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124 Övriga recensioner

frambesvuren med tanke på svensk publik. Närmare till 
hands än det av Sprinchom upphittade dramat ligger väl 
associationen till den krog med namnet »Auberge des 
Adrets» som fanns i Paris på Strindbergs tid, som var ett 
populärt tillhåll för artister och vars interiör Strindberg 
beskriver så noga i sin scenanvisning att man förstår att 
han varit där. Att Strindberg ger sitt stycke beteckningen 
»komedi» har naturligtvis mer med Dante att göra än med 
någon parisisk melodram.

I denna rika bok är det alltså de extrema analyserna 
som är de intressantaste, även om man tycker att förfat
taren ibland pressar sina texter väl mycket. Självklart är 
det en lärd och stimulerande bok Sprinchorn skrivit. Un
der läsningen växer fram ett porträtt i helfigur av Strind
berg. Att åstadkomma något sådant innebär ett veritabelt 
kraftprov hur det än ser ut.

Hans-Göran Ekman

Strindbergs Dramen im Lichte neuerer Methodendiskus
sionen, Beiträge zum IV. Internationalen Strindberg- 
Symposion in Zürich 1979. Hrsg, von Oskar Bandle, Wal
ter Baumgartner, Jürg Glauser. Beiträge zur nordischen 
Philologie, Band 11, Helbing & Lichtenhahn, Basel/ 
Frankfurt am Main 1981.

Structures o f Influence, A Comparative Approach to Au
gust Strindberg. Ed. by Marilyn Johns Blackwell. Univer
sity of North Carolina Studies in the Germanic Languages 
and Literatures, no. 98. Festschrift in Honor of Walter 
Johnson. The University of North Carolina Press. Chapel 
Hill 1981.

Även om de svenska bidragen i de två internationella 
antologier, som här skall behandlas, utgör V3 av det totala 
antalet (av de 31 bidragen är 10 skrivna av 8 svenskar), är 
det väl ingen som inbillar sig att dagens svenska Strind- 
bergsforskning skulle äga motsvarande livaktighet och be
tydelse. Det är den äldre generationen som dominerar, 
med namn som Gunnar Brandeil, Carl Reinhold Smed
mark och Nils Åke Sjöstedt, tätt följd av mellangenera- 
tionen, med de redan etablerade Göran Stockenström och 
Egil Törnqvist, vilka förekommer i båda volymerna, me
dan de nya, svenska Strindbergsforskarna (om de finns) 
lyser med sin frånvaro. Har Strindberg blivit för stor för 
oss, för att vi skall våga ge oss på honom?

I Structures o f Influence förekommer en bibliografi 
(sammanställd av Brigitta Steene) över Strindbergsforsk- 
ning i USA under åren 1963-1979, vilken upptar 27 vo
lymer översättningar av Strindbergs verk, 124 böcker och 
artiklar om Strindberg, varav 25 är doktorsavhandlingar 
och detta alltså under 16 år! Titlarna vittnar om en okon
ventionell och orädd inställning till objektet. Eller vad 
sägs om Strindberg’s Comic Spirit, Strindberg’s Absurdist 
Plays, Visual Meaning in Strindberg’s Theatre, Strind
berg’s Post-Inferno Dramas and Musicl

Den här först nämnda antologien är (som undertiteln 
anger) en sammanställning av föredrag, som hölls vid det 
fjärde internationella Strindbergssymposiet i Zürich 1979, 
den senare är en festskrift tillägnad den välkände, ameri
kanske Strindbergsforskaren och översättaren Walter 
Johnson (född 1905), som är mest känd för Strindberg and

the Historical Drama (1963) och August Strindberg 
(1976), ett standardverk för amerikansk publik om dikta
rens liv och verk. Johnson har dessutom översatt till 
engelska inte mindre än 30 Strindbergsdramer, som finns 
samlade i 8 volymer (den s. k. »Washington Strindberg»).

Titeln på den förra antologien »Strindberg i ljuset av 
nyare metoddiskussioner» skall inte tolkas alltför bok
stavligt. Vad som saknas är just de nyare metoderna 
(t. ex. semiotik), trots att förordet utlovar strukturalis- 
tiska, textlingvistiska, marxistsociologiska, komparativa, 
hermeneutiska, verkimmanenta, genreteoretiska, motiv
historiska, teater- och filmvetenskapliga infallsvinklar. 
Structures o f Influence presenterar sig mera anspråkslöst 
som komparativ och det samma skulle i lika hög grad 
kunna gälla om den förra, eftersom även här Strindbergs 
verk utsätts för jämförelser av olika slag. Det är inga 
revolutionerande upptäckter som görs -  men en rad goda 
iakttagelser. Vad som bjuds är litteraturvetenskap av 
gammalt gott och beprövat slag.

