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94 Recensioner av doktorsavhandlingar

made ostrofiska, rimmade extremt oschematiska, orim
made strofiska, orimmade ostrofiska schematiska och 
orimmade oschematiska. Bara några av de intressanta 
resultaten skall nämnas här. Den rimmade strofiska dikten 
minskar signifikant under den tredje perioden (1931—45) 
men förekommer trots detta i 92 % av alla diktsamlingar. 
Delvis kan detta bero på att de flesta diktsamlingarna är 
skrivna av andra och tredje rangens poeter, som länge var 
helt traditionella. Den orimmade versen ökar i stället sig
nifikant omkring 1930. Ökningen beror främst på att den 
orimmade oschematiska typen går framåt. För att kunna 
säga något mer ingående om detta intressanta fenomen 
har Wåhlin delat in materialet i treårsperioder. Det visar 
sig då att den oschematiska versen ökar kraftigt under 
åren fram till 1910 men sedan minskar under 1910-talet. 
Kring 1920 kommer en ny ökning och under 1920-talets 
sista år sker en kraftig uppgång. Efter en tillfällig nedgång 
inträder en ny uppgång under 1930-talets sista år, vilken 
följs av en markant nedgång i böljan av 40-talet. Wåhlin 
diskuterar utvecklingen och faster sig särskilt vid minsk
ningen, när de båda världskrigen bryter ut. En förklaring 
till fenomenet kan vara, menar han, att man i tid av yttre 
oro griper efter det fasta i tillvaron, efter traditionella 
former. Här bör man kanske komplettera med att det 
också är under sådan oro som de stora tekniska revolutio
nerna sker. Man kan studera det i de kurvor Wåhlin ritar. 
Både 1918-21 och 1943-45 ökar den oschematiska versen 
markant. Och detta är i totalproduktionen; ett studium av 
de mest framstående lyrikerna hade nog gett tydligare 
utslag. Wåhlin undrar också över varför vågen av osche
matisk vers under seklets första årtionde snabbt ebbar ut 
och ser en förklaring i att man inte hade mästare som 
visade vägen. Det kan vara sant, men vi hade dock Eke
lund. Kanske är andra slags litterära förskjutningar av 
större betydelse. Medan de mest ambitiösa och begåvade 
diktarna som framträdde omkring 1900 valde att skriva 
lyrik, valde nästa generation (= 10-talistema) prosan. De 
diktare som omkring 1910 valde lyriken var inte första 
rangens diktare och deras lyrik blev mer traditionell. 
Först med generationen Lagerkvist-Södergran blir lyriken 
åter den viktigaste uttrycksformen. Förklaringarna är gi
vetvis osäkra. Det krävs mer ingående forskning kring 
idoler och förebilder för att man skall kunna ge svar på 
frågan. Wåhlin har emellertid väckt den.

All den oschematiska versen är som nämnt inte fri vers. 
Wåhlin visar att en del dikter som man kanske vill betrak
ta som fri vers i själva verket är metrisk. Det gäller bl. a. 
Lagerkvists »Ångest, ångest är min arvedel», som är en 
fritt tvåstavig dikt.

Störst intresse tilldrar sig givetvis den fria versen. Den 
får ett eget kapitel i avhandlingen. Fri vers kan arrangeras 
på olika sätt. Strofisk i egentlig mening kan den inte vara, 
men den kan dock vara uppdelad på kortare avsnitt. Wåh
lin skiljer mellan rapsodisk fri vers och versgruppsordnad 
fri vers. Ibland kan versgrupperna vara någorlunda lika 
långa och strukturerade på likartat sätt. Det är vad han 
kallar skenstrofiskt arrangemang. Det förefaller mig som 
om vi här hade en utgångspunkt för vidare studium av den 
fria versens formvärld. Wåhlin visar också att fri vers kan 
innehålla element av traditionsanknytning, såsom rim el
ler schematendens. Liksom traditionell vers kan fri vers 
ha avslutade (eng. endstopped) verser eller versbindning. 
Wåhlin ägnar versbindningen i fri vers ett ingående studi

