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Den lutrende ild

En studie i symbolikken i Strindbergs kammerspil

I
I Strindbergs forfatterskab indtager kammerspillene med rette en fremskudt 
plads. Disse forunderlige spil har vakt förargelse og beundring, og de har givet 
impulser bl. a. til den unge Lagerkvists ekspressionistiske dramatik og det mö
derne absurde teater. Det er navnlig kammerspillenes fascinerende symbolver- 
den, der har beskasftiget sindene, og herom vil denne artikel dreje sig.

Om kammerspillene har der vasret skrevet meget, men den betydeligste be
handling af stykkerne er dog fremdeles Martin Lamms i »Strindbergs dramer».1 
Hans stprste fortjeneste er kortlaeggelsen af den personlige baggrund for styk
kerne; her —  som i Strindbergs forfatterskab overhovedet — udskiller Lamm 
»verklighetselement», men denne metode har sine farer. Således har Gunnar 
Brandell i »Strindbergs Infernokris»1 2 ved analysen af »Till Damaskus I» vist, 
at Lamm har overset, hvorledes Strindberg blandede ingredienser fra fprste og 
andet aegteskab sammen for syntetisk at fremstille sin omvendelseskrise. Formå
let med en underspgelse af Strindbergs benyttelse af egne forhold og oplevelser 
i sine dramaer må vasre at se, hvordan de er passet ind i dramaets sammenhaeng, 
som ikke behpver at falde sammen med virkelighedens — fprst da får man klarhed 
over vaerkets skabelsesproces. Strindberg har efter omvendelseskrisen ikke vaeret 
så ivrig som i de naturalistiske dramaer efter direkte at omsaette sit liv i kunst. 
Brandell har vist, hvorledes Strindberg omskaber »verklighetselement» til sym
boler, som derved bliver forskellige fra Ibsens såvel som fra de franske symbo- 
listers, der basrer staerkere praeg af at vasre fiktioner.

For naermere at praecisere, hvad der her vil blive forstået ved et symbol, skal 
fplgende definition gives:3 et symbol er et element i digtervaerket, der peger ud 
over sin enkle, umiddelbare betydning mod et intellektuelt og fplelsesmaessigt 
betydningskompleks, som belyses af sammenhaengen med den omgivende tekst 
uden derfor at begraenses af denne, —  et betydningskompleks, som netop kun 
kan udtrykkes fuldtud i et symbol. Symbolforestillingen har desuden en vaerdi i 
sig selv og kan også af den grund ikke »erstattes» af det betydningsindhold, den 
repraesenterer. Ud fra denne opfattelse er symbolisme — alment forstået og ikke 
brugt om den specielle litterasre retning — altså ikke npdvendigvis modsastning

1 Strindbergs dramer, 1-2, 1924—26. For- 
uden i dette vserk har Lamm behandlet dra- 
maerne i: August Strindberg, 1-2, 1940-42.

2 G. Brandell, Strindbergs Infernokris, 
1950, akad. avhdl.

3 Definitionen st0tter sig på to ameri

kanske forskeres udredninger af symbolbe- 
grebet: W. Y. Tindall, The Literary Symbol, 
New York 1955. Philip Wheelwright, The
burning Fountain, A Study in the Language 
of Symbolism, Bloomington 1954.
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til realisme, et element i et digtervaerk kan på samme tid vasre realistisk: gen- 
give en ydre virkelighed fra hverdagens erfaringsverden, o g have en symbolsk 
betydning: vise hen mod et andet »virkelighedsplan», en »indre virkelighed». 
Der er altså flere planer i digtervaerket, som kan vaere mere eller mindre frem- 
traedende, og dette gaslder også Strindbergs kammerspil, hvor vi f. eks. kan regne 
med et biografisk plan, et naturalistisk og et symbolsk. Det naturalistiske er staer- 
kest fremtraedende i »Oväder», svagest i »Pelikanen» og »Spöksonaten» — det 
symbolske er stasrkt fremtraedende i alle stykkerne.

Martin Lamm beskaeftigede sig navnlig med det biografiske plan. Han kunne 
her stptte sig på et indgående kendskab til Strindbergs liv. Det er imidlertid 
klart for en möderne litteraturhistoriker, der pnsker at beskaeftige sig med det 
biografiske plan i Strindbergs digtervaerker, at vaesentlige sider af hans person
lighed kun kan traede frem for en dybere psykologisk analyse. Sådanne under- 
spgelser har da også vaeret gjort efter freudianske retningslinier af A. J. Upp- 
vall, Karl Bachler og Walter Berendsohn og efter adlerske af Torsten Eklund.4 5 
Sidstnaevntes monumentale arbejde »Tjänstekvinnans son — en psykologisk 
Strindbergsstudie» g0r sig navnlig fortjent ved ikke at behandle Strindberg som 
et patologisk tilfaside, tvaertimod laegges der her vaegt på de sunde og produktive 
sider af digterens personlighed.

En psykologisk betragtningsmåde, som endnu ikke har vaeret anlagt på Strind
berg og hans vaerker, men som ville egne sig fortraeffeligt til belysning af hans 
digtning under og efter Infernokrisen, er den schweitziske psykolog Carl Gustav 
Jungs »komplekse psykologi» (Jungs egen betegnelse). Under den fplgende be
handling af kammerspillenes symboler vil der blive gjort brug af Jungs teorier; 
en principiel stillingtagen til disse teoriers almindelige anvendelighed på litte- 
raere vaerker må ikke ventes, her skal kun prpves deres heuristiske vaerdi, når det 
gaelder Strindbergs kammerspil.0

I et forspg på at finde frem til »kammerspillenes poetik» fpres man til at an- 
tage forskellige momenter i den digteriske skabelsesproces. F0rst råmaterialet: 
aktuelle oplevelser eller minder, alt det Lamm kalder »verklighetselement» (se 
a. a., 2, s. 40), og som Strindbergs udkast og notater til stykkerne, hans selvbio- 
grafiske dokumenter (»Ensam» og brevene bl. a.) og hans venners erindringer 
(August Falcks bl. a.) giver gode oplysninger om; herunder kommer også sociale 
og litteraere forudsaetninger. Dernaest kommer de dybere psykiske forudsaetninger, 
den psykiske konstitution, som gennemtraenger og befrugter råmaterialet og her- 
ved former symbolerne og deres samspil.

Dybest når Strindberg, hvor råmaterialet befrugtes af det faellesmenneskelige
4 A. J. Uppvall, August Strindberg. A 

Psychoanalytic Study, Boston 1920. Strind
berg in the Light of Psychoanalysis. (Scandi
navian Studies, Menasha, vol. 21, 1949.) K. 
Bachler, August Strindberg. Eine psychoana
lytische Studie, Wien 1931. W. Berendsohn, 
Strindbergsproblem, 1946. T. Eklund, Tjän
stekvinnans son, 1948, akad. avhdl.

5 De vaerker af og om C. G. Jung, som 
isaer har haft betydning for den fplgende 
fremstilling er: Über die Beziehungen der 
analytischen Psychologie zum dichterischen 
Kunstiuerk. (Seelenprobleme der Gegenwart,

Zürich 1931.) Die Ehe als psychologische 
Beziehung (Seelenprobleme . . .). Die Bezie
hungen zwischen dem Ich und dem Unbe
wussten, 3. Aufl., Zürich 1938. C. G. Jung & 
K. Kerenyi, Einführung in das Wesen der 
Mythologie, 4. rev. Aufl., Zürich 1951. J. Ja- 
cobi, Die Psychologie von C. G. Jung, 3. 
Aufl., Zürich 1949.

En kortfattet redegprelse for Jungs teorier 
og deres anvendelse indenfor litteraturviden- 
skaben — M. Brpndsted, Digtningen og arke- 
typerne — er at finde i Samlaren, 1952.



170 LEIF LEIFER

i psyken: af en arketype. Arketypen er et begreb, der er opstillet af C. G. Jung; 
hans teori går i korthed ud på fplgende: Vi har en kollektiv ubevidsthed i form 
af dispositioner for tanker o g forestillinger svarende til dem, vore forfasdre har 
haft. Disse »forestillingsdispositioner» er nedarvet i hjernestrukturen og giver 
sig udtryk i urbilleder (arketyper), som bringes til udlpsning hos det enkelte in
divid. Sådanne arketyper optrseder ifplge Jung ikke alene i drpmme (der som 
ubevidst tilstand er deres egl. domaene), men også i »aktiv Imagination»: dag- 
drpmme, fantasier, hallucinationer —  og digtervaerker! Digtervasrket og dets 
billedsprog formes altså dybdepsykologisk betragtet ganske vist af digterens per
sonlige dispositioner, men viser ud over det individuelle — mod den kollektive 
ubevidsthed, ligesom dets bevidste problemdebat ikke blot er digterens person
lige, men også hans medmenneskers, for så vidt som digteren jo som socialt in
divid er udsat for de samme ydre påvirkninger og vilkår som andre mennesker: 
til den kollektive ubevidsthed svarer en kollektiv bevidsthed. Heri ligger kunst- 
nerens og dermed kunstvserkets »overpersonlige» vassen. Kunstvasrket har der- 
for en selvstaendighed over for kunstnerens personlighed — »ja man könnte fast 
sagen, es sei ein Wesen, das den Menschen und seine persönlichen Dispositionen 
nur als Nährboden benützt, über dessen Kräfte nach eigenen Gesetzen verfügt 
und sich selbst zu dem gestaltet, was es aus sich selber werden will». {Seelen
probleme, s. 53.) Det symbolske kunstvaerks kilde, siger Jung, er at spge i for- 
fätterens ubevidste og ikke i hans personlige underb evidste. Om det personlige 
underbevidstes kunstskabende evne udtaler Jung: »Auch aus dieser Sphäre fHes
sen der Kunst Quellen zu, aber trübe, welche, wenn überwiegend, das Kuntwerk 
nicht zu einem symbolischen, sondern zu einem symptomatischen machen. Diese 
Art von Kunst dürfen wir wahrscheinlich ohne Schaden und ohne Reue der 
Freud’schen Purgiermethode überlassen» (ibid., s. 67).

Jungs teorier om arketyperne er — foruden ved hans analytiske behandlings- 
måde — navnlig blevet benyttet til udlsegning af mythologiske motiver, men 
har også fundet anvendelse på skönlitteraturen.6 Blandt kammerspillene er det 
»Spöksonaten» og »Pelikanen» — de mest fantastiske af stykkerne — som må 
dele hovedinteressen ved en analyse af arketyper; vi vil her stptte os på Jungs 
almindelige teorier og den anvendelse de har fået i Hedwig von Beits store vaerk 
»Symbolik des Märchens», idet disse to skuespil har tydelige paralleller til asven- 
tyrsymbolikken, som det vil fremgå af behandlingen.7 I »Oväder» vil vi se for- 
skellen mellem det personlige og det overpersonlige i vasrket.

Kammerspillenes symbolverden indeholder altså — efter vor opfattelse —- 
både noget privat og noget almenmenneskeligt i dens psykiske baggrund, og det 
er vel det, der dybest set giver dramaerne deres fascinerende virkning. I det fpl- 
gende vil vi behandle »Oväder», »Brända tomten», »Spöksonaten» og »Pelika
nen»: de fire kammerspil der digtedes foråret 1907, udkom sammen i bogform 
samme år og kom til opfprelse på »Intima teatern» i Stockholm under dette 
teaters förste saeson 1907-08. Det femte kammerspil »Svarta handsken» (op- 
fprt under titlen »Jul» 1911), som blev til henved 2 år efter de andre, adskiller 
sig fra disse rent genremasssigt, idet det er et julespil, beregnet for et barnligt

G Maud Bodkin, Archetypal Patterns in 7 Hedwig v. Beit, Symbolik des Märchens, 
Poetry, Psychological Studies of Imagination, 1-3, Bern 1952-57.
London 1934.
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sindet publikum; dets naive, spdladne tone har ikke meget med de tidligere 
kammerspil at g0re, og det skal derfor kun flygtigt berpres i denne underspgelse. 
Vi vil på den ene side behandle den psykiske baggrund for stykkerne (idet vi 
navnlig beskaeftiger os med det kollektive, det arketypiske, og kun i mindre 
grad med det individuelle) — på den anden side Strindbergs tolkning af styk- 
kernes konflikter på det bevidste plan.

1 7 1

II
I »Oväder» — som i de andre kammerspil —  er det let at finde berprings- 
punkter med Strindbergs eget liv. Strindberg var i 1904 blevet definitivt skilt 
fra sin tredie og sidste hustru, Harriet Bosse, og beskaeftigede sig meget med 
tanken om, hvordan det ville gå hans barn, hvis hun giftede sig igen. Dog er 
handlingsforlpbet ren fiktion; i et brev til Harriet Bosse fra april 1908s skriver 
han, at »Oväder» var »en smärtsam dikt, med vilken jag ville skriva ut dig och 
Lillan ur mitt hjärta. Jag ville ta i förskott de kval jag väntade.»

