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1. Inledning 

 

Diktaren: Mig tyckes att jag upplevat detta förr… 

Dottern: Mig även! 

Diktaren: Kanske jag drömt det? 

Dottern: Eller diktat det, kanske? 

Diktaren: Eller diktat det! 

Dottern: Då vet du vad dikt är! 

Diktaren: Då vet jag vad dröm är! 

Dottern: Mig tyckes att vi stått någon annanstans och sagt dessa ord förr! 

Diktaren: Då kan du snart räkna ut vad verklighet är! 

Dottern: Eller dröm! 

Diktaren: Eller dikt!1 

 

Det är en svårgripbar värld vi möter då vi stiger ned i Strindbergs drömspel. Är det dröm? Är 

det verklighet? Vad händer rent fysiskt, och vad utspelar sig enbart för rollfigurernas inre? 

Svårt att säga. Tid och rum är relativa begrepp. Symbolerna är många, liksom ting som inte 

betyder något alls. Det förflutna återkommer till oss, förkroppsligas och försänker oss i 

yttersta skräck. Livet ter sig stundtals nattsvart, hopplöst och förfärligt tungt att ta sig igenom. 

Döden kan ibland verka som enda utvägen, men ändå vill vi inte dö. Mycket är absurt, 

groteskt och omöjligt. Annat är precis som vi är vana vid i vår egna värld. Vi möter 

vampyrvarelser, gudadöttrar och levande mumier. Vi möter smärtsam fattigdom, orättvisa och 

ondska. Det är fantastiskt och det är allmänmänskligt. Repliker och scener upprepas, ibland 

utan synbar anledning eller logik. Ibland hänger historien inte ihop. ”Allt orimligt blir 

sannolikt.”2 Det är en svårgripbar värld. 

     I den här uppsatsen argumenterar jag för att upprepning är en av de viktigaste 

komponenterna i Strindbergs skapande av denna drömvärld. Upprepning finns i många former 

och kan till exempel både vara språklig och strukturell. I denna uppsats kommer båda dessa 

aspekter tas upp, för att närmare undersöka och kartlägga upprepningens effekter och dess 

betydelse i Till Damaskus I,3 Ett drömspel och Spöksonaten. 

 

 

                                                 
1 August Strindberg, Ett drömspel, Stockholm: Norstedts 1988, s. 101f. 

2 Ur brev till Emil Schering, 13e maj 1902. August Strindberg, August Strindbergs brev. 14, 1901-

mars 1904 (Stockholm: Bonnier 1974), s. 187. 

3 Hädanefter enbart refererad till som Till Damaskus. 
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2. Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Uppsatsens huvudsakliga tyngdpunkt är de tre dramernas språk och den skrivna texten, med 

betoning på dialogen – huvudtexten.4 Min uppfattning är att dramerna i stor utsträckning har 

analyserats utifrån tematik och/eller de sceniska framställningsmöjligheterna och de praktiska 

förutsättningarna för att realisera de dramatiska visioner som pjäserna innehar. Inte minst har 

en språklig, lingvistisk aspekt i Strindbergs dramatik försummats något, inte minst ifrån ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv som till skillnad från ett renodlat lingvistiskt i större 

utsträckning tar ett helhetsgrepp om verket.5 Jag har därför valt att närläsa dramerna med 

fokus framför allt på detta. I och med upplägget med tre dramer är det även en komparativ 

studie. 

     Det finns många sätt att närma sig ett litterärt verk. I fallet Strindberg har det varit vanligt 

med en biografisk läsning, inte minst för att mycket av det material runt omkring personen 

Strindberg har stora likheter med passager ur hans verk. I och med detta är det i många fall 

inte ett orimligt perspektiv. Det måste dock fastställas att det kan vara mycket begränsande 

och som Björn Sundberg konstaterar riskerar en sådan typ av läsning att ”reducera texten till 

ett slags rebus, där det bara gäller att finna de rätta biografiska nycklarna” och lämnar ute 

stora delar av den konstnärliga skaparkraften och hanteringen av ett ursprungligt måhända 

biografiskt motiv.6 Oavsett biografiska kopplingar är Strindbergs verk värda att granska i sin 

egen rätt som text, ”texten som text; som en diskurs av tecken” som Sundberg beskriver Ulf 

Olssons hållning, vilket även är den jag har för avsikt att anta i denna uppsats.7  

     Sundberg och många andra tangerar Roland Barthes teoretiska begrepp ”une épaisseur de 

signes”, ”en väv av tecken”, i diskussioner om hur man ska tolka text. Inom dramatikens fält 

                                                 
4 Dialog kan definieras på lite olika vis i teatersammanhang, men jag delar Egil Törnqvists användning 

och syftar på all form av repliker. Detta omfattar alltså inte bara samtal personer sinsemellan som i den 

ursprungliga grekiska betydelsen utan även monologer och dylikt, och avser alltså därför samma sak 

som begreppet huvudtext. All övrig text i dramat, som scenhänvisningar och dylikt, kommer jag 

referera till som bitexten. 

5 Detta är något som både Gunnar Brandell och Törnqvist betonar. Se t ex Gunnar Brandell, Nordiskt 

drama – studier och belysningar (Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 1993), s. 78, Egil Törnqvist, 

Det talade ordet. Om Strindbergs dramadialog (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001), s. 17. 

6 Björn Sundberg, ”Om Du vill lära känna det osynliga…” Anteckningar till Strindbergs sena 

historiedramatik (Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2011), s. 124. 

7 Sundberg, s. 125. 
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menar de flesta uttolkare att man som forskare måste ta hänsyn till flera aspekter av en pjäs; 

huvud- och bitexten, dramats sceniska potentialitet och i teatervetenskapliga fall även själva 

teaterhändelsen – konkretionen av texten på scen. Dramat skulle på så sätt kunna vara en väv 

av tecken som måste avkodas av mottagaren, varav en del tecken sitter i texten och andra 

tillkommer i uppsättningen.8 Jag delar delvis uppfattningen att man måste ta hänsyn till 

dramats potentiella sceniska effekt, men menar också att det bara är en del av en läsning av 

dramat och att en alltför tung betoning av det sceniska riskerar att förminska dramernas värde 

som läsupplevelser – som litteratur – genom att till exempel bara se ”dramat som underlag för 

föreställningen”, som Brandell uttrycker det.9 

     Inte minst för de dramer som är aktuella i denna undersökning och med 

”drömspelstekniken” i åtanke ser jag större möjligheter i att närläsa texterna i sin egen rätt 

utan att behandla de uppsättningar som gjorts eller möjligheter att sätta upp dem i framtiden. 

Detta är inte minst för att drömspelstekniken redan har undersökts noga främst av Richard 

Bark, bland annat i hans avhandling Strindbergs drömspelsteknik – i drama och teater från 

1981, där den huvudsakliga utgångspunkten för denna teknik som han undersöker och 

beskriver är mycket tungt lutad åt scenisk framställning, vilket är ett aktivt val av honom då 

han anser att det är en oundviklig aspekt inom dramatik och att dramatexter inte bör läsas för 

”litterärt”.10 Jag anser dock att han i detta val missar viktiga delar av vad det är i Strindbergs 

ord som skapar drömstämning redan på pappret, och att hans analys skulle vinna på att 

utvidgas utifrån detta perspektiv. Detta är bland annat min ambition att göra i denna uppsats. 

Som Bark själv citerar tyckte Strindberg att man kan ”se” en pjäs genom att läsa den.11 Det är 

på sätt och vis att låta fantasin utnyttja de sceniska hänvisningarna för sitt inre – det är alltså 

inte att ignorera den sceniska potentialiteten i meningen att inte alls ta hänsyn till en praktisk 

realisering av pjästexten – men man låter heller inte de praktiska förutsättningarna begränsa 

den fantastiska drömvärld som Strindberg målar upp i sina drömspel. Storheten i mycket 

skönlitteratur ligger just i möjligheterna av läsarens inre, fria, obegränsade 

föreställningsförmåga där varken tid eller rum existerar. Som Strindberg själv skriver i 

                                                 
8 Sundberg, s. 130f.  

9 Citat Brandell ur Sundberg, s. 132. 

10 Richard Bark, Strindbergs drömspelsteknik – i drama och teater (Lund: Studentlitteratur 1981), s. 

55ff. 

11 Bark, 1981, s. 55. 
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inledningen till Ett drömspel – ”Tid och rum existera icke” i hans pjäs.12 Att granska ”texten 

som text” bär med andra ord på möjligheter och tolkningar man inte ska bortse ifrån, 

åtminstone inte som gott komplement till en mer teatervetenskaplig position. Med tanke på 

hur Strindbergsforskningen har sett ut hittills ser jag med andra ord mitt förhållningssätt till 

dramerna som motiverat. 

 

3. Material och tidigare forskning 

Denna uppsats kommer att granska tre av Strindbergs dramer: Till Damaskus, Ett drömspel 

och Spöksonaten. Jag kallar dem drömspel, men vad är ett drömspel? Som Bark skriver 

handlar det framför allt om en grundsyn på världen och livet som en blandning mellan dröm 

och verklighet: pjäserna utspelar sig i en drömlik verklighet, där den drömska atmosfären 

överskrider andra eventuella skillnader.13 Till Damaskus kom ut i tre delar varav den första 

1898, vilken är den del som denna uppsats behandlar. Detta var strax efter den så kallade 

Inferno-krisen och dramerna bär spår därav med en vilja att experimentera och bryta ny mark, 

men också spår av både personlig och religiös kris.14 Ett drömspel utkom första gången 1902 

och räknas ofta som ett av hans främsta verk, nydanande både för den dramatiska genren och 

för skönlitteraturen som sådan. Då han i Till Damaskus hade experimenterat med det drömska 

drar han det ännu längre i Ett drömspel, något Strindberg själv tyckte var lyckat – han skrev 

att det var hans mest älskade drama.15 Ambitionen att utveckla det drömska syns tydligt på 

formen då den varken har aktindelning eller rollista i pjäsens början, men det märks också på 

pjäsens innehåll och disposition, till exempel är cirkelkompositionen för scenerna fullbordad i 

Till Damaskus (”I gathörnet; Hos läkaren / Hotellrummet; Vid havet; På landsvägen; Vid 

hålvägen; I köket / I rosenkammaren; Asylen; Rosenkammaren; Köket / I hålväggen; 

Landsvägen; Vid havet; Hotellrummet / Hos läkaren; Gathörnet”) men bruten i Ett drömspel 

där bara en tidig scen upprepas senare i slutet – formen strävar efter att upplösas. I förordet 

Erinran använder Strindberg sig för första gången av termen ”drömspel” och då både om Ett 

drömspel och Till Damaskus, och det kom senare att även omfatta Spöksonaten som 

                                                 
12 Strindberg, Ett drömspel, s. 7. 

13 Richard Bark, ”Strindberg’s Dream-Play Technique” ur Stockenström, Göran [red.], Strindberg’s 

Dramaturgy (Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1988), s. 98f. 

14 Strindbergs roman Inferno kom ut 1897. 

15 Ur brev till Emil Schering, 17e april 1907. August Strindberg, August Strindbergs brev. 14, 1901-

mars 1904, Eklund, Torsten [red.] (Stockholm: Bonniers 1974), s. 361. 
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publicerades 1907. Det dramat skiljer sig dock från Till Damaskus och Ett drömspel på så sätt 

att det är ett kammarspel och inte ett vandringsdrama, vilket sätter en lite annorlunda prägel 

på stycket. Strindbergs kriser och fanatiska drömvisioner får sägas ha mattats något fem år 

efter Ett drömspel och även om det finns stora likheter mellan Spöksonaten och de övriga två 

drömspelen, finns det även en betydande karaktärsskillnad dem emellan. 

