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framställer inte »döttrarna» i novell efter novell sin öns
kan och längtan att bejaka sin egen sexualitet i den fria 
kärlekens namn -  men stöts tillbaka av männens prydhet, 
skräck eller löje. (Olivia Levison, »Indespaerret»; Illa 
Christensen, »Kvinden»; Vilhelmine Zahle, »I sommer- 
ferien».) Också den «emanciperade älskarinnan« och skå
despelerskan Nathalia Larsen, en av huvudkraftema bak
om Strindbergs försöksteater i Köpenhamn, skildrar med 
sorg sådana manliga reaktioner.

Och vilka engagerade »mödrar» -  både gifta och ogifta -  
har inte ställt upp på barns och mödrars sida i klasskam
pen och skrivit så att bokstäverna blöder. (Massi Bruhn, 
«En Hverdagstragedie»; Ragnhild Goldschmidt, »Uden 
Slaegt».)

Bara en författarinna uppnår att placeras av Dahlerup i 
avdelningen »Det hele menneske», Erna Juel Hansen, 
syster till Holger Drachman. Hon introducerade tillsam
mans med sin man kindergarten, undervisade i kvinno- 
gymnastik och sport, särskilt cykling, föreläste om »hygi
en» (vilket ofta betydde sexualinformation) och medarbe
tade i en rad tidskrifter. Hennes novell är en kvick och 
skarpsynt vidräkning med kyrkan för dess psykiska press 
på konfirmanderna. Den kvinnliga huvudpersonen i hen
nes roman »Helsen og Comp.» kunde vara en gynnad 
samtida till oss med sitt yrkesarbete som huvudsak, därtill 
ett lyckligt äktenskap i samarbete med mannen, där ma
karna »tillsammans utvecklar en produktivitet som är 
större än summan av de enskilda delarna». Deras liv 
tecknas på intet sätt problemfritt men man anar antyd
ningar om på vilka villkor ett sådant ideal kan förverkli
gas.

Alla slutsatser av Dahlerups unika totalinventering av 
dansk kvinnolitteratur under 20 år torde ännu inte kunna 
överblickas. I kvinnolitteraturforskningens begynnelse 
diskuterades om inte sådana undersökningar borde göras 
eftersom vi inte litade på de manliga urvalskriterierna, när 
de ledde till att nästan alla författarinnor hamnade utanför 
litteraturhistorien.

Själv sammanfattar Dahlerup vaije grupps »svar» och 
drar dessutom slutsatser av deras sammanlagda betydel
se. »Sönerna» tycks bl. a. ha upplevt att de inte hade 
hemortsrätt inom mänskligheten. De skriver ofta om utan
förstående varelser: zigenare, hittebarn, illegitima barn, 
djuriska varelser.

»Döttrarna» blir deprimerade av sitt beroende, sin 
osjälvständighet, sin brist på faderskärlek, utbildning, 
framtid. Men depressionen kan i denna största grupp vara 
ett realistiskt sätt att uppleva sin situation, enligt Olivia 
Levison.

»Hustrurna» upplevde också sedlighetsfejdens frågor i 
sina liv, mannens otrohet, osäkerhet om den egna sexuali
teten. Men den välutbildade, kvicka och populära skåde- 
spelsförfattaren Emma Gad vände på rollerna, tog själv 
ton i sedlighets- och samhällsfrågor. När hon inte fick 
någon recension av Brändes trots sina storartade fram
gångar -  recenserade hon honom!

Slutsummeringen visar bl. a. att alla författarinnor i 
denna period är ambivalenta, kluvna mellan att acceptera 
förhållandena eller att protestera mot dem, vacklande 
mellan att tolka världen ur männens synvinkel eller ur sin 
egen -  vilket ledde till den viktiga litterära nyheten, att 
den tolkande stämman i en text kan vara kvinnlig! Dah

lerup ser det som ett litterärt uttryck för en ökande demo
kratisering och minskande fadersmakt.

Med sin avhandling har Pil Dahlerup visat att genom- 
brottsperioden -  trots upptäckten av det kvinnliga ägget -  
ej förmådde befria sig från uråldriga fördomar mot kvin
nors litterära skapande. Hon har därmed ifrågasatt de 
litteraturhistoriska urvalskriterier som användes.