Et moment, som har sin modsvarighed i Strindbergs liv, giver imidlertid npg- 
len til den dybere personlige baggrund for stykket. Der taenkes her på fruens be- 
skyldning mod »Herrn» for impotens, en beskyldning som traeder let tilslpret 
frem som et af intrigens aksepunkter. Det er denne omstaendighed, der får kon
sulen, Herrns bror, til at arrangere det mpde mellem de fraskilte, som frem- 
kalder stykkets peripeti, idet han pnsker, at svigerinden skal gpre hans bror 
afbigt. Ved at bringe dette mpde istand håber konsulen også at gpre godt, hvad 
han har forbrudt ved at hjaclpe til med at bringe impotens-rygterne til torvs.8 9 
Da det er Martin Lamms hensigt at redegpre for kammerspillenes virkeligheds- 
grundlag, må det forefalde som udslag af en overdreven taktfplelse, at han helt 
förbigår dette vigtige moment i stykket, som har en tydelig virkelighedsbag- 
grund. Den seksualneurose, forfatteren her afslprer ved det forcerede forspg på 
retfeerdiggprelse, er naermere behandlet — dog på en taktfuld og diskret måde 
— af Torsten Eklund {a. a., kap. 3), der betragter den som et sserligt udslag af 
det konstitutionelle mindrevserdskompleks han ud fra Alfred Adlers individual- 
psykologi påviser hos Strindberg. Den bidrager til at forklare ■— fremholder 
Eklund — den fantasikacrlighed, der prasger mange af de sene dramaer i Strind
bergs forfatterskab, navnlig Svanevit, — en sveermerisk platonisk kaerlighed, 
som skyr kvinden som elskerinde.

Så vidt kan stykkets konflikt altså belyses ud fra forfatterens personlige, og 
kun delvis bevidste, psykiske vanskeligheder. Betragter man stykket ud fra 
Jungs psykologi, fremstår konflikten tillige som overpersonlig, arketypisk, nem- 
lig som konflikten mellem det mandlige »jeg» og dets »Anima».10 Ved Anima

8 Gengivet i Strindbergs brev till Harriet 
Bosse, utg. med kommentar av Harriet Bosse,
1932.

0 Et bevaret udkast til »Oväder» — eller 
»Första lyktan», som Strindberg fprst ville 
kalde stykket — viser, at han oprindelig har 
opereret med en mere kompliceret intrige end 
den vi mpder i den endelige version. Ipvrigt 
er det svaert at klarlaegge handlingsforlpbet i 
dette projekterede stykke. En ting fremgår 
imidlertid af fragmentet. Strindberg har i et

notat formulieret sin indstilling til broderen 
Axel (dette og et par andre navne er noteret 
i graesk alfabet) m. h. t. dennes tiliidsbrud. 
Dette har altså tydeligvis dannet grundlag 
for stykkets forhold mellem Herrn og hans 
bror.

10 En mere indgående redegprelse for 
Jungs teorier om personlighedens opbygning 
kan af pladshensyn ikke gives. En sådan er 
at finde i Jolan Jacobis bog med anskuelig- 
gprende skemaer.
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forstår Jung det ubevidst kvindelige i manden, supplementet til den mandlig- 
hed, han bevidst manifesterer. Anima-arketypen projicerer manden over på en 
reel kvinde, fprst moderen og senere, efter en frigprelse fra moderen, på hust
ruen. Mandens kvindeideal er altså identisk med det ubevidst kvindelige i ham 
selv. Primitive mennesker frigpres fra moderimagoet gennem rituelle handlinger. 
Det moderne kulturmenneske må undvære denne opdragelsesproces, og »Die 
Folge davon ist, dass die Anima in Form der Mutterimago auf die Frau über
tragen wird mit dem Erfolg, dass der Mann, sobald er heiratet, kindisch, senti
mental, abhängig und unterwürfig wird, oder, im andern Fall, aufbegehrerisch, 
tyrannisch und empfindlich, immer auf das Prestige seiner superioren Männlich
keit bedacht. Letzteres ist natürlich bloss die Umkehrung des erstem. Der Schutz 
gegen das Unbewusste, der ihm die Mutter bedeutete, ist dem Modernen nicht 
ersetzt worden, weshalb er sein Eheideal unbewusst so gestaltet, dass seine Frau 
womöglich die magische Mutterrolle übernehmen muss. Unter dem Deckman
tel der ideal exklusiven Ehe sucht er eigentlich bei der Mutter Schutz und kommt 
so dem Besitzinstinkt der Frau verführerisch entgegen. Seine Angst vor den 
dunkeln Unberechenbarkeiten des Unbewussten verleiht der Frau eine illegitime 
Macht und gestaltet die Ehe zu einer so ’innigen Gemeinschaft’, dass sie aus in
nerer Gespanntheit beständig zu zerspringen droht, oder er macht aus Protest 
das Gegenteil mit demselben Erfolg.»1 Dette Jung-citat er anfprt i sin helhed, 
fordi det er som mpntet på Strindbergs ægteskabsskildringer og den stærke mo- 
derbinding, der præger mandens rolle deri. Denne moderbinding er imidlertid 
ikke så stærkt fremtrædende i »Oväder» som i »Pelikanen».

I den kvindelige psyke indtager »Animus» en lignende position som »Anima» 
i den mandlige, dvs. Animus repræsenterer det ubevidst mandlige hos kvinden. 
Det ideelle ægteskab er ifplge Jung det, hvor hustruen dækker mandens Anima, 
og manden dækker kvindens Animus, altså hvor ægtefællerne dybdepsykologisk 
kompletterer hinanden. » Oväder »s konflikt kan nu tolkes i lyset af denne teori. 
Den virkelige hustru, Gerda, dækker ikke mandens fantasibillede af hustruen, 
hans Anima, og en genoptagelse af ægteskabet kan kun forværre Herrns situa
tion. Den fantasiverden, han lever i, repræsenterer det ubevidste, og hans van- 
skelighed består i, at han er flygtet ind i denne verden og ikke er i stand til at 
forene den med den bevidste. Gerdas bespg er den bevidste verdens indbrud i 
den ubevidste, og resultatet bliver, at den ubevidste verden slås istykker for 
Herrn, — dog uden at han finder fodfæste i den bevidste. En forsoning med 
denne verden — hvilket udadtil må tolkes som en livsforsoning, fordi livet kræ- 
ver bevidsthed —  er ikke mulig for Herrn. Huset —  som for en ikkepsykologi- 
serende tolkning må stå som symbol for tilværelsen — bliver her med den mær- 
kelige fantasiverden, det rummer, repræsentant for selve psyken, der beherskes 
af det ubevidste: det er et hus med nedrullede gardiner og tusmprke omkring. 
Karakteristisk er det, at det er ovenpå i huset, den bevidste verden lurer i form 
af Fischers (Gerdas nye mands) lejlighed, hvor livet udfolder sig i karikatur 
(spillebulen). I kælderetagen bor repræsentanterne for den fuldstændige livsre- 
signation, dvs. nedsynken i det ubevidste, nemlig konditoren og hans kone, sidst- 
nævnte er karakteristisk nok ved at blive blind, hun siger ifplge manden, at der

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbeiuussten, s. 134.
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er ingenting at se på, »och hon önskar sig ibland vara döv med» {Sami. skr., 45, 
18). Konditoren kan måske ses som representant for det ubevidste i Herrn, 
hans »skygge». Den ubevidste sfaere i psyken, som kompletterer — o g of te 
kontrasterer mod — den bevidste sfere (det bevidste jeg), kalder Jung netop »der 
Schatten». Den treder bl. a. frem i det arketypiske skyggesymbol, som var et 
yndet symbol i romantikken (Chamissos »Peter Schlemihl», H. C. Andersens 
eventyr »Skyggen» bl. a.), o g i det ligeså yndede dobbeltgaengermotiv (f. eks. 
Edgar A. Poe’s novelle »William Wilson»). I Hedwig v. Beits aeventyranalyser 
er »der Schatten» behandlet i mange variationer, både som venligtsindet og ilde- 
sindet figur. Konditoren i »Oväder» er .en tydelig parallel til portneren i »Svarta 
handsken», en mand der indtager en vigtig position i huset, og som — som 
fremhasvet af Gunnar Ollén2 — er en udformning af det motiv, Strindberg be- 
nytter i det tredje af digtene »Gatubilder» i »Ordalek och småkonst», nemlig 
dynamoen, der nede fra sin mprke kaslder maler lys til hele kvarteret. Portneren 
er ligesom dynamoen, siger Ollén, et symbol for digterkaldet. Ifplge vor opfat- 
telse er dette en unpdig afgraensning af symbolet. »Oväder»s konditor er tyde- 
ligvis en pendant til Herrn. De har begge boet i huset fra det var nyt, og Herrn 
udtrykker sammenhsengen mellem dem således: »det är en sådan där människa 
som aldrig lyckas, har alltid något trassel; jag har liksom levat hans liv och bu
rit hans börda parallelt med min egen» (45, 11 f.). Han arbejder i en infernalsk 
varme i sit bageri i kadderen, hvor han sylter og holder ild i bageovnen og må 
fare »ut och in som en grävling ur sin håla» for at puste ud (45, 23). Hulen, 
dvs. kaelderen, synes at vaere et arketypisk symbol for det ubevidste, som sådan 
tolkes den af Hedwig v. Beit i »Symbolik des Märchens» (1, s. 34 f.); som sym
bol for en sjadelig forskansning mod omverdenen optraeder hulen-kadderen bl. a. 
i Dostojefskis »Optegnelser fra et kadderdyb». Konditoren bpr dog nasppe be- 
tragtes som et fuldbårent symbol, hverken som et helstpbt »Schatten»-symbol 
eller som en på det bevidste plan fuldt udformet intention. liden, som han 
holder igång til sin bagning, der har med livets elementare forhold at gpre (: 
han bager »bröllopstårtor» og »begravningstårtor» 45, 34), er et arketypisk 
symbol, som er staerkt fr em tr acdende i »Brända tomten» og »Pelikanen», — her 
skimtes den altså også. Ilden hprer ifplge Jungs psykologi of te sammen med 
arketypen »faderguden», der reprassenterer den åndelige side af psyken overfor 
»moderguddommen»: den materielle side.3 Den kan i snaevrere forstand med 
Hedwig v. Beit tolkes som et lidenskabssymbol {a. a., 1, s. 371); dens videre be- 
tydning, som den fremtrseder i primitive myter og riter, har Philip Wheelwright 
s0gt at samle under betegnelsen »the cosmic fire»: den er livgivende, symbol 
for familie- og kultliv, i skikkelse af solen spreder den lys over verden og er så
ledes et visdomssymbol, og den er et renselsessymbol {The hurning Fountain, 
s. 303 f.). Denne videre betydning af ilden, som den förekommer i kammer- 
spillene, skal der redegpres for i förbindelse med tolkningen af symbolernes ma
nifeste indhold.

I »Oväder» tillaegges ilden, som konditoren vogter, en positiv vaerdi, men en

2 G. Ollén, Strindbergs dramatik. En bl. a. i Symbolik des Geistes, 2. Aufl., Zürich
handbok, 1949, s. 241. 1953.

3 »Geist »-arketyper er behandlet af Jung



174 LEIF LEIFER

negativ, destruktiv ild lurer også, sk0nt heller ikke dette motiv kommer til fuld 
udformning. Det uvejr, som bryder l0s inden d0re, kommer fra den mystiske 
lejlighed på f0rste sal. Vinduerne her er udstyret med r0de gardiner, hvad der 
får konsulen til at g0re f0lgende betragtning: »De fyra röda gardinerna se ut 
som ridåer, bakom vilka man repeterar blodiga dram er...» (45, 9). Laengere 
fremme associerer han farven med selve uvejret: »Det ligger som ett rött åsk
moln över en; ...»  (45, 24). Dette er ikke blot et rammende billede, gardiner- 
nes farve har en symbolsk val0r. Den r0de farve giver associationer dels til blod, 
dels til ild, begge i betydningen noget lidenskabeligt og destruktivt. Gardinernes 
r0de farve udtrykker symbolsk, hvad der er foregået bag dem: der er udspillet 
blodige dramaer, og — »däroppe [ser ut] som efter en eldsvåda!» (45, 64).4 
Det er denne »eldsvåda», der har opbrsendt Herrns minder, destrueret hans ube- 
vidste verden, og konsekvensen bliver —  som det senere skal vises — d0den.