Det är en underdrift att påstå att mycket har skrivits om Strindberg, inte minst om dessa tre 

dramer som tillhör några av hans mest uppmärksammade. Mer språkligt riktad analys av 

Strindbergs dramatik överhuvudtaget har dock försummats något och jag har därför inte hittat 

något verk som behandlat just mitt ämne mer ingående. Det mest närliggande har varit 

Richard Barks Strindbergs drömspelsteknik – i drama och teater, vilket som nämnts tidigare 

främst fokuserat på det sceniska och därför – trots titel och intention – inte egentligen 

behandlat samma sak som jag. Trots detta har boken varit en tillgång i arbetet.  

     För att få en god översiktlig grund och möjliga ingångar i materialet har jag på grund av 

avsaknaden av det exakta ämnet vänt mig till det mer allmänna och de stora auktoriteterna på 

Strindberg, såsom Martin Lamm, Egil Törnqvist, Gunnar Brandell och Gunnar Ollén. Vissa 

verk har varit nyttigare än andra. Den mest givande källan har kanske varit Brandells Nordiskt 

drama – studier och belysningar som är en mindre samlingsbok av olika bidrag till framför 

allt Ibsen- och Strindbergsforskningen som Brandell själv valt ut, där han i ett kapitel 

behandlar Strindbergs dialog och språk på ett sätt liknande mitt. Egil Törnqvists bok Det 

talade ordet. Om Strindbergs dramadialog behandlar dialogen på ett annat sätt, inte minst för 

att han där försökt att ta ett helhetsgrepp om Strindbergs dramadialog generellt snarare än 

enskilda dramer. Den gav därför enbart några viktiga instick. Istället var hans bidrag till 

Strindbergsällskapets årliga utgivning Strindbergiana år 2004, ”’Tid och rum existera icke’. 

Tidsproblematiken i Strindbergs Ett drömspel”, mer relevant i och med att upprepningen i 

drömspelen även har en tidslig dimension vilket stundtals tangerar den språkliga. Jag har även 

läst delar av Göran Stockenströms engelska antologi Strindberg’s Dramaturgy och Ulf 

Olssons antologi Strindbergs förvandlingar för att få en bättre översikt och få ta del av 

intressanta analyser. Peter Szondis analys av Ett drömspel i Die Theorie des Modernen 

Dramas, som delvis sätter in Strindberg i ett större internationellt sammanhang litterärt och 

dramateoretiskt, gav mig även vissa väl avvägda ord att ta fasta på och nya vägar in i texten. 

Szondi förde mig exempelvis in på sagospåret, där Boel Westins Strindberg, sagan och 

skriften har varit en utmärkt källa, som på ett omfattande vis undersöker Strindbergs relation 

till sagan. Även om boken inte behandlar drömmen som motiv, tas de tre aktuella dramerna 

upp ett flertal gånger, just på grund av sin närhet till exempelvis Strindbergs sagospel. För den 
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språkligt teoretiska genomgången har jag helt och hållet lutat mig åt handboken Poetik (1954) 

av Olaf Homén. 

 

4. Om språkliga upprepningsfigurer   

Innan vi går närmare in på specifika exempel på upprepning i dramerna, kan det vara bra med 

en mer allmängiltig genomgång av hur upprepning kan fungera och vilka typer av upprepning 

som finns. Olaf Homén beskriver i Poetik en rad olika språkliga och retoriska former och 

stilfigurer, som är aktuella för denna uppsats då Strindberg stundtals flitigt använder sig av 

dem. Här tas ett antal upp som är direkt aktuella för den senare analysen. 

     Ordagranna, omedelbara upprepningar av ord eller ordgrupper kallas epizeuxis.16 Effekten 

av denna upprepning kan vara att förstora, amplifiera eller öka mängden av det man talar om 

och kan användas både i mer dystra och mer glada sammanhang. Homén menar till exempel 

att epizeuxis är ett mycket vanligt, på gränsen till konventionellt sätt att skapa elegisk 

stämning, för att uttrycka deltagande och medlidande eller beklaga något.17 Det skapar en vad 

Homén formulerar som kvardröjning, kvarlevande, fasthållande vid känslorna man vill 

förmedla.18 Detta kan dock också användas i positiva sammanhang genomsyrade av 

”lyftning”, som frihetskänslor eller entusiasm, eggande eller övermod och trots. Likt 

epizeuxis är anadiplosis, som också innebär en direkt fördubbling av ett ord eller en ordgrupp, 

men det sker istället som sista respektive första orden i en sats eller vers. Ordet som avslutar 

första satsen/versen upprepas alltså direkt inpå i nästa sats/vers.19  

     Också likt epizeuxis är epanodos, som innebär att en ordgrupp upprepas men i ny, 

annorlunda ordning för att uttrycka något ännu starkare och mer känslofyllt än vad det skulle 

uttryckt utan omkastning.20 Men det kan också spegla en fysisk förändring av en situation: att 

något oväntat har skett så att händelserna omkastats. Som Homén påpekar kan det finnas 

utrymme för vissa mindre skillnader på ord i upprepningen så länge det fortfarande ger ett 

tydligt intryck av upprepning; hans eget exempel rymmer orden bud/ilbud (”Det kom ett bud, 

ett ilbud kom”).21 

                                                 
16 Olaf Homén, Poetik (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1954), s. 282. 

17 Ibid., s. 283f. 

18 Ibid., s. 284. 

19 Ibid., s. 293. 

20 Ibid., s. 285. 

21 Ibid., s. 286. 
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     Ett slags upprepningsformpar är anafor och epifor, där anaforen är att ett ord eller en 

ordgrupp som används först i en mening eller ett stycke upprepas i början på nästa. Epiforen 

är när detta sker i slutet av en mening eller ett stycke.22 Homén menar att anaforen och 

epiforen bildar symmetriska system och att de upprepade orden ger en balans i versen vilket i 

sin rytmik skapar en slags trollmakt.23 Just anaforens ”formbildande kraft” är något som 

Homén pekar ut som dess mest utmärkande egenskaper, vilket till exempel skapar 

översiktlighet men också ger en lätt tillgjordhet vilken dock kan passa just lyrik eller dramatik 

som ju i sin natur redan har en viss form. Anaforen används även ofta i den dramatiska 

dialogens upprörda ögonblick, då greppet ökar dramatiken och kontinuerligt påminner om 

känslostämningens upphov för förstärkt patos. Det är dock inte det enda användningsområdet 

för anaforen, utan används också för ”meditation och elegisk retrospektion”.24  

     En annan upprepningsfigur är symploke, det vill säga en sammanflätning, som nästan blir 

som en kombination av anaforer och epiforer (och ibland också andra 

upprepningskonstellationer) i ett längre system.25 Homén tar Voltaire som exempel: ”Vem 

livar naturen? Det gör Gud. Vem livar djuren? Det gör Gud. Vem låter plantorna växa? Det 

gör Gud. Vem låter människorna tänka? Det gör Gud.”26 ”Vem” är en anafor och ”Det gör 

Gud” en epifor. Homén ger på samma sida ett Schillerexempel där flera upprepningsformer 

samspelar och som tillsammans hjälper till att skapa karaktären av stormigt känsloutbrott, 

som författaren vill förmedla.  

     En annan upprepningsform är figura etymologica, vilket, som man kan förstå av namnet, 

innebär upprepning av ord som kommer av samma ursprung, det vill säga att de hör samman 

etymologiskt.27 Det är alltså inte exakt samma ord som upprepas, men ord som fortfarande 

hör tätt samman genom gemensam stam, till exempel verb och substantiv med samma rot som 

kämpa och kramp, slå och slag, tala och talare. Cirkel, eller det klassiska kyklos, är ett annat 

retoriskt grepp där man i ett stycke, strof eller dylikt börjar och slutar med samma ord eller 

                                                 
22 Homén, s. 288, 290. 

23 Ibid., s. 291. 

24 Ibid., s. 289. 

25 Ibid., s. 293f. 

26 Ibid. 

27 Ibid., s. 286. 



 10 

ordgrupp. Det blir på så sätt en enhetlighet i stycket då det avrundas med upprepningen och 

bildar en cirkel där det man framfört känns naturligt avgränsat och fulländat för mottagaren.28  

     Slutligen är refräng en vers som tas om och förmedlar det mest centrala i berättelsen den 

uppkommer i, och blir till ett ”stämningseko, som beledsagar det skildrande förloppet”.29 

Refrängen är som en slags mellanhand mellan dikt, diktare och åhörare som lämpar sig 

således mycket bra för dramatikens form. Upprepningen av versen fångar den mest centrala 

stämningen i dikten, men även visans mening.30 Homén citerar också Wilhelm Grimm i 

beskrivningen: ”den grundval, på vilken hela dikten vilar, det förklarar [det inre] 

sammanhanget, och det ’tonar emot oss som en ödets röst’”.31 Inte minst det sistnämnda är 

spännande och aktuellt på flera ställen för oss i den kommande undersökningen.  

 

5. Kort om dramernas handling och mening 

5.1 Till Damaskus 

Till Damaskus är på många sätt ett klassiskt vandringsdrama – stationsdrama, ich-drama –

vilket är uppbyggt så att huvudpersonen rör sig mellan olika situationer och platser i dramat, 

som inte nödvändigtvis har något med varandra att göra utan som enbart är en del i ett slags 

allegoriskt sökande hos huvudpersonen. Huvudpersonen i detta drama är Den Okände som i 

första scenen, för andra gången, möter Damen. De bestämmer sig för att vara tillsammans och 

gifta sig, detta trots att Damen redan är gift och Den Okände otursförföljd, hatad och 

förtappad. De rör sig mellan stationer som alla utom en – Asylen – återkommer i spegelvänd 

ordning, som i en enda stor cirkel. Fram till Asylen är de tillsammans, Den Okände lämnar 

sedan Damen men inser i Asylen sitt misstag och söker i följande scen efter henne igen. 

Under resans gång träffar de bland annat Tiggaren, Läkaren (Damens man), Läkarens 

sinnessjuka patient Caesar, samt Damens mor, Modern, och morfar, Den Gamle. Både Caesar 

och Tiggaren får ses som alternativa versioner, eller skuggbilder, av den Okände. 

     Dramat har ett tydligt kristet frälsningsnarrativ, därav pjäsens namn Till Damaskus som 

anspelar på Paulus omvändelse till kristendomen på vägen till Damaskus. Huvudpersonen 

Den Okände går ifrån att vara en förtappad själ till att i scenen Asylen – vilken utspelar sig i 

ett kloster – omvändas. Han omvänds inte helt, men det är en tydlig brytpunkt i dramat: från 

                                                 
28 Homén, s. 291f. 

29 Ibid., s. 296. 

30 Ibid., s. 297f. 

31 Ibid. 
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att ha varit nihilistiskt lagd, accepterar han nu möjligheten till frälsning. Den Okände beskrivs 

på många sätt som en djävulsfigur och Damen som en räddande ängel som leder honom till 

frälsningen – också rent fysiskt fram till asylscenen. Före Asylen är Den Okände förföljd av 

otur, bitter över sina hårda livslott och tror inte på Gud. Han är författare och var först 

uppskattad och erkänd, men skrev sedan en hemsk bok som gjorde att han försköts av 

samhället och blev utstött. Vi får aldrig veta vad som står i boken, mer än att den på ett slags 

filosofiskt plan är ryslig, men vi får ledtrådar om att han i den förnekat både Gud och 

meningen med livet. Efter scenen Asylen vänder dock oturen och plötsligt går livet i dur, och 

det är också i den ljusa tonarten dramat slutar. Hoppet har tänts och möjligheterna återkommit 

med denna resa till omvändelse. 