Jag skall först behandla uppsatserna i Strindberg im 
Lichte . . . ,  mera ingående, därefter Structures o f In
fluence, helt kortfattat.

En Strindbergsforskningens Nestor, Maurice Gravier, 
ställer i rubriken på sin studie frågan »Comment étudier le 
dialogue de Strindberg?» och ger sedan själv ett uttöm
mande svar med exempel från Herr Bengts hustru, Första 
varningen, Fadren, Fröken Julie, Till Damaskus m.fl. 
Med rötterna i T explication de texte blottlägger han nyc
kelord och teman utan att för den skull någonsin förlora 
helheten eller den sceniska dimensionen ur sikte -  »indi
cations scéniques fournies par fauteur». Gravier menar 
att med Strindberg stiger vi inte in i absurdismens rike, att 
denne sällan förebådar författare som Jarry och Ionesco. I 
stället borde man undersöka likheten mellan Tiggarens 
och Ulrik Brendels repliker i Till Damaskus resp. Ibsens 
Rosmersholm. Trots sina egna resultat avslutar Gravier 
med ett anspråkslöshetens memento: »Soyons modestes. 
Nous ne découvrirons jamais le secret de Strindberg. 
Mais de lui nous avons encore beaucoup å apprendre.»

Även Régis Boyer urskiljer teman i dramerna i sin 
studie »Å la recherche d’un principe de composition dans 
cinq piéces ’naturalistes’ de Strindberg». Öppningssce
nerna i Strindbergs dramer har med rätta blivit berömda 
för sin slagkraft, medan följande scener ibland kan lida av 
en viss avmattning. Nu visar Boyer dessutom att dessa 
öppningsscener i Fadren, Fröken Julie, Fordringsägare, 
Dödsdansen I och II innehåller alla de teman, som sedan 
kommer till användning i dramerna. (Detta resultat skall 
jämföras med det som Gunnar Branded kommer fram till 
beträffande Spöksonaten.)

Brandells studie förekommer i båda antologierna -  
praktiskt nog på tyska i den förra och på engelska i den 
senare: »Fragen ohne Antworten. Zum Dialog von Strind
berg -  und Ibsen» resp. »Questions without Answers: On 
Strindberg’s and Ibsen’s Dialog» -  och det är den verkli
gen värd, eftersom här presenteras något som känns 
»nytt», viktigt och spännande. Branded har räknat ut att 
frågor och svar i Spöksonatens första akt utgör 1/3 av dess 
totala textmassa, i Gengångare 1/4 och i Körsbärsträd
gården 1/5. Pjäser som Gengångare innehåller en ordent
lig exposition, där en mängd information ges, som är 
nödvändig för att man skall fatta fortsättningen. Även 
Spöksonatens första akt ser vid första påseendet ut som



en exposition, men Strindberg hopar här upplysningar på 
varandra, som är så vaga, motsägelsefulla, komplicerade 
att de blir omöjliga att hålla i minnet. Informationen blir 
överflödig, negativ och saknar informativt värde. Och det 
är just det som är poängen! »Informationerna» skall speg
la en värld, som består av en härva av lögner, där språket 
just är till för att dölja sanningen -  allt dessutom förmedlat 
av en lögnare som Gubben Hummel. Brandell hävdar 
emellertid att dialogen är koordinerad med den sceniska 
aktionen och de visuella elementen, vilket förklarar varför 
Strindbergs stycken är så effektfulla på scenen.

Brandell opponerar sig mot Egil Törnqvist som i Svensk 
Litteraturtidskrift (nr 3/1978) hävdat att Dödsdansen I 
innehåller en »falsk exposition», och menar i stället att 
denna skiljer sig från Spöksonaten i det att i Dödsdansens 
första scen ändå presenteras dramats viktigaste motiv (jfr 
Régis Boyer, som i den ovan nämnda studien visat det
samma).