Det uvejr som bryder ud under stykkets gang er ganske tydeligt en parallel 
til det uvejr, som vederfares stykkets personer. Det begynder med en trykkende 
varme, bryder snart ud i lyn og driver over med en forfriskende byge. Det er 
ikke noget nyt og overraskende billede, Strindberg har brugt. Uvejrsskildringer 
som akkompagnement til voldsomme haendelser er et meget almindeligt litte- 
rsert motiv, og i daglig tale er udtryk som »et tordenvejr der renser luften» eller 
»at vaere lynafleder» yderst almindelige. Strindberg har imidlertid understreget 
parallellen kraftigt ved at kalde stykket »Oväder» og ved at lade stykkets tre 
akter f0lge uvejrets tre faser, altså fprste akt: uvejret traekker op og bryder ud, 
anden akt: uvejret når sit klimaks og går over i regn, tredje akt: uvejret klarer 
op, — det er en dybtgående analogi. Uvejret er et arketypisk mpnster. I seventyr 
optraeder uvejret som ledsagefaenomen ved forvandlinger (som symboliserer sjse- 
lelige processer: Hedwig v. Beit, 2, s. 135 f.). Maud Bodkin tolker tilsvarende 
uvejret som udtryk for en sjselekrise (.Archetypal patterns s. 46 ff.). Som vist 
kan den aegteskabstragedie, som vi får kendskab til i fprste akt, som blusser op i 
anden akt og l0ses — omend på tragisk vis — i tredje akt, tolkes som en om- 
vaeltning i psykens dybeste lag.

I »Pelikanen» m0der vi forholdet mellem jeget og dets Anima som en mo- 
derbinding.

»Pelikanen» handier om to spskendes hacvn på en mor, der med svigerspn- 
nens bistand har plaget livet af sin mand og bortpdslet hans formue, medens 
hun sultede og kujonerede bprnene. Som udslag af en grotesk ironi har denne 
ravnemoder fået haedersnavnet »pelikanen». Fra gammel tid har pelikanen väd
ret anvendt som symbol for den opofrende moderkacrlighed, fra middelalderen 
også for Kristi offerdpd, hvilket hacnger sammen med, at den ifplge overleve- 
ringen skulle rive sit bryst til blods og naere ungerne med sit blod. Det er denne 
metafor for moderkaerligheden, svigerspnnen har brugt i en sang til sit bryllup, 
og som moderen ustandselig vender tilbage til. Dette idealbillede af moderkaer-

4 R. Wellek & A. Warren, Theory of Li- representation, it becomes a symbol, may even
terature, 1955 (britisk udg.): An »image» become part of a symbolic (or mythic) system,
may be invoked once as a metaphor, but if (s. 194.) 
it persistently recurs, both as presentation and
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ligheden står i skaerende kontrast til den grelle sandhed om stykkets moder, 
navnlig hendes usaed'vanlige husholdning, der viser hende som en »vampyr», 
altså pelikanens modsaetning: blodsugeren. Det opgpr med moderkasrligheden, 
vi her mpder, var tidligere kommet til udtryk i enakteren »Moderskärlek» 
(1892), altså f0r Infernokrisen, i ren naturalistisk form. Begrebet moderkaerlig- 
hed havde Strindberg behandlet i prosaform allerede syv år tidligere i novellen 
»Fågel Fenix» i »Giftas I». Denne no velie munder imidlertid ud i en tro på og 
hyldest til moderkaerligheden, og det spaendende er, at Strindberg lader fugl F0- 
niks-billedet i novellens slutning smelte sammen med pelikansymbolet: » ... 
fågel Fenix, som steg så vacker och lugn ur den fjortonåriga guldfågelns aska, 
sedan hon lagt sina ägg och plockat dunet ur bröstet åt ungarne och närt dem 
med sitt blod, tills hon dog!» Det idealbillede, Strindberg retter d0dsst0det mod i 
»Pelikanen», har han altså selv engang taget alvorligt — en biomstaendighed, 
der uddyber det bitre perspektiv i stykket.

Moderen afslpres nemlig som en vampyr, der selv tager nasringskraften i ma- 
den og giver bprnene den udkogte mad. Hun har underernaeret bprnene med 
det resultat, at de er blevet fysisk uudviklede og ufrugtbare, medens hun selv er 
blevet »fet som ett fastage». Dette er meget udfprligt behandlet, og vi får et 
usaedvanligt indblik i hendes meget specielle kogekunst: tprstegt rype, gr0d 
m. m., navnlig hendes snedige anvendelse af naeringslpse smagstilsaetninger: 
soya og kajennepeber. Som helhed kunne disse kunstgreb samles under en be- 
tegnelse, der er at finde på et af de l0se notater Strindberg — vel ikke uden; 
ironi — har gjort til stykket: »Vampyrens lärdomar»! Det er Martin Lamms 
opfattelse, at madmotivet er kommet ind i både »Spöksonaten» og »Pelikanen» 
som fplge af Strindbergs »oförmåga att hålla sina egna småförtretligheter utan
för sina verk» (Strindbergs dramer, 2, s. 400 f.). Men Lamms biografiske tolk
ning går udenom selve problemet: madmotivets funktion i disse to skuespil. 
Strindberg var nok et psykologisk ydertilfaelde, men hans maniske ideer tog dog 
ikke sådan overhånd, at han tog motivet med alene på grund af irritation over 
personlige småfortraedeligheder, omend sådanne aktuelle forhold givetvis har 
givet ham den ydre inspiration.

Når maden indtager en så stor plads i Strindbergs forestillingsverden skyldes 
det ihvertfald ikke momentan irritation. Underernaering og dens gennemgri- 
bende konsekvenser, både fysisk og psykisk, er et gennemgående tema i selvbio- 
grafien. Den betydning han tillaegger maden kan man med Torsten Eklunds 
adlerske betragtningsmåde se som udslag af et socialt mindrevaerdskompleks. 
Det udtryk for tvang og social förnedring, der ligger i, at barnet og senere den 
voksne skal n0de dårlig mad i sig eller leve på sultekost, m0der man gang på 
gang i »Tjänstekvinnans son», allerede i fprste kapitels överskrift: »Rädd och 
hungrig». Underklasse og underernaering er sammenhprende begreber. I anden 
del, »Jäsningstiden», optraeder underernaering blandt studenterne i Uppsala og 
bprnene på folkeskolen, hvor Johan underviser. Også i novellesamlingen »Från 
Fjärdingen och Svartbäcken» m0der man underernaering som et vigtigt tema. 
Mad — og navnlig dårlig mad — spiller også en stor rolle i de fplgende vaerker 
som f. eks. »I havsbandet» og »Ett drömspel». Selvom temaet i sidstnaevnte vaer
ker kan virke parodisk på laeseren og tilskueren, er det altså ikke »småförtretlig
heter» for Strindberg. Deri ligger vel grunden til, at det optraeder som bevidst
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symbol, o g som sådant b0r det bed0mmes,5 — herom naermere i det f0lgende 
afsnit om kammerspillenes livsanskuelse. Det arketypiske indhold i madsymbo- 
let er imidlertid, som det fremgår af det föregående, staerkt domineret af digte- 
rens personlige forudsaetninger ligesom moderskikkelsen, hvortil det knytter sig.

Moderimagoet er efter Jungs psykologi, som tidligere naevnt, mandens fprste 
projektion af Anima. Det er et npdvendigt skridt i mandens udvikling at g0re 
s it Animabillede fri af moderarketypen. Mange asventyr dre jer sig ifplge Hed- 
wig v. Beit om dette. Den arketypiske moder er noget andet end den konkrete 
mor, hun er for manden det ubevidste, hvorfra hans skaebne vokser ud (Symbo
lik des Märchens, 1, s. 144). Det at give naering er n0je förbundet med »den 
store moder» (ibid., s. 167 f.), o g heri ligger altså det arketypiske i madsymbo- 
likken: »Pelikanen»s moder svigter således sin mest elementasre funktion. Ved 
siden af faderarketypen, der symboliserer ånden (der Geist), står »den store mo
der» som symbol for materien (som tidligere naevnt). For så vidt som en fri- 
gprelse af Animabilledet fra moderarketypen er npdvendig, fremstår moderen i 
sit negative aspekt som noget truende: i seventyrene en heks eller et uhyre. Det 
kvindelige uhyre legemliggpr of te »den chthonischen Aspekt der Anima, das 
Unbewusste, als Tierseele. Diese Seite der Anima wird aber fast immer als ge- 
fährlich geschildert und oft dementsprechend die Abspaltung als Befreiung auf- 
gefasst.» (ibid., s. 293). Således skal »Pelikanen»s moder nok opfattes.

Gustaf Fredén har i »Orestes och försoningen» (Lund 1955) påvist förbin
delsen mellem »Pelikanen» og Aischylos’ tragedie »Sonofferet», som indgår som 
anden del i »Orestien»; de overensstemmelser mellem de to dramaer, Fredén 
fremholder, er så påfaldende, at en förbindelse må anses for sikker. Det må 
derimod anses for usikkert, om Strindbergs udgcmgsptmkt har vasret den antikke 
tragedie; de ikke ubetydelige uoverensstemmelser mellem stykkerne synes at tale 
herimod, således spiller datteren Gerda ikke Elektras rolle som den der aegger 
broderen til hsevnen, en hasvn som desuden kun retter sig mod moderen og ikke 
mod hendes elsker — som i den antikke tragedie. Gerda synes nasrmest at vaere 
en mere sympatisk afskygning af moderen. Udkastene til stykket er svacrttolke- 
lige, men viser i hvert fald, at Strindberg under udarbejdelsen har forladt en in- 
trige, som er meget forskellig fra det fasrdige stykkes, men hvori en usympatisk 
moder har spillet en central rolle. Man g0r derfor klogt i ikke at överdrive 
hasvnmotivets grundfsestethed i stykket. At spnnen til slut driver moderen i d0- 
den ved at stikke ild på huset med den f0lge, at hun i angst springer ud fra bal- 
konen, er ikke en almindelig hsevnakt, det er jo også en selvtilintetgprelse. Un
der sin behandling af »Pelikanen»s sammenhaeng med den naturalistiske perio- 
des dramaer fremhaever Martin Lamm, at stykket slutter — som Strindbergs 80- 
talsdramaer of te g0r — med en knaldeffekt: branden. Men netop på dette punkt 
er det vasrd at masrke sig forskellen: branden er her noget mere end en effekt, 
den er et symbol. Det er ilden der formidler försoningen med moderen, gennem 
ilden genopstår moderimagoet i lutret form. Det kan indvendes, at det ikke er 
moderen der brsendes ihjel — hun springer jo ud fra balkonen — men da mo
derimagoet ifplge Jungs psykologi er en projektion, bliver resultatet det samme,

5 Sven Rinman skriver i Ny illustr. sv. av allt i vårt liv, själva födan, får härigenom
litt.hist., 4, 1957, s. 135 f. om kokkepige- en metafysisk roll.» 
vampyren i »Spöksonaten»: »Det materiellaste
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moderen brasnder og lutres med de to s0skende.6 Kulden i huset, der skyldes 
moderens naerighed med braendslet, fremstilles naest efter »madforfalskningen» 
som det mest påfaldende udslag af hendes ondskab; den kaldes »gravkyla», og 
der tales ustandselig om den. Nu da ilden bringer varmen med sig, giver hadet 
til moderen plads for medlidenhed, spnnen og datieren synker hen i de gode 
minder fra barndomshjemmet, og deres d0dsvision munder ud i en forsoning 
med moderen: »stackars mamma! hon är borta, är hon kvar på stranden? var 
är hon? Jag ser henne inte, det är inte roligt utan mamma, där kommer hon! — 
Nu börjar sommarlovet!»

Martin Lamm skriver (Strindbergs dramer, 2, s. 412): »Att en son —  låt vara 
i beskänkt tillstånd —  tar sig för att röka ihjäl sin mor såsom ohyra, gränsar 
dock till det absurda och blir ej på något sätt sannolikare därigenom att han, 
sedan modern väl kastat sig ned i gatan, talar med ömhet och saknad om 
henne.» Ja, dette er vitter ligt absurd, for »Pelikanen» föregår ikke i den reelle 
verden, men i en magisk hvor alt er muligt, og som vi vil tolke som den ube- 
vidste, men i denne magiske verden er der også en sammenhaeng mellem bran
den og försoningen. Ilden som lidenskabssymbol er et meget almindeligt faeno- 
men i litteraturen, og hos Strindberg finder vi den andre steder som i de to viser 
»Sju rosor och sju eldar» og (navnlig) »Semele, Semele» i »Ordalek och små- 
konst» som symbol for kasrligheden, der forener mand og kvinde. Således op- 
traeder ildbilledet også i »En dåres försvarstal» (26, 206), hvor kasrligheden til 
Maria står for forfatterjeg’et som en kaerlighed til moderen i hende (sie!) — her 
hedder det: » ... Och likafullt älskar jag henne, åtrår henne, åtrår brinnande att 
se henne brinna av begär till mig!» Her har vi nok en parallel til den Anima- 
fiksering til moderen, vi mener at kunne konstatere i »Pelikanen», og mod hvil- 
ken det probate middel er »heksebålet».7

Hedwig v. Beits tolkning af heksebraendingen i aeventyret »Hans og Grete» 
(Grimms aeventyrsamling) kan her bidrage til tolkningen af »Pelikanen»s brand. 
Ilden er et lidenskabssymbol, fastslår hun, som er attribut ikke blot til fader
guden, men også til moderguddommen. »In diesem eigenen inneren Feuer wird 
die Muttersubstanz, die unbewusste Seelenkraft, geläutert und dadurch gewan
delt. Die Wandlung der »Mutter», der »materia» durch Selbstvernichtung, ist 
eines der Grundmotive aller derjenigen Märchen, die in erster Linie Bilder und 
Funktionen des Mutterarchetypus zum Thema haben» (a. a., 1, s. 135).