 

5.2 Ett drömspel 

 

Förstå Drömspelet? Indras dotter har stigit ner på jorden för att få reda 

på hur menniskorna ha det, och så får hon känna hur svårt det är. Och 

det svåraste är: att göra andra ondt, hvilket man tvingas till om man vill 

lefva.32 

 

Strindberg sammanfattar med detta utdrag ur ett brev Ett drömspels centrala handling och 

mening. Guden Indras dotter följer i berättelsen ett axplock människor, och livets alla 

vedermödor visar sig snabbt. Hennes replik ”Det är synd om människorna” kan ses som ett 

slags ledmotiv – en refräng – i dramat, som återkommer igenom berättelsen längs hennes 

vandringsgång.  När hon i slutet beslutar sig för att lämna världen genom att dö, känner hon 

”hela varats smärta / Så är det då att vara människa”.33 

     Precis som Till Damaskus är detta drama ett vandringsdrama. Vi följer Dottern då hon 

bland annat besöker en plats utanför ett växande slott, en teater och en stängd dörr, då hon 

provar på äktenskapet, då hon besöker Fagervik, då hon är i ett slags klassrum, då hon 

besöker en strand vid Medelhavet, då hon besöker Fingalsgrottan. I slutet återkommer scenen 

vid slottet, teatern och den stängda dörren, som då äntligen öppnas. Bakom den skulle svaret 

på världsgåtas lösning finnas. Bakom den visar sig intet finnas.  

     På vägen möter vi några rollfigurer mer viktiga (för oss) än andra: Officern som väntar på 

sin älskade Victoria som aldrig kommer, Advokaten som Indras dotter gifter sig med, Kristin 

                                                 
32 Ur brev till Emil Schering, 13e maj 1902. Strindberg, August Strindbergs brev 14., s. 187. 

33 Strindberg, Ett drömspel, s. 121. 
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som är ett slags hembiträde eller barnflicka till dem, Magistern som sätter Officern i 

skolbänken igen, och Diktaren som följer Dottern på slutet mer som en like än de övriga. 

     För urpremiären på Svenska teatern i Stockholm den 17 april 1907 hade Strindberg skrivit 

till ett Förspel till dramat som då inleder dramat och utspelar sig i himlen mellan Indra och 

Dottern, en inledning som i flera upplagor har tagits med som en del av pjäsen. Dramat inleds 

även med ett kort förord kallat Erinran där Strindberg skriver mer om hur han har arbetat och 

om sina intentioner med dramat. 

 

5.3 Spöksonaten 

Till skillnad från de andra två dramerna anses Spöksonaten inte vara något vandringsdrama, 

även om det finns likheter med protagonistens själsliga utveckling under dramats gång. 

Istället klassificeras det ofta som ett kammarspel. Dramat handlar om livets hopplöshet, smuts 

och smärta, hur människor oundvikligen blir fördärvade i denna mörka värld och hur döden är 

den enda och yttersta befrielsen från detta. Detta gestaltas genom en oskyldig ungdom, 

Studenten, som under dramat mister sin blåögdhet och optimism inför livet. Allt börjar med 

att han träffar direktör Jakob Hummel, som ser till att han lär känna en särskild familj med en 

särskild ung dam, Fröken. Hummel hunsar även runt med sin betjänt vid namn Johansson. 

     Dramat utspelar sig framför allt under en kväll, kvällen då den årliga spöksupén ska gå av 

stapeln hos Översten och hans fru Amalia, Frökens föräldrar. Detta är i alla fall vad man tror, 

men i själva verket är Hummel pappan. Frun har med åldern omvandlats till en mumie – 

Mumien är hennes rollnamn – och gömmer sig undan solen i en garderob och pratar som en 

papegoja. Bengtsson är deras betjänt och de har även Kokerskan hos sig, en ondskefull gestalt 

som suger ut familjen. Spöksupén är en tillställning där samma personer varje år närvarar 

under total tystnad.  

     Hummel brukar inte vara en av dem, men i år kommer han dit för att avslöja alla 

hemligheter som sällskapet bär på. Först avslöjar han Översten som en bluff, men kvällen går 

ändå inte som han tänkt – framför allt är det han själv som blir avslöjad som den onde man 

han är. Han har lurat pengar av folk, övergav i unga år Amalia och vid ett tillfälle lurade han 

ut en mjölkflicka på isen i hopp om att den skulle brista under henne, eftersom hon blivit 

vittne till en av hans olagliga affärer. Efter dessa avslöjanden – av Mumien med Bengtsson till 

vittne för historien med Mjölkflickan – regredierar Hummel och börjar tala som en papegoja, 

och går och hänger sig bakom dödsskärmen som finns i huset. Mjölkflickan spökar för 

Hummel under hela hans liv. Ingen förutom han själv kan se denna vålnad, förutom Studenten 
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– ett ”söndagsbarn”, som också ser andra liknande spöken. För honom är det ingen skillnad 

mellan dessa gengångare och vanliga människor, de ser likadana ut i hans ögon. 

     Studenten och Fröken blir förälskade. Fröken är dock dödligt sjuk vilket de flesta, 

inklusive Studenten, inte känner till, och hon dör i pjäsens slut. Detta sker direkt inpå 

Studentens bittra slutmonolog – den renhjärtade ynglingen har efter alla avslöjanden och 

gruvligheter förlorat sin oskuld och ser slutligen livet och världen för vad det är. 

 

6. Undersökning/analys 

6.1 Upprepning, tid och rum 

Det finns flera dramatekniska grepp som bidrar till känslan av att vara i en dröm. En 

komponent som är tydligt mer plastisk i drömvärlden än i vår verklighet är uppfattningen om 

tid och rum. Inom dramateori skiljer man på olika typer av tid: receptionstid/läsartid, det vill 

säga tiden som det tar att läsa dramat, åskådartid/lyssnartid, tiden det tar att spela upp dramat 

på scen, och fiktiv tid, tiden dramats handling tänks omfatta.34 Vad vi framför allt intresserar 

oss för i den här analysen är den fiktiva tidens utformning för att den, som vi kommer att se, i 

det här fallet har täta band till upprepning. Detta blir i detta sammanhang – det dramatiska 

som ju oundvikligen har en tydlig fysisk dimension – ofta även till en slags rumslig 

upprepning. 

     I den fiktiva tiden finns flera dimensioner, så som metafysisk, historisk, fysiologisk, 

biologisk, psykologisk tid, och Egil Törnqvist lyfter även fram att man i detta fall skulle 

kunna tala om en drömtid, tiden en nattlig dröm tar, vilket är en spännande dimension.35 Men 

frågan är om inte konceptet ”drömtid” hellre skulle kunna innebära den speciella blandningen 

av koalitioner av fiktiva tidsdimensioner som vi upplever i drömmar. Inte minst är den 

psykologiska tiden, det vill säga hur dramats rollfigurer uppfattar tiden, i relation till vår 

faktiska linjära tid, intressant. Det är även kontrasten mellan denna tid och en mer cirkulär tid 

som kan förekomma i drömmen – till exempel att något som hänt tidigare händer igen eller att 

någon som varit gammal blir ung igen – och just denna dimension är viktig för förståelsen av 

relationen mellan tid, rum och upprepning i Strindbergs drömspel, och inte minst i Ett 

drömspel som man kan argumentera har den mest komplexa varianten av relativistisk tid av 

de tre dramerna.  

                                                 
34 Egil Törnqvist, ”’Tid och rum existera icke’. Tidsproblematiken i Strindbergs Ett drömspel”, ur 

Strindbergiana nr. 19 (Stockholm: Atlantis 2004), s. 94. 

35 Ibid. 
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     Vad man först kan konstatera är att trots dramernas många likheter är just tid och rum inte 

något av dem. Det finns likartade beröringspunkter, men Strindberg konstruerar på det stora 

hela tid och rum i dramerna på tre olika vis. Till Damaskus är på sätt och vis minst 

komplicerad i och med dess självklara cirkularitet: dramat börjar och slutar på exakt samma 

plats. Den sceniska mittpunkten – tillika dramats vändpunkt – är Asylen, vilket också är den 

enda scenen som inte upprepas (dock sker en annan slags upprepning där, Den Okändes 

förflutna återberättas för honom; en slags upprepning av hans tidigare liv). Den verkar som en 

spegel, där efterföljande scener speglar de föregående i omvänd ordning: före och efter 

omvändelsen. Strindberg själv beskrev i ett brev kompositionen som en orm som biter sin 

egen svans, något som innebär återkommande och repetitiva element och, som till exempel 

Manfred Karnick skriver i ”Strindberg and the Tradition of Modernity”, både en linjär rörelse 

fram-och-tillbaka, omtagningar och omkastningar, utöver den cirkulära formen.36  

     Denna sistnämnda, mer kaosartade tidsuppfattning gäller i ännu högre utsträckning Ett 

drömspel. Strindberg skriver pjäsens förord, Erinran: ”Personerna klyvas, fördubblas, 

dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas” [min kursivering].37 Detta förfarande skulle 

jag vilja påstå appliceras på fler komponenter i dramat än enbart rollfigurerna – även tid, rum 

och repliker hackas upp för att mista sin realistiska och logiska dimension. Precis som 

Strindberg skriver är fördubbling och dubblering, det vill säga en slags upprepning, en del av 

detta. I Erinran skriver Strindberg också ”[t]id och rum existera icke”, med avseende på 

drömmen.38 Då en huvudsaklig mening med dramat är att betona likheten mellan dröm och 

verklighet kan man precis som Törnqvist poängterar se hur Strindberg ansluter sig till den 

kantianska uppfattningen om att tiden är subjektivt färgad och i den meningen relativ.39 Detta 

ligger naturligtvis mycket nära den fiktiva psykologiska tiden och den enskilda människans 

individuella tidsuppfattning, vilket är en viktig del av Ett drömspel; inte minst Officerns 

person och berättelse är exempel på detta. 

     Med Ett drömspel bröt Strindberg på ett för samtiden revolutionerande modernt sätt i 

princip mot alla de aristoteliska dramalagarna; tidens, rummets och handlingens enhet. 

Upprepningen får då en annan, kanske viktigare, funktion. Törnqvist skriver: ”Linjär tidsföljd 

                                                 
36 Manfred Karnick, “Strindberg and the Tradition of Modernity: Structure of Drama and Experience”, 

ur Stockenström, s. 67f. 

