraktade. Överläkarens blick kallas i fortsättningen fortfarande "snar", alltså livlig. 

Hans blick kan samtidigt vara både skarp och uppvisa "et glimt af skjelmeri" (Skram 1895b, 

47). Adjektiven som används för att beskriva ögon och blickar är många och ibland blandas 

negativa och positiva egenskaper på sätt som gränsar till det ambivalenta. Andra gånger 

uttrycker ögonen så mycket betydelse i form av olika adjektiv att de närmast svämmar över, 

som när underläkaren på Sct. Jørgen har både stillsamma och goda ögon (Skram 1895b, 52).  

Fröken Schraders ögon är först mörka och kloka, med "et skarpt, klart blik" (Skram 1895b, 

32). Dessutom står att "hendes kloge, skarpe øjne betragted Else forskende, lidt koldt" (Skram 

1895b, 40). Fröken Schraders blick är här en medicinsk blick, snarare än kodad med 

sköterskans omsorg. När hon inte längre bedömer Else lika aktivt utan har närmat sig henne är 

blicken istället "strålende venligt og forståelsefuldt" (Skram 1895b, 70f).  

I resten av texten beskrivs personalens blickar ofta, vanligtvis som uppmärksamma och 

nyfikna (se t.ex. Skram 1895b, 171). Personalen beskrivs inte främst genom sitt beteende och 

sina repliker, utan genom sina ögon. En patient som inte vill vara kvar får en blick från 

överläkaren som är samtidigt ovillig och medlidande (Skram 1895b, 166). När Else skrivs ut 

tänker hon sig att mötet med människor som känner henne kommer att vara ett gatlopp 

"mellem nysgjerrigt stirrende tilskuere" (Skram 1895b, 227). Här handlar det om ögon som 

betraktar henne nyfiket och utifrån en vetskap om var hon har varit. Ögonen och blickarna bär 

i sitt bedömande betraktande på både föreställningar och kunskap.  

Patienternas blickar beskrivs som nyfikna, frågande, rädda, bedjande, barnsliga och 

glupska. Kontrasten mot de adjektiv som använts om personalens ögon är stor, på så sätt att 

patienternas blickar står för en rent emotionellt laddad makt som riktas från en underlägsen 

position, snarare än en "kall" och medicinsk makt eller en god och lugn omvårdnad. Även hos 

patienterna syns känslorna just i ögonen och dessutom får Elses känslor för dem sitt uttryck i 
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hur deras egna blickar beskrivs, till exempel när patienternas blickar kallas för rörande (se 

Skram 1895b, 65, 79, 205).  

En patient som heter fröken Hall säger plötsligt "[l]ad mig få se på Dem" till Else. I nästa 

stund säger hon att hon har det mörkt på sitt rum för "når disse forbandede lægebæster 

kommer, vil jeg ikke, de skal se mig" (Skram 1895b, 92). En sjuksköterska uttrycker att en av 

patienterna inte tål att se personalen (Skram 1895b, 97). En ilsken patient vill spotta 

överläkaren i ögonen (Skram 1895b, 136). Personalens medicinska blick framstår som hotfull 

för patienterna och därmed blir även deras ögon till hotande maktcentra. När Else ber om ett 

friskhetsintyg tittar överläkaren "plirende" på henne (Skram 1895b, 224). Det är blicken som 

är aktiv - där sker den bedömning som ligger bakom besluten. 

När Else drömmer om att träffa Knut vill hon först och främst veta ifall han ser henne som 

galen och om han är missnöjd med hennes villkor: "Vilde Knut straks mærke, at hun ikke var 

sindssyg? Forstå i et eneste glimt, at det var et oprørende uret att spærre hende inde" (Skram 

1895b, 17). Else menar att Knut har kunnat låta henne genomgå detta "fordi han trode blindt" 

(Skram 1895b, 189) på Hieronimus. När Else tänker på att sonen skulle kunna dö är hennes 

spontana tanke: "Nej, nej, nej! Tage måtte ikke dø! Hun kunde ikke udholde, at hans søde 

øjne skulde være lukket for bestandig" (Skram 1895b, 56f). Ögonen och seendet blir här en 

symbol för själva livet. 

Personalens blickar är genomgående skarpa och iakttagande, men uttrycker också andra 

känslor, som uttrycks just genom ögonen. Även patienternas känslor och personligheter 

uttrycks genom de adjektiv som används om deras blick. Ögonen framhävs både som faktiska 

blickar och i symbolisk betydelse, där att se blir synonymt med att förstå och blindhet blir 

detsamma som oförståelse, samtidigt som seendet kopplas till att vara levande. Ögon och 

blickar står i centrum för beskrivningen av människorna kring Else. Än tydligare syns 

blickens betydelse i nästa avsnitt, som handlar om Elses sätt att betrakta andra patienter.  