I »Spöksonaten» får gubben Hummel, en gammel satan der kpres rundt i 
rullestol af tjeneren Johansson, ad omveje en ung student introduceret til ober- 
stens datter i det mystiske hus. Hummel vil hermed redde frpkenen, som i virke- 
ligheden er hans egen datter, og som studenten naturligvis forelsker sig i, fra 
fplgerne af den frygtelige afslpring af oberstens familie og omgangskreds, han i 
anden akt ivaerksaetter, og hvorved han selv dragés ind i malstrpmmen. I tredie 
akt i hyacintvaerelset fortsaetter studenten imidlertid hans vasrk og traenger ind

G »Alles, was unbewusst ist, ist projiziert; 
d. h. es erscheint als Eigenschaft oder Ver
halten des Objektes. Erst durch den Akt der 
Selbsterkenntnis werden dann die entspre
chenden Inhalte dem Subjekt integriert, damit 
vom Objekt abgelöst und als psychische Phä-

1 2 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Samlaren i960

nomene erkannt.» C. G. Jung, Über die Psy
chologie des Unbeivussten, s. 161, eiteret ef
ter Jolan Jacobi, a.a., s. 160.

7 I Danmark er »Pelikanen» blevet op- 
fprt under titlen »Heksebålet».
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til »sandheden» om fr0kenen med den f0lge, at hun synker d0ende om bag 
»dpdsskaermen».

»Spöksonaten» har af Göran Lindström8 vaeret gjort til genstand for en no
get kunstig sammenligning med Ibsens »Vildanden». Sammenligningen kaster 
nok en del lys over förståelsen af begge dramaer, men der findes intet der beviser 
om Strindberg, at »stommen till Spöksonaten tog han av allt att döma från 
Vildanden», — dertil er lighederne alt for overfladiske. Det eneste i Lindströms 
afhandling, vi her kan gå med til, er dramaernes faelles lighed med Shakespeares 
»Hamlet». Her bevaeger vi os for Strindbergs vedkommende også på et godt 
virkelighedsgrundlag: Strindberg beskacftigede sig vitter ligt meget med Shake
speares drama på den tid, da han skrev »Spöksonaten».9 Men Lindströms op- 
fattelse af studentens »afslpring» af frpkenen som et sjaelemord og af studenten 
som en »sanningsterr orist» å la Gregers Wer le giver en lidt skacv opfattelse af 
stykket, som vi skal vende tilbage til i förbindelse med livsholdningen.

Stykkets fantastiske handling frister unaegtelig til at s0ge forklarende momen
ter i forfatterens personlige oplevelser og litteracre kilder, men en universalfor- 
klaring på »Spöksonaten»s maerkvaerdigheder kan vel naeppe findes. Vi skal her 
pege på et mytisk-dramatisk mpnster i dramaets oplacgning, som har en stor be- 
tydning. I fprste akt arrangerer Hummel, at studenten skal stifte bekendtskab 
med obersten og hans datier i operaen. Den opera han skal h0re er Richard 
Wagners »Die Walküre». Dette kunne synes underordnet, men det er påfal- 
dende som Strindberg understreger det: operaens navn förekommer i alt 6 gange 
i denne akt. Hummels sidste replik, inden han forlader scenen, er: »Arkenholz, 
glöm inte Valkyrian.» Skulle der mon ligge en skjult mening fra Strindbergs 
side i disse ord? De mange gange operaen nacvnes tyder unaegtelig herpå.

»Valkyrien» slutter med fplgende motiv: valkyrien Brünnhilde bliver af sin 
fader, guden Wotan, udstpdt af valkyriernes skare:1

B rünnh ilde : N im m st du  m ir alles, 
was einst du  gabst?

W o tan : D er dich zw ingt, w ird  d ir’s entziehn!
h ieh er auf den  B erg 
banne ich dich; 
in  w ehrlosen  Schlaf 
schliesse ich dich; 

der M ann  dann  fange die M aid, 
der am  W eg e  sie fin d e t un d  weckt.

Valkyrien skal tilhpre den mand, som vaekker hende af den dybe tryllespvn, W o
tan vil saenke hende i. — Brünnhilde beder imidlertid indtraengende om i s0v- 
nen at blive beskyttet på en sådan måde, at kun en frygtlps helt vil vaere istand 
til at befrie hende:

D ie  Schlafende schütze 
m it scheuchende Schrecken:

8 G. Lindström, Strindberg contra Ibsen. 
(Något om Vildanden och Spöksonaten), 
{Ib sen-ar b ok, 1955-56, Skien 1956, s. 77-
98·)

9 Strindberg skriver om Hamlet i En blå 
bok og i Brev till Intima teatern.

1 Citaterne er fra Richard Wagner, Der 
Ring des Nibelungen, Gesammelte Schriften 
und Dichtungen, 6, herausgegeben v. W. 
Golther, Berlin u. a. U. ä.
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dass n u r e in  furchtlos 
freiester H eld  
h ier auf dem  Felsen 
e inst m ich  fand!

Wotan b0nh0rer hende:

. . .  e in  bräu tliches Feuer 
soll d ir n u n  b rennen , 

w ie n ie e iner B raut es gebrannt!
F lam m ende G lu t 
u m glühe  den Fels; 
m it zehrenden  Schrecken 
scheuch’ es den Z agen; 
der Feige fliehe 
B rünnh ildes Fels: —  

denn  einer n u r freie  d ie B raut, 
der freier als ich, der G ott!

Efter med et kys at have övergivet hende til s0vnen forsvinder Wotan i flamme- 
havet. — Det er dette motiv, som videref0res i naeste del af »Nibelungens ring»: 
»Siegfried», som slutter med, at titelfiguren befrier Brünnhilde. Når vi nu erind- 
rer os, at studenten introduceres i »Spöksonaten» som helt i god gammeldags 
forstand (: han har den föregående dag reddet et barn ved en ulykke, og Hum
mel har genkendt ham fra et billede i avisen), og at Hummel af tjeneren Jo
hansson sammenlignes med en asagud ·— ganske vist ikke Odin, men Thor2 — 
er parallellen ret tydelig. Ligesom Wotans datier Brünnhilde i sin tornerosespvn 
venter sin befrier, således venter »Thor»s datter, frpkenen, sin heit, men — her 
kommer forskellen ind — i stedet for at befri sin elskede ender han med at 
»myrde» hende. Studentens »mord» på frpkenen består imidlertid i fprste in
stans i, at han — med et segte strindbergsk udtryk —  »vsekker» hende. Selve 
udtrykket kommer ikke frem her, men det er tydeligt, at frpkenen er en »s0vn- 
gasnger» ligesom Gerda, datteren i »Pelikanen». Det viser sig, når hun svarer 
studenten på hans spprgsmål, om hun elsker oprigtighed: »Ja, måttlig!» (45, 
206). Hun tåler ikke sandheden om den verden, hun lever i, fordi den vil vadkke 
hende af dvaletilstanden: »Säg det icke, för då dör jag!» (45, 207). I »Pelika
nen» siger Gerda fuldstsendig det samme, blot med anvendelse af spvngsenger- 
billedet: »Tyst! Jag går i sömnen, jag vet det, men jag vill inte bli väckt! Då 
skulle jag inte kunna leva!» (45, 246). Betegnende nok förekommer den anek- 
dote studenten fortaeller om sin far (45, 207 f.) i en »Blå bok»-optegnelse om 
»Somnambulismen och clairvoyance i vardagslivet» (46, 62). Det er sandheden 
om tingenes virkelige tilstand, der udg0r heltens »pr0ve» i »Spöksonaten» — 
hyacintvasrelset kaldes netop »prövorummet» (45, 202) — og denne pr0ve har 
studenten ikke tålmodighed til at bestå, men vender »sandheden» mod frpkenen.

Ligheden mellem »Valkyrien»-»Siegfried» og »Spöksonaten» kan resumeres: 
ligesom hos Wagner vsekker i »Spöksonaten» en helt en sovende »gudedatter». 
Forskellen skal vi lsengere fremme komme ind på.

Med Strindbergs indstilling til Wagner forholder det sig lidt ejendommeligt.

2 »Han vill härska... Hela dagen drar (han) härjar med människors öden, dödar
han omkring i sin char likt guden Thor . . . .  sina fiender och förlåter aldrig.» (45, 169.)
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Han kunne ikke fordrage Wagners musik — i en »Blå bok»-optegnelse kalder 
han Wagner »det ondas musikaliska representant» (46, 213) og en lige så hård 
medfart får komponisten i »Svarta fanor». Helt konsekvent har Strindberg dog 
ikke vaer et i »det sunda hatet mot det onda». På en liste over den musik, han 
pnsker skal anvendes til Intima teaterns opsaetning af »Ett drömspel», naevner 
han nemlig bl. a. »Motiv ur ’Mästersångarne’». At Strindberg interesserede sig 
levende for digt er en Wagner er der imidlertid flere vidnesbyrd om. Således tog 
han i det dramatiske fragment »Holländaren» (skrevet sommeren 1902) den 
wagnerske udformning af sagnet om »Den flyvende Holtender» op til behand
ling, og i et forslag til Intima teaterns repertoire medtager han »Tristan og 
Isolde», som han tarnker sig opfprt uden musik (sic!).

Taget under et skulle der altså vasre god stptte for vor antagelse, at »Spök- 
sonaten»s handling står i en vis tilstrsebt motivmasssig sammenhaeng med »Val- 
kyrien» (og »Siegfried»).3 Herigennem har Strindberg bragt et arketypisk motiv 
ind i stykket, som vi navnlig kender fra aeventyret »Tornerose».

Men operaens og asventyrets lykkelige slutning mangler her, »opvsekkelsen» 
skiller de to unge i steden for at forene dem. Frpkenen er tydeligvis en Anima- 
figur, som befinder sig i hyacintrummet omgivet af blomster. Dette symbol, 
blomsten, er ifplge Hedwig v. Beit (1. s. 415 f.) udtryk for »das Selbst», et be- 
greb hvormed Jung for står »Totalität des bewussten und unbewussten Psyche.» 
»Das Selbst» er den ideale personlighed, som er i balance mellem den ydre og 
den indre verden.4 I »Spöksonaten» er blomsten — som ofte i aeventyrene — ty- 
deligt förbundet med Anima. I tredje akt spprger studenten: »Är detta er själs 
blomma?», og frpkenen svarer: »det är min enda...»  (45, 196). Og han erkte- 
rer hende sin kaerlighed, idet han fortasller hende, hvad han elsker hos blomsten: 
»Jag älskar den över alla andra, dess jungfruliga gestalt som smärt och rak re
ser sig från rotskivan, vilar på vattnet och sänker sina vita rena rötter i det färg
lösa flytande; jag älskar dess färger; den snövita oskyldiga rena, den honing- 
gula ljuva, den skära unga, den röda mogna, men över alla den blå, daggblå, 
den djupögda, den trofasta. . .  jag älskar dem alla, mer än guld och pärlor, har 
älskat dem sedan jag var barn, har beundrat dem, emedan de besitta de vackra 
egenskaper jag saknar__ » (45, 196 f.). Den jomfruelighed hos blomsten, stu
denten fremhaever, er n0je förbundet med Animabilledet. Hedwig v. Beit over- 
sastter den med »ein Nicht-mit-weltlichen-Dingen-Vermischtsein» (1, s. 284 f.). 
Studentens videre udtegning af hyacintsymbolet lader sig forene med en tolk
ning af blomsten som Selbst-symbol; den livsanskuelse, der her tegges ind i 
symbolet, er buddhistisk-farvet:

R otsk ivan  är jo rden  som v ilar p å  v a ttn e t eller ligger i m yllan; nu  sk ju ter stängeln 
upp , rak  som  världsaxeln , och i dess övre ända sitta de sexstråliga stjärnb lom m orna. 
F röken: Ö ver jo rden  stjärnorna! O, det är stort, var fick n i det, såg n i det?
S tudenten: Låt m ig  tänka! —  I edra  ögon! —  det är således en avb ild  av K o sm o s . . .

3 »Nibelungens ring» opfprtes på Kung
liga teatern i Stockholm i årene 1895-1907, 
hvor Strindberg kan have hprt forestilling- 
erne. »Valkyrien» kom fprst op 1895, altså
mens Strindberg endnu ikke var flyttet hjem 
til Sverige, men den var på repertoiret endnu 
i begyndeisen af 1899.

d Jungs analytiske terapi spger netop at 
drage dele af det kollektive ubevidste ind un
der bevidstheden for derigennem at forvandle 
personligheden til »das Selbst».
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D ärfö r sitter B uddha m ed ro tsk ivan  i jorden, ruvande  m ed sina blickar för 
a tt se den växa u t och u p p å t o m bildande  sig ti ll  en h im m el. —  D en  stackars 
jo rden  skall b li him m el! D et vän tar B uddha på! (ib id .)