37 Strindberg, Ett drömspel, s. 7. 

38 Ibid. 

39 Törnqvist, 2004, s. 95. 
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är i den dramatiska genren något av ett axiom. Omkastningar i tidsföljden, i stil med filmens 

tillbaka- eller framåtblickar är av teatertekniska skäl mycket sällsynta.”40 Men upprepning av 

scener, repliker eller motiv blir på sätt och vis som tillbakablickar i och med att vi erinrar oss 

det som varit. Men som flera forskare, bland andra Törnqvist, påpekar finns det även cirkulära 

och cykliska tidselement i texten. Tid och rum är alltså inte bara en upphackad tidslinje med 

återkommande element utan går också ifrån den klassiska linjära formen helt. Upprepningen 

spelar även i detta fall en stor roll, precis som nämndes i inledningen börjar och slutar dramat 

ungefär på samma plats, utanför den stängda dörren vid teaterkorridoren och det växande 

slottet. Upprepning är alltså sammanfattningsvis ett viktigt medel till att bryta traditionella 

bestämningar av tid och rum, vilket hjälper till att skapa dramats drömska stämning. 

     Spöksonaten skiljer sig från både Till Damaskus och Ett Drömspel gällande tid och rum; 

där Till Damaskus har en cirkelform både scenmässigt rumsligt och även tidsligt då det 

indikeras att den utspelar sig över ett år genom årstidernas växlingar, och Ett Drömspel har en 

upphackad tidslig och rumslig form, är Spöksonaten betydligt mer klassisk i sin form. Den är 

en slags vandring från punkt A till punkt B, det vill säga i någon mån enhetligt, klassiskt 

linjär, och är för kontexten förbluffande logisk och tydlig – vi går från periferin utomhus vid 

fontänen in i det praktfulla huset igenom hela våningen till det innersta, mest mystiska och 

dunkla rummet – hyacint-rummet – för att slutligen stå framför Böcklins Die Toteninsel (”De 

dödas ö”). Det blir en resa från fontänen, en startpunkt full av symbolik; en källa, ursprunget 

för livet (en metafor som Strindberg själv använder i slutscenen då Studenten säger att Fröken 

är ”sjuk i livets källa”41), till Böcklin och livets slutdestination och mest centrala premiss; 

döden, dramats slut- och ljuspunkt.42 Att förflytta sig från plats A till B utan någon form av 

återkoppling till A, eller något annat heller för den delen, senare i pjäsen kan tyckas abrupt – 

                                                 
40 Törnqvist, 2004, s. 105. 

41 Citat ur August Strindberg, Spöksonaten, ur Kammarspel (Stockholm: Norstedts 1991), s. 224. 

42 Denna livsresa förstärks symboliskt med kontrasterna av Mjölkflickans och Kokerskans roller i 

första respektive sista scenen. Mjölk är inte bara oskuldsfullt vitt vilket förstärker oskyldigheten hos 

flickan, enbart ett offer för Hummels ondskefulla handlande, utan även livets startpunkt och näring, 

medan Kokerskan är tjänarinnan som kastat om rollerna i huset och har tagit kommandot genom 

illvillig utsugning och förtryck av sitt herrskapsfolk, vilket gestaltas av fördärvad mat – de äcklande 

resterna av det mänskliga kultiverade. Mjölkflickan är också huvudsaken till Hummels dåliga samvete 

och hans känsla av att vara hemsökt. Hon är det som plågar honom, det vill säga dramats eventuella 

hjärta, och passar därför väl som startpunkt. 
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det sker till exempel både i Till Damaskus med sin cirkularitet och i Ett drömspel där Indras 

dotter i slutet återvänder till himlen – men är kanske det minst underliga i denna pjäs.  

     Inte bara rumsligt utan även tidsligt är Spöksonaten linjärt och logiskt uppbyggt; det 

utspelar sig under en dag – från morgon vid fontänen till spöksupén efter operan på kvällen. 

Men det finns ett undantag: den underliga slutscenen mellan Studenten och Fröken. Det är en 

scen som tycks något apart i förhållande till övriga pjäsen, då dramats klimax – som får sägas 

vara då Mumien avslöjar/avkläder Hummel och denne tar livet av sig – redan skett, men 

denna sista scen är något helt annat än bara en avslutning. Det är utan tvivel en scen i sin egen 

rätt och inte något appendix; en helt ny rollfigur, Kokerskan, äntrar pjäsen och vi får höra en 

ny berättelse, relaterad men ändå skild från spöksupéns narrativ. Scenen utspelar sig efter 

Hummels begravning, alltså dagar senare, något som annars inte alls märks berättarmässigt. 

En slarvig läsare skulle kanske rent av kunna missa detta tidsliga hopp och ta scenen för 

direkt intilliggande spöksupén: platsen är den samma, personerna de samma. Hur ska man då 

tolka detta hack, som skiljer denna del av pjäsen från den tidigare? Troligen är det likt Asylen 

i Till Damaskus ett medvetet brott i pjäsen som pekar ut en skiljelinje mellan det föregående 

och det efterföljande, även om detta både är tydligare och mer betydelsefullt i Till Damaskus 

än i Spöksonaten. Trots Frökens död och de bisarra inslagen som finns i slutscenen får det nog 

ändå precis som i Till Damaskus ses som en positiv vändpunkt; nu är allt förljuget borta och 

verkligheten avmaskerad. Livet som det är må vara fruktansvärt men man lever nu upplyst 

med sanningen, och framför allt har döden ersatt den tidigare falska skönheten hos livet med 

en sann och god mening, och pånyttfött hopp för människan. Frökens död är därför egentligen 

inte något mörkt och sorgligt, då hon räddas därigenom ur den ovärdiga smuts som hon levt i 

under sitt jordeliv. Trots detta finns det en tragik i händelsen, inte minst för att vi människor 

har svårt att till fullo förlika oss med döden, även om det är den bästa utvägen.43  

                                                 
43 Hela slutscenen är tydligt influerad av Schopenhauers filosofi och den buddistiska tanken på livet 

som ett kretslopp med utlopp endast i Nirvana; ”Eben ein solches rastloses, nimmer befriedigtes 

Streben ist das Daseyn der Pflanze, ein unaufhörliches Treiben, durch immer höher gesteigerte 

Formen, bis der Endpunkt, das Saamenkorn, wieder der Anfangspunkt wird: dies ins Unendliche 

wiederholt: nirgends ein Ziel, nirgends endliche Befriedigung, nirgends ein Ruhepunkt.” ["Just en 

sådan rastlös, aldrig tillfredsställd strävan är plantans vara, en oupphörlig drift genom ständigt högre, 

stegrade former, tills dess att slutpunkten, fröet, åter blir till startpunkt: detta upprepat i det oändliga: 

aldrig ett mål, aldrig befrielse, aldrig en vilopunkt.", min kursivering], allt liv är lidande och det 

upprepas gång på gång i ett oändligt kretslopp; han liknar det både till Ixions hjul och Sisyfos sten. 
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     Hacket skulle också kunna vara nödvändigt för betona dramats sensmoral, som man skulle 

kunna säga att den har. Spöksonaten är ett speciellt kammarspel för att det finns två ganska 

skilda historier i det: studenten är huvudpersonen i ena och Hummel i andra. Historien med 

Hummel och Mjölkflickan är så att säga inbakad i den större ramberättelsen med Studenten 

som möter Fröken och förlorar sin oskuldsfullhet. Men det tidsliga hacket till sista scenen och 

Fröken och Studentens frånvaro under dramats klimax, Spöksupén, förstärker känslan av två 

skilja berättelser som sammanflätats och snarare än att aktivt gå samman är satta bredvid 

varandra för att förstärka varandra. Ungdomarna i sin oskuldsfullhet och renhet förtydligar 

med sin närhet fördärvet hos de äldre och vice versa. Dramats sensmoral möjliggörs framför 

allt av denna kombination, och hacket blir i och med detta nästan lite fabellikt. 

     Denna linjära tidsform som vi ser i Spöksonaten saknar upprepningar på det sättet som Till 

Damaskus och Ett drömspel; pjäsens upprepningar finner vi bland annat istället intressant nog 

utanför dramats ramar. En central komponent i dramat är oupplösta trauman i det förflutna – 

även giltigt för Till Damaskus – som ständigt återkommer i nuet. I Till Damaskus undrar till 

och med Den Okände – ”[v]arför går allting igen ... och lik, och tiggare och  

dårar och människoöden och barndomsminnen – – –”.44 I Spöksonaten är det dock nästan mer 

centralt för själva handlingen; både i fallet Hummel och Mjölkflickan, men också med 

Mumien och hennes papegojprat. I det förra fallet är det mest uppenbart: Hummels dåliga 

samvete spökar rent bokstavligt för honom. Det är en vålnad, en gengångare, som för 

tankarna till såväl Kierkegaards gentagelsebegrepp – hela livet är en upprepning – och Freuds 

psykoanalytiska syn på traumat som Wiederholungszwang [upprepningstvång] och dess 

koppling till dödsdriften. Även om Freuds teorier om just dödsdriften kom efter Strindbergs 

död, finns det all anledning att anta att Strindberg hade tagit del av andra av Freuds tankar om 

psykoanalys, som var mycket i tiden under sekelskiftet.45 Parallellerna till Schopenhauer och 

                                                 
(Citat Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 1 (Philipp Reclam jun.: 

Stuttgart 1987), s. 437. Resonemang taget ur kapitel 56). 

44 Strindberg, Till Damaskus, s 53. 

45 Freud menade ”daß es im Seelenleben wirklich einen Wiederholungszwang gibt, der sich über das 

Lustprinzip hinaussetzt” [”att det i själslivet verkligen finns ett upprepningstvång, som sätter sig över 

lustprincipen”]; upprepningstvånget för människan är än mer fundamentalt än lustprincipen, som 

Freud tidigare menat var en av människans mest centrala drivkrafter. ”Es ist vielmehr genötigt, das 

Verdrängte als gegenwärtiges Erlebnis zu wiederholen, anstatt es, wie der Arzt es lieber sähe, als ein 

Stück der Vergangenheit zu erinnern.” ["Det är snarare nödvändigt att upprepa det bortträngda som en 

upplevelse i nuet, än att, som läkaren hellre vill se det, minnas det som ett ting ur det förflutna."] Han 
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Freud är också mycket påtagligt relevanta i fallet med Mumien och papegojtjattret. En mumie 

är en kropp som balsamerats och sökts bevaras i ursprungligt skick, ett kvardröjande i det 

förflutna, en strävan efter att hindra tidens framfart. Papegojan är ett djur ökänt för att 

upprepa att folk runt omkring den säger. I kombination med vad Mumien ständigt upprepar, 

”Är det Jakob?”, förstår vi vad som menas med denna bisarra uppenbarelse: för Amalia är 

Jakob Hummels övergivande av henne för länge sedan ett ohanterat trauma som hon inte 

kommer ifrån utan istället uppslukats av. Hon har fastnat, mumifierats, i tiden då detta hände, 

och har blivit totalt fixerad av detta svek. Precis som med Mjölkflickans förföljande av 

Hummel, är den ständiga upprepningen och påminnelsen av det förflutna på sätt och vis den 

absoluta ofriheten. Man är fast i sitt förflutna, mardrömmarna vill inte släppa en, man 

kommer inte ifrån sig själv eller sina minnen; istället upprepas dessa i all evighet. Både 

mumifieringen, papegojandet och vålnaderna är symboler för detta. Det freudianskt 

psykoanalytiska blir också mycket tydligt i själva avslöjandet av Hummel: ju mer Mumien 

bearbetar sitt trauma med Jakob, desto mänskligare blir hon. Hon kommer ur sin garderob och 

kastar allt mer av sig sitt papegojprat. I samma process går Hummel åt andra hållet: han 

påminns om sitt trauma och begravs i det, blir i och med detta allt mer som en papegoja, 

fastnar och förlorar sina mänskliga drag i total regrediering. Traumat blir i hans fall 

oövervinnerligt och han tar livet av sig.  