Till avhandlingens många stora förtjänster räknar jag 
bl. a. den ökade kunskapen om periodens dolda sidor och 
den intressanta vidareutvecklingen av existerande analys
metoder, som gör det möjligt för litteraturvetenskapen att 
utveckla en mindre androcentrisk inriktning.

Karin Westman Berg

Claes Rosenqvist: Hem till historien. August Strindberg, 
sekelskiftet och »Gustaf Adolf». (Acta Universitatis 
Umensis 66.) Umeå 1984.

Claes Rosenqvists avhandling är i väsentlig grad inriktad 
på Strindbergs drama Gustaf Adolf, dess tillkomst och 
bakgrund hos författaren och i tiden. Även om det alltså 
närmast är en dramamonografi har författaren haft inten
tionen att ge en delvis ny bild av en period i Strindbergs 
liv som knappast fokuserats tidigare: de år omedelbart 
före sekelskiftet då Strindberg återvände till Sverige och 
till sin födelsestad. Och det är ett väsentligt perspektiv när 
det gäller båda dessa målsättningar som fått en något 
essayistisk men träffande formulering i avhandlingens ti
tel: Hem till historien.

Metodiskt förlitar sig författaren i stort sett på gamla 
beprövade litteraturvetenskapliga grepp: ingen må för
tänka honom om han utnyttjar den biografiska metod att 
läsa de strindbergska texterna som Strindberg själv var 
den förste att använda. Ett halvår innan han böljar skriva 
Gustaf Adolf citerar han i ett brev till Littmansson 2/4 
1899 en vers ur Psaltaren: »Blif i ditt land och när Dig 
redliga» (37: 3) och den tolkar han som en maning att inte 
etablera sig i utlandet utan stanna i Sverige, och psaltar- 
versen återkommer nästan som ett ledmotiv i dramat.

Traditionellt är också det litteratursociologiska greppet, 
men här anknyter författaren inte bara till äldre litteratur
sociologi som när han citerar Gunnar Ahlström och Allan 
Hagsten -  han är snarast angelägen att följa senare aukto- 
riteter och diskuterar »den litterära institutionen» med 
utgångspunkt från Arne Melberg och Peer E. S0rensen.

Den viktigaste metodiska anknytningen i detta samman
hang gäller emellertid Frankfurterskolan och den »kritiska 
teorin». Det är främst redskap från Jürgen Habermas’ 
arbete om den borgerliga offentligheten som kommer till 
användning. Eftersom avhandlingen gäller ett drama så 
borde det finnas anledning att utnyttja moderna drama
teoretiker och här är det främst Peter Szondis teorier som 
åberopas. Habermas och Szondi är de två viktigaste teo
retiska utgångspunkterna i avhandlingen. -  Skall man 
nämna metoder som inte utnyttjats i större utsträckning så 
är det komparatism liksom hela floran av psykologiska 
grepp från Freud, Adler och Jung. På ett ställe användes i 
förbigående ordet »förförståelse». Ordet är ju ett nyckej- 
begrepp hos de flesta hermenevtiker och det vittnar om att 
författaren åtminstone denna gång sneglat åt hermenevti-
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ken när det gäller att tolka dramat. Kanske kunde man 
önskat lite mer av hermenevtisk medvetenhet i analysen 
även i övrigt.

Skall man sammanfatta resultaten i avhandlingen så är 
det bara att konstatera att vi får en delvis ny bild av 
Strindbergs första år efter hemkomsten till Stockholm: 
han verkar mer harmonisk och strävar efter att försonas 
med och anpassa sig till sitt hemland samtidigt som hans 
ekonomi förbättras. Vidare får vi en bild av sekelskiftets 
litterära och teatrala institution som vi knappast ägt tidi
gare och inte minst en diskussion av den del av tidens 
normsystem som gäller historiebild och historiesyn. Sist 
och viktigast får vi en grundlig analys av dramat ur ett 
flertal aspekter.

Stilistiskt och i fråga om akribi när det gäller citat och 
hänvisningar håller avhandlingen hög standard: de exem
pel på detaljfel som jag antecknat är sällan värda att 
nämnas. Möjligen skulle man önskat lite större generositet 
när det gäller konkreta sidangivelser.