 

7.4. Det abnorma betraktandet 

Som jag tidigare har beskrivit anser professor Hieronimus att Else har ett onormalt intresse för 

det abnorma i sitt konstnärskap, något som hon inte själv förnekar. Genom båda böckerna är 

det dessutom uppenbart att Else har ett intresse för det äckliga och avvikande omkring sig. 

Hon ägnar sig ständigt åt ett betraktande som i sin dragning till det abnorma framstår som just 

abnormt. Krane (1961) har skildrat hur Else ”drives […] til en pinlig nøyaktig observering av 
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det som er mest frastøtende, mest grotesk. Hun som selv pines så sterkt av å […] begloes av 

fremmede øyne, hun har her fritt spillerom til å […] stirre på andre.” (Krane 1961, 181)  

I Professor Hieronimus stirrar Else ständigt på sina medpatienter (se t.ex. Skram 1985a, 

127, 197, 285f). Betraktandet är förknippat med det som frånstötande – till exempel när 

sköterskorna uppmanar Else att se på ett lik och hon kallar synen avskräckande, men ändå inte 

låter bli att betrakta liket (Skram 1895a, 254). Elses sätt att betrakta andra patienter kallas 

ogenerat (Skram 1895a, 147). Vid det tillfället uppfattar hon patienten hon betraktar, en 

grevinna, som galen. Senare upphör Else att se grevinnan som galen och hon slutar då med att 

betrakta just henne, samtidigt som hon fortsätter stirra på de patienter som hon själv betraktar 

som galna. Betraktandet är riktat just mot de abnorma. De galna blir betraktade med en annan 

blick än de förnuftiga, som en del av vad det innebär att "vara" galen.  

I På Sct. Jørgen beskrivs hur Else upprepade gånger stirrar på en patient, fru Henderson, 

trots att denna ber Else att låta bli och även döljer sitt ansikte för att slipa bli sedd. En annan 

patient menar att det inte finns något att se på, men Else står fast vid att hon vill se på fru 

Henderson (Skram 1895b, 75). Fru Hendersons egen blick beskrivs som slukande, upprörd, 

ängslig, förskräckt eller surmulen (Skram 1895b, 75, 97ff). Vid ett tillfälle beskrivs hur fru 

Henderson "stirred [...] på Elses øje" (Skram 1895b, 99). Blicken riktar sig här inte bara mot 

Else själv, som person, utan just mot hennes ögon, med vilka hon själv stirrar. Ögonen 

understryks som symboliskt centrum. Det är blickarna som med sina olika riktningar driver 

berättelsen framåt, genom förflyttningar av fokus och framkallande av känslor. 

Om fru Henderson står att Else inte kan "bli træt af at betragte denne skikkelse, der trods 

alt det, der frastødte, havde noget rørende barnesørgmodigt, i blikket" (Skram 1895b, 98f). 

Anledningen till att betrakta den andra är hennes blick. En gång springer Else gråtande iväg, 

illa berörd av fru Hendersons skräck som hon själv har provocerat fram (Skram 1895b, 99). 

Elses blick leder till reaktioner och känslor för både henne själv och den betraktade.   

Återkommande är att Else stirrar, trots att synen är förskräcklig. Hon går "nærmere for 

bedre at kunne betragte dette afskrækkende syn" (Skram 1895b, 109). Hon står "som 

fastnaglet" (Skram 1895b, 121), förhäxad av det hemska hon ser. Else stirrar trots äckel och 

påverkas även emotionellt: "[H]un kunde ikke løsrive sig fra det hidsende syn" (Skram 1895b, 

182). En gång då Else betraktar en kvinna "med svulne øjne" som "så sløvt frem for sig" ber 

en sköterska Else att gå. Else frågar varför hon inte får "se på hende" och får till svar att hon 

kan bli illa slagen (Skram 1895b, 144f). Betraktandet är både farligt och oemotståndligt.  

En annan patient känner sig spionerad på av personalen (Skram 1895b, 147), men Else 

framställs som betraktare, snarare än betraktad, även om självklart observeras av personalen. 
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Hennes förklaring till varför hon stirrar på fru Henderson är: "Jo, for jeg kan ikke la være." 