 

6.2 Replikens funktion: Informativ, poetisk eller mystifierande? 

En av de mest intressanta aspekterna av upprepning i dramerna är kontrasten det utgör till den 

klassiska dramadialogens funktion, nämligen informationsgivande. Frågor och svar och 

egentligen all typ av dialog på scen finns i det klassiska dramat till för att ge information till 

publiken (eller läsarna).46 Denna information behövs för att förstå den pågående scenen, 

kommande scener och dramat i sin helhet. Detta kan vara allt ifrån familjerelationer till 

rollfigurernas egna tankar och känslor till händelseförlopp utanför scenen som kan tänkas vara 

viktiga för dramat. Strindberg ändrar på detta. Plötsligt är inte den information som replikerna 

ger nödvändigtvis viktig för att förstå dramat, eller något alls.47 De saknar ibland helt och 

                                                 
skiljde alltså på upprepning av det förflutna och minnen av det förflutna; trauman ifrån det förflutna 

upprepas tvångsmässigt. (Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips (Wien: Internationaler 

psychoanalytischer Verlag, 1923), 3e uppl., s. 20, 27.) 

46 Brandell, 1993, s. 65. 

47 Ibid., s. 69f., 72. 
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hållet informativ funktion.48 Av de tre dramer som denna undersökning gäller är det mest 

påtagligt i Ett Drömspel; där spelar det till exempel ingen roll att Affischörens sump är grön 

men det betonas starkt, bland annat genom upprepning.49 Det finns många fler exempel på 

detta, där mer eller mindre oviktiga saker upprepas i Ett Drömspel, men fenomenet är mer 

ovanligt i de andra dramerna. Inte minst Till Damaskus har till största delen en informativ 

dialog; de drömska elementen består inte i oklarheter i replikerna utan är mer materiellt 

baserade (vi återkommer till detta i avsnitt 6.3 Musikalitet, materialitet och sagolik rytmik). 

Spöksonaten är även i detta fall en formmässig blandning av Till Damaskus och Ett Drömspel 

där en stor del av replikerna är informativa, men där det även finns påtagliga undantag.  

     Den ryska lingvisten Roman Jakobson är känd för sin språkliga kommunikationsmodell 

som söker förklara mänsklig kommunikation och språkets olika funktioner. Förutom den 

informativa anger han fem andra funktioner, bland annat den poetiska, där uttrycksformen 

(estetiken) är överordnad budskapet i vad som kommuniceras, och den emotiva som 

förmedlar känslor och sinnesstämningar.50 Vid de tillfällen då Strindberg går ifrån en mer 

informativ funktion i dialogen måste vi fråga oss vad som återstår: vilken funktion har 

replikerna? Varför upprepas fraser eller ord som saknar information? De måste, för att tala i 

Jakobsons termer, istället fylla en annan slags funktion.  

     Påtagligheten av detta blir tydligt med ett exempel ifrån Ett drömspel: hushållerskan 

Kristins replik ”Jag klistrar, jag klistrar” som hon säger i en scen med Dottern och 

Advokaten.51 Repliken upprepas flera gånger men är egentligen knappt ens från början 

nödvändig; på en scen kan hennes klistrande gestaltas. Hon förklarar inte heller direkt varför 

hon klistrar, istället är det en replik från Advokaten som förklarar att det är för att hålla kylan 

ute och värmen inne, något viktigt då de är fattiga och det kostar att värma upp ett hus. Hade 

Strindberg velat ge information hade Kristins replik kunnat se ut något i stil med ”Jag klistrar 

igen fönsterspringorna för att lägenheten ska hålla värmen bättre”, vilket ju som märkes ger 

en helt annan effekt än ”Jag klistrar, jag klistrar”. Den centrala funktionen av repliken är med 

andra ord klart och tydligt en annan. Repliken har något maniskt över sig; både att den är en 

slags reduplikation på sig själv, men också att den finns med flera gånger i scenen (dvs 

                                                 
48 Ibid., s. 68. 

49 Den gröna sumpen, se Strindberg, Ett drömspel, t ex s. 19. 

50 Linda R. Waugh, “The Poetic Function in the Theory of Roman Jakobson” ur Poetics Today, vol. 2, 

no. 1a, 1980, s. 57f. 

51 Scenen med ”Jag klistrar, jag klistrar”: Strindberg, Ett drömspel, s. 43. 
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upprepas). Dottern, här beskriven som blek och avtärd, svarar den första repliken med ”Du 

stänger ute luften! Jag kvävs!...”. Obehagskänslan som vi upplevt redan i Kristins 

öppningsreplik förstärks. Obehaget accelereras med de efterföljande replikerna. Kristin svarar 

med ytterligare besatthet, ”Nu är det bara en liten springa kvar!”, och Dotterns panik ökar 

ytterligare: ”Luft, luft, jag kan icke andas!” – Kristins klistrande blir närmast till ett fysiskt 

strypande av Dottern, händerna begränsande luftvägarna. Kristin upprepar: ”Jag klistrar, jag 

klistrar”. Scenen kulminerar i Advokatens iskalla replik efter detta, ”Det är rätt, Kristin; 

värmen är dyr!”, som står i skriande kontrast mot hans ångestfyllda frus reaktion. Han 

uppmuntrar Kristin att utföra detta arbete som tydligt får hans fru att må så dåligt. Man kan 

alltså konstatera att dialogens funktion i denna scen är tungt emotiv. 

     Här kan man också dra en parallell till den första scenen i dramat som utspelar sig mellan 

guden Indra och hans dotter. Det blir tyngre att andas för gudarna ju närmare jorden de 

kommer, och Indra kan inte ens gå ner till jorden på grund av detta. 

 

Indras Dotter: Välan, jag går dit ner, men följ mig fader! 

Indras Röst: Nej, jag kan icke andas där… 

Indras Dotter: Nu sjunker molnet, det blir kvavt, jag kvävs…52 

 

Scenen i advokathemmet får plötsligt en lite annan mening. Två av replikerna, ”jag kan icke 

andas” och ”jag kvävs”, är upprepningar av vad som sagts i dramats första scen där Indra och 

Dottern ser ut över den tunga Jorden fylld av klagan. Jordens syre är inte luft, men rök och 

vatten. Dottern sjunker allt djupare ner i Stoftet. Bottnen når hon i scenen med Kristin och 

Advokaten, då hon upplever det som Strindberg menar är det värsta som livet har att erbjuda: 

äktenskapets plågor.53 Det är i äktenskapet det är svårast att leva; svårast att andas. Scenen 

handlar med andra ord inte alls om att spara värme, utan är till för att blottlägga livets 

djupaste ångestpunkt, vilket accentueras av Kristins upprepade vansinnesklistrande.  

     En annan scen, ett annat drama. Om de förra scenerna i Ett drömspel fyllde en emotiv 

funktion, finns det flera exempel på Strindbergs lyriska kvaliteter. Ett exempel hittar vi i Till 

Damaskus, ”Vid havet” i akt fyra, en monolog av huvudpersonen Den Okände:  

 

Ja, men jag vill icke ge vika för det oundvikliga; 

jag vill icke att vi slita sönder varandra, utan jag 

                                                 
52 Strindberg, Ett drömspel, s. 164. 

53 Att Strindberg såg äktenskapet som livets värsta: Peter Szondi, Theorie des modernen Dramas 

1880–1950, 12e uppl. (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1977), s. 51. 
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skall rista upp mig själv, Gudarne till försonings-

offer; jag skall säga: det [sic] är min, skulden; det 

var jag som lärde dig lösa bojan; det var jag som 

lockade dig. Och då får du skylla på mig, allt; 

handlingen själv och handlingens följder…54 [min 

understrykning] 

 

Det är utan tvekan en replik med stark poetisk funktion, stycket är fyllt av upprepningar i 

form av till exempel anaforer – ”jag vill icke”, ”jag skall” och ”det var jag”. Första ”jag vill 

icke” är precis som första ”jag skall” inte först i respektive satser men då orden framför är av 

smärre betydelse ser jag dem trots detta som anaforer, inte minst för att de anafora 

ordgrupperna är drivande i satsen. Precis som tidigare nämnts i genomgången av Homén, 

bildar anaforer ofta ett symmetriskt system; ”[r]ytmens trollmakt” som denna symmetriska 

anafora upprepning inger, kan kännas av här i exempelsatsen.55 Den ”formbildande kraft” 

som Homén talar om, framför allt passande både för lyrik eller dramatik, pekar ut närheten 

som kan finnas mellan genrerna, påtagligt i detta exempel.56 Citatet ovan ur Till Damaskus är 

också färgat av det Homén benämnt som den känsla av ”meditation och elegisk retrospektion” 

som anaforen ofta medför. Den Okände klandrar och lägger bördan på sig själv och även 

nämner högre makter och gör sig själv till ”försoningsoffer”; det är med andra ord utan tvivel 

en slags klagosång.57 Själva informationen i repliken är bara att Den Okände tar på sig 

skulden, i kontexten för att ha kommit ifrån Damen och att det här i återseendet verkar finnas 

något som tar emot emellan dem. Uttrycket av denna information är betydligt mer omständligt 

än det skulle varit utan poetisk funktion, men saknar å andra sidan inte helt och hållet 

information; det är ingen nonsensreplik. Denna form av poetisk huvudtext finns det i alla tre 

dramerna, i Ett drömspel bland annat i dialogen mellan Dottern och Diktaren (som dessutom 

är på vers) och i Spöksonaten inte minst på slutet i scenen mellan Studenten och Fröken. 

     Ett raffinerat exempel på i vilken utsträckning Strindberg använder sig av olika typer av 

upprepning i sin dialog hittar vi i slutscenen i Spöksonaten.  

 

Fröken: [---] Vilket är det värsta ni vet? 

Studenten: Att räkna tvätt! Hu! 

                                                 
54 August Strindberg, Till Damaskus (Stockholm: Norstedts 1991), s 137. 

55 Homén, s 289, 291. 

56 Ibid., s. 291. 

57 Ibid., s. 289. 
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Fröken: Det är mitt göra! Hu! 

Studenten: Och mera? 

Fröken: Att störas i sin nattsömn, när man måste upp och lägga  

övre haken på fönstret ... som husan glömt. 

Studenten: Och mera! 

Fröken: Att stiga upp på en stege och laga spjällsnöret efter  

husan då hon ryckt av det. 

Studenten: Och mera! 

Fröken: Att sopa efter henne, att damma efter henne, och att  

göra eld i kakelugnen efter henne, hon bara lägger in  

veden! Att passa spjällen, att torka glasen, duka om bordet,  

dra upp buteljerna; öppna fönstren och vädra, bädda om  

min säng, skölja vattkaraffin när han blir grön av alger,  

köpa tändstickor och tvål, som alltid saknas, torka lamp-  

glas och klippa vekar, för att lamporna icke skola röka,  

och för att lamporna icke skola slockna, när det är främ- 

mande måste jag fylla dem själv ... 