Brandell hänför Spöksonaten till Strindbergs »dröm
spel» och menar att den dramatiska poängen är att förkla
ring och (psyko)analys av dramat är omöjlig. Han fram
kastar förslaget att man via dialogstudium skulle kunna 
komma åt Strindbergs drömspelsteknik, att den bygger på 
en dialogens »mystifikation» (som i Spöksonaten). (Jag 
har annorstädes sökt visa att detta inte räcker, utan att 
man måste beakta dramatextens hela sceniska dimen
sion. Stockenström ger dock en del av svaret i sin studie 
»His former Dream Play To Damaskus», där det sägs att 
likheten med drömmen skapas genom »manipulation of 
time, room and properties».)

I »Strindbergs Dramenkonzeption in Fadr en» ser Artur 
Bethke dramat i marxistiskt-historiskt perspektiv och 
kommer strax fram till att karaktärer och konflikter bara i 
ringa utsträckning motiveras »socialhistoriskt», att 
Strindberg är mest intresserad av den psykologiska dis
sektionen: »Soziale Kollisionen werden so in das Innenle- 
ben der dramatischen Gestalten transponiert, wo sie als 
moralische Probleme und seelische Konflikte eine Art 
Autonomie besitzen.» Det är tendenser, menar Bethke, 
som utvecklar sig till fullo i de stora dramerna efter Infer
nokrisen.

Egil Törnqvist fortsätter i »The Structure of Pelikanen» 
sitt mekaniska uppdelande av ett drama i »sekvenser», 
som bestäms av entréer och sortier, för att därmed få fram 
vad han kallar dramats »struktur», men sedan lämnar han 
denna »struktur» åt sidan. Törnqvist kommer i stället via 
dialoganalys fram till att Pelikanen vill visa att inte bara 
modern Elise utan vi alla är vampyrer, och att Pelikan- 
symbolen inte bara omfattar modern och den döde fadern 
utan till sist även »mottagaren». »Sällan har tema och 
struktur blivit så lyckligt sammanflätade som i kammar
spelen», slutar Törnqvist. Det vill man gärna hålla med 
om. Det hade också varit roligt att få veta hur.

Harry G. Carlsson fortsätter sitt sökande efter myter 
hos Strindberg -  nu i »Christian Ritual and Mythic Pattern 
in Gustav Vasa». För egen del tycker jag att denna analys 
inte lägger något till dramat, att analysen inte kommer 
utanför sin egen begränsning.

Otto Oberholzer skriver om »Strindberg und die Komö- 
dientheorie» och kommer fram till att Strindberg knappast 
skrev någon komedi, som fyller de krav, som ställts av 
exempelvis Peter Haida (1973) och Fritz Martini (1974). 
Av intresse är Oberholzers genomgång av Midsommar —

ett »allvarsamt lustspel i sex tablåer» -  från 1901, som 
med sina skärgårds- och Stockholmsstämningar i lämplig 
bearbetning kanske skulle kunna bli ett nostalgiskt som
marspel.

Även Hans-Göran Ekman tar upp komedidiskussionen i 
sin studie »Strindberg’s Leka med elden as a Comedy» 
och vill karakterisera denna pjäs som en »anti-komedi». 
Intrig och »ton», fortsätter Ekman, tyder visserligen på 
komedi, men den gode vännen Axel är inte en komisk 
figur och saboterar därför både komediintrig och komedi
ton.

Georges Ueberschlag gör i »Le discours satirique dans 
le théåtre féerique de Strindberg. Un paralléle avec le 
modéle Voltairien» en jämförelse mellan satiren i Lycko- 
Pers resa och Candide och kan konstatera att satiren hos 
Voltaire är det viktiga, medan sagospelet som genre är det 
primära för Strindberg -  satiren kommer här först i andra 
hand. Det hade kanske varit mer givande att jämföra 
Strindbergs sagospel med hela den flora av sagospel, som 
den romantiska teatern producerat.

Hilde Haider-Preglers studie »Szenische Dramaturgic 
und Rollenstruktur» innehåller 7 sidor allmänna funde
ringar om drama och teater -  vilka utgår från Dietrich 
Steinbecks teori (1970) om teaterns tre skikt: »reale», 
»intendierte» och «vermeinte Bedeutung» -  och 6 sidor 
tillämpning på Pelikanen. Hon upprepar den gamla fördo
men att en dramatext bara är en förlaga för en teaterföre
ställning, att den saknar utomlitterärt egenvärde och först 
på scenen kommer till sin rätt, att scenanvisningarnas 
totala dimension aldrig kan uppenbaras vid läsning - 1, ex. 
pauserna, som är så viktiga i Pelikanen. Hilde Haider 
Pregler påpekar att hennes metod bara lämpar sig för den 
konventionella, psykologiska illusionsteatern, och att alla 
Strindbergs verk innebär en upplösning av denna teater
form.