Mer än första hälften av boken ägnas åt en i allmänhet 
mycket väldokumenterad redogörelse för dramats bak
grund i Strindbergs upplevelse av sekelskifte sårens Sve
rige, ett Sverige som i mångt och mycket skilde sig från 
det land och de förhållanden som Strindberg upplevt och 
skildrat under åren före sin långa utlandsvistelse: borger
lighetens framväxt, högkonjunkturen, fredsrörelsen och 
de religiösa enhets strävandena etc. tas upp men främst 
ägnas intresset åt teaterns utveckling och den nya publi
kens krav samt åt synen på historia och historieskrivning. 
Ibland störs intrycket av lite hårdragna och missvisande 
formuleringar. »När privatteatem böljade visa sin livs
kraft, kunde teaterbyggnader betraktas som reala värden 
möjliga att belåna», heter det exempelvis med anledning 
av att Albert Ranft vid köpet av Svenska Teatern fick ett 
lån av Stockholms Enskilda Bank med säkerhet i teater
byggnaden (s. 67). Men teaterhuset ägdes av K. A. Wal- 
lenberg et consortes och lånet i dennes bank är närmast en 
»säljarrevers», och -  för övrigt -  varför skulle inte ett hus 
på en tomt i centrala Stockholm duga som säkerhet! Att 
Ibsens Gengangere hade succé vid sin europeiska urpre
miär i Helsingborg medan man inte vågade spela dramat i 
Stockholm förklaras »av närheten till och besöken i de 
industriellt, ekonomiskt och socialt mera utvecklade 
grannländerna» (s. 65). Den hypotetiska förklaringen ver
kar egendomlig: att både Danmark och Norge skulle vara 
ekonomiskt och industriellt mera utvecklade än Sverige är 
knappast sant och att urpremiären på en norsk pjäs skri
ven på danska kunde locka danskar och norrmän behöver 
inte förklaras ekonomiskt. Det anmärkningsvärda är väl 
snarast att det var en svensk trupp som svarade för urpre
miären både i Danmark och i Norge! -  Om historiesynen 
vid 80-talets böljan heter det att begreppet historisk san
ning inkluderade förhärligandet av fosterlandet: »Det som 
bidrog till Sveriges ära var därmed också sant» (s. 148). 
Som belägg för denna fruktansvärda horrör hänvisas till 
ett pressat referat av Herbert Tingstens studier i hundra 
års skolbokspropaganda Gud och fosterlandet (1969). I ett 
betänkande från 1868 om historieundervisningen framförs 
krav på att undervisningen skall vara kristlig liksom också 
»fosterländsk och nationell» och detta »tolkas som helt i 
överensstämmelse med kravet på vetenskaplig objektivi
tet» heter det i Rosenqvists referat av Tingsten. Hur 
missvisande detta referat är framgår klart om man citerar

fortsättningen av betänkandet: »Men ingendera av dessa 
båda huvudbestämningar får sin rätta betydelse utom i 
sammanhang med en tredje, nämligen den av oförfalskad 
sanning, av vad man kallar historisk objektivitet. Under
visningen i historien måste hållas fri från varjehanda god
tyckliga meningar och enskilda syften av religiös eller 
politisk art; det sedliga allvaret får ej urarta till ett torrt 
moraliserande, den fosterländska värmen ej hänföra till 
orättvisa mot andra folk.» (Tingsten, s. 122.) Och i ett 
något senare utlåtande från 1887 om historieläroböckema 
betonas likaledes att »i läroboken bör det historiska inne
hållet framför allt framställas troget och fullt objektivt, 
enkelt, värdigt och fritt från allt tendentiöst strävande» 
(ib. s. 123). Att Claes Theodor Odhner -  i realiteten en av 
de mera kritiska historikerna under 1800-talet -  tycker att 
det är gräsligt att en svensk officer Julius Mankell som 
skrivit om Gustav II Adolf skulle »hjälpa till att neddraga i 
stoftet det största och skönaste minne Sveriges historia 
äger» är sannerligen inte detsamma som att han anser 
honom ha fel just därför att han inte är tillräckligt patrio
tisk (jfr s. 26).