um. I fri vers förekommer inte sällan verser bestående av 
bara ett ord. Strukturering av fri vers sker inte sällan med 
hjälp av upprepningar. Med utgångspunkt i dessa förhål
landen urskiljer Wåhlin tre grundtyper av fri vers. Det 
finns en »poesinära» vers, som bygger på den prosodiska 
frasen, undviker ytterligheter, mera sällan har versbind
ning och upprepning och ofta ordnas i versgrupper. Vers
formen tilldrar sig här föga uppmärksamhet. Från denna 
skiljer sig en typ med kort verslängd och frekventa vers
bindningar, där de enskilda orden är innehållsdigra. Den 
har sin utgångspunkt i Goethes »freie Rhytmen» och har 
praktiserats av bl. a. Ekelund. Slutligen har vi en »prosa
nära» vers, där flera fraser förs samman i en vers, som blir 
mycket lång, och där upprepningar blir ett viktigt element. 
Det är den fria versen av Whitmantyp. De olika typerna 
förekommer olika mycket under olika perioder. Den poe
sinära typen med kort verslängd odlas under seklets första 
årtionde, den prosanära blir populär kring 1930 men är 
sedan inte så vanlig.

Wåhlins avhandling ger oss som synes en betydligt 
större, säkrare och mer nyanserad kunskap om den fria 
versen -  och versen överhuvudtaget -  under 1900-talets 
första hälft än vi förut ägt. Den ger oss också en mängd 
utmärkta instrument för fortsatt studium av fri vers. Det 
måste vidare framhållas att även om Wåhlins huvudin
tresse är riktat mot det verstekniska, framhåller han ofta 
att formstudium och innehållsstudium måste följas åt. Den 
metodiska säkerheten är påtaglig. Detta gör att boken 
framstår som en av de vetenskapligt mest framstående 
avhandlingar av det nya slaget som producerats.

Avhandlingens karaktär gör att dess rön inte så lätt kan 
föras ut i skolans litteraturundervisning. Wåhlin har där
för valt att också lägga fram dem i en nyskriven elementär 
lärobok i metrik, som han gett titeln »Takt och otakt i 
svensk lyrik». Det finns ingen anledning att i en recension 
i Samlaren gå in på detaljer i en handbok. Men jag vill 
lyfta fram ett par ställen som visar Wåhlins syn på lyrik 
och på hur den skall läsas. Det finns regler, säger han. 
Dålig vers beror ofta på bristande kunskap om regler. Men 
samtidigt är det konstnärskap att inte vara slav under 
regler utan kunna bryta mot dem: »Det metriskt mest 
intressanta i en dikt är nämligen de ställen där poeten 
avviker från det grundläggande schemat». Det är författa
rens egna analyser, främst av fri vers, som gett honom 
denna insikt. Det andra han betonar och som jag vill 
anföra är att alla -  och då menar han inte minst författare -  
måste lära sig att läsa lyrik, nämligen läsa så att de ser hur 
dikten är strukturerad metriskt. Detta kan inte nog fram-

Bernt Olsson

Richard Bark: Strindbergs drömspelsteknik -  i drama och 
teater. Studentlitteratur. Lund 1981.

Den forskningsuppgift Richard Bark åtagit sig i doktorsav
handlingen Strindbergs drömspelsteknik -  i drama och 
teater är att analysera hur ‘drömstämningen’ i dramer som 
Till Damaskus, Ett drömspel och Spöksonaten skapas, 
och hur -  och i vad mån -  denna av Strindberg skapade 
drömstämning kommit till uttryck i ett antal berömda 
uppsättningar. Den mer intrikata frågan om publiken ock
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så förmått uppleva den (eventuellt) uttryckta drömstäm
ningen avstår Bark från att penetrera; han begränsar sig 
»till att försöka utreda om förutsättningar för illusion av 
en drömartad verklighet, för drömstämning har förelegat» 
(s. 59). Barks ambition är att genom närläsning studera 
just tekniken och att undersöka texterna i deras speciella 
egenskap av dramer; med rätta poängterar han att den 
tidigare forskningen »mest undersökt Strindbergs drama
tik ur filosofiskt och psykologiskt perspektiv, som om det 
vore fråga om vilken litterär text som helst, utan att ta 
hänsyn till att ett drama utspelas i ett (vid läsningen 
fiktivt) scenrum» (s. 34).