Om dramatexten betraktas som ett medium, teatern 
som ett annat, skriver Birgitta Steene om ett Strindbergs- 
drama i ett tredje: filmen. Hennes bidrag har titeln: »Alf 
Sjoberg’s Film Fröken Julie: Too much Cinema, too much 
Theater?» Birgitta Steene vill här göra gällande att Erin
ran till Ett drömspel kan ses som en beskrivning av film- 
mediets konventioner som sådana, t. ex. uttalandet »tid 
och rum existera icke», det »medvetande» som »står över 
alla» -  »drömmarens» -  skulle vara kameran osv. Jag tror 
att man måste vara ytterst försiktig med sådana jämförel
ser mellan medierna. Nu råkar Steene själv ut för slutsat
ser som att Alf Sjöberg skulle ha gjort sin Fröken Julie- 
film som om dramat hade varit skrivet efter Infernokrisen, 
dvs. som ett slags »drömspel».

Steene refererar Sjöbergs egen kritik av filmen som 
konstart. Filmen har enligt Sjöberg ännu inte »prövat sina 
möjligheter till spel i flera plan, till simultanitet och för
skjutningar» som redan finns hos konstnärer som Bosch, 
Bruegel, Dali, Picasso och förstås Strindberg. De flash
backs och simultana montage, som Sjöberg genomför i sin 
film, är dock mer »teatrala» än »filmiska» med grepp som 
Arthur Miller använt i En handelsresandes död, som Sjö
berg satt upp på Dramaten tre år tidigare, vilket Steene 
också påpekar.

Steene beskriver Strindbergs drama som »behärskat», 
Sjöbergs film som »överflödande» med ett uppradande av 
övertydliga symboler. Strindberg sätter åskådarens fanta
si i rörelse (i enlighet med Förordets »därigenom att man
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icke ser hela rummet och hela möblemanget, lämnas till
fälle att ana, dvs. att fantasien sätts i rörelse och komplet
terar»), medan Sjöbergs ständiga redovisande av olika 
psykologiska och sociala bakgrunder har motsatt verkan. 
»The immediacy of Jean’s and Julie’s almost accidental 
love affair is lost in the film’s attempt to analyse Julie’s 
background.» Harry Schein satte i sin recension av filmen 
fingret på den ömma punkten: ju mer filmen »förklarar, 
socialt, psykologiskt och estetiskt, desto mindre sannolika 
blir de /Jean och Julie/».

Steene antar att det är kommersiella intressen, som 
påverkat Sjöbergs utformning av filmen och förvandlat 
Strindbergs drama till det som författaren opponerade sig 
mot: boulevardmelodramen. Steene citerar slutligen Stig 
Ahlgren: »Aldrig har en så utomordentlig film varit så 
dålig!»

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att ta upp 
Marilyn Johns Blackwells studie »The Chamber Plays and 
the Trilogy: A Revaluation of the Case of Strindberg and 
Bergman» i Structures o f Influence. Hon hävdar här att 
teatern saknar filmens rörlighet och närbilder, men tar då 
inte hänsyn till vad ljuset på teatern, teaterns egen rörlig
het och vad det mänskliga ögat förmår i dessa avseenden. 
Blackwell menar att teatern skapar sin egen värld, som 
varken är sann eller falsk men avskild från världen i övrigt 
med möjlighet för åskådaren att ta in hela denna värld, 
medan filmen bara ger en del men däremot utvidgar fanta
sin: »it invokes an implicit extension of the imagination 
beyond the circumscribed limits of the frame», vilket kan 
jämföras med Steenes motsatta påståenden beträffande 
Fröken Julie-filmen ovan. Av dylika diskussioner drar 
Blackwell slutsatsen att Ingmar Bergmans filmtrilogi -  
Såsom i en spegel, Nattvardsgästerna, Tystnaden -  är 
alltför teatral, alltför statisk, att den alltför lite utnyttjar 
rörlig kamera. En egendomlighet i Blackwells resonemang 
är att hon beskriver rumsbildningen i Strindbergs kam
marspel som enkel (i motsats till »filmisk» rumsbildning), 
när den i stället i högsta grad är dynamisk, medagerande, 
flerdimensionell, när den inte rent av uppvisar flera scen
bilder.