När Strindberg vid sekelskiftet vänder »hem till histori
en» innebär detta att han delvis överger sin tidigare in
ställning under 80-talet att vilja skildra svenska folkets 
historia och inte dess konungars. Men det är inte bevisat 
att denna ändrade inställning skulle ha tagit sig uttryck i 
att han vid nyutgivningen av novellerna i Svenska öden 
och äventyr skulle ha påyrkat strykningar »för att inte 
stöta sig med den historieuppfattning han drabbat samman 
med under 80-talet» (s. 54). Av de brev som åberopas 
framgår tydligt att strykningarna gäller dels »onödiga rå
heter», dels att berättelserna inte får vara »efemära ten
densnoveller». Vill man exemplifiera kan man nämna att 
han strukit slutet av Högre ändamål som hade en klart 
ateistisk tendens som inte passade honom efter Inferno.

Själva dramaanalysen inleds med en kortfattad forsk
ningsöversikt, där den utförligaste av de tidigare analyser
na, den av Hanno Lunin, behandlas påfallande kyligt -  
man förstår det gärna med tanke på Lunins Szondi-inspi- 
rerade och tysk-teoretiska vokabulär. Men det är en miss
tolkning när det heter att Lunins tal om det statiska och 
tidlösa i dramat skulle innebära att han menar att ingen
ting »förändras i Tyskland». Lunin talar om en »inre 
statik» i dramat samtidigt som han finner »nästan oändliga 
förändringar» till det yttre -  det rör sig om vänskap och 
fiendskap huller om buller men dessa moment dyker stän
digt upp på nytt och Lunins tanke är att detta är dramats 
högre budskap: människor, partier, idéer, religioner står 
emot varandra i all evighet och detta är människolivets 
villkor. Denna mångfaldiga ambiguitet finns både i första 
scenen och i sista och det är detta Lunin avser med 
»Innere Statik». Och »tidlösheten» som han talar om 
innebär att tiden »relativiseras»: i de cirka två år som 
dramat omspänner inskjuts både förgånget (släktskulden 
t. ex.) och tillkommande (talet om Kristina). Det är denna 
»tidslöshet» som befriar det allmängiltiga i dramats bud
skap från all historisk-individuell tillfällighet. Sen kan man 
diskutera om Lunin har rätt, men att han skulle missa 
toleranstemat och personernas utveckling i dramat är helt 
fel. Gustav Adolf utvecklas enligt honom från intolerans 
till tolerans, till ensamhet och död, men det sker inte i 
kamp mellan människor som det skall i den klassiska 
tragedien utan i Gustaf Adolfs eget inre. Och till påvisan
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det av denna »monodramatiska struktur» hos dramat an
sluter sig också Rosenqvist. När det längre fram (s. 149) 
hävdas att Lunin inte tar upp det historiska i dramat så är 
det påtagligen helt fel -  faktiskt är han den som grundli
gast gått igenom det historiska dels i innehållsanalysen 
(Lunin, Strindbergs Dramenstruktur, s. 97-112), dels när 
han i avsnittet »Verzicht auf Geschichtlichkeit» (s. 
155-166) går igenom hur Strindberg behandlar det histo
riska stoffet och bl. a. ger en lång lista på vad han hoppat 
över.

Som det centrala i Rosenqvists analys ter sig avsnittet 
»Kung och människa» (s. 150-169) där genomgången scen 
för scen ger något av en innehållsöversikt. Som riktpunkt 
för analysen används Habermas’ distinktion mellan of
fentlig sfär och intimsfär. Nu är ju kungen hela tiden ute i 
krig på kontinenten ijärran från hemmet -  det borde därför 
kanske vara offentlighet för hela slanten, men förf. visar 
att intimsfären ändå kommer in genom att vissa personer i 
kungens omgivning representerar intimsfären. Erik Rå- 
lamb är drottningens kammarherre och får därför repre
sentera intimsfären, detsamma gäller Erik Brahe som var 
släkt med Ebba Brahe, kungens ungdomsförälskelse, och 
Gustaf Gustafsson som erinrar om förbindelsen med Mar
gareta Cabiljau och faktiskt är hans son. Genom att nästan 
alla generalerna tillhör adelssläkter befryndade med Va- 
saätten och alla har förlorat anhöriga vid Linköpings blod
bad som kungens far ställde till med, så tangerar de ibland 
intimsfären -  även om de oftast får fungera som den 
borgerliga offentlighetens debattforum! Som sagt var det 
Strindbergs avsikt att skildra kungen inte bara som kung 
utan också som människa och det kan därför vara lockan
de att koppla samman med dikotymien offentlig sfär-in
tim sfär, även om denna hos Habermas gäller framväxten 
av det borgerliga samhället och inte 1600-talet. Men det 
kan inte hjälpas att analysen ibland blir både hårdragen 
och mekanisk.