Studenten: Sång!58 [min understrykning] 

 

 

Detta stycke präglas framför allt av den symploke som löper genom strofen som inleds med 

första ”Och mera?” vilket flätas genom texten med att-satserna emellan, som dessutom formar 

en allitteration av s-verb: störas, stiga, sopa. Stycket inleds med en fråga som också besvaras 

med ”Att…” men verbet därefter ”räkna” börjar som synes inte på s, precis som att-satsen 

som leder oss ur symploken ”Att passa spjällen…”, som fortsätter in i ett rasande uppradande 

av vardagssysslor. Vi finner även en epifor i form av ”Hu!” i början, vilket driver upp tempot 

i versen. Den sista repliken i citatet, ”Sång!” är en upprepning ifrån tidigare i början av 

scenen, ”Studenten: Nu sjunker jag! Cor in æthere! Sång! / Fröken: Vänta! / Studenten: 

Sång!”, vilket kan ses som en cirkel, kyklos, som ringar in den första delen av scenen på ett 

naturligt sätt.59 Intressant att notera här är också att repliken ”Nu sjunker jag!” är samma utrop 

som Indras Dotter skriker då hon faller till Jorden i förstascenen (I Förspelet) i Ett drömspel 

(”Jag sjunker!”), vilket ju också ackompanjeras av ”Cor in æthere!”, ’Hjärta i höjden!’, en 

åkallan av högre makt precis som att skriket av Indras dotter på sätt och vis var till högre 

                                                 
58 Strindberg, Spöksonaten, s. 218f. 

59 Ibid., s. 217. 
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makter i form av hennes far, en gud.60 Upprepningen sträcker sig alltså betydligt längre än 

vad man kanske uppfattar vid första läsningen. 

     På det stora hela finns det en del information i omlopp i denna dialog. Vi får reda på vad 

Studentens värsta att göra är – räkna tvätt, en syssla så vardaglig att vi som läsare känner av 

en slags drömdimension här, skulle det vara det värsta? – och vi får reda på alla hemska 

(vardags)sysslor Fröken tvingas utföra. Frågan är snarast vad vi egentligen får ut av denna 

information. Egentligen inte mer än att Kokerskan inte gör sitt jobb utan tvingar sina 

arbetsgivare att göra det åt henne. Vad som istället framför allt förmedlas är känslan av vilken 

tyngd detta är på Frökens axlar, det beskrivs som en outtömlig källa till plåga; det är livets 

tyngd och plåga. Dialogen fyller alltså delvis en emotiv funktion, men de många 

upprepningsfigurerna ger också en poetisk prägel. Samtidigt lämnas vi undrande, vad är det 

för sång Studenten kallar på egentligen? 

     Gunnar Brandell ger oss ytterligare en dimension av alternativa funktioner i dialogen och 

spekulerar kring möjligheten att Strindberg i drömspelen velat byta ut information mot 

mystifikation, och att Strindberg inte minst under och efter Inferno-krisen tillägnat sig en 

särskild slags mystik.61 Denna typ av frågande mystik gör sig bra i drömmens relativa och 

gränslösa värld där drömspelen delvis utspelar sig. I dramats kontext skulle det också kunna 

höra samman med avsikten att skapa fler frågor än man besvarar, vilket Brandell menar att 

Strindberg medvetet gör med vad han benämner som sin ”irrande dialog”; det är också vad 

Brandell menar skiljer Strindberg från exempelvis Freud i relationen till drömmen – 

Strindbergs analys (och svar) uteblir.62 Denna ”mystiska” aspekt gäller som vi sett inte bara 

dramats yttre form och handling utan även drömspelstekniken som bygger dramat språkligt; 

till exempel menar Martin Lamm att det är dialogen som ger Ett drömspel dess mättade 

drömstämning.63 Genom att stundtals undvika en logisk struktur i dialogen och istället låta 

samtalet ”irra” med ständiga kast och förskjutningar av fokus, kan dramat i ett slag både 

behålla en realistisk-naturalistisk prägel – påtagligt i alla tre dramerna – genom att den 

utspelas i vår värld, samtidigt som det lämnar den klassiska uppbyggnaden till förmån för en 

                                                 
60 Strindberg, Ett drömspel, s. 164. Översättning av latinet Gunnar Ollén i kommentaren till 

Spöksonaten, s. 459. 

61 Brandell, s. 74. 

62 Ibid., s. 68f, 72f. 

63 Martin Lamm, August Strindberg (Finland: Hammarström & Åberg 1948), s. 301. 
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mer mystifierad och drömlik variant.64 Precis som den tyska germanistikern Fritz Paul skriver 

i sin text i Strindbergs förvandlingar är Strindbergs särskilda ”surrealism” snarare 

sammansättningar av onormala, men inte helt omöjliga kombinationer mellan ord, ting eller 

förhållningssätt: världen han bygger upp är lite skev – slott växer inte – men är inte helt 

främmande för oss – slott existerar.65 Den ”irrande” dialogens grundfunktion var dock att 

modernisera den stelbenta aristoteliska formen och skapa ett mer naturligt samtal på scenen. 

Strindberg skriver själv om den i sitt kända och ofta citerade företal till Fröken Julie:  

 

Jag har undvikit det symmetriska, matematiska i den franska 

konstruerade dialogen och låtit hjärnorna arbeta oregelbundet, såsom 

de göra i verkligheten, där i ett samtal ju intet ämne tömmes i botten, 

utan den ena hjärnan av den andra får en kugg på måfå att gripa in i. 

Och därför irrar också dialogen, förser sig i de första scenerna med ett 

material som sedan bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, lägges på, 

såsom temat i en musikkomposition.66  

 

Precis som tidigare nämnts blir det här tydligt hur medveten Strindberg var om metoden i sitt 

dramaturgiska grepp. Att intensifiera detta hjärnans irrande för att på så sätt gå djupare in i 

människans medvetande snarare än att förhålla sig till samhälleliga konventioner (eller 

dramastrukturer, för den delen) blir ett logiskt nästa steg för att komma närmare drömmarnas 

form. För vad kommer närmare inpå människans medvetande än drömmarna? Gunnar Ollén 

menar att det är mer än en tillfällighet att Freuds drömtydning kom ut, 1901, precis mitt i 

Strindbergs drömspelstrilogi – om man kan kalla de tre dramerna så – och med dem försöken 

att härma drömmarnas mekanik.67 En aspekt av irrandet innebär, precis som Strindberg själv 

skriver, att saker och ting upprepas utan vidare logisk förklaring till varför. Precis som han 

skriver använder han sig ofta av att rollfigurerna hugger tag i varandras tankekuggar för att 

sätta samman replikskiftena, kanske mer så än i andra dramatyper. Man upprepar delar eller 

ord av vad den andra nyss sagt för att sedan spinna vidare på detta. Detta är en märkbar teknik 

i alla drömspelen. Ett tydligt exempel hittar vi Ett drömspel i scenen då Officern har hamnat i 

skolbänken igen. 

                                                 
64 Om logisk struktur, kast och förskjutning av fokus resp. ”irrande dialog”: Brandell, 1993, s 79, 69, 

64. Om Strindbergs naturalism/realism i hans drömspel: Bark, 1988, s. 99. 

65 Fritz Paul, ”Strindbergs antimimetiska teater”, ur Olsson, Ulf [red.], Strindbergs förvandlingar 

(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1999), s. 140. 

66 Citat av Strindberg, ur Brandell, 1993, s. 64. 

67 Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik (Kristianstad: Sveriges Radios Förlag 1982), s. 444. 
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Officern: Åh, det är rysligt, det är rysligt! 

Magistern: Ja det är rysligt att en så stor gosse inte har ambition… 

Officern (pinad): En stor gosse, ja, jag är ju stor, mycket större än de 

här; jag är fullvuxen, jag har ju slutat skolan…  – (liksom vaknande) – 

jag är ju promoverad… Varför sitter jag då här? Är jag inte 

promoverad? 

Magistern: Jo visst, men du ska sitta och mogna ser du, du ska mogna… 

Är det inte rätt kanske? 

Officern (tar sig för pannan): Jo, det är rätt, man ska mogna…68 [mina 

understrykningar] 

 

Till och med i ett kort utdrag som detta, där jag har strukit under allt som återkommer minst 

två gånger i dialogen (samt de av ordet ”stor” slags komparerade ”större” och ”fullvuxen”), 

blir det tydligt hur många gånger ord upprepas, både om igen i de enskilda replikerna, men 

också som jag tidigare nämnt på ett sätt där replikerna hakar i varandra och förstärker det som 

Strindberg i förordet Erinran uttryckte som ”drömmens osammanhängande men skenbart 

logiska form”.69 De första två raderna visar mycket tydligt på den kuggteknik som Strindberg 

använder sig av, Officerns ”Det är rysligt” upprepas direkt inpå av Magistern med ”Ja det är 

rysligt…”, något som sker även i de sista raderna ”Är det inte rätt kanske?” – ”Jo, det är 

rätt…”.  

     Visst ser det till formen ut som ett samtal brukar, men inte brukar väl promoverade 

officerare tvingas gå om skolgången för att mogna? I utdraget finns det ett antal epizeuxis 

som första radens ”det är rysligt, det är rysligt!”, vilket som Homén påpekar amplifierar 

utsagan – det rör sig här verkligen om något mycket rysligt, åtminstone i Officerns ögon. Det 

finns även ett antal exempel på epanodos som ”jag är ju promoverad […] Är jag inte 

promoverad?”. Enligt Homén kunde epanodos användas i flera olika syften, men en sådan var 

att betona förändring i en situation, vilket är fallet här. Officern vet först säkert att han har 

promoverats, ”jag är ju promoverad”, något annat vore absurt, därav ordet ”ju”. Men efter 

insticket ”Varför sitter jag då här?” mellan epanodosdelarna har stämningen förflyttats till mer 

osäkra marker, varför skulle han sitta i skolbänken om han var promoverad? Drömmen 

krockar med verkligheten. Det vore ologiskt om han satt i skolbänken om han var 

promoverad, det förstår Officern också! Men… ”Är jag inte promoverad?” Helt plötsligt har 

situationen förändrats, Officern är inte längre säker på att han är det. Denna osäkerhet känner 

                                                 
68 Strindberg, Ett drömspel, s. 68f. 

69 Ibid., s. 7. 



 26 

vi igen från drömmarnas värld: vad som är sant i verkligheten är inte nödvändigtvis sant i 

drömmen. Strindberg låter en omkastad upprepning gestalta denna glidning. Vi hittar även 

prov på exempelvis anaforer, epiforer, figura etymologica och anadiplosis; Strindberg har 

alltså av en mycket rik flora upprepningsvarianter som han skapar en variationsrik bukett av 

drömeffekter med. 

     Just i detta dialogutdrag finns det ytterst lite information. Vad vi får reda på är att Officern 

är för gammal för skolan och till och med har promoverats, men det här är information vi fått 

redan tidigare i pjäsen. Vad som återstår är att det är ”rysligt” och att ”man ska mogna”, något 

som snarare låter mardrömskänslan bre ut sig än att ge oss någon konkret information, 

dialogen har alltså snarast, med Jakobsons term, en emotiv funktion. Men möjligen ytterligare 

viktigt är hur Strindbergs tankar om samtalets associativa form och hjärnans irrande här syns i 

praktiken på ett mycket konkret vis. En annan scen där detta är tydligt är i slutet av pjäsen där 

Dottern har valt att lämna världen och återvända till sin far Indra. 