Nils Åke Sjöstedt koncentrerar sig på Spöksonaten i sin 
studie i Strindberg im Lichte . . . ,  som kort och gott har 
titeln »The Ghost Sonata». Sjöstedt vänder sig med rätta 
mot Peter Szondis syn (1954) på Gubben Hummel -  »the 
most energetic character on the stage» -  såsom varande 
dramats »berättare», varvid inte hänsyn tas till sista ak
tens existens (då Gubben är död). Den mest problematis
ka byggstenen i Sjöstedts analys är emellertid att han 
uppfattar Mjölkflickan i första aktens första scen som en 
riktig människa. Må vara att Strindberg från böljan har 
tänkt henne som en sådan, men i rollistan betecknas hon 
dock som en vision, vilket också framgår i scen 1 av att 
hon inte ses av Gubben utan bara av Studenten, som har 
förmågan att se det som inte andra kan se (som t. ex. 
barnet vid husraset, Den döde osv.).

Sjöstedt vill inte karakterisera Spöksonaten som ett 
»drömspel» i den mening som uppställs i Erinran till Ett 
drömspel. Han beskriver dramat som »a realistic drama 
with details of fantastic kind», »a realistic drama in an 
ordinary contemporary environment with unusual and 
fantastic features». Men detta skulle ju med samma rätt 
kunna sägas om Till Damaskus och Ett drömspel. Och om 
dessa är »drömspel», vad är då Spöksonaten? Det kanske
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är dags att betona den realistiska grunden i Till Damaskus 
och Ett drömspel i stället, för att därmed föra dem närma
re Spöksonaten.

Göran Stockenström visar i »His Former Dream Play 
To Damaskus» med all den sakkunskap han är mäktig att 
Till Damaskus är ett »drömspel», inte av exakt samma 
slag som Ett drömspel men dock ett »drömspel» och tycks 
inte ha något emot att se Spöksonaten som ett sådant 
heller. Stockenström understryker flera gånger att det 
hela tiden är livet som Strindberg skildrar som en dröm 
(inte drömmen som en dröm): »Life has definitely the 
character of a dream on a number of levels in To Damas
kus, and the roots of Strindberg’s technique in A Dream 
Play are to be found here. In the latter play, life is as a 
dream, the aesthetic object being to create within the 
audience that same feeling. In To Damaskus this aspect is 
secondary, even if a similar feeling is created through the 
strange and bizzarre perceptions of the protagonist.»

Både i böljan och i slutet av Till Damaskus I sitter Den 
Okände och ritar i sanden Vid gathörnet. (- »Vad gör 
du?» -  »Jag skriver i sanden; fortfarande.») Stockenström 
drar härav slutsatsen att hela dramat utspelar sig inuti Den 
Okände under en kort stund, att allt utgår från hans »ri
tande i sanden». (Hur denna tolkning går att förena med 
gestaltningen av »livet som en dröm», går inte Stocken
ström in på.)

Studien avslutas med en analys av teman och motiv i 
Till Damaskus I, och det märks att Stockenström är på sin 
mammas gata, när han får reda ut swedenborgska begrepp 
som »ödeläggelse», »korrespondenser», »gentagelse» -  
ja, hela den komplicerade värld, som är föremål för under
sökningen i Structures o f Influence: »The Symbiosis of 
’Spirits’ in Inferno: Strindberg and Swedenborg». Stoc
kenström kartlägger med stor noggrannhet Strindbergs 
Swedenborgläsning ända från 70-talet och framåt. Han 
slår fast att Strindberg aldrig blev någon renlärig sweden- 
borgare utan gjorde en mycket fri tolkning av sin lands
mans skrifter, så att de skulle passa hans egna behov. 
Sålunda fann Strindberg att Swedenborgs skildring av 
helvetet passade utmärkt in på jordelivet och genom att 
anta att han plågats av tuktoandar utsända av Den Evige, 
kom Swedenborg att -  som Stockenström uttrycker saken 
-  rädda Strindberg från »dårhuset».