Hon inser själv att det är samma svar som när fru Hall säger sig vara tvungen att skrika om 

nätterna (Skram 1895b, 151, Skrams kurs.). Samma oförmåga att låta bli beskriver Else i 

samband med att hon inte kan sluta tala om professor Hieronimus. Det handlar om instinkter 

som inte kan behärskas, vilket är tätt knutet till definieringen av galenskap, så som den har 

framträtt i den tidigare analysen. Även när Else skrivs ut och lämnar avdelningen tittar hon in 

i fru Hendersons rum en sista gång (Skram 1895b, 226). 

Elses närmast besatta betraktande har av tidigare forskare, till exempel Krane (1961), 

tolkats som masochism; alltså att Else ser på det groteska för att få njuta av plågan. Jag vill 

snarare peka på den maktposition och de maktasymmetrier som framkommer. I böckerna om 

Else är blicken både betydelsebärande och maktbärande. Textens mönster av blickar uppfattar 

jag som en medveten författarstrategi där rörelser och relationer skapas. 

Else sätter sig själv i den betraktande positionen, inte trots att hon själv blir betraktad, utan 

för att hon själv är föremål för den medicinska blicken. Precis som Else skapar sig en 

normalitetsposition genom att lära de andra patienterna det som vårdarna lär henne, gör hon 

detsamma genom att betrakta de andra patienterna. En förskjutning av maktperspektiv sker 

via betraktandet som aktiv handling, där blicken blir en motmakt. Motmakten kommer aldrig 

undan makten, vilket uttrycks av att Else använder sig av samma maktutövande som hon själv 

utsätts för, gentemot andra som befinner sig i en ännu mer utsatt position. Elses blick är 

däremot inte en medicinsk blick. Hon betraktar det märkliga, det groteska hos de andra 

patienterna för att rysa över deras avsteg från normaliteten. Därmed befäster hon sin egen 

normalitet, i form av alla de avsteg som hon själv inte är skyldig till.  

Aaslestad (2009) pekar på att även om Else, liksom professor Hieronimus, har "interesse 

av patalogisk observasjon" så "er situasjonen formidlet slik at sympatien og empatien for 

medpasienterne overskrider interessen for det abnorme". Aaslestad menar att detta leder fram 

till "en etikk som når lenger enn til bare å beklage overgrepene mot hovepersonen" (Aaslestad 

2009, 61). Aaslestads perspektiv är mycket intressant, men jag hittar inget tydligt stöd för det 

i texten. Som Aaslestad själv skriver så handlar det om att "Elses grenseløse nysgjerrighet går 

av og til langt ut over hensynstagen til andres verdighet" (Aaslestad 2009, 60).  

Jag menar att blickarna är ett sätt med vilket Else utövar en inte särskilt medkännande 

makt gentemot andra. Denna mera maktutövande än medkännande blick kan tolkas som mera 

manlig än kvinnligt kodad, vilket leder vidare till den frågeställning som nästa avsnitt 

utforskar: finns det en manlig blick som kvinnor inte har tillgång till att använda? 
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7.5. Myten om den manliga blicken 

Litteraturforskaren Trine Juul (2011) har skrivit kort om Elses blick: 

 
I dette gennempatriarkalske behandlingssystem, hvor lægen er den absolutte aurotitet, skal dørene altid 

være åbne. Kvinderne har derfor intet privatliv og må acceptere, at al deres gøren og laden registrers af et 

mandligt kontrolblik. Ikke desto mindre betyder den samme åbne dør også, at kvinderne frit kan kigge på 

hinanden – och dét gør de! Store dele av begge romaner udgøres netop av sådanne skildringer, hvor Else 

Kant eller nogle af de andre kvindelige patienter kigger mere eller mindre uhæmmet – til tider næsten 

skamløst – ind på hinanden [...] (Juul 2011, 86).  

 

Det Juul låter böckerna om Else framhäva är det faktum att kvinnor, i den litteratur som Juul 

har utforskat, hela tiden använder sin blick. Juul ser 1800-talet som ett synens århundrade och 

menar att blicken spelar en mycket stor roll i 1800-talslitteraturen. Dock är det, enligt Juul, 

mansblicken som har ansetts vara synonym med begreppet "blick", samtidigt som litteraturen 

innehåller rikligt med kvinnliga blickar (Juul 2011, 15f).  