 

Advokaten (fram, tar Dottern i armen): Har du glömt dina plikter? 

Dottern: Åh Gud, nej! Men jag har högre plikter! 

Advokaten: Och ditt barn? 

Dottern: Mitt barn! Vad mer? 

Advokaten: Ditt barn ropar efter dig! 

Dottern: Mitt barn! Ve, jag är jordbunden! --- Och denna plåga i mitt 

bröst, denna ångest… vad är det?  

Advokaten: Vet du icke? 

Dottern: Nej!  

Advokaten: Det är Samvetskvalen! 

Dottern: Är det Samvetskvalen?70 [min understrykning] 

 

Precis som i förra scenen med Officern och Magistern ekar personerna här varandra då de 

talar. De första två raderna bjuder på en epifor – ”plikter” – och fortsätter med en direkt 

upphakning mellan replikerna genom en slags anadiplosis, ”ditt barn” – ”Mitt barn”. Men 

upprepningen sträcker sig längre än till bara stilistiska figurer. Personliga pronomen som 

kunde ersätta till exempel ”mitt barn”/”ditt barn” används inte, precis som ”plikter”/ 

”samvetskvalen” som kunde ersatts av ett demonstrativt pronomen eller en bestämd artikel, 

som ”sådana” eller ”det”, inte gör det, vilket ger ett något rörigt och klumpigt intryck. Samma 

sak gäller ”denna plåga” och ”denna ångest” istället för att sätta plågan och ångesten i 

bestämd form. Istället upprepas ”denna”. Även här är det känslor som är det centrala som ska 

                                                 
70 Strindberg, Ett drömspel, s. 110f. 
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förmedlas: ångesten, plågan – samvetskvalen. Brandell lyfter fram hur den här typen av 

dialog hos Strindberg ofta förmedlar en inre handling, i motsats till en yttre, det vill säga 

synlig handling. Med en dialog som förmedlar känslor kan vi som publik (eller läsare) förstå 

vad som händer mellan eller inom människorna på scen, vilket är svårt annars.71 Genom att 

bland annat använda sig av upprepning som metod i replikerna lyckas Strindberg med andra 

ord också förmedla andra och fler saker med sin dialog än enbart utbyte av information. 

 

6.3 Musikalitet, materialitet och sagolik rytmik 

Om Strindberg använder sig av upprepning för att skapa en drömsk stämning i de tre 

dramerna skiljer sig den tydligt åt i form: då upprepningen främst tar sig uttryck i replikerna i 

Ett drömspel, är den förlagd till mer materiell dimension i Till Damaskus. Det är framför allt 

fler strukturella och symboliska upprepningar, vilka oftare hamnar i bitexten än i huvudtexten 

som den språkliga upprepningen gör i till exempel Ett drömspel. Den drömvision som 

Strindberg påbörjat förverkliga med Till Damaskus tar han ett steg längre i sitt nästa 

drömspel; Till Damaskus cirkelstruktur var för tydlig och strukturerad och behövde i viss mån 

lösas upp, för att på så sätt tappa form och logik, dekonstrueras, precis som att han övergav 

både personförteckning och aktindelning i Ett Drömspel. Att använda sig av yttre 

manifestationer av absurditet, som underliga händelseförlopp eller objekt, som så ofta finns i 

drömmar, kan på sätt och vis vara ett enklare eller åtminstone direktare sätt att komma åt den 

speciella karaktären som skiljer drömmens skeva värld från vår logiska vakna. Det absurda i 

Till Damaskus manifesteras ofta i det materiella; en exempelscen är Hos läkaren i akt 1 då 

Den Okände frågar Läkaren om han kanske har lik på ägorna också, varpå Läkaren ur en islår 

– som bara råkar befinna sig bredvid honom i trädgården där de sitter – plockar fram ett fruset 

ben och en arm.72 Det absurda i Ett Drömspel manifesteras istället på vad man kanske kan 

tycka är ett något mer raffinerat sätt genom till exempel ologiska dialoger, som det tidigare 

exemplet med Officern i skolbänken hos Magistern. Att en man sitter på en skolbänk mitt 

ibland elever i en klass ter sig utan tvivel mindre absurt än att ha en islår med kroppsdelar i 

sin trädgård; det absurda i scenen är istället hur han inte kan ta sig därifrån och lämna platsen, 

att han utan synbar anledning tvingas vara kvar och traggla en – omöjlig! – 

multiplikationstabell trots att han till och med har promoverats. Det är genom replikerna som 

absurditeten, det drömska, framkommer allra tydligast.  

                                                 
71 Brandell, 1993, s. 79. 

72 Strindberg, Till Damaskus, s. 49. 
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     Det går alltså en skiljelinje mellan en materiellt och en immateriellt formad drömstämning. 

Det immateriella sättet är igenom upprepade ord och repliker, en slags språklig, grammatisk 

upprepning, som också finns i Till Damaskus men som är mindre påtaglig där än i Ett 

drömspel. Istället för att ha en replik som ledmotiv, som ”Det är synd om människorna”, 

skulle man kunna hävda att det är den ständigt återkommande Sorgmarschen som är dramats 

ledmotiv; en refräng som ju av den Homén citerade Grimm var ”den grundval, på vilken hela 

dikten vilar, det förklarar [det inre] sammanhanget, och det ’tonar emot oss som en ödets 

röst’”; något Sorgmarschen absolut kan sägas göra. Upprepningen förkroppsligas alltså av ett 

musikstycke, ett substantiv, ett ting, snarare än pjäsens repliker och ord. Här blir det tydligt 

både med den musikaliska parallelliteten i Till Damaskus, något vi återkommer till, och 

upprepningens vikt för den drömska känslan överhuvudtaget. 

     Som med så många andra aspekter är Spöksonaten även gällande materialitet och 

immaterialitet en slags formmässig blandning mellan Till Damaskus och Ett Drömspel. Det 

finns ett spel mellan materialitet och immaterialitet, en lek med vad som är verkligt och 

konkret och vad som inte är det, inte minst gällande minnen. Minnen är i grund och botten 

immateriella, men förkroppsligas i form av till exempel Mjölkflickan i Spöksonaten. 

Strindberg smälter samman den verkliga världen med den som annars bara befinner sig inom 

oss, i våra föreställningar, drömmar och minnen. Det påminner mycket om surrealisternas 

världssyn, som André Bretons: ”Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence 

si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si 

l'on peut ainsi dire”.73 Dimensionerna smälts samman; drömmen och verkligheten bildar 

tillsammans en slags hyperverklighet, och det som annars i vanliga fall ses som overkligt 

uppgår här i verkligheten. 

     En annan slags alternativ verklighet, eller värld, som ligger nära drömmen är sagan. En 

intressant aspekt av drömspelsdramerna är just de sagoinslag som förekommer, både med 

symboler och upprepande berättarteknik som på olika sätt påminner om sagor och gör det 

relevant för den här undersökningen att ta upp. Att Strindberg var intresserad av sagor är 

tydligt, han gav till exempel både ut novellsamlingen Sagor (1903) och skrev flera renodlade 

sagospel som Lycko-Pers resa (1882) och Himmelrikets nycklar (1892). Han tog även mycket 

                                                 
73 ’Jag tror på den framtida upplösningen av de två skenbart så motsatta tillstånd som drömmen och 

verkligheten utgör, i en sorts absolut verklighet, en öververklighet, om man kan säga så.’ André 

Breton, Manifeste du surréalisme (Paris: Éditions du Sagittaire 1929), s. 27ff. 
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inspiration från H C Andersen som han var en stor beundrare av.74 Denna koppling till 

sagogenren är relevant för en undersökning av drömspelen och inte bara de mer renodlade 

sagoberättelser som Strindberg författade, inte minst för att de drömspel vi granskar här på 

många sätt är närliggande dessa. Som Ollén påpekar finns det en viss likhet mellan sagospel 

och vandringsdramer, vilket Till Damaskus och Ett drömspel utan tvivel kan klassas som, och 

som Spöksonaten delvis tangerar med sin linjära sceniska rörelse.75 Även mycket av vad Boel 

Westin påpekar i sin bok Strindberg, sagan och skriften om Strindbergs närhet till sagor i sina 

artikulerat sagoinfluerade verk kan med lätthet även appliceras på drömspelen. Precis som att 

”[s]agan som litterär metod innebär en fantasins frigörelse, ett tillägnande av en värld […] där 

kausalitetens och logikens lagar kan upphävas, vändas ut och in och sättas på spel” gäller 

detta också för drömmens sfär.76 Avsaknad av ”verklighet” bestäms också, som Westin 

fortsätter, mycket i spelet mellan dimensionen av verklighet och det fantastiska. Detta spel, 

denna pendling, kompletteras av en slags metaosäkerhet i texten kring vad som är verkligt och 

vad som är fantastiskt; det är inte bara en fråga för läsaren utan även för personerna i 

berättelsen. Detta skiljer dock sagan från ”la littérature fantastique”, ’den fantastiska 

litteraturen’; i sagan tas de övernaturliga elementen för mer självklara, både av karaktärerna i 

berättelsen och läsaren.77 

     Termer som ”la poétique de l’incertain”, ’de osäkras poetik’ (Irène Bessière) – att det 

fantastiska bygger på en känsla av osäkerhet kring det som berättas – och ”l’hésitation”, 

’tvekan’ (Tzvetan Todorov), ger oss också mycket i denna diskussion. ”L’hésitation” avser 

framför allt läsarens roll i att själv behöva välja hur hen vill tolka berättelsens skeende, 

huruvida det är ”naturligt” eller ”övernaturligt”, men det är Westins uppfattning att denna 

tvekan i Strindbergs fall framför allt är aktuellt metamässigt, en tvekan ifrån textens 

karaktärer och att texterna därför lutar mot ”la littérature fantastique” snarare än sagan.78 

Samtidigt exemplifierar Westin relevansen av ”l’hésitation” och sin hållning med att ta upp 

Ett drömspel där hon menar att ”karaktärernas avsaknad av förvåning (eller undran) inför 

orimligheter och osannolikheter är ett väsentligt inslag i styckets grundstämning”, vilket är 

                                                 
74 Boel Westin, Strindberg, sagan och skriften (Eslöv: Symposion 1998), s. 89. 

75 Ollén, s. 59. 

76 Westin, s. 207. 

77 Ibid., s, 208f. 

78 Ibid. 
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något underligt med bakgrund till hennes tidigare beskrivna hållning.79 I själva verket är 

motsatsen, rollfigurernas undran över vad som pågår, något stundtals påtagligt i dramat. Både 

scenen då Officern ifrågasätter varför han är i skolbänken och den i slutet då Diktaren och 

Dottern ser sig om och tycker att de varit med om samma scen tidigare är osedvanligt tydliga 

metareflektioner om deras respektive situationer. I andra fall i dramat är motsatsen, 

avsaknaden av reaktion, påtaglig; det finns alltså inslag av båda aspekter, och jag skulle säga 

att just detta dubbelförhållande till det övernaturliga bidrar till en ökad drömstämning.  