Däremot tycker jag att Stockenström överbetonar Swe- 
denborginflytandet, när det gäller utformningen av Strind- 

I bergs »förvandlingsscener» efter Infernokrisen. Må vara 
att de då får en dimension av metafysisk demaskering, 
men de har också förebilder i teaterhistorien, där de kan 
ha en liknande funktion, t. ex. i barockteaterns change- 
mang å vue. Men som Stockenström så riktigt summerar: 
»There is no critical consensus or one method of explana
tion of Strindberg’s vision and what many critics have 
called his ’drömspelsdramatik (dreamplay-dramaturgy)’.»

Helmut Mussener skriver så inspirerande om den miss
kända Näktergalen i Wittenberg i studien »Die trapsende 
Nachtigall von Wittenberg. Eine systemimmanente Inter
pretation» att man blir riktigt nyfiken på att få se en 
uppsättning av detta Lutherdrama på scenen. Strindberg 
har självt angivit Goethes Götz von Berlichingen som 
förebild och Mussener jämför dramats tablåteknik också 
med Shakespeares och Bechts. Kanske har vi i dag kom
mit fram till en teaterform, som kan ge verket (i lämplig 
bearbetning) scenisk rättvisa.
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Müssener kallar sin studie »systemimmanent», vilket 
innebär att han inte nöjer sig med en »verkimmanent» 
studie utan vidgar perspektivet genom att ta in andra verk 
som Ockulta dagboken, breven och uppsatsen »Världshis
toriens mystik», dvs. sådana som ligger inom dramats 
»system». Pjäsen skrevs enligt Strindberg själv med sikte 
på »den tyska marknaden» och den har också blivit oför- 
blommerat tysk-nationalistisk med udden riktad mot det 
syndiga, katolska Rom. Det är ingen tillfällighet att pjäsen 
fick sin urpremiär i Berlin första krigshösten 1914 och 
sedan togs upp i Hamburg både 1915 och 1917. Müssener 
visar emellertid att Näktergalen inte bara är ett politiskt 
drama utan också ett religiöst med personerna som red
skap i Den Eviges hand.

I Lutherdramat förekommer också en intressant figur 
vid namn Dr Johannes Faust. Martin Lamm såg honom 
som en parallell till Gert Bokpräntare i Mäster Olof och 
som diktarens språkrör. Müssener ser honom dessutom 
som en budbärare för den gudomliga viljan, som en »regis
sör» (Faust i rollen av Mefistofeles skulle man kunna 
säga). Med sitt chockerande persongalleri och mustiga 
språk skulle kanske den skränande Näktergalen från Wit
tenberg rent av kunna bli en tillgång för scenen.

De tyska gymnasister som får ta del av Wolfgang 
Pasches plan för analys av Fröken Julie så som den pre
senteras i studien »Dichtung im Unterricht am Beispiel 
von Fräulein Julie» är verkligen att gratulera, samtidigt 
som man måste beklaga de svenska gymnasister, som inte 
ens kommer i närheten av en sådan analys. Problemet är 
ju som Pasche formulerar det att »die Protagonisten ge
hören gesellschaftlichen Schichten an, deren Probleme 
Schülern heute nicht mehr erfahrbar sind; die Notwendig
keit des Selbstmords von Julie erscheint zweifelhaft, seine 
Begründung durch hypnotische Einflüsse wenig glaub
würdig». En analys är alltså nödvändig. Här några punk
ter i Pasches plan: »3. Die Zeit des Naturalismus. 4. 
Biografie Strindbergs/Wirkung des Autors in Deutsch
land. 5. Erarbeitung der Interpretationsmethoden. 6. 
Beschreibung und grafische Umsetzung des Konfliktver- 
laufs. 7. Charakterisierung der Protagonisten. 9. Seman
tische Analyse von Kernbegriffen. 11. Bauelemente des 
Einakters. 12. Rezeption von Fräulein Julie in Deutsch
land.» De resultat av denna uppläggning som presenteras 
är inte mindre heltäckande.