Det der umuligg0r studentens förening med fr0kenen, dvs. en bevidstg0relse 
af Animaimagoet, det kvindelige fortracngte i manden, er at han ikke kan for- 
sone sig med det lave o g jordbundne i hende. Denne side af Animas natur er 
projiceret over på kokkepigevampyren, den groteske pendant til »Pelikanen»s 
modervampyr. Kokkepigeuhyret h0rer tydeligvis sammen med frpkenen, hun er 
den dcemoniske side af Anima, Hummelarven i frpkenen:
Studenten:
Fröken:
S tudenten:
Fröken:

Studenten:
Fröken:

Studenten:
Fröken:

K ör b o rt henne!
V i kan inte!
V arför?
V i vet inte! H o n  går inte! Ingen  rår p å  h enne  —  h o n  har ju  tag it k raften  
från  oss!
Får jag  köra b o rt henne?
N ej! Det skall vist vara som det är! —  N u  är ho n  här! Så frågar hon  vad 
som skall vara till m iddan , jag svarar det och det; h o n  gör invän d n in g ar, och 
så blir det som hon vill.
Låt hen n e  bestäm m a själv, då!
Det vill hon inte. (45 , 200  f. —  k u rsiveringerne  er m ine.)

Animas dobbeltnatur: frpkenen-kokkepigen er en dramatisk manifestation af 
det billede Strindberg bruger i »Till Damaskus III»: »Jag sökte i kvinnan en 
ängel som skulle låna mig sina vingar, och jag föll i armarne på jordanden, . . .  
jag sökte en Ariel och jag fann en Caliban.» (29, 277); » ... jag bad att få er 
till maka i ett hem, vi diktade, sjöngo och spelade, och så inträdde koker
skan ...»  hedder det i »Spöksonaten». Animas dacmoniske aspekt — heksenatur 
eller dyreskikkelse el. lign. — o g de vanskeligheder dette bereder helten, der 
opspger sin Anima, er tema for adskillige aeventyr. I mange af disse forenes hel
ten dog til sidst — efter en fornyet vandring med mange forhindringer — med 
den genfundne Anima, i andre aeventyr bliver skilsmissen mellen helten og 
Anima, hvis dacmoniske side han er kommet til at se, definitiv og slutningen 
tragisk.5 Dette sidste er tilfseldet her, frpkenen d0r, og f0rst d0den försöner 
ved at udslette hendes vsesens disharmoni.

En side af kammerspillenes mystiske symbolverden har vi s0gt at forklare ud 
fra C. G. Jungs teorier som konflikten mellem manden og hans Anima, en kon
flikt som ikke har sin grund i personlige forhold, sk0nt dens udformning er prac- 
get af personligheden Strindberg, men som er faellesmenneskelig, kollektiv. Vi 
har hermed holdt os til nogle få arketypiske symboler, som var lettest tilgasnge- 
lige for en tolkning, dels fordi de var forbundne med de grundlasggende be- 
greber i Jungs psykologi, dels fordi de trådte ret klart frem. Andre har vi ladet 
ligge som f. eks. gubben Hummel, en ret kompliceret figur, og hele »Brända 
tomten», på hvilke arketypeteorierne utvivlsomt også ville give gode resultater.

En analyse af de ubevidste grundmpnstre i stykkerne giver imidlertid et alt 
for ensidigt billede af symbolverdenen. Den skal derfor i det fplgende suppleres

0 Der henvises til Hedwig v. Beit, 2, kapitlet »Die Erlösung der verzauberten Prinzessin».
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med en analyse af det håndgribelige symbolindhold og den livsholdning, der kan 
tolkes derudaf.

Den udlaegning af livsholdningen, der i det f0lgende skal fremfpres, ligger på 
linie med Martin Lamms, men lsegger vasgten på at se symbolernes samspil deri. 
Herigennem s0ger analysen at påvise, at livsholdningen skasrpes til absolut ver- 
densfornaegtelse — dvs. fornacgtelse af både den virkelige verden og fantasiver- 
denen — allerede i »Oväder», som altså, sin afdasmpethed til trods, må anses for 
sortere end Lamm har villet det. Arvesyndsproblematikken i »Spöksonaten» un- 
derstreges, og kammerspillenes livssyn ses til sidst i sammenhceng med Strind
bergs dramatiske digtning f0r og efter. At »Spöksonaten »s skserpede livssyn 
skulle afspejle de fysiske smerter ved en genopblussen af Strindbergs hudlidelse 
— som Gunnar Ollén har villet det (i »Strindbergs dramatik») — skulle her
med kunne impdegås.

III
Et symbol, som går igen i alle de fire her omhandlede kammerspil (og tillige i 
det femte »Svarta handsken») er huset. For en ikkepsykologiserende tolkning 
står det som symbol for tilvserelsen.

»Oväder»s hus har — som de andre kammerspils — et mystisk skasr over 
sig. Der har vceret sygehjem i det, og man har kprt lig bort derfra, fortacller 
konditoren (45, 9), »här har de dragit in med bröllopsvagnar och ut med lik
vagnar. ..», siger Herrn (45, 12). Lsengere fremme kommer han med en tilsva- 
rende kontrast: »bröllopstårtan» — »begravningstårtan» (45, 35). I huset lever 
man, og der dpr man. Det kaldes »det tysta huset» af konditoren, men som han 
tilfpjer: »Här har emellertid spelats dramer...»  (45, 9). Det er et sådant drama 
vi fplger i og udenfor huset; da »dramaet» er forbi, og uvejret er klaret op, kal
des det atter »det tysta huset». Herrn er bundet dertil gennem minderne (45, 
11), han og konditoren har begge boet der fra huset var nyt. Förbindelsen mel- 
lem denne hussymbolik og den opfattelse den celdre Strindberg havde af huset 
som en levende organisme, som tydeligst kommer frem i den lille erindringsbog 
»Ensam» (1903), er klart påvist af Martin Lamm i »Strindbergs dramer», og 
der er derfor ingen grund til at gå nacrmere ind derpå.

Den cegteskabstragedie som blusser op i dette hus i stykkets anden akt daekker 
over en dybtgående efterprpvning af det verdensbillede, Herrn har dannet sig. 
Lamm fortolker slutningen af »Oväder» således: »Redan i början av dramat har 
Herrn sagt till Brodern, som frågat honom om hans minnen ej spöka för honom: 
’De spöka icke; de äro mina dikter på vissa verkligheter, men om de döda skulle 
gå igen, det vore spöken!’ (s. 39) De döda ha gått igen, och mötet med hustrun 
har för ett ögonblick grumlat den vackra minnesbilden av henne. Nu när hon 
på nytt är borta, är han åter fri att dikta om deras förhållande till något vackert 
och oförgätligt. ’När tid gått förbi, äro alla minnen vackra’, har han förut sagt 
till Louise, (s. 45.) Vi möta i själva verket i Oväder samma grundtanke som i 
Svanevit och i tredje delen av Till Damaskus. Det är endast på avstånd, i läng
tans eller minnets skimmer, som kärleken kan bibehålla sig ren och skär.» 
(Strindbergs dramer 2, s. 381.) Det er påfaldende, at de to citater Lamm anfp- 
rer som stptte for tolkningen ikke er fra slutningen, men fra ffir mfidet med 
hustruen har fundet sted. Det siger sig selv, at en sådan tolkning ikke kan have
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megen vaegt. Så meget masrkeligere er det, a t hverken C. J. Elmquist (i »Strind
bergs kammerspil») eller Sven Rinman (i »Ny ill. sv. litt.hist.») har haft noget 
at indvende herimod; Gunnar Ollén giver derimod (i »Strindbergs dramatik») 
udtryk for en opfattelse, som ligger på linie med den tolkning, der i det fplgende 
skal fremlaegges. Lad os prpve at sastte de to citater ind i deres rette sammen- 
haeng. Herrn o g Louise, husholdersken, sidder og spiller skak, hvorved fplgende 
replikker falder:
Louise: D et är icke bra a tt sitta  för länge i gam la m innen .
H errn : V arfö r in te  det? N ä r  tid  g å tt förb i, äro a lla  m in n en  vackra. (45 , 33.)

Herefter fplger en scene — eller en raekke af små optrin — som demonstre- 
rer Herrns vanskelighed ved at falde til i den ensomhed, som fplger med »alder- 
dommens ro». I den fplgende scene er broderen kommet tilbage fra sin spad- 
seretur, og Herrn opfordrer ham til at spille skak med sig, men broderen vil 
hellere snakke:
H errn : . . . .  m en  vi kom m er så lä tt in  i det fö rflu tn a  . . .
B rodern: Så g löm m er m an  det närvarande . . .
H errn : D et finns in te t närvarande, det som  nu  går är det tom m a in tet; fram om  eller

bakom  —  h äls t fram om , ty där ligger hoppet!
B rodern: H oppet, om  vad?
H errn : En fö rändring !
B rodern: Väl! D u  vill säga a tt du  få tt nog av å lderdom ens ro?
H errn : Kanske!
B rodern: Säkert alltså! O ch om  du nu  finge välja  m ellan  ensam heten  och det fö r

gångna . . .
H errn : Inga spöken dock!
B rodern: D in a  m in n en  då?
H errn : D e spöka icke . . .  etc. (45 , 38 f.)

Det fremgår af disse dobbeltbundede replikker, at Herrn ikke saetter sit håb til 
en genopstandelse af det der har vceret. Håbet må vaere håbet om en bedre ver- 
den hinsides denne, og ikke, som broderen tror, håbet om et nyt asgteskab. Det 
fremgår af ovenstående, at Herrn er fuldt forberedt på, hvad et mpde med for
tiden vil kunne indebacre. —  Så kommer opgpret mellem de tidligere acgtefasl- 
ler, og i begyndeisen af sidste akt mpder vi dette replikskifte:
H errn : . . . . h o n  kom  in  och förstörde m in a  m innesb ilder; h on  u tp lånade a llt vackert 

jag göm t, och där finns in te t kvar.
Louise: D e t är ju  befrielsen!
H errn : Se så to m t det ser u t, därinne! Som efter en f ly t tn in g . . .  (45 , 64.)

Ja, her har et par illusioner holdt flyttedag. Nu er kun paradisdrpmmen til
bage, og når Herrn til slut siger, at minderne kan laegge sig til ro og sove, må 
det forstås som en af sked til minderne. Det er rigtigt, at vi i »Oväder» mpder 
samme grundtanke som i tredje del af »Till Damaskus» og i »Svanevit», at kaer- 
ligheden kun kan forblive ren og skaer i minderne og laengslen, men her har 
Strindberg draget den konsekvente slutning af en sådan lsere, nemlig at kaerlig- 
heden er en illusion. »Oväder» var jo også, som Strindberg skrev til fru Bosse: 
»en smärtsam dikt, med vilken jag ville skriva ut dig och Lillan ur mitt hjärta», 
— lad så vaere at dette ikke lykkedes Strindberg, den brevveksling, hvori dette 
brev indgår, er i sig selv et dementi.
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Lad os se nsermere på, hvorledes stykkets konflikt forlpber. I fprste akt befin- 
der vi os udenfor huset, i anden akt inde i Herrns stue, i tredje atter udenfor. 
Dette sceneskifte svarer handlingsmsessigt til udviklingen: fortiden betragtes som 
minder (stilhed f0r stormen) — minderne bliver til virkelighed o g rykker Herrn 
ind på livet (tordenvejret) — befrielse for minderne (uvejret er klaret op). Selve 
opgpret mellem Herrn o g Gerda, »uvejret», föregår altså inde i huset. Martin 
Lamm mener, at det ikke er til dramaets fordel, at tilskueren fpres ind i huset. 
Men dette er ikke et tomt kompositorisk trsek; opgpret med minderne, der har 
taget virkelig skikkelse, må föregå der, hvor de hprer til, og opgpret ville ikke 
få den samme intensitet udenfor huset som i det lukkede rum.6 Selve det sce- 
niske forlpb: udenfor — indenfor — udenfor peger ud over sig selv, udtrykker 
symbolsk den sjaclekrise, som også uvejret giver udtryk for.

Sluttelig vil vi gå et skridt videre i tolkningen af huset som symbol for til- 
vasrelsen. Vi erindrer os, at stykket föregår i »rötmånaden», august. Det er h0st, 
modningens og forgeengelsens tid, begyndeisen til vinterens mprke. »Det är vår 
årstid, gubbar! ...» , siger Herrn (45, 74), en yderst tydelig analogi. Herrn har 
tidligere i stykket (45, 13) sagt om alderdommen: »Ja, visst är det skönt; jag 
gör opp mitt bokslut med liv och människor, och har redan börjat packa in till 
resan;». At sådanne dpdstanker virkelig lå den da kun 58-årige Strindberg naer, 
viser et brev til Schering 27/3 1907, hvori han skriver, at han har på fornem- 
melsen, at kammerspillene er hans »Sista Sonater». Vi vover derfor at tolke også 
slutningen af »Oväder» som en dpdstanke af samme traditionelle metaforiske 
type som den ovenfor citerede replik (altså: rejse = d0_  flytte = d0):

Stäng fönsterna, och drag  sen ner gard inerna , så få m in n en a  gå och lägga sig a tt sova, 
i ro! Å lderdom ens ro! O ch i höst fly ttar jag  från  det tysta huset.