Avhandlingens disposition är klar och logisk; efter en 
kort inledning där undersökningen presenteras, följer åtta 
väl sammanfogade kapitel. Det första är en forsknings
översikt där avhandlingsförfattaren förvisso inte tar upp 
allt som skrivits om Strindberg, men där tidigare arbeten 
om drömspelsdramatiken redovisas. Uppläggningen och 
karaktären av denna forskningsöversikt skall jag åter
komma till; här tar jag bara fasta på den polemik mot 
Martin Lamm som Bark för fram. Lamm menade ju som 
bekant att »Strindberg var ‘förvånande okunnig om tea
terns teknik och resurser’ och att hans ‘storhet såsom 
scenkonstens förnyare’ bestod i att han ‘med obunden 
poetisk fantasi skapat bilder, som han sedan överlåtit åt 
regissörerna att komma till rätta med bäst de kunde’» 
(Bark, s. 33). Bark menar tvärtom att Strindberg var 
mycket väl insatt i teaterteorier och scentekniska frågor, 
och han hävdar att Strindberg i sitt författarskap (målmed
vetet) »byggde på äldre teaterformer men också bröt mot 
dem» (s. 34).

Mot den bakgrunden ter det sig naturligt att Bark i det 
följande kapitlet ger en exposé över hur drömmar gestal
tats på scenen, alltifrån antiken fram till symbolismen. 
Exposén mynnar ut i tesen att det nyskapande hos Strind
berg (bl. a.) består däri att han »skildrar verkligheten som 
om den vore en dröm» -  till skillnad från exempelvis 
symbolistema som i stället »skildrar en dröm- och sago
värld som om den vore verklig» (s. 52; jfr. även s. 75).

I kapitel 3, »Drama- och teaterteoretiska övervägan
den», presenterar Bark sin teori om drömspelsteknik och 
sina analysmetoder; i det ijärde tillämpas analysen på de 
tre valda dramerna.

I avhandlingens s. a. s. andra del, kapitel 5-8, granskar 
Bark ett antal uppsättningar; hans strävan är, som note
rats ovan, att undersöka hur och i vad mån drömstämning
en realiserats. Kapitel 5 ägnas åt urpremiärerna: Emil 
Grandinsons uppsättning av Till Damaskus I på Dramaten 
1900, Victor Castegrens inscenering av Ett drömspel på 
Svenska teatern 1907 och August Falcks Spöksonaten på 
Intima teatern 1908. Max Reinhardts, Victor Barnowskys 
och Rudolf Bernauers uppsättningar i 10-talets Tyskland 
diskuteras i kapitel 6, och kapitel 7 och 8 anslås åt Olof 
Molanders respektive Ingmar Bergmans uppsättningar.

Vaije kapitel -  utom det tredje -  mynnar ut i en koncis 
sammanfattning och avhandlingen avrundas med ett kort, 
men intressant, slutord. Till den löpande framställningen 
sluter sig -  förutom sedvanliga noter och register -  även 
ett appendix med rollistor och produktionsdata för de 
inalles tolv uppsättningar som blir föremål för analys i 
avhandlingen. Som sig bör är texten beledsagad av ett 
rikhaltigt illustrationsmaterial. Bark förtjänar en särskild 
eloge för att han tagit fram så många intressanta scen

bilder; tyvärr är den tekniska kvaliteten på dessa inte den 
bästa.

Den kritiska genomgången av avhandlingen kan väl 
lämpligen bölja med en granskning av det vetenskapliga 
hantverket. Litet slarv och valhänthet sticker i ögonen: I 
litteraturförteckningen saknas anförd litteratur (Lunin) 
och uppgift om brukad upplaga ges inte alltid på riktigt 
sätt (Ollén, Öhman), ordentliga signumangivelser för 
handskriftsmaterialet saknas (detta blir särskilt besväran
de om man vill spåra Strindbergs intressanta anteckning 
om »Tid och Rum» som Bark anför på s. 59 och som 
spelar en viktig roll för hans försök att analysera ‘dröm
stämningen’), hänvisningssystemet i notapparaten är in- 
konsekvent och litet otympligt, och en del namn är ge
nomgående eller stundtals oriktigt skrivna. Korrekturläs
ningen synes f. ö. vara god; de stickprovsvisa citatkon
troller jag gjort har inte uppmuntrat till vidare ansträng
ningar i den vägen. Dock har jag noterat en återkom
mande ovana att vid behov ändra initial versal/gemen vid 
infogning av citat och att styckemarkering i citat saknas 
emellanåt; vidare kommer jag nedan att ta upp en -  som 
jag tycker -  graverande förvrängning av ett för Barks 
argumentering viktigt citat.