Juul understryker att blicken tillhör kroppen, men att kvinnor traditionellt sett har blivit 

betraktade som objekt för en manlig blick. Detta knyter hon till en obalans mellan könen och 

synen på kvinnan som passiv och mannen som aktiv. Männen anses representera en aktiv 

blick medan kvinnorna anses vara objekt. Kvinnorna är enligt detta synsätt inte själva 

betraktare utan tvärtom föremål för det Juul kallar to-be-looked-at-ness (Juul 2011, 25f).  

Eftersom kvinnors "lystblik" genomgående anses problematisk frågar sig Juul ifall kvinnor 

som betraktar kan ses som farliga för vår föreställning om vad det innebär att vara man eller 

kvinna (Juul 2011, 11). Juul ifrågasätter en berättelse som hon tycker sig se i forskningen: att 

männen tittar, men inte kvinnorna (Juul 2011, 23f). Juuls slutsats är att männen inte har 

kunnat stänga kvinnors ögon och att deras monopolställning på blickarnas område har 

invaderats av kvinnor. Den kvinnliga blicken är farlig, men inte utraderad (Juul 2011, 184).  

Även litteraturprofessorn Lynn R. Wilkinson (2006) ser det visuella som viktigt i texter 

från fin-de-siècle. Blicken växer fram genom ett komplext nätverk av sociala praktiker, där vi 

lär oss att betrakta och betraktas (Wilkinson 2006, 457). Betraktandet är inte neutralt utan fyllt 

med "assumptions about the viewer's right to look" (Wilkinson 2006, 438f). Blicken är en 

historisk produkt kopplad till färdigheter, snarare konstruerad än naturlig eller spontan. 

Samtidigt finns en blick som tror sig vara objektiv, nämligen den naturvetenskapliga, som 

antas observera objekt som inte blickar tillbaka. Denna 'rena' blick verkar komma från 

ingenstans snarare än från kroppen och den ter sig dessutom tidlös, naturlig och icke-inlärd. 

Dessutom finns en sexuell manlig blick för vilken kvinnan är objekt (Wilkinson 2006, 431f).  
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Wilkinson framhåller att realistiska texter karakteriseras av en spänning mellan att betrakta 

och bli betraktad, knuten till "the gendered nature of looking" (Wilkinson 2006, 433). 

Samtidigt som blicken är knuten till kön kan kvinnan lära sig att "look back and appropriate 

the gaze to her own ends" (Wilkinson 2006, 435). Wilkinson ser blicken som en del av 

kroppens behov och begär. Hon menar att det finns många sorters blickar, varav ingen 

nödvändigtvis är manlig. Wilkinson kritiserar därför att den maktbärande 'manliga blicken' 

förutsätts vara just manli. Hon understryker att kvinnor kan betrakta dem som betraktar dem. 

Kvinnan kan utnyttja den blick som kallas manlig (Wilkinson 2006, 433ff).  

Jag ser Else som en kvinna som lärt sig att blicken inte är entydigt manlig utan fullt möjlig 

att använda för egna syften, även om den är menad att användas av män och riktas mot 

kvinnor. Blicken kan användas av kvinnan och riktas mot andra kvinnor – eller mot män. 

Blicken är laddad med makt och blir därmed ett redskap i att skapa en position.  

Else nöjer sig inte med att bli betraktad utan betraktar i hög grad andra, med en blick som 

kan kallas manlig men som inte behöver knytas till kön, även om den är knuten till 

föreställningar om det manliga. På samma sätt tolkar jag det som att hon inte bara beskrivs, 

utan också beskriver andra – samt inte bara benämns, utan också benämner. Else blir inte 

objektifierad, eftersom hon ständigt utövar makten att i gengäld objektifiera.  

Stereotypen för både flanören och voyeuren är en man, vilket är en del av ett mönster där 

Else inte stämmer in på sin tids normer för vad kvinnor hade rätt att känna och begära. 

Hennes oförblommerade betraktande blir abnormt och är än idag svårt att förhålla sig neutral 

inför, eftersom det överskrider gränser för kön och normalitet. Samtidigt är det en blick som 

hör samman både med medicinens observation och med Elses konstnärskap, där hon söker att 

skildra något annat än det 'fina'.  

Som avslutning på detta kapitel om blickens betydelse återvänder jag till den medicinska 

blicken och sättet på vilket den inte bara ser, utan också skapar det den ser. 