Den alderdommens ro, Herrn priste i stykkets begyndelse, nåede i lpbet 
af et par timer at afslpre sig som et tyndt lag fernis over en dyb ensomheds- 
fplelse og bitterhed, som h0rer sammen med den afstand fra det virkelige liv, 
hvori Herrn befinder sig. Men han er blevet klogere. Illusioner ne er blevet 
knust ved konfrontationen med fortiden, og han kan bekende sig til den ende- 
lige ro, dpden!

»Brända tomten» handier om en fremmed, der kommer hjem fra Amerika 
efter 30 års udlasndighed og finder sit barndomshjem brasndt ned. I ruiner ne 
kommer mange skjulte ting for dagen, og forhold, der går tilbage til barn
dommen opklares nu. Alt er humbug og svindel, alle er mistasnkt for brand
stiftelsen, og om også de viser sig at vaere uskyldige i den sag, så er de skyl
dige i et andet forhold. »Skulden kvittas! Målet avskrives, saken kan icke ut-

6 Ved iscenessettelsen af »Fadren» på In 
tima teatern havde Strindberg oprindelig vil- 
let bruge »draperiscen», men han og Falck 
gik senere bort fra ideen: »En draperiscen 
var ju inte lika naturlig för trettio år sedan 
som nu. Dessutom ger ju en draperiscen fritt 
spelrum åt fantasin och har kanske benägen
heten att vidga vyerna mer än att koncentrera 
dem. I Fadren ville vi däremot betona det

slutna rummet, den kvävande miljön, indivi
dens kamp mot en omvärld, och Strindberg 
övergav snart i detta fall tanken på drape- 
rierna.» A. Falck, Fem år m ed Strindberg, 2. 
uppl., 1935, s. 208. Eksemplet er en ud- 
masrket parallel til forholdet med »Oväder», 
som ganske vist blev skrevet et år fpr denne 
iscenesaettelse af »Fadren» 1908.
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redas, parterna avträda...» , siger Främlingen, og med en vis helgenglorie 
som den ene retfserdige i Sodorna forlader han det korrupte barndomshjem.

Huset er som i »Oväder» et symbol for tilvaerelsen; en del forhold og re- 
plikker der belyser dette er fremdraget af Lamm i »Strindbergs dramer» og 
skal ikke gentages her. Det hus, der fremstilles i »Brända tomten», er gen- 
nemfordaervet, fuldt af bedrag fra kaelder til kvist. Sel ve jorden omkring hu
set er fordaervet, herom drejer sig fplgende samtale mellem stykkets unge:
A lfred: M en vi m åste u t h ä rifrån  —  ut! Far säger a tt jo rden  h ä r är u ts u g e n . . .  
M atilda: Jag  hö rde a tt stybben efter b ran d en  skulle köras u t p å  landen  och fö rb ä ttra  

jo r d e n . . .
A lfred: D u  m enar askan . . .
M atilda: Ja, det skall vara b ra  a tt så i a s k a n . . .
A lfred: N y  jo rd  är b ä t t r e . . .  (45 , 133.)

Menneskeopfattelsen er dybt pessimistisk. Vi er alle, hvad Strindberg med 
et yndlingsudtryk kalder »hopljugna karaktärer», det gaelder én selv såvel 
som de andre, — fprst opdager man det hos de andre, siden hos sig selv, og 
det sidste er vaerst. Den »hopljugna karaktären»s liv former sig som s0vn- 
gasngeri, at blive vaekket er for ham på samme tid en befrielse og en kata- 
strofe.

liden, som i »Oväder» kun anes, spiller her en stor rolle som symbol. Det 
er ilden, der har sat alt igång: pdelagt huset (den rådne tilvserelse) og stillet 
bedraget åbent til skue. Ilden er altså ikke blot destruktiv, — som afslprer er 
den en positivt virkende kraft, den er rensende. Og som det fremgår af de 
unges samtale også fornyende: »det skall vara bra att så i askan...», siger 
Matilda, medens Alfred dog foretraekker ny jord. Ilden er npdvendig for, at 
de skjulte ting skal komme for dagens lys, således afslprer den studentens for
hold til farverens kone: »Jo, när de bröt opp studentens dörr, så hitta de fullt 
med hårnålar på golvet, det kom i dagen likvisst, men det måste eld gå över 
först...»  (kursiveringen er min). »Jag har haft så ont här i huset, så att jag 
önskade eld på mången g ån g ...», siger Alfred (45, 132). Det er derfor han er 
gået hen for at se på brandtomten. Alle dragés til branden som myggene til 
lyset, tales der om et sted (45, 115). Alle er på et eller andet punkt knyttet til 
det, der er braendt op, og derigennem til ilden.

Fra spprgsmålet, om hvem der har skyiden for ildpåsaettelsen, fprer bran
dens afslpringer os over til en konstatering af alles indbyrdes skyld. Ilden er 
udtryk for den strindbergske forsoningslaere, det er en skasrsild, ikke en hel- 
vedesild. Over de forkullede rester af tilvserelsens lpgne rejser de blomstrende 
frugttraeer sig, symbolet for det lutrede liv. Men hvordan har Strindberg naer- 
mere tsenkt sig denne forsoning? kan man sp0rge. Bertel Gripenberg udlaeg- 
ger den i en samtidig recension for kammerspillene i almindelighed således: 
»Det behöfver icke sägas, att Strindberg i dessa sina senaste skådespel står 
friare från illusioner än någonsin. För honom är mänskligheten längesedan 
räknad och vägd och funnen för lätt. Och med en konsekvens utan like, utan 
att skona någon eller något, för han knifven; — men det är en åtskillnad 
mellan den nuvarande och den forne anatomen: där han fordom blott med 
skadeglädje (eller kanske utan) nöjde sig med at uppvisa rötan, där anvisas 
nu äfven botemedlet, eller åtminstone vägen till förbättring. ’Där ondt skett,
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måste eld gå fram.’ Efter brottet följer straffet, efter straffet försoningen. Åt
minstone för några. Vägen till Damaskus skymtar fram. Och det är en väg 
genom eld och tårar, öfver sten och törne. / Intet får bli fördoldt, allt skall i 
dagen, allt skall värdesättas, enligt sin natur och art. Och först då allt är be- 
taldt och vedergällt, kan försoning vinnas.»7

Sk0nt der er meget rigtigt i dette, tager Gripenberg nok fejl i at skimte 
vejen til Damaskus. Den vej har Strindberg forladt i kammerspiilenes skaer- 
pede livssyn. Meget peger hen imod, at branden skal opfattes som en endelig 
regnskabsafgprelse, en Nemesis divina — sådan som Gripenberg opfatter den 
—  men Strindberg giver ikke guddommelig absolution, idet han henlaegger 
sagen, sk0nt dette havde vaeret konsekvent. »Domsafsigelsen» er ikke en för
soning med tilvasrelsen, men kun en konstatering af, at den ikke kan blive 
anderledes. Branden er kun en forsmag på den virkelige verdensbrand, som 
vi mpder i »Pelikanen».

Strindberg s0ger ikke lsengere en forsoning at leve på, men en forsoning 
han kan d0 på. Det er en addet mand, der skriver sine »sista sonater». Der- 
for falder det ham svsert at anvise de unge, Alfred og Matilda, en bedre til- 
vaerelse. At udvandre, som Alfred har i sinde (45, 132) er nasppe nogen l0s- 
ning. Man kan have sine mistanker om, hvordan deres forhold ville forme 
sig på splvbryllupsstadiet, dersom Strindberg havde ladet os opleve det. En 
anden samtidig kritik af Bo Bergman kan have ret, når den hasvder, at »det 
är Nemesis, icke Fågel Fenix som föds ur askan.» (eiteret efter Falck a. a. 
s. 92), for der intrasder ingen Katharsis i stykket. Men i stedet ssetter Strind
berg en kristen forsoning gennem d0den. Dette kommer måske bedst frem i 
Främlingens samtale med svigerinden:
Frun: N ä r  in g en tin g  h åller a tt ta i, vad skall m an  då hålla  sig till?
Främ l.: V et n i in te  det?
Frun: Säg det! Säg det!
Främ l.: Bedrövelse gör tålam od; tålam od gör fö rfarenhet, fö rfaren h et gör hopp ; m en  

h o p p e t låter icke kom m a p å  skam.
Frun: H o p p e t ja!
Främ l.: Ja, hoppet!
Frun : Tycker n i a ld rig  det är ro lig t a tt leva?
Främ l.: Jo  visst; m en även det är en v i l la . . .»  (45 , 138 f.)

Og lidt längere fremme:
Frun: V ad skall jag göra?
Främ l.: Lid! D et går över! Ä ven det är en fåfänglighet.
F run : Lid?
Främ l.: Lid! M en hoppas!
F run : Tack!
Främ l.: Och tag  till tröst —
Frun: V ad?
Främ l.: A tt n i icke lider oskyldigt.» (43, 1 4 0 -1 4 1 .)

Lidelsen fprer frem til d0den, og da intrasder »Katharsis». Håbet gaelder en 
bedre tilvasrelse efter denne, — ligesom det håb der taltes om i »Oväder» — 
her formuleret i Paulus’ ord om Guds herlighed (Romerbrevet 5, 3-5; citatet

7 Bertel Gripenberg, Strindbergs kammarspel. (Finsk tidskrift, 64, s. 278-81.)
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viser verbal overensstemmelse med Bibelsällskapets bibel 1819, hvor skrift- 
stedet slutter: »Men hoppet låter icke komma på skam, ty Guds kärlek är ut- 
guten i wårt hjerta, genom then Heliga Anda, som oss gifwen är.»). Er Strind
berg et pjeblik fa Idet for f risteisen til i det blomstrende aebletrae utopisk at 
forestille sig et nyt, rent liv på denne side graven, så har han i hvert fald 
garderet sig ved at g0re opmaerksom på blomsternes ubestandighed (45, 79).

Pessimismen er så grotesk, at man har svaert ved at forestille sig, hvorledes 
den skulle kunne have appel til et möderne menneske. Men man kan med 
Martin Lamm beklage, at det storslåede idedrama er blevet haengende i alt for 
mange personlige opgpr. Når Lamm imidlertid ikke kan finde »några logiska 
skäl för att allt detta skall meddelas läsaren» (Strindbergs dramer 2, s. 389), 
må man indvende, at der er en logisk konsekvens bag Främlingens påvisning 
af skyld i stort og småt. Blot ville det have gavnet stykkets idé, om også han 
havde båret sin del af syndebyrden. At heller ikke han er en engel, antyder 
han selv, når han siger: »När man sett sig mätt på de blå dunster, så vänder 
man ut och in på ögonen och tittar sig själv in i själen. Där finns verkligen 
något att se p å .. . /F ru n :  Vad ser man där? / Främl.: Sig själv! Men när 
man sett sig själv, så dör man!»

I det naeste kammerspil »Spöksonaten» uddyber Strindberg dette perspektiv 
og graver sig helt ned til arvesynden.

Også »Spöksonaten» udspiller sig i og omkring et hus, der står som symbol 
for tilvasrelsen. Studenten pnsker sig ind i huset, — det er ensbetydende med alt, 
hvad han pnsker sig af livet: en borgerlig tilvaerelse med penge i banken, kone 
og bprn. Det har også vaeret Hummels tjeners dr0m at komme ind i huset 
(45, 174). Lidt laengere fremme siger denne Johansson imidlertid: »Det var ett 
fasligt hus . . .  Och hit in önskade sig studenten som till paradiset...»  (45, 177). 
Han har nok glemt, at også han 0nskede sig derind, skpnt han ikke föregav at 
nsere så store illusioner derom som studenten. Huset-tilvasrelsen tager sig udefra 
ud som noget 0nskvaerdigt, men indefra oplever vi det som et »fasligt hus»; vi 
kan måske saette fplgende replikskifte i förbindelse hermed (det er Hummel der 
fortaeller studenten om husets beboere):
Studenten: D e t var faslig t invecklat!
G ubben : Jo, d e t är så, in v än d ig t och u tv än d ig t, fastän  det ser enkelt ut.» (45 , 162.)

Hummels dunkle replik kunne tyde pä, at dette »det» ikke blot gaelder de 
indviklede forhold husets beboere imellem, men også huset selv. Ipvrigt er det 
vel svaert at g0re en distinktion mellem huset og dets beboere — som i de före
gående kammerspil er beboerne at opfatte som bundet til huset og huset til dem 
—- som menneskene til tilvaerelsen.