Litet undrande ställer jag mig till den presentation Bark 
ger av Strindbergsreceptionen på den tyska scenen. På s. 
92 i avhandlingen redovisas antalet föreställningar per 
spelår från 1909/10 till 1920/21 och i noten hänvisas till 
Poensgen (1934, s. 53 och 57) och Pasche (1979, s. 286). 
Jag har kontrollerat siffrorna hos dessa (för Pasche skall 
sidhänvisningen kompletteras med s. 262) och resultatet 
framgår av följande sammanställning:

Spelår Poensgen Pasche Bark

1909/10 33 53 33
1910/11 56 57 56
1911/12 119 133 119
1912/13 - 247 247
1913/14 323 348 323
1914/15 349 317 349
1915/16 764 611 764
1916/17 769 629 769
1917/18 433 392 433
1918/19 - 658 658
1919/20 - 723 723
1920/21 - 662 662

Som synes skiljer sig källorna åt och Bark har tagit sina 
siffror från Poensgen i första hand och gått till Pasche 
först då uppgift saknas i den äldre källan. Här menar jag 
att Bark dels borde ha påtalat divergenserna, dels borde 
ha redovisat sina skäl att föredra 30-talets forsknings
resultat framför de senare. Mixningen av de två källorna 
är likaså principiellt diskutabel då beräkningsgrunderna 
synes vara olika. Det skall också parentetiskt påpekas att 
vi numera genom Bayerdörfer (1983) har helt andra och 
tillförlitligare receptionsdata (se anmälan i Samlaren 
1983). Det är t. ex. inte så som Bark (i god tro) uppger att 
antalet föreställningar minskade efter 1920 och att Strind- 
bergsvågen är »helt över» några år in på 20-talet; toppen 
nåddes i själva verket 1922/23 med 1024 föreställningar.
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En kärnpunkt hos Bark är att den tidigare forskningen 
dels varit alltför filosofiskt/psykologiskt inriktad, dels att 
forskningen -  då den trots allt intresserat sig för dramati
ken i dess egenskap av dramer -  ofta präglats av brist på 
terminologisk stringens och, på ett undantag när, under
skattat Strindbergs teaterteoretiska intresse och insikter. 
Det är sålunda förståeligt att den forskningsöversikt Bark 
ger är mycket kritisk i sak; mindre förståelig är den väl 
maliciösa ton som bryter fram med jämna mellanrum. Ur 
högen plockar jag följande exempel: »intetsägande själv
klarhet» (s. 10 om Lamm); »Det låter sig sägas, men hur 
det skall göras förklarar inte B0rge.» (s. 18); »På vilket 
sätt Till Damaskus skiljer sig från de senare meddelar 
dock inte Brandell.» (s. 21); »Så kan man också sopa 
problemen under mattan.» (s. 24 om Lunin); »Man skulle 
kunna fortsätta så här genom Musseners hela framställ
ning utan att bli mycket klokare.» (s. 28). Givetvis gör 
Bark emellanåt även reverenser för sina föregångare, men 
jag menar nog att en så polemiskt hållen forskningsöver
sikt som det här är fråga om ter sig förfelad. Det intrycket 
stärks av den katalogartade uppläggningen. Bark går 
kronologiskt tillväga; han redogör för verk efter verk och 
kommer ofta med likartade invändningar, och även om 
översikten sträcker sig över drygt 20 sidor ger den ett rätt 
substanslöst intryck. Bättre hade nog varit om avhand
lingsförfattaren abstraherat viktigare problem och dispo
nerat översikten efter dessa.

För en av sina föregångare -  Carl Öhman -  hyser Bark 
desto större respekt, och den ovan noterade uppfattning
en att Strindberg var väl bevandrad i den teaterteoretiska 
debatten stöder sig på Öhmans August Strindberg and the 
Origin of the Scenic Expressionism (1961). Det finns an
ledning att dröja vid Öhmans arbete och det sätt på vilket 
det behandlas av Bark.