 

7.6. En skrivande blick 

När Else betraktar andra patienter ser jag hennes blick som en del av hennes uppror mot 

definieringsmakten, som i sin tur finns i den medicinska blick med vilka läkarna betraktar 

henne. Foucault (2006) menar att den disciplinära makten i psykiatrin verkar genom att 

individerna är synliga och betraktade, samt att de beskrivs. Skrift nedtecknas om dem som 

kodifierar och schematiserar dem (Foucault 2006, 41, 49). Den skrift som skapas om 

individerna är enligt Foucault del av synligheten, en del av det faktum att individerna är 
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beskrivna och inordnade i det disciplinära systemet (Foucault 2006, 50f). Denna koppling 

mellan beskrivande skrift och iakttagande blick syns också i böckerna om Else.  

I Professor Hieronimus beskrivs streck som ritats på ett lik. Else frågar en sköterska vilken 

funktion strecken fyller och får till svar att det är något som läkare ritar ibland, utan att 

sköterskan vet varför. Liksom Lundbo Levy (1978, 182) finner jag det troligt att strecken är 

en förberedelse för obduktion, där även kroppens inre tolkas av den medicinska blicken. Det 

intressanta är dock iscensättandet av skrift på patientens egen kropp, vilket blir ett ovanligt 

tydligt exempel på processer som hela tiden sker, i form av att skrift skapas om patienten och 

därmed även skapar patienten som patient.  

Beskrivningar i form av diagnoser och journalanteckningar är konstruktioner och har 

därmed en skapande, performativ roll där patienten blir till som patient, på medicinens villkor. 

Genom sin definieringsmakt skiljer psykiatrin galenskap från verklighet. Dessutom skapar 

psykiatrin galenskap genom att med vetenskaplig status göra den verklig (jfr. Foucault 2006, 

252). Foucault (2006) menar att varje möte mellan patient och psykiater skapar psykiatern i 

hans funktion och skapar patienten som galen – en trefaldig rörelse där beteende blir 

galenskap, galenskap blir sjukdom och läkaren blir psykiater (Foucault 2006, 269 och 275). 

Denna konstruktion av galenskap, patient och psykiater äger ständigt rum, men blir särskilt 

synlig i form av journalanteckningarnas beskrivningar och det faktum att både beskrivning 

och benämning – i form av diagnos – bygger på den medicinska blicken.  

Den medicinska blicken letar efter tecken. Olika symptom hos en persons kropp och psyke 

blir tecken som används till att bilda en slutsats i form av en sjukdom. Det vill säga: inte en 

sjukdom i sig, men diagnos och en genom diagnosticeringen namngiven sjukdom. Sjukdomen 

blir till när den benämns. Bara läkarna, innehavarna av den medicinska blicken, kan benämna 

sjukdomen på ett sätt som gör benämningen giltig. 

Vilka är de tecken som den medicinska blicken tolkar? Det handlar inte främst om att den 

sjuka säger något som betraktaren lyssnar till. Det handlar om tecken som inte skapas av den 

sjuka själv, utan av den medicinska blicken genom dess betraktande akt. De tecken den sjuka 

själv skapar kommer att omskapas av den medicinska blicken och tecken som hon själv inte är 

medveten om kommer att skapas inom ramen för betraktandet. Den medicinska blicken 

konstruerar utifrån seendet den benämning som dess definieringsmakt gör giltig.  

Den medicinska blicken är performativ och skrivande. Det är en blick som inte bara hör 

eller ser, utan också aktivt skapar. Utmärkande för Else är att hon motsätter sig den bild av 

henne och den skrift om henne som den medicinska blicken skapar. Hon uttrycker också själv 

en ambition att beskriva psykiatrin och därmed skapa en kritisk bild av det system som har 
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skapat henne som galen. Hennes utövande av motmakt genom att skriva och beskriva står i 

centrum för nästa avsnitt.  

 

7.7. Skrivande som motmakt 

Genom båda böckerna om Else upprepar hon att hon tänker skriva om vad hon utsätts för. 

Skrivandet är här en handling i opposition mot psykiatrins maktutövning – ett uppror och en 

motmakt. Att Else beskrivs som någon som ska skriva om sina upplevelser gör henne också i 

än högre grad till aktivt handlande subjekt. Dessutom är böckerna om Else ett sätt för Skram 

att uttrycka kritik mot psykiatrin, om än i fiktiv form.  

Sheffer (2011) anser att Else vänder observationen och analysen mot Hieronimus, men 

analyserar medicinen utifrån dess egen logik (Sheffer 2011, 142ff). Jag menar att Skrams sätt 

att låta Else betrakta och beskriva psykiatrin ifrågasätter den struktur av normalitet och genus 

som psykiatrin bygger på. Visserligen ifrågasätts inte själva strukturen och grunden varpå den 

vilar, utan främst Elses egen position, men Skrams böcker om Else genomlyser strukturen och 

underkänner psykiatrins sätt att utöva makt. Blottandet av psykiatrins koppling till normalitet 

och normativitet når bortom Else som person.  