De uppsatser i Structures o f Influence, som inte redan 
berörts, kan summeras mera schematiskt. De handlar om 
personliga kontakter mellan Strindberg och olika personer 
och om Strindbergs (litterära) inflytande på dem. Karl- 
Ivar Hildeman skriver om Strindberg och Karlfeldt, Ross 
Shideler om Strindberg och Per Olov Enquist, Reidar 
Dittmann om Strindberg och Munch, Harald Naess om 
Strindberg och Hamsun, Henning K. Sehmsdorf om Ett 
drömspel och Peder W. Cappelens Sverre, P. M. Mitchell 
om Strindberg i Danmark, Carl Reinhold Smedmark om 
Strindberg och Edvard Brandes, George C. Schoolfield 
om Strindberg och Diktonius, Raymond Jarvi om Strind
berg och opera, Rochelle Wright om Ett drömspel och 
Hofmannsthals Die Frau ohne Schatten, Gerhard P. 
Knapp om Dödsdansen och Dürrenmatts Play Strindberg, 
Öijan Lindberger om Strindberg och Péladan, Egil Törn- 
qvist om Strindberg och O’Neill. Även i dessa uppsatser 
finns många goda iakttagelser att vaska fram, men endast 
ett par marginalanteckningar skall göras.

Jämförelsen med Cappelens Sverre ger litet, eftersom i 
detta drama riktiga sömndrömmar gestaltas, medan i Ett 
drömspel livet skildras som en dröm. Apropå Strindberg 
och opera nämner Jarvi Malcolm Williamsons The Grow- 
ing Castle (efter Ett drömspel), men glömmer samme 
tonsättares Lucky-PeteP s Journey (1969) och Aribert Rei- 
manns Ein Traumspiel (1965). Intressant är att Strindberg 
ville göra opera av Bandet och av Ett drömspel, där dock 
»alla komiska moment» skulle utgå. Örjan Lindberger 
finner likheter mellan Péladans drama Le Prince de By- 
zance och Strindbergs förhållande till Harriet Bosse: »He 
desired her carnally but reproached himself for his desire, 
and her for arousing his desire.» Om Péladan skrev 
Strindberg själv: »En urliderlig moralist! En paradox! som 
castigerar sin sinnlighet, men njuter af flagelleringen.»

Slutligen: På Munchs berömda porträtt av Strindberg 
har konstnären stavat författarens namn fel: Stindberg. 
Reidar Dittmann vill nu göra gällande att det inte alls 
berodde på något misstag utan var helt medvetet. Munch 
sysslade vid tillfället med Ibsens Peer Gynt, där Memnon- 
statyn beskrivs som »stiv och stind». Munch tyckte väl att 
den poserande, fettstinne författaren påminde om den 
egyptiska kolossen och därför fick Strindberg låna statyns 
ibsenska epitet. Det skall till en amerikansk skandinavist 
för att komma på något sådant.

Mycket har sagts om Strindberg -  nu även Styv- och 
Stinnberg!

Richard Bark

Gunnar Ollén: Strindbergs dramatik. Sveriges radios för
lag. Sthlm 1982.

Hans-Peter Bayerdörfer, Hans Otto Horch & Georg-Mi
chael Schulz: Strindberg auf der deutschen Bühne. Eine 
exemplarische Rezeptionsgeschichte der Moderne in Do
kumenten (1890 bis 1925). (Skandinavistische Studien, 
Bd. 17). Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1983.

För mer än trettio år sedan -  1948 för att vara exakt -  
utkom den första upplagan av Gunnar Olléns handbok 
Strindbergs dramatik. På ett lättöverskådligt sätt presen
terades Strindbergs dramer i kronologisk ordning allt ifrån 
det förkomna stycket En namns dags gåva (1869) till det 
sista dramat, Stora landsvägen (1909). När nu Ollén ger ut 
en fjärde upplaga av sitt arbete, kan man konstatera att 
stommen är densamma men att texten har genomgått en 
radikal omarbetning. Trettio år av intensiv Strindbergs- 
forskning, inte minst utomlands, har föranlett författaren 
att korrigera felaktigheter, precisera dateringar och revi
dera tidigare värderingar.

Liksom tidigare faller Ollén tillbaka på en handfast 
mall: vi får en redogörelse för dramats tillkomst -  där 
Ollén diskuterar både Strindbergs inspirationskällor och 
hans arbetsmetoder -  handlingen resumeras, viktigare 
aspekter lyfts fram och författaren ger värderande omdö
men om den aktuella pjäsen. Till detta fogas en utförlig 
krönika över styckets scenhistoria på teatern och, i före
kommande fall, i radio och television.

Av naturliga skäl har Ollén tvingats sovra i sitt rika 
scenhistoriska material; bara i Tyskland gavs över 1 000 
Strindbergsföreställningar under spelåret 1922/1923 -