I sin bok presenterar Öhman tidigare okänt material, 
vilket onekligen ger en annan bild än den t. ex. Lamm 
förmedlat. Intressantast är en dagbok förd av Emil Gran- 
dinson som Öhman citerar (i engelsk översättning), men 
här finns även brev av bl. a. Henning Berger. Dessa källor 
ger viktiga upplysningar om Strindbergs insikter i den 
teaterteoretiska debatten (t. ex. Fuchs, Craig, Appia). Nu 
är det dock så att det inte går att kontrollera detta materi
al. Den version av Öhmans avhandling som finns till
gänglig är en förkortad upplaga, tryckt i Helsingfors 1961. 
Öhman skriver där i förordet att »references to the 
sources and excurses have also been shortened as much 
as possible». Den förkortade upplagan bygger på en dis
sertation som, enligt Öhmans uppgift, publicerades i USA 
samma år. Bark -  och många med honom -  har förgäves 
försökt få fram den ursprungliga versionen samt det mate
rial som Öhman bygger sin framställning på. Bark redovi
sar uppriktigt i en fotnot att han misslyckats med att 
»spåra Grandinsons dagbok och de brev som Öhman cite
rar» (s. 187, not 37) -  trots idoga kontakter bl. a. med 
Öhman själv. Så långt är allt gott och väl, men jag saknar, 
mot den bakgrund som här rekapitulerats, en ordentlig 
källkritisk diskussion av Öhmans arbete -  åtminstone i 
fotnoten. Det hade väl heller inte varit ur vägen att redan i 
huvudtexten informera läsaren om att Öhmans forsknings
resultat på viktiga punkter inte är verifierbara.

Till detta kommer några -  för Bark -  besvärande om
ständigheter. Som han själv påpekar är Öhmans material 
»endast från 1908-1911» (s. 24), och även om det skulle

kunna verifieras att Strindberg då var väl insatt i den 
teaterteoretiska debatten säger det -  egentligen -  ingen
ting om hans insikter då drömspelsdramatiken skapades. 
För egen del håller jag det dock troligt att Strindberg 
åtminstone var mer teatertekniskt intresserad än vad t. ex. 
Lamm insåg -  däri har Bark säkert rätt. Exempelvis den 
bevarade korrespondensen (1908-09) mellan Strindberg 
och Grandinson i samband med uruppförandet av Siste 
riddaren visar Strindbergs påtagliga blick och intresse för 
sceniska problem, och det är svårt att föreställa sig att 
detta skulle vara ett alldeles nyväckt intresse hos en för
fattare som hela sitt liv haft anledning att reflektera över 
teaterns möjligheter att realisera hans dramatiska inten
tioner. Men ingenting hindrar naturligtvis att Strindberg 
kan ha reflekterat alldeles på egen hand utan stöd av de 
teaterteoretiker han -  enligt Öhman -  på allvar intresserar 
sig för först 1910. Bark vidgår också att »det är föga 
troligt» att dessa teoretiker »haft något direkt inflytande» 
på Strindbergs sena dramatik (s. 24); en återkommande 
tanke hos Bark är i stället att Strindberg utgått från ba
rockteatern och format sin dramatik efter dess verknings- 
medel (särsk. s. 33). Greppet att ställa Strindbergs drama
tik mot barocken har redan prövats av Manfred Karnick i 
Rollenspiel und Welttheater (1980), men det är tveksamt 
om tesen kan renodlas på det sätt som Bark gör. Att även 
den medeltida teatern, med dess stationsspelsteknik, varit 
en viktig inspirationskälla -  åtminstone för Damaskusdra- 
mema -  har övertygande visats av Ruprecht Volz i Strind
bergs Wanderungsdramen (diss. 1975, tr. 1982).

Också en annan typ av kritik måste riktas mot Barks 
sätt att utnyttja Öhman. På s. 25 refererar Bark inte bara 
till Grandinsons dagbok, där påstås även att Öhman skall 
ha hänvisat till en dagbok förd av Henning Berger. Två 
tidigare okända och okontrollerbara dagböcker är nog 
åtminstone en mer än vad de kritiska granskarna tål, men 
här är skulden inte Öhmans utan Barks. Öhman talar inte 
om »diary» -  som i fallet Grandinson - ,  han skriver 
»notes» (s. 175) respektive »postscript» (s. 176) och av 
kontexten framgår klart att det rör sig om anteckningar av 
Berger på erhållna brev. Nå, detta får väl ses som ett 
olycksfall i arbetet; mer kritik förtjänar det sätt på vilket 
Bark via Öhman citerar ett brev från Henning Berger (s. 
26). Genom två uteslutningar i citatet förleds läsaren tro 
att Strindberg blivit oerhört entusiastisk över de teater
teoretiker han läst, men om man kontrollerar citatet hos 
Öhman ser man att Strindbergs påstådda entusiasm när
mast gäller ett av Bergers dramer. (Det åberopade brevet 
är inte heller från 1908 som Bark uppger (s. 25), men från 
1910.)