Engelstad (1996) hävdar att Else identifierar sig med professor Hieronimus genom att 

skriva om honom, eftersom själva skrivandet innebär att hon observerar honom på samma sätt 

som han har observerat henne (Engelstad 1996b, 139). Här vill jag peka på att Else observerar 

Hieronimus, men inte utifrån samma förutsättningar och inte med samma mål. Även om jag 

ser den medicinska blicken som "skrivande" ser jag inte själva skrivandet som ett så starkt 

tecken på identifikation som Engelstad gör gällande. Jag menar tvärtom att Else inte kan 

använda samma sätt att skriva, eftersom hennes position är radikalt annorlunda.  

Bondevik (2009b) uttrycker det som att Skram "setter diagnosen – over sin samtid, over 

det borgerlige ekteskapet, over kvinnens stilling" (Bondevik 2009b, 328). Skram blir enligt 

Bondevik inte bara diagnosticerad, utan diagnosticerar själv sin samtid och det hon ser som 

sjukligt. Detta diagnosticerande sker både i romanerna om sinnessjukvård och de om 

äktenskap (Bondevik 2009a, 117f). Bondevik lyfter nämligen fram att romanerna om Else 

Kant behandlar samma ämnen som Skrams tidigare äktenskapsromaner: att få bestämma över 

sig själv, snarare än att omyndigförklaras, en status som gällde för både kvinnor och galna 

(Bondevik 2009b, 329 och 323).  
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Olika diskurser kring över- och underordning korsar maktmässigt varandra. Skram, som 

tidigare hade fokuserat på kvinnans underordning, visade i böckerna om Else på 

normalitet/galenskap som urskiljningsprocesser i en maktordning, starkt kopplade till kön.  

Else ifrågasätter inte att hennes medpatienter, som hon anser är galna på riktigt, behandlas 

så som de gör – men genom att skildra behandlingen och avtäcka dess mekanismer av 

uppfostran ifrågasätts implicit psykiatrins behandlingsmetoder och de villkor som gäller för 

galna. Dessutom finns ett klart avståndstagande från de snäva ramar för kvinnors normalitet 

som gör att uppror tolkas som hysteri och att det abnorma automatiskt anses som sjukligt. 

Romanerna om Else pekar på hur makt missbrukas utifrån genus, men också utifrån 

normalitet, abnormalitet och galenskap. Båda böckerna ifrågasätter och underkänner 

definitionerna av normalitet. Skram som författare kan definiera, beskriva och benämna. Hon 

kan dessutom utöva makt över den berättelse hon för fram. En del av författarmakten tar sig 

uttryck i att hon inte skriver en självbiografi utan formar Else Kant som en fiktiv person, som 

genomgår något som liknar det Skram själv hade varit med om.  

Skram berättar om psykiatrin i två böcker som kan ses som anklagelseskrifter, men där 

självbiografiskt stoff får ingå i en fiktiv, konstnärlig berättelse som inte enbart anklagar 

enstaka personer, utan också det rättsliga läget, själva psykiatrin och de genusgenomsyrade 

normer som satte gränser för normalitet. 

 

8. SLUTDISKUSSION  

Mitt syfte har varit att analysera skildringen av maktutövning i Skrams psykiatriromaner. För 

att besvara mina frågeställningar tog jag hjälp av Foucaults maktbegrepp, samt i viss mån 

hans diskurs- och subjektsbegrepp. Dessa analytiska verktyg passade väl in på de teman som 

framkom i böckerna. Foucaults maktanalys gjorde det möjligt för mig att relatera teman till 

varandra och foga in dem i ett ramverk.  

Uppsatsen har fått sitt namn från läkarens makt att definiera sjukdom, som jag med ett citat 

från Olsson (2002) kallar rätten att benämna. Förutom denna definieringsmakt har jag främst 

fokuserat på makten att betrakta och makten att berätta.  

Sedan tidigare finns en riklig forskning om dessa böcker. Nästan alla tidigare analyser har 

berört frågor om makt och enstaka studier har utforskat maktaspekter mer ingående, men detta 

är den första analys som enbart har ägnats åt maktdimensioner. Mitt maktfokus har gjort det 

möjligt att på djupet utforska teman som har framträtt i tidigare forskning och infoga dem i ett 
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sammanhang. Att inkludera även uppföljaren, På Sct. Jørgen, har gett ytterligare dimensioner, 

då denna bok har en svagare intrig men ägnar desto mer utrymme åt frågor om normalitet.  