Förbundet med huset er frem for alle kokkepigevampyren. På det bevidste 
plan må hun tolkes som den materielle repraesentant for dén åndelige udsugen, 
Hummel repraesenterer, og i videre forstand som et symbol for det onde i menne- 
sket. Der er det maerkelige i hendes forhold til menneskene, at de ikke kan blive 
hende kvit, de er ligesom laenket til hende. Man opretholder dog den illusion, at 
man selv bestemmer, en illusion som kokkepigen selv 0nsker gennemfprt. De 
replikker, der er anfprt i det föregående til st0tte for en psykologisk tolkning af
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kokkepigen, kan også tages til indtaegt i denne sammenhseng. Det onde i men- 
nesket er noget, det ikke kan skille sig af med, det handier under skinnet af en 
fri vilje, men det onde får i virkeligheden gennemtrumfet sin. Forholdet mellem 
kokkepigen og herskabet minder på en vis måde om forholdet mellem dvasrgen 
og fyrsten i Pär Lagerkvists roman »Dvärgen». Som i denne möderne symbo- 
listiske roman er den onde ånd i »Spöksonaten» i virkeligheden ikke noget uden 
for mennesket, men en projektion af noget inden i det. Det er da kokkep ige- 
vampyren viser sig, at den förändring begynder i studentens syn på frpkenen, 
som fprer til, at han mister al tro på skpnhed i livet, så han til sidst slynger 
hende i ansigtet, at hun er »sjuk i livets källa». Kokkepigen er en projektion af 
alt det onde, »det syge», i frpkenen.

Frpkenen sammenlignes med hyacinten; — de replikker der har interesse i 
denne förbindelse er citeret i det föregående, hvortil der henvises. Hvad vi i 
denne sammenhaeng bpr maerke os er, at studenten fprst identificerer blomsten 
med sin elskede, siden med »jorden som vil blive himmel» — det betyder, at hun 
for ham kommer til at personificere jordens skpnhed. Der for er det ikke maerke- 
ligt, at det er hende, han vender sig mod, da den menneskelige svindel og ond- 
skab har åbenbaret sig for ham i vampyrens skikkelse: »Nu har era blommor 
förgiftat mig och jag har givit er giftet tillbaka — jag bad att få er till maka i 
ett hem, vi diktade, sjöngo och spelade, och så inträdde kokerskan. . . ( - )  Tänk 
att de skönaste blommorna äro så giftiga, äro de giftigaste, förbannelsen vilar ju 
över hela skapelsen och livet. . .  Varför ville ni inte stå brud åt mig? Därför att 
ni är sjuk i livets källa. . .  nu känner jag vampyren i köket börja suga m ig__ ».

Dette mystiske opgpr tolker Göran Lindström ud fra sin opfattelse af »Spök
sonaten »s sammenhaeng med Ibsens »Vildanden» som et »sjaelemord», en beteg- 
nelse og et begreb han har lånt fra Strindbergs 8o-talsdigtning (»Vivisektioner») 
— dvs. han ser frpkenen som offer for studentens sandhedsterroristiske opgpr 
med livslpgnen. Nu har dette »livslpgn»-motiv tydeligvis en metafysisk betyd- 
ning i kammerspillene, og det er derfor uheldigt, at Lindström giver det en så 
håndfast behandling. Sammenligningen med det — forholdsvis — realistiske 
ibsenske drama er også uheldig for så vidt den ikke tager hensyn til, at intet i 
»Spöksonaten» berettiger til at antage en af stand overfor studenten, altså en op
fattelse af ham som sandhedsterrorist, sådan som det er tilfseldet i »Vildanden», 
hvor Gregers Werle bliver tydeligt ironisk behandlet.

Lindströms opfattelse af sjselemordet bunder åbenbart i, at han anser hende 
for ren og ufordservet og studentens beskyldninger for grundlpse. Det kommer 
unaegteligt også overraskende, at vi får at vide, at hun er »sjuk i livets källa», 
men det er alligevel muligt at finde konsekvens i dette. Lad os se, hvad udkas- 
tene til stykket kan oplyse:

H an  är D ik tare
H an  m ö rd ar hen n e  m ed ord.
H an  kan icke ändra  u p p fa ttn in g . T ro r, m en  tro r icke.
Fröken och S tudenten  —  Sång vid H arp a  —  L ärarinna  i sm in k n in g  vid K onserva- 

to rie t —  H an  skall gå igenom  prö fvorum m et, m en  det säger ho n  in te —  Dvs. H an  tar 
det som en p rö fn in g , m en  ho n  m enar en elakhet.

H o n  är så ond a tt ho n  får m ed lidande  m ed sig sjelf ib land  —
H o n  varnar h onom  —  slu tligen ; han  tro r henne  icke.
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Disse notater er citeret i den raekkefplge, hvori de förekommer i det lille ud- 
kast, som findes bevaret. Notaterne kan nasppe gaelde andre end frpkenen. Strind
berg har åbenbart taenkt sig at fremstille også hende som en ond person, hvis 
rene uskyldighed kun er en skal. (Laererinde i sminkning kan naeppe have vaeret 
taenkt som andet end noget degraderende, sminkning-forfalskning er jo en gam- 
mel parallel.) Strindberg må derefter have asndret mening om hende, for som 
hun nu fremtrasder i stykket, er hun jo frataget disse karakteristika, men er det 
derfor meningen, at hun skal opfattes som det uskyldige offer for studentens 
sjaslemord? Ja, fra et alment etisk synspunkt, men ikke fra et religiöst. Fr0ke- 
nens religipse skyld dementeres ikke, når studenten i sin monolog til dpden (45, 
210) kalder hende »oskyldig» og »utan skuld till dina lidanden»: hun er offer 
for en verdensorden, som g0r os alle skyldige. Nok er hun — som det også 
kan laeses af udkastet — »okunnig om brottet», men hun er »sjuk i livets 
källa»,8 og da studenten fortasller hende sandheden om huset = tilvaerelsen, er 
hendes uskyldighedstilstand brudt, — for at övergå til kristen terminologi: hun 
kommer til bevidsthed om sin arvesynd. At Strindberg har haft bibiens synde- 
faldsberetning i tankerne her, kan der findes direkte st0tte for i nogle nota
ter på udkastet under överskriften »Faktorer»: » ... Fröken är okunnig om brot
tet: Oskyldighetens tillstånd: Kunskapens träd: ...»

Blomstersymbolikken er ovenfor blevet berprt i denne förbindelse, og ekva
tionen Fröken = hyacinten = »jorden som vil blive himmel» er blevet påpeget. 
Lad os betragte et andet Strindbergskuespil, hvori der förekommer en symbolsk 
blomst. I »Ett drömspel» optrasder et mystisk »växande slott», som er et sym
bol for livet. Kuplen på dette slot har form som en blomsterknop:
D o ttern : D e t borde väl b lom m a snart efter som  vi äro fö rb i m idsom m ar?
G lasm ästaren: Ser du  icke b lom m an  där oppe?
D ottern : Jo , jag ser! (K lap p ar i händerna .) Säg far, varför växer b lom m orna up p

ur sm uts?
G lasm ästaren  (from t): D ä rfö r a tt de icke trivas i sm utsen, skynda de så fo rt de k u n n a  

u p p  i ljuset, för a tt b lom m a och dö. (36, 221.)

Stykket slutter med, at slottet brasnder, og den knopformede kuppel springer ud 
som en kasmpekrysantemum.

I »Brända tomten» er nogle sebletraeer sprunget ud på grund af varmen. — I 
begge de naevnte skuespil kan man udlasgge blomsten som en sublimering af det 
fordservede, men nu af ilden rensede liv: »Det är ett rysligt släkte....» , siger 
Främlingen i »Brända tomten», »Nej, då är ett blommande äppelträd mycket 
vackrare;» (45, 118).

I »Spöksonaten» er det sådan, at blomsten (frpkenen), der i begyndeisen af 
tredie akt er fremstillet som »jorden som vil blive himmel», viser sig at vsere 
»giftig». Altså: jordelivet er så gennemsyret af gift — ondskab og fordserv — 
at en ren og fin blomst, en sublimering deraf, ikke kan forekomme indenfor dets

s Udkastet viser, at Strindberg havde 
tasnkt sig et konkret grundlag herfor: en 
kraeftlidelse. Denne nsevnes ikke i stykket, 
men der kan dog stadig taenkes på en reel 
sygdom, — tjenerne taler således derom: Jo
hansson: »Är fröken sjuk?» Bengtsson: »Visste

han inte det?» (45, 177). At denne sygdom 
er symbolsk —  vi tolker den som arvesyn- 
den —  fremgår bl. a. af den usasdvanlige for- 
dpmmelse, den fremkalder. På det realistiske 
plan bebrejder man dog ikke patienten, at 
han er syg!
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rammer. Dette indebacrer altså ikke en mistro til en bedre verden hinsides denne 
— en sådan apostroferes jo netop i stykkets slutning — men der imod en mistro 
til muligheden af noget fint o g godt her på jorden: »de skönaste blommorna äro 
så giftiga, äro de giftigaste, förbannelsen vilar ju över hela skapelsen och li
ve t...»  (45, 209).

Hvad der fattes i »Spöksonaten» er åbenbart »Drömspelet»s og »Brända tom
ten» s lutrende ild.

Den stykkets teologi, der her er spgt klarlagt, består altså i en opfattelse af 
jordelivet som syndsbefacngt, medens en ren og himmelsk verden åbner sig hin
sides denne. Vejen dertil går gennem den lutrende lidelse og dfiden, som det 
fremgår af studentens slutord:

B efriaren  kom m er! —  V älkom m en, du  bleka, m ilda! —  Sov du sköna, osälla, oskyl
diga, u tan  skuld  till d ina  lidanden , sov u tan  dröm m ar, och n ä r du  vaknar ig e n . . .  m å 
du  hälsas av en sol som icke b rän n er, i ett hem  u tan  dam m , av frän d er u tan  skam , av en 
kärlek  u tan  v a n k . . .  D u  vise, m ilde  B uddha, som sitter där och v än tar a tt en h im m el 
skall växa u p p  ur jorden, fö rläna  oss tålam od i p rö v n in g en , ren h e t i v iljan , a tt h o p p e t 
icke m å kom m a p å  s k a m !___ (45, 2 io f . )

Denne teologi optracder endnu tydeligere i »Ett drömspel» (hvis naere sam- 
menhaeng med indisk mystik Hans Taub har redegjort for i »Strindberg als 
Traumdichter», 1945). Til belysning heraf skal Ejnar Thomsens opfattelse af 
»Ett drömspel»s ideindhold kort refereres og citeres.9 Indras datters nedstigen 
til jorden betegner et metafysisk fald, men under den fplgende etiske förnedring 
på jorden vågner evighedslsengslen i hende, og i Fingalsgrotten (36, 302) kom
mer hun til klarhed over sin förnedring, hvorefter »Re-HEteriseringsprocessen» 
tager sin begyndelse. Da bliver hun også klar over lidelsens berettigelse i jorde
livet. Stykkets teodicé tager sig nemlig ifplge Thomsen således ud:

D en  m aterie lle  verden er en sk inverden, som er b levet til ved et syndefald ,1 og lid e l
sen har derfo r sin berettigelse, fo rd i den tv inger os til a t lasnges h erfra  til den v irkelige , 
ideelle verden. D erfo r er det ik k e  »synd om  m änniskorna» . M en, fremhaever T hom sen , 
D ik ta ren  stiller sig udenfo r denne anskuelse, han  kan ligesom  ikke h e lt dele Indras d a t
ters syn p å  tilvasrelsen. M edens i slu tn in g en  af stykket »hendes A andsform  og Vassen 
har u d v ik le t sig ti l  det skasre og skasrende A bsolutte» er d ig teren  »ikke for hpj t i l  a t 
taenke re la tiv t og interessere sig for et m er-e ller-m indre . H an  er tilstraskkeligt af en m eta
fysisk Idealist til at pnske M enneskeheden Lidelser, m en  ogsaa saa m eget af en m oralsk  
R ealist, a t han  t0 r bede om, de ikke m aa blive u n p d ig t store.»

»Falder Diktarens Syn her sammen med Strindbergs?» — spprger Thomsen 
videre. »Det er vanskeligt at svare paa, fordi Strindberg efter 1900 var endnu 
mindre entydig end fpr. Men det er troligt, at han i det 0 jeblik, da han satte det 
sidste Punktum i Dr0mmespillet, indtog en lignende Dobbeltstilling til Dottern 
som Diktaren. / Man kunne i saa Fald gisse paa en minimal Kontinuitet mellem 
den orientalske Idealist Strindberg og den tidligere socialreformatoriske Forfat- 
ter af samme Navn. Eller henvise til Europaseren, der med vestligt Maadehold 
regulerer 0stlige Yderligheder.»

Her ses da forskellen mellem »Ett drömspel» og »Spöksonaten», — i det

9 E. Thomsen, B idrag  t i l  T o lk n in g e n  a j  
»Ett d rö m sp e l» . ( O rb is  L itteraru m , 1, 1943, 
s. 81-110.)