Den »teori om drömspelsteknik» som Bark lägger fram, 
efter att ha fört en intressant diskussion om illusion och 
fiktion på teatern, sammanfattas i kapitel 3 på följande 
sätt: »Drömstämning innebär en förvandling, ett upphä
vande av tid och rum och kan skapas i drama eller på scen 
1) då en person i en pjäs befinner sig i en drömartad 
situation och på samma Aktionsplan som det drömartade 
eller 2) då en person i en pjäs befinner sig i en drömartad 
situation men inte på samma Aktionsplan som denna utan 
betraktar det drömartade som en åskådare till en pjäs i 
pjäsen eller 3) då läsaren/åskådaren tilldelas rollen av 
‘drömmare’ av det drömartade.» (s. 60)

Helt tillfredsställande är inte denna teori, bl. a. därför 
att det grundläggande begreppet ‘dröm’ inte fixeras; redan
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i inledningen (s. 9) gör visserligen Bark ett försök att 
definiera ‘drömspel’ och avledningar som ‘drömspelstek- 
nik’ och ‘drömstämning’, men den utredningen förblir 
närmast parafraserande. När man tar del av Barks egen 
analys av drömspelstekniken i de tre dramerna (kap. 4), 
visar det sig också att han ibland hamnar i samma vaghet 
som han kritiserat sina föregångare för. Svårigheterna blir 
särskilt eklatanta på s. 74 då Bark i analysen av Spöksona- 
ten tvingas tillgripa glidande formuleringar som att Mu
mien »verkar tillhöra ett annat Aktionsplan», tid och rum 
»upphävs på sätt och vis» och Kokerskan »verkar tillhöra 
ett annat Aktionsplan och framstår som en Agur i en pjäs i 
pjäsen».

Jag är också tveksam till om det egentligen är så frukt
bart att på detta sätt »klassiAcera» hur drömstämning 
skapas; ofta är ju ‘drömstämningen’ resultatet av Aera 
samverkande faktorer (vilket Bark i och för sig är medve
ten om) -  och nog inte bara de faktorer som Bark tar upp i 
sin teori. De olika Aktionsplanen med skiftande ‘dröm
mare’ är förvisso ett viktigt grepp, men analysen av dröm
stämningen bör också, mer energiskt än vad Bark gör, 
kopplas till vad som utsägs i dialogen och till den »onto- 
logi» som ligger bakom drömspelen. Att skriva avhandling 
innebär alltid vissa självpåtagna begränsningar och givet
vis måste Barks begränsning till just tekniken respekteras, 
men denna insnävning innebär samtidigt att mycket av 
drömspelens fascinerande kraft aldrig klarläggs. Kanske 
är det så som Gunnar Brandell antytt -  i »Fragen ohne 
Antworten. Zum Dialog von Strindberg -  und Ib sen» 
(iStrindbergs Dramen im Lic hte neuerer Methodendiskus- 
sionen, 1981) -  att Strindberg med hjälp av olika mystiAe- 
rande grepp ytterst vill skapa en osäkerhet hos åskådaren 
om den empiriska verklighetens status, få publiken att 
öppna sig för tillvarons hemliga korrespondenser. Om det 
är så reduceras växlingen mellan olika Aktionsplan och 
drömmare till ett av Aera grepp för att skapa denna 
»overklighetskänsla»; hit hör då också t. ex. den stundvis 
nonsensartade dialogen -  typ Hummels berömda fråga om 
Studenten är »sportsman» och det kryptiska svaret: »Ja, 
det var min olycka . . . »  -  en dialog, vars syfte inte är att 
förmedla information (som hos Ibsen) utan tvärtom att 
misstänkliggöra frågor och svar och få åskådaren att ifrå
gasätta den entydiga informationens värde och därmed 
också vår förmåga att med språkets hjälp kommunicera 
den existentiella upplevelsen.

Drömspelstekniken -  så som Bark fattar den -  blir med 
andra ord bara ett av Aera medel att skapa denna drömlika 
overklighetskänsla. I avslutningen deklarerar Bark visser
ligen att verklighetsuppfattningen »är strukturerande för 
Strindbergs drömspelsdramatik och dess viktigaste bud
skap» (s. 176), men den insikten har tyvärr inte styrt 
uppläggningen av hans arbete.