Det är omöjligt att här påpeka alla missvisande detaljer, 
men ett ofta återkommande misstag är att talet om att 
återvända hem nästan genomgående tolkas som ett krav 
från intimsfären. Vad det gäller är att kungen skall åter
vända till Sverige och regera detta land (alltså ett krav 
från »offentligheten») i stället för att flacka runt på fälttåg 
ute i Europa. När det talas om att Hom och Banér »reage
ra utifrån mera personliga utgångspunkter» (s. 157) och 
»vill diskutera personliga och privata förhållningssätt» (s. 
158), så missas något väsentligt i sammanhanget. De båda 
mäktiga herrarna har undertecknat en statsakt varigenom 
de står som garanter för att fästningen Spandau skall 
återlämnas till Brandenburg efter Magdeburgs fall. Mot
sättningen mellan kungen och generalerna ligger helt inom 
offentligheten och har inget med intimsfären att göra. När 
Hom och Banér lämnar honom är det »som om de tagit 
min bättre del med sig» säger kungen, och Rosenqvist 
kommenterar: »Den enda rimliga tolkningen av detta ytt
rande är att de båda berövat honom något av det person
liga och mänskliga. I denna situation har han bett sin 
maka resa till honom i Tyskland.» (s. 159) Att brevet till 
drottningen måste ha gått innan Hom och Banér avlägsnat 
sig är en sak -  men dessutom är hela sammanhanget i 
kungens replik missuppfattat. Kungen samtalar med Len
nart Torstensson: »när Erik Rålamb gick ifrån mig, förlo
rade jag det stadiga gillande och den otröttade beundran 
jag, tyvärr, behöver . . .  Och nu när Hom och Banér

lämnat mig, känner jag ödsligheten än grymmare . . .  Det 
är som om de två tagit min bättre del med sig!» och 
därefter nämner kungen också juden Marcus. Alla dessa 
personer, Rålamb, Horn, Banér och Marcus, har det ge
mensamt att de ogillar kungens ohederliga politik. Marcus 
har i närmast föregående scen rått kungen: »först av allt 
handla rätt! Återlämna Spandau!» och Hom och Banér 
har gått för att inte svika sin förpliktelse angående Span
dau. Erik Rålamb är den som alltid vaktat på kungens 
rätlinjighet. Den enda rimliga tolkningen av att »de två 
tagit min bättre del med sig» är därför att kungen innerst 
inne ger dem rätt: han för en felaktig politik när han sviker 
ingångna avtal.

En ren lapsus är det när det om den centrala Munchen- 
scenen heter: »Redan själva anslaget utgår från den of
fentliga bilden av kungen, från hans närmast förhärligade 
rykte, genom de röster som Fältväbeln och Kvartermäs
taren hör över sina huvuden» (s. 162). Rösterna talar om 
Apostata, Abaddon och Apollyon. Att ord som betyder 
»avfälling» och »avgrundens ängel, vilkens namn på he
breiska är Abaddon, och som på grekiska har namnet 
Apollyon» (för att citera Uppenbarelseboken 9: 11) kan 
beteckna kungens »förhärligade rykte» är obegripligt.