Jag kommer nu att gå igenom de resultat som har framträtt för varje frågeställning, även 

om både frågeställningarna och resultaten många gånger löper in i varandra. 

 

- Hur kan maktutövning kopplad till diagnosticering och behandling förstås utifrån normer 

och normalitet?  

 

En av de mest övergripande slutsatserna jag kan dra är att galenskap i dessa böcker framträder 

som starkt kopplad till normalitet. Galenskapen både ställer och besvarar frågor om var 

gränserna anses gå för normalitet i form av beteenden, tankar och känslor. Motsatsordet till 

galen är inte bara icke-galen, utan även normal och den galne är per definition onormal.  

Galenskapen skildras som föränderlig och starkt tidsbunden. Vissa personer kommer alltid 

att betraktas som onormala, men utifrån ständigt omförhandlade kriterier. I sina resonemang 

diskuterar Else kriterierna för galenskap/normalitet och menar att det rör sig om en 

definieringsfråga. Hon underkänner det faktum att hon definierats som galen och ifrågasätter 

även de sätt på vilka galenskap i allmänhet definieras. Böckerna om Else Kant utgör angrepp 

mot psykiatrin, men är centrerade på en personnivå där den större bilden med mera 

övergripande nät av makt bara delvis framträder. 

Else trotsar den disciplin som försöker forma henne till något hon inte är, eller tycks 

intresserad av att vara. Hon trotsar psykiatrin, men också manligheten, auktoriteten och 

normaliteten. Hon är en aktör som genomgående trotsar omvärldens normer och normalitet, 

samt de olika auktoriteter som hon har att förhålla sig till. Hon kommer däremot aldrig undan 

makten eller normaliteten. Hon fortsätter att vara föremål för normer och definieringsmakt, 

men slutar inte att trotsa dessa maktutövningar och använder all den motmakt hon kan utöva. 

 

- Hur förhåller sig makt och normalitet till genus? 

 

Galenskapens nära relation till normalitet är beroende av den normativitet som upprätthåller 

samhällets könsmaktsordning. Den kvinnliga patienten bedöms utifrån det patriarkala 

systemet och dess tidsbundna normer, som begränsar utrymmet för vad kvinnor får göra, 

tänka och känna. Det finns en grundläggande patriarkal asymmetri, där genus är avgörande 

för vilka maktpositioner olika aktörer kan inta.  



 

62 

 

I de maktrelationer och maktpositioner som psykiatrin bygger på är galenskap avgörande, 

eftersom galenskap gör patienten till patient och psykiatern till psykiater. I maktrelationen 

patient-psykiater har psykiatern definieringsmakt och bedömer patientens eventuella 

galenskap utifrån normativa kriterier som är starkt kopplade till normalitet – och till kön, 

eftersom olika normer är i bruk för män och för kvinnor.  

Behandlingen inom psykiatrin beskrivs som auktoritär och uppfostrande på ett sätt som är 

starkt förknippad med könsroller. Upproriska, känslosamma kvinnor ska lära sig behärskning 

och tillägna sig den form av kvinnlighet som deras känsloliv och deras beteende är en 

avvikelse ifrån. Genus och galenskap är extra tätt sammankopplade i diagnosen hysteri, där 

kvinnors uttryck för starka känslor patologiseras.  

Hysterins okontrollerade emotionalitet står i motsatsförhållande till både behärskning och 

förnuft. Känslouttrycken kan läsas som ett uppror mot den patriarkala ordning som sedan 

diagnosticerar hysterin. Hysterin blir då en motmakt, som aldrig kan undkomma de 

maktuttryck den är ett motstånd mot.  

 

- Hur är maktutövningen kopplad till att tala, lyssna, betrakta och bli betraktad? 

  

Else känner sig inte behandlad som en människa, för att den som kallas galen inte ens delar 

själva mänskligheten med de som anses vara "förnuftiga". De som definieras som galna 

hamnar istället inom den djuriska domänen. Else behandlas som ett barn, snarare än en vuxen, 

eftersom bristen på "förnuft" förpassar de som kallas galna både till djurets och barnets sfär. 

Därmed har också Elses tal berövats sin ansedda förnuftspotential och hon blir inte lyssnad till 

på samma villkor som de "förnuftiga", eftersom hon och andra som kallas galna inte anses 

vuxna eller ens mänskliga. 