Det största värdet i Barks bok menar jag ligga i den 
dokumentation han i kapitel 5-8 ger av olika Strindbergs- 
uppsättningar. I metodkapitlet (s. 61) diskuteras på ett 
intelligent sätt de svårigheter som möter den forskare som 
med hjälp av regimanus, dekorskisser, fotograAer och 
recensioner skall försöka rekonstruera uppsättningar från 
svunna tider, men dessa svårigheter bemästrar Bark med 
säker hand och det är synnerligen givande att ta del av de 
olika regissörernas skiftande sätt att realisera Strindbergs 
dramatiska visioner. I Aera fall är dock materialet alltför 
torftigt för att tillåta säkra slutsatser -  det erkänner Bark

själv -  och det ligger i sakens natur att de tolkningar som 
ges ibland kan ifrågasättas. Dock Anner jag det inte sär
skilt meningsfullt att här ta upp enstaka passager där man 
möjligen kan anmäla annan åsikt.

Sammanfattningsvis menar jag att avhandlingen i de 
inledande avsnitten hade mått väl av ytterligare genomar
betning, främst vad gäller metodik och begreppsAxering; 
likaså får det väl sägas att avhandlingen -  som avhandling 
bedömd -  framstår som litet lättviktig i den bemärkelsen 
att långa avsnitt är mer refererande -  ibland närmast av 
handbokskaraktär -  än analyserande. Samtidigt har dock 
Strindbergs drömspelsteknik därigenom blivit en bred in
troduktion som bör kunna läsas med behållning även långt 
utanför fackmännens krets; särskilt värdefull måste boken 
vara för de teaterarbetare som tar sig an Strindberg.

Trots den kritik som här förts fram skall det också 
villigt erkännas att avhandlingen, genom sin inriktning på 
det drama- och teatertekniska, är en välbehövlig forsk
ningsinsats och att Richard Bark med sitt arbete givit ett 
viktigt komplement till kunskapen om Strindbergs dröm
spelsdramatik.

Björn Sundberg

Kristina Björklund: Riki och den förtrollade vägen. Skr. 
utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland 501. Huma
nistiska avhandlingar 2. Helsingfors 1982.

Finlands Svenska Författareförening har nu, 1983, om
kring 190 medlemmar. Räknar man samman alla som hört 
till föreningen sedan den bildades 1919 kommer man väl 
en bit över 400. Det är inte alltför många av dessa som har 
blivit föremål för litteratur- eller språkvetenskapliga stu
dier av något som helst slag.

Litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingar eller andra 
större arbeten har skrivits om Arvid Möme, Elmer Dik- 
tonius, Jarl Hemmer, Edith Södergran, Rabbe Enckell, 
Mikael Lybeck, Gunnar Björling, Hagar Olsson, Ture 
Jansson och kanske några till. Det är inte så lite egentli
gen. Dolda studier i form av magister- och licentiat
avhandlingar Anns det dessutom gott om på de litteratur
vetenskapliga institutionerna.

Språkligt orienterade studier är det däremot inte alls 
något överflöd på. Runar Schildt, Jarl Hemmer, Bertel 
Gripenberg har väckt språkvetarnas intresse och blivit 
disputerade på. Institutionerna i nordiska språk har säkert 
något hundratal stilstudier på lager, otryckta.

Lite av en händelse är det nog, när en doktorsavhand
ling av den språkliga kategorien ägnas en Anlandssvensk 
författare, såsom när Kristina Björklund 1982 framlade sin 
doktorsavhandling/?//:/ och den förtrollade vägen. Studier 
i Oscar Parlands berättarkonst.

Det är de båda barndomsskildringarna Den förtrollade 
vägen (1953) och Tjurens år (1962) som har gett grund
materialet till avhandlingen. Parlands första roman För
vandlingar (1945) skymtar såsom jämförelsematerial då 
och då, men det är säkert riktigt att de båda till det 
stilistiska greppet samhöriga barndomsskildringarna har 
gjorts till huvudproblem.

Största delen av arbetet ägnas bildspråk och symbolik 
(s. 40-137). Inledningskapitlet tar upp några andra fakto
rer i berättarstilen. Den allra första betraktelsen gäller
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