Slutsummeringen av detta avsnitt är märklig: »Döden 
vid Lützen kan läsas som en konsekvens av att rollerna 
renodlats och separerats från varandra. Gustaf Adolf för
söker fly från det kungliga in i det mänskliga. Han överger 
sina erövrarplaner för att återvända ’hem’. En människas 
liv kräver emellertid både en offentlig och en intim del i 
välavvägd balans. När han försöker välja kungarollen 
mera renodlat, så korrigeras han av den högste, och när 
han försöker välja enbart rollen som människa dör han.» 
Likaså: »Genom att den offentliga rollen och den privata 
människan demonstreras som nödvändiga delar av samma 
helhet blir Strindbergs Gustaf Adolf mera sekelskiftesbor- 
gare än 1600-talskung» (s. 168 f.) Den gräns mellan intim
sfären och offentligheten som Habermas räknar med för 
1800-talets borgerliga samhällen återkommer här men med 
ett metafysiskt och etiskt perspektiv som så vitt jag förstår 
är Habermas främmande. Den absolutifiering av begrep
pen som Rosenqvist här laborerar med finns varken hos 
Habermas eller i Strindbergs drama. Möjligen har Ro
senqvist sökt tillämpa en teori om den stora mannen i ett 
historiskt drama som läggs fram i Lars Robert Lindbohms 
pjäs Sten Sture d.y. som citeras av Gerda Rydell:

Se, mannens väsen tvenne sidor har;
Den ena vändes mot den yttre verlden,
Som strandens klippa mot det vida haf 
Och tycker om att med dess vågor brottas;
Den andra vänder sig mot hemmets härd 
Och älskar genomträngas av dess värme.
Och mannen sjelf, hur stor han än må vara,
Är ofullständig, om den ena fattas.

(Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sve
rige före Strindberg, s. 253)

Avsnittet »Historiens drivkrafter» (s. 169-76) är viktigt: 
det handlar som hela Strindbergs infemofilosofi och hur 
den återspeglas i dramat. Eftersom juden Marcus spelar 
en roll om insiktsförmedlare så tas han upp här. I föregå
ende avsnitt följdes utvecklingen i detalj scen för scen -  
det hade kanske varit bättre om detta grepp tillämpats här
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i stället: huvudpresentationen av dramat hade då haft 
Strindbergs mera än Habermas’ »förförståelse» som bak
grund.

I avsnittet »Troskämpe eller världserövrare» (s. 
176-197) diskuteras främst orsakerna till Gustaf Adolfs 
deltagande i kriget: de religiösa motiven, de storpolitiska 
och Gustaf Adolfs kejsardrömmar. Bl. a. hävdas att de 
åsikter i frågan som Erik Rålamb framför i dramat »borde 
restlöst ha kunnat accepteras av Odhner» (s. 179 f, jfr s. 
184). Man undrar om förf. verkligen har läst Odhner. 
Dennes realpolitiska resonemang har ingenting att invän
da mot de hemliga förhandlingarna med Wallenstein, me
dan dessa hos Rålamb förorsakar ett våldsamt utbrott mot 
kungen i Auerbachshof-scenen (akt III: 2), och Odhner 
har en mycket förstående syn på förbindelsen med den 
katolske Richelieu och betraktar förbundet med Frankrike 
närmast som en nödvändighet, medan Rålamb är kritisk 
mot traktaten med Frankrike som innebar tolerans mot 
katolikerna (jfr Odhner, Fäderneslandets historia, 1899, s. 
204-212). Vidare hävdas att Johan Banér som i tredje 
akten kritiskt analyserat händelseförloppet, i gärde akten 
grips av storsvenskhet och att hans tänkande nu »av 
framgångens och vinets berusning blivit oklart» (s. 185-7). 
Ser man närmare efter intar Banér samma ståndpunkt på 
båda ställena: kriget gäller i tredje akten att Norden driver 
tillbaka Södern inom dess gränser så att jämvikten åter- 
ställes och i gärde akten »ett enigt Nordtyskland mot 
söderns Kejsartyskland». Hans »påfallande vildvuxna re
sonemang» är egentligen i grunden skeptiskt: det gäller att 
kungen sannolikt själv inte kommer att bli lika domineran
de i det nya Nordtyskland som hans frände i Brandenburg 
-  det är därför han planerar att gifta ihop sin dotter med 
kurfurstens son, men detta är varken »vildvuxet» eller 
bevis för att »yrkeskrigaren i honom fått överhanden över 
den kritiske analytikern» (s. 187). -  Samtalet med Axel 
Oxenstierna feltolkas: det är riktigt att denne på nytt 
ställer norr mot söder som motpoler men det följande 
påståendet är felaktigt: »Gustaf Adolf lyssnar nämligen 
inte på kanslerns råd utan bestämmer sig för att fortsätta 
söderut, till Donau» (s. 188). Det råd kanslern i böljan av 
samtalet på kungens begäran ger är just att först gå söder
ut till Bajern, vilket kungen från böljan är tveksam till 
eftersom det skulle innebära fördragsbrott.