     Det finns i dramerna också artikulerade parallelldragningar till sagor och sagofigurer som 

metaforer, inte minst i Till Damaskus. Till exempel liknas Läkarens trädgård/hem vid riddar 

Blåskäggs,80 men också myten att Den Okände skulle vara bortbyting från älvorna 

återkommer genom dramat, precis som liknelser som att Läkaren även benämns som 

”Varulven”. I de tre dramerna dyker märkbart ofta bilder av sagofigurer upp, så som 

vampyrer, jättar, varulvar, älvor, spöken och häxor. De nämns antingen som ”smeknamn” på 

rollfigurerna eller som mer allmänna liknelser eller karaktärsdrag, och är en del av de direkt 

symboliska inslagen av omtagning som finns i dramerna.81 

     Novalis skrev ”Ein Märchen ist eigentlich wie ein Traumbild – ohne Zusammenhang – ein 

Ensemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten” – sagor och drömmar är besläktade ting.82 

                                                 
79 Westin., s. 209. 

80 I scenen kopplar Westin (s. 77ff.) referensen till ”barndomsminnen” i en långt senare replik till 

sagan, och ser det som en groteskifierad form av sagan som grott i ett minne inom oss som här i denna 

scen återkommer till oss. Personligen ser jag denna tolkning som något långsökt och menar att det är 

tydligt att referensen till barndomen refererar till att Den Okände och Läkaren känt varandra under 

skoltiden. Extra underligt blir det då Blåskägg snarast kan klassas som en konstsaga, och vars 

brutalitet gör den närmast olämplig att läsa för barn. Varför koppla sagan till barndomen – och inte 

drömmen? Referensen till Blåskägg är inte ett avlägset minne som i situationen blir aktualiserat utan 

är en plötslig, panikartad känsla av att de faktiskt skulle kunna befinna sig i en Blåskägg-artad 

situation, eller värld. En sagovärld, en drömvärld. Drömdimensionen möjliggör ett förverkligande av 

sagan. Precis som i fallet med Mumien i Spöksonaten handlar det inte om en liknelse utan ett varande, 

inte som utan är; den gamla hustrun är en mumie, inte som en (det sistnämnda något som Ollén 

förvånande nog beskriver det som), precis som att situationen i Läkarens trädgård inte är som i en saga 

eller dröm utan är en. Sagan, eller drömmen, har blivit verklighet. 

81 Gunnar Brandell, Strindbergs infernokris (Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1950), s. 246. 

82 ”En saga är egentligen som en drömbild – utan sammanhang – en ensemble av underbara ting och 

händelser”, citat Novalis ur Westin, s. 240. 
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Oavsett hur nära Strindberg ligger sagorna är detta släktskap märkbart på flera sätt. Peter 

Szondi kallar den i Ett drömspel återkommande repliken ”Det är synd om människorna” för 

”Zauberwort”, vilket man skulle kunna översätta som trollformel eller magiskt ord, men 

kanske i denna kontext snarare ledmotiv, eller i förlängningen refräng för att tala med 

Homén.83 De senare översättningarna förlorar dock en viktig aspekt av ordet genom att 

avförtrolla det. Upprepningen av repliken förstärker givetvis Strindbergs yttersta tes i dramat, 

men ger även en slags besvärjande effekt, inte alls långt ifrån sagornas magiska nummer och 

upprepningar. Den väl avvägda upprepningen i sagor utgör ofta en central del av historien; 

nog skulle berättelserna förlora en hel del av sin magi om Prinsen klarade att rädda Prinsessan 

redan på första försöket, de tre små grisarna bara hade varit två eller om Vargen hade ätit upp 

Rödluvan innan hon ens hunnit ställa klart sin första naiva fråga. Man skulle kunna hävda att 

upprepningen av ”Det är synd om människorna” under dramats gång fyller en liknande 

rytmisk, besvärjande funktion, vilken hade gått förlorad om det inte repeterats.  

     På så sätt, i och med denna rytmiska dimension av upprepningen, är ledmotiv eller refräng, 

två musikaliska termer, inte alls en dålig översättning på ”Zauberwort”. I upprepningens 

själva väsen finns det en musikalisk, rytmisk funktion som Strindberg själv var mycket 

medveten om. Som redan citerats på sidan 24, liknade Strindberg i Erinran Ett drömspel vid 

en musikkomposition. Sven Delblanc talar om ”variationssatser” i en musikalisk mening om 

Ett drömspel, och menar att ”Det är synd om människorna” är det centrala motivet även om 

det finns fler; även Lamm lyfter just detta ”polyfona”, det vill säga flerstämmiga, drag.84 

Drömmar, som Brandell uttrycker det, saknar likt musikstycken ett organiserat informativt 

innehåll.85 Istället kan temat svira fritt i estetiskt tilltalande rymd och, som Strindberg skriver, 

bearbetas, tas upp, repeteras, vikas ut och läggas på, så som författaren önskar.86 Detta är vad 

Jakobson skulle beskrivit som en poetisk funktion i texten, och det är inte konstigt att Ollén 

talar om Ett drömspels djupa lyriska försjunkenhet och att Lamm betecknade det som 

Strindbergs poetiskt rikaste drama.87 Lamm menade också att man vid en gestaltning av 

                                                 
83 Szondi, s. 51. 

84 Sven Delblanc, Strindberg – Urtida, samtida, framtida (Stockholm: Carlssons Bokförlag 2007), s. 

132. Lamm, August Strindberg, s. 301. 

85 Brandell, 1993, s. 73. 

86 Strindberg, Ett drömspel, s. 7. 

87 Ollén, s. 450f. Martin Lamm, Det moderna dramat (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1948), s. 

159. 
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dramat borde betona styckets ”rytmiskt sjungande karaktär”, inte minst för att harmonisera 

med de lyriska partierna i för- och efterspelen och i vindarnas och vågornas sång.88 

     Det är överhuvudtaget påtagligt vilken stor roll rytm och musik spelar i drömspelen. Den 

sagolika, besvärjande rytmiken är en inte obetydlig del av det, men det finns också faktiska, 

konkreta musikinslag och musikaliska paralleller. Det blir uppenbart redan i namnet på 

Spöksonaten, och visst kan man se en likhet mellan den musikaliska sonatformen och dramats 

uppbyggnad: tredelad, i upptakten vid fontänen, fortsättningen med själva spöksupén och 

slutakten i hyacintrummet. Liksom för Strindbergs drama, är upprepning en viktig komponent 

i musikvärldens sonat. Teman – som exempelvis melodislingor – återkommer igenom stycket, 

men även själva sonatformen i sin tredelning i exposition, genomföring och återtagning 

innehåller explicit repetitiva element, inte minst i och med sista delen.89 Spöksonaten följer 

inte helt och hållet den klassiska sonatens form, den sista scenen kan till exempel inte sägas 

vara någon direkt återtagning av de tidigare delarna av dramat. Men om man ska koncentrera 

pjäsen skulle man kunna dela upp det i expositionen – inledningen där de essentiella 

komponenterna presenteras, Studenten, Hummel och Mjölkflickan – genomföringen – 

dramats handlingsmässigt mest intensiva skede och klimax med spöksupén – samt 

avslutningen med tydlig sensmoral och i och med det en återblick på dramat i en tematisk 

mening. Studenten får självinsikt, ser tillbaka på sig själv och blir bitter över sin tidigare 

blåögdhet: ”Här är något till ruttet här! Och jag trodde det var paradiset, när jag såg er 

[Fröken] inträda här första gången ...”90 På så sätt är det en återtagning. Även om det inte är 

någon scenmässig upprepning likt de i Till Damaskus och Ett drömspel, vilket kanske är vad 

som skulle kunna motsvara en återkommande melodislinga, så finns det en retrospektion i 

tillbakablickandet, och däri en upprepning.91 Man kanske till och med skulle kunna se det som 

en tematisk upprepning, om människans moral kan räknas som ett av pjäsens huvudteman. 

 

 

 

                                                 
88 Lamm, August Strindberg, s. 302. 

89 Nationalencyklopedin, sonatform. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sonatform 

(hämtad 2017-05-20)  

90 Strindberg, Spöksonaten, s. 223. 

91 Frågan är dock hur mycket Strindberg aktivt utformat sitt drama som en sonat, då hans ursprungliga 

titel var Spöksupén. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sonatform
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7. En drömspelstrilogi? Slutord 

Upprepningens betydelse för skapandet av drömstämningen i Till Damaskus, Ett drömspel 

och Spöksonaten kan i en bredare bemärkelse inte överdrivas. Trots dess mycket olika former 

i dramerna spelar den i alla tre pjäserna en stor roll. I Till Damaskus är den strukturella och 

materiella upprepningen en av de viktigaste komponenterna i dramat. I Ett drömspel är 

återkommande scener och inte minst upprepningen i replikerna påtagligt och skapar effektivt 

en känsla hos läsaren av att befinna sig i en dröm. I Spöksonaten är det upprepningen av 

tidigare händelser innan dramats början i form av traumatiska minnen i olika konkretiserade 

former, som spelar störst roll och som man skulle kunna hävda utgör dramats mest bärande 

komponent.  

     Trots dessa olikheter i upprepningsformerna får man säga att dramernas likheter är fler än 

deras olikheter, och att de både finns i det stora och det lilla. Alla tre utspelar sig i ett slags 

mellanting mellan dröm och verklighet och inger en obehaglig känsla hos läsaren/betraktaren, 

med ett blottande av livets och människans mörkare sidor. På ett mikroplan finns det 

intressant nog många språkliga upprepningar mellan dramerna – samma ord och repliker 

återkommer – samt bildliga likheter med sagomotiv och starka symboliska komponenter. I 

och med en så tydlig koppling mellan dramerna skulle det inte vara helt omöjligt att kalla dem 

för en drömspelstrilogi. 

     Det finns stora möjligheter till vidare forskning på området. Jag har i uppsatsen enbart kort 

rört vid den idéhistoriska bakgrunden där det finns mycket att hämta. Det gäller både spår av 

vad Strindberg direkt påverkades av, men också frikopplade eller senare filosofiska 

tankeströmningar. Ett konkret exempel som skulle kunna vara givande är Freuds tankar om 

upprepning och dödsdriften, som vore intressant att sätta i relation till i synnerhet 

Spöksonaten. Ett annat område som borde undersökas är sambandet mellan saga och dröm 

hos Strindberg. Boel Westin ger en god redogörelse för sagans betydelse för honom i 

Strindberg, saga och skriften, men saknar tydlig övergång till drömmen, en vidareutveckling 

som känns både naturlig och viktig. Som nämndes kort i forskningsöversikten har också 

alltför få närläsningar av Strindbergs dramadialog gjorts. Det är en angelägen uppgift att fylla 

det tomrummet. En möjlig utgångspunkt där är en komparation av denna drömspelstrilogi för 

att ytterligare kartlägga språkliga likheter i dramadialogen dramerna emellan. 

     Detta uppsatsarbete bjöd både på väntade och oväntade slutsatser. Det som började som en 

självklar observation – vikten av upprepningen av ”Det är synd om människorna” i Ett 

drömspel – visade sig vara toppen av ett isberg på temat Strindberg och upprepning. På så sätt 

var ingången i materialet ett lyckokast. Min förhoppning är att andra fått lika mycket ut av 
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denna undersökning som jag själv och att den väckt intresse och nya tankar. Jag önskar också 

att den ses som ett inlägg i en debatt om hur vi ska läsa Strindbergs dramatik, och att den där 

har dragit ett strå till stacken för en mer textnära form av närläsning av en av Sveriges största 

författare. På det området finns alltför mycket att hämta för att lämna det såpass orört som det 

är nu. 
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