De berättelser som Else vill berätta blir inte lyssnade på inom psykiatrin. Hon har 

definierats som galen och anses därmed inte ha någon förmåga att uttala sig om sig själv och 

sin situation. Inom det självbekräftande system som psykiatrin utgör innebär diagnosen att 

den galnas tal bevisar galenskap. Den som benämnts som galen fortsätter att skapas som galen 

av omgivningen. Dårens diskurs utmärks, med Foucaults ord, av att den inte får cirkulera som 

andras. Om den lyssnas till är det för att ytterligare fastslå galenskapen, inte för att den 

tillmäts ett sanningsvärde. 

Olika former av blickar spelar en central roll i böckerna om Else Kant. Dels blir Else 

betraktad av den medicinska blicken som skapar henne som galen, dels betraktar hon själv 

omvärlden som ett sätt att utöva makt. Hennes sätt att betrakta andra framträder som abnormt 
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och blir ett av de sätt på vilka Else i böckerna framskrivs som icke-galen och normal, trots att 

hon är abnorm i förhållande till sin tid och sitt kön.  

Psykiatrin betraktar Else, beskriver henne och benämner henne. Denna maktutövning 

verkar genom diagnosticering och definiering. Den medicinska blicken framträder som 

skrivande och skapande, eftersom den skapar patienten och därmed även psykiatern.  

 

Avslutningsvis kan sägas att en analys av böckerna om Else Kant inte undkommer 

frågetecknen kring huruvida Else är "galen" eller inte. Jag menar att Else kan betraktas som 

"galen" utifrån sin kontext, men hennes vägran att gå med på denna definiering leder till att 

hon konstruerar sig själv som icke-galen. Samtidigt lever hon inte upp till normer för hur en 

kvinna är normal och uppvisar heller inget intresse för att leva upp till dessa normer. Hon 

konstruerar sig själv som samtidigt icke-normal och icke-galen, men dessa identiteter är inte 

förenliga med varandra, eftersom övergripande normer kopplar det onormala till galenskap.  

Else är hela tiden ett subjekt och en aktör. Hon är aldrig bara betraktad utan också 

betraktare, både benämnd och benämnande. Det faktum att Else klarar av att fortsätta skapa 

sig själv som ett aktivt handlande och huvudsakligen självmedvetet subjekt förstår jag som en 

utövning av motmakt från hennes sida. Samtidigt utövar hon denna motmakt utifrån ett 

beroende av omgivningen och de maktrelationer som omger henne. Else skapar sig själv som 

subjekt trots att hon görs till objekt, eller snarare: för att hon görs till objekt, men vägrar 

acceptera objektifieringen. Subjektsskapandet är Elses sätt att överleva och bli frisk. 

Det tillfrisknande som framträder ser jag alltså som något Else uppnår trots behandlingen, 

genom sitt uppror mot psykiatrin och sin vägran att gå med på definitionen av henne som 

sinnessjuk. Else blir betraktad och behandlad som en avvikelse från normaliteten, men 

behåller sin subjektsstatus, trots att andra försöker ta den ifrån henne. Hon går inte med på 

vad som hålls för sant i den diskurs där hon är okvinnlig, onormal och galen.  

Else trotsar och agerar på trots mot omständigheterna, men kritiserar främst sin egen 

position i makthierarkin. Böckerna ifrågasätter alltså inte främst hur de galna behandlas, utan 

det faktum att någon som inte är galen men anses vara det behandlas på samma sätt som de 

galna. Else tycks ha internaliserat de strukturer kring normalitet och galenskap som hon är i 

opposition emot. Hon ifrågasätter stundvis galenskapen som fenomen, men främst det faktum 

att hon själv betraktas som galen. Hon gör därmed i slutänden uppror mot sin egen position i 

ordningen, men inte mot ordningen i sig. Samtidigt visar böckerna de villkor som användes 

för att definiera galenskap och som var starkt färgade av genusstereotyper. Denna exponering 

av villkor och normer har i sig en kritisk och upprorisk potential.  
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Genom böckerna ekar Elses löfte om att skriva om de övergrepp som begås mot henne. 

Else som person upphör när böckerna om henne tar slut, men böckerna om Else Kant innebär 

att Amalie Skram utövade sin författarmakt till att med hjälp av samhällskritik och konstnärlig 

fiktion berätta både om maktutövning inom psykiatrin och om de snäva gränserna för vad som 

anses vara normalt. Därmed är Professor Hieronimus och På Sct. Jørgen böcker om 

normalitet och normativtitet, samtidigt som de genomlyser och gör uppror mot medicinska 

maktstrukturer.  
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