Beträffande Gustaf Adolfs kejsardrömmar hävdas att 
dessa utgör »ett hybristema som följdriktigt utvecklas 
enligt ett klassiskt tragedischema» (s. 197) och i slutet av 
analysen heter det att »vandringsdramats skuld-, förso
nings- och insiktsproblematik bryter mot frågan om Gus
taf Adolfs hybris som utvecklas i anslutning till en klassisk 
tragedirytm» (s. 218). Men det klassiska hybristemat är 
tvivelsutan överbetonat i analysen. Första impulsen får 
kungen när han hör Wallensteins »kejsartanke» som går 
ut på att skapa enhet i Europa, vilket väcker kungens 
beundran: »Wallenstein har större tankar än jag; han ser i 
fjärran enheten där jag endast såg söndringen» (Sami. skr. 
XXXII, s. 75). Sedan talas det om ett slags magisk för
trollning som utövas av Wallenstein: »Det är som om 
Wallenstein vore en häxare, den där kan döva svärd och 
människor, och människors vilja; jag äger mig icke, och 
rår icke på mig» (avh. s. 194 f.) och kejsartanken dyker 
upp i plågsamma nattliga drömmar som kungen väljer sig 
mot. Men allt detta är det vanliga schemat i Strindbergs 
infernopiruetter som snor sig in i den dominerande vand
ringsdramatekniken -  inget klassiskt tragedischema.

Den långa analysen avslutas med några reflexioner om 
dramats karaktär av »episkt drama», en term som ju fått 
en preciserad innebörd genom Brecht och därför måste 
användas med försiktighet om ett drama från 1800-talet. 
Men det är märkligt att redan den samtida kritiken var 
inne på tankegångar som erinrar om modern dramateori -  
om Erik Hedén skriver Rosenqvist: »Hedén tycker sig 
rentav i texten kunna iaktta författaren själv som ett or
ganiserande berättaijag» (s. 225). Vidare diskuteras det 
märkliga förhållandet att Strindberg som vid sekelskiftet 
var så angelägen att bli spelad, skriver ett drama som 
genom sin blotta längd inte lämpar sig för teatern. Och 
som enda förklaring anförs att han drivits av en ambition 
som måste ha varit starkare än teaterambitionen: att skri
va ett drama som ska »komma att läsas i skolorna» och 
därför måste innehålla en massa historiska fakta. Däremot 
nämns inte ett annat lösningsförslag som lancerats av 
Henno Lunin: dramats längd visar sig vara ett viktigt 
strukturfenomen, det är summan av detaljerna som för till 
målet. Det låter spekulativt men Lunin kan åberopa 
Strindbergs egna ord i ett brev den 3 december 1903 till 
Schering, dagen innan stycket uruppfördes i Berlin: »det
ta stycke måste vara långt, verka äfven fysiologiskt tröt
tande som en lång Ökenvandring, under hvilken menni- 
skoma (G A) finna reda på sig, uppfostras genom tuktan 
och lära af erfarenheten rätta sina misstag, för att slutligen 
’längta hem’». Naturligtvis kan det vara fråga om en 
efterrationalisering mer än tre år efter att dramät skrevs, 
men den förefaller ha större skäl för sig än läroboks- 
teorien. Året innan dramat skrevs hade Strindberg stått 
inför ett liknande dilemma -  han skrev den 17 oktober 
1898 till Geijerstam: »Nu efter genomläsning af Damaskus 
finner jag icke den är längre än att de 2 delarna med 
strykningar kunna ges på en afton kl 7-11». Golgatavand- 
ringen i Gustaf Adolf har en existentiell struktur som har 
mycket gemensamt med damaskusvandringen. Och i båda 
fallen kan det ha gått ut över spelbarheten.

Trots de detaljanmärkningar jag framfört måste jag kon
statera att Rosenqvists avhandling är mycket förtjänstfull. 
Genom sin mångsidighet, sin perspektivrikedom och sin 
inträngande analys är den ett vägande bidrag till strind- 
bergsforskningen.
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