1 »I tidernas morgon innan solen lyste, 
gick Brama, den gudomliga urkraften, och

lät förleda sig av Maja, världsmodren, till att 
föröka sig. Detta det gudomliga urämnets be
röring med jordämnet var himlens synda
fall.» (Ett drömspel — 36, 324.)
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sidstnasvnte stykke har Strindberg taget skridtet fuldt ud i sin verdensfornaeg- 
telse. Denne verden er fuldstaendig fordaervet, o g det eneste vi kan bede Buddha 
om er at »förläna oss tålamod i prövningen, renhet i viljan, att hoppet icke må 
komma på skam!» Nemlig — som i »Oväder» og »Brända tomten» — håbet 
om en bedre verden efter denne.

Paradoksalt nok betragtede Strindberg selv dette som en lysning i sit livssyn. 
Et tredje ulykkeligt segteskab havde omsider bragt ham den erfaring, at der ikke 
findes engle i denne verden. Gennem en fuldstaendig verdensfornaegtelse mener 
han nu at komme himlen nacrmere. I et brev til Emil Schering 27/3 1907 skri
ver han, at hans livssyn er lysnet, fordi hans religion — håbet om et bedre hin
sides — kaster lys over hans tilvzerelse.

En faelles egenskab hos mor og bprn i »Pelikanen» er det spvngasngeragtige: 
»Tyst! Jag går i sömnen, jag vet det, men jag vill inte bli väckt! Då skulle jag 
inte kunna leva!» siger Gerda, og broderen svarer: »Tror du inte vi alla gå i 
sömnen då? — Jag läser juridik som du vet, rättsförhandlingar. Nåväl, jag läser 
om stora brottslingar, som inte kan förklara hur det gick t i l l . . .  och tyckte de 
handlade rätt, ända tills de upptäcktes och vaknade! Är det inte en dröm, nog 
är det en sömn!» — Gerda: »Låt mig sova! Jag vet jag skall vakna, men må 
det vara långt dit! ...»  (45, 246). Også moderen er »spvngasnger»: »Håller du 
på att vakna?» spprger spnnen (45, 269). Og moderen svarer: »Ja, nu vaknar 
jag, som ur en lång, lång sömn! Det är förskräckligt? Varför kunde man inte 
väcka mig förut?». Men hun falder snart i s0vn igen: »Vakna i Herrans namn!» 
siger datteren til hende (45, 275), men forgasves.

Af bl. a. et brev til Schering 25/8 1907 fremgår det, at Strindberg havde 
taenkt at kalde dramaet »Sömngångare». Som det heraf ses, spiller spvngasnger- 
motivet en stor rolle for stykket, og det skal derfor her tages op til naermere be
handling.

Dette tema kan vi fplge langt tilbage i Strindbergs tidligere produktion; ud- 
trykkene sove, drpmme og vågne bruges tidligt om et uvirkeligt forhold til li
vets realiteter, specielt om dagdrpmmeri. I »Mäster Olof» (prosaudgaven) siger 
Kristina: »I ha’n hållit mig i djurisk sömn» og et par replikker lasngere fremme: 
»Men låt mig åtminstone i Herrans namn lida, blott jag slipper sova!» (2, 81). 
I »Herr Bengts hustru» råder skriftefaderen Margit således: »Fru Margit! Lid 
och hoppas! Dröm understundom, det är gott att drömma också, men vakna för 
himlens skull när tiden är inne!» (9, 203).

Det er tydeligt, at Strindberg har indtaget en ambivalent holdning overfor 
dagdrpmmeriet, på den ene side fplte han sig tiltrukket af den flugt fra virke- 
ligheden, som drpmmen indebar, på den anden side fordpmte han de mennesker, 
som ikke ville se tilvaerelsens realiteter i pjnene. Den fremstilling Hans Taub 
giver af Strindbergs »drpmmedigtning» i »Strindberg als Traumdichter» giver 
derfor en i nogen grad skaev bedpmmelse af forholdene. Torsten Eklund betoner 
med rette i forordet til sin disputats, at Strindberg trods alt ikke var »en världs- 
frånvänd drömmare utan i mycket en sund och kraftig verklighetsmänniska 
med ett brinnande begär att gripa in i det praktiska livet, med en utomordent
ligt skarp iakttagelse och en fenomenal kunskap om yttervärlden i alla dess 
detaljer».

1 9 1
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Denne dobbelthed i Strindbergs natur viser sig måske tydeligst i novellen 
»Den romantiske klockarn på Rånö». At det er et slags indre selvportrast er 
Taub ikke i tvivl om: »Strindbergs Freude am Glöckner auf Rånö dürfte vor al
lem darauf zurückzuführen sein dass er seiner Erzählung mit Staunen entnahm, 
welche Kräfte in ihm schlummerten.» (a. a. s. 38). Det er fuldstaendig rigtigt, 
at Strindberg fplger den virkelighedsfjerne Alrik Gustafssons drpmmelege med 
stor indfplelse, men han tager samtidig gennem sin ironi stasrk afstand fra klok- 
kerens dagdrpmme. Eklund behandler i kapitlet »Självanalys och människokun
skap» den tankegang, som Strindberg varierer fra »Från Fjärdingen och Svart
bäcken» over »Den romantiske klockarn» til kammerspillene: »Att människorna 
lever i sin inbillning och icke i verkligheten, att de diktar sitt liv och sin karak
tär»; han konkluderer: »Ursprungligen är den en genom erfarenhet och själv
analys vunnen insikt i ett psykologiskt fenomen, som han tillämpar i sin män
niskoskildring och karaktärsteckning. Men han använder den icke bara som ett 
led i den psykologiska skildringen, utan den är också en del av hans senare 
världsåskådning och filosofi.» (a. a., s. 329).

Et gennemgående trask hos Strindbergs personer, fremhcever Eklund, er det 
spaltede, dobbelte i deres natur. Det har sin oprindelse i hans egen labile psyke 
o g befestedes hos ham ved lcesningen af den franske psykolog Ribot. Efterhån- 
den tager Strindbergs mennskeskildring mere o g mere form af demaskering, 
altså navnlig efter Infernokrisen, (a. a., s. 352 ff.).

Denne udvikling viser sig netop i benyttelsen af udtrykket »sömngångare». 
Medens de to ovenfor anfprte citater fra »Mäster Olof» og »Herr Bengts hustru» 
blot viser en afstandtagen fra et uvirkeligt forhold til tilvcerelsen, som Strind
berg selv fplte sig tiltrukket af, ligger der en åbenlys staerkere fordpmmelse i 
»En dåres försvarstal», når Strindberg kalder hustruen en »sömngångare», som 
han prpver at vcekke. (26, 351.) Medens digteren i digtsamlingen »Sömngångar- 
nätter» (1884) selv optrådte som spvngacnger, har udtrykket i cegteskabsroma- 
nen fået noget af det indhold, som det har i kammerspillene og i »En blå bok». 
Også her må man imidlertid skelne mellem to slags spvngaengere, som svarer til 
Strindbergs egen ambivalente indstilling. Dette kan belyses med to eksempler 
fra »En blå bok». Optegnelsen »Somnambulismen och clairvoyance i vardags
livet» (46, 62) fremstiller somnambulisme som noget behageligt, — ubehaget 
indtraeder når man vågner op og ser menneskene, som de er. Det er denne som
nambule tilstand, frpkenen 1 »Spöksonaten» og Gerda i »Pelikanen» befinder sig
i. Optegnelsen »Sömngångare» (48, 834 ff.) er betydeligt längere og fortjener 
en udfprligere omtale. Den begynder således: »Det finns människor, som hela 
sitt liv gå i sömnen, och väcker man dem bli de onda, vända på sig och somna 
om. . . .  De ha diktat sig ett slags världsåskådning, som måtte likna trollsländans; 
svävande i sol och luft, men födda i en sump...»  Og Strindberg fortsaetter: »De 
dikta sig en karaktär som skall föreställa ljus och snäll, men innerst äro de tung
sinta, vilket visar sig när de äro ensamma, då de få självmordsmani (-) Allt vad 
de önska dikta de om till verklighet; allt vad de vilja blir sanning; allt genant 
eller obehagligt är osant.» I det fplgende beskrives en kvinde af denne slags i 
ram satire. Denne kvindefigur er en umiskendelig studie af moderen i »Pelika
nen».

Som det fremgår af de to optegnelser, opererer Strindberg med to former for
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somnambulisme: den f0rste spvngasnger har et idealiseret — hvilket vil sige for- 
l0jet — billede af sin omverden, han har ikke gennemskuet den. Den anden har 
»hopljugit» sin egen karakter, er kun momentant i stand til at gennemskue sig 
selv. Vi er alle spvngaengere af den f0rste kategori og tilh0rer i st0rre eller 
mindre grad den anden, —  og vi er delvis undskyldt, dels fordi denne verden er 
en skinverden efter den buddhistisk-schopenhauerske verdensopfattelse, vi tyde- 
ligst fandt udtrykt i »Spöksonaten» (: således kunne Fröken etisk frifindes, me
dens hun religipst var skyldig), dels fordi vi er n0dt til at lyve for os selv for at 
kunne udholde livet. Främlingen i »Brända tomten» afslprer tydeligvis Strind
bergs egen situation, — det gaelder for ham om for enhver pris at afslpre sin 
omverden, men sig selv er han bange for at komme for nasr, for »när man sett 
sig själv, så dör man».

Fra denne skinverden er dpden en befrielse. I »Brända tomten» befandt vi os 
på brandstedet efter branden og m0dte ilden som afslprende, rensende og for- 
sonende magt. Således optrseder ilden også her, men forsoningslasren er mere 
konsekvent gennemfprt; det er ikke nok, at verden omkring os med al dens 
svindel afslpres og renses af ilden, vi må selv gennem skaersilden, braendes op af 
den lutrende ild:
Sonen: D e t var det enda!
G erda: D e tta  har d u  g jort!
Sonen: Ja, vad skulle jag  göra? —  D et fanns in te t annat! —  Fanns det något annat? 
G erda: N ej! A llt m åste b rin n a  opp, annars kom  vi in te  u t härifrån ! (45 , 2 7 8 ! .)

Ilden er kammerspillenes store mystiske symbol, elementet der rummer til- 
vaerelsens modsaetninger — tilintetgprelse, renselse, genfpdelse n0je förbundet. 
Som renselsessymbol aflpser det vandet, som optraeder i »Till Damaskus» (II, 
4. akt Hålvägen). I »Drömspelet» fremhaeves ilden netop på vandets bekost- 
ning, ilden er den fuldstaendige tilintetgprer:
D ik taren : Ä m n ar du  stiga . . .  snart?
D otte rn : Så fo rt jag b rä n t s to f te t . . .  ty oceanens vatten  kan icke ren a  m i g . . .»

(36 , 302.)

De fire kammerspil, der her er behandlet, er altså spil om d0den som den 
npdvendige befrier: et nej til livet. Med denne livsholdning er Strindberg nået 
laengere end i noget tidligere vaerk.

I Damaskus-dramaerne holder han lidelsen op som det egnede middel til ren
selse for skyld.

I »Drömspelet» går han et skridt videre i sin buddhistiske verdensfornaegtelse, 
idet dpden i bålet holdes frem som vejen til lutrelse, omend han endnu synes, 
at »det är synd om människorna».

I kammerspillene drager han den fulde konsekvens af sin skaerpede livsan- 
skuelse: Dpden bliver den eneste, den npdvendige udsoning af en nedarvet 
skyld. Vejen til dpden viser han i »Pelikanen». Mennesket må selv bestige bålet, 
og gennem flammehavet toner en bedre verden frem.

I det femte kammerspil »Svarta handsken», som Strindberg skrev to år efter 
de andre, ser han efter alt at dpmme lysere på tilvaerelsen. Denne lysning i 
Strindbergs livssyn var lige så kortvarig som den sidste kasrlighedsdrpm, forel-
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skelsen i skuespillerinden Fanny Falkner, der inspirerede stykket. I Strindbergs 
sidste skuespil, vandringsdramaet »Stora landsvägen», pradker Japanen kammer- 
spillenes fulde verdensfornsegtelse: »Döden först kan befria mig, ty det mesta 
onda sitter i köttet; själen har jag renat genom lidandet — ». Han vil tage en 
sovedrik for der ef ter at fpres til krematoriet:
Jäg arn : M en  om  n i vaknar — ?
Jap an en : D e t är just vad jag  räk n a r på!

I e tt ögonblick  v ill jag k än n a  eldens renande, fö rsonande k ra ft —  lida  en ko rt 
stund  —  och så erfara  befrielsens sa lighet — .» (51 , 70.)

Men Jägarn, stykkets hovedperson, stiller sig —  ligesom Diktaren i »Ett 
drömspel» — en smule udenfor, han kaemper sin kamp med Gud til det sidste 
og bekender sig trods alt til en medlidenhed med menneskene. Kammerspillenes 
fulde verdensfornsegtelse er måske alligevel ikke Strindbergs sidste ord.


