
SAMLAREN

S V E N S K

T I D S K R I F T

F Ö R

L I T T E R A T U R H I S T O R I S K

F O R S K N I N G

N Y  FÖLJD. ÅR G Å N G  29

1948

U P P S A L A  1 9 4 9

S V E N S K A  L I T T E R A T U R S Ä L L S K A P E T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



UPPSALA 1949
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

48523



122 Recensioner

bör ett meningsstörande tryckfel rättas, som dock har övertagits från tidningen: 
värde bör vara vörde.)

Eftersom utgivarna möjligen kan och vill ta hänsyn till anmälarens synpunkter 
och rättelseförslag i kommande delar, så vill jag slutligen komma med några 
anmärkningar av formell natur. Man saknar en signatur- och pseudonymförteck
ning. En sådan kan lämpligen upprättas när hela verket föreligger färdigt. En  
förteckning över första raden är oumbärlig men incipit borde också anges vid varje 
nummer i bibliografien — nu sker det mera slumpvis. Dikterna bör upptas i strängt 
kronologisk ordning med hänvisning mellan sammanhörande dikter i stället för 
att som nu, utan större följdriktighet, brytas ut ur tidsföljden och föras tillsam 
mans i grupper. Termen särtryck  används på ett stötande sätt i betydelsen Själv
ständigt utgivet tryck’. Korrekt definieras ordet i den svenska bearbetningen 
av Svend Dahls Försök till en ordbok för boksamlare (1946) med »artikel eller 
kapitel ur en tidskrift eller bok, som försetts med eget omslag och häftats för sig, 
ibland med egen paginering». I den nyfunna Bellmansdikten »Jeanne Marie med 
gröna stubben» uppfattas sista ordet felaktigt som författarnamn: detta »Oui» 
hör intimt ihop med dikten, vartill det är knutet som rimord. Bellman har aldrig 
undertecknat en dikt på liknande sätt.

Det arbete som de båda utgivarna har lagt ner på att lösa de svåra författar- 
frågorna är imponerande. Alla tänkbara utvägar har försökts. Trots åtskilliga 
ansträngningar har anmälaren icke på en enda punkt lyckats komplettera deras 
rikhaltiga upplysningar om författarna. Naturligtvis kan man genom lyckliga 
fynd och metodisk forskning så småningom komma ännu längre. D et verk som  
här har anmälts är en god grund att bygga vidare på, och det kommer säkert att 
stimulera till fortsatta undersökningar.

N ils  A fzelius.

T o rsten  E k l u n d : Tjänstekvinnans son. En 'psykologisk, Strindbergs- 
studie. Akad. avh. Stockholms Högskola, Stockholm 1948.

En litteraturhistoriker avslutade i första numret av »Samtid och Framtid» 1949 
en granskning av den litteratur om Strindberg, som tillkommit i samband med 100- 
årsjubileet, med följande ord: »Man kan dock ej bortse från att något direkt nytt 
inte framkommit. Forskningen tycks ännu stå och stampa på samma fläck.»

Med »nytt» avsåg kritikern tydligen i första hand framläggandet av tidigare 
okänt primärmaterial. Han hade rätt, i så fall. Det är inte så m ycket av okända 
brevsamlingar, nya biografiska uppgifter eller icke bekanta manuskript som dykt 
upp. Och när så skett, har de nya fynden lagrats på de tidigare med ungefär lika 
förstrött intresse som när strömmingsfiskaren efter att ha fyllt båten med några 
ton fisk langar in en spann sprattlande eftersläntrare.

I själva verket torde den tid vara förbi, då en strindbergsforskares hjärta hade 
skäl att bulta av spänning vid upptäckten av nytt primärmaterial. Man känner 
så enormt många bitar i jättepuzzlet »Strindbergs liv och verk» att en eller annan 
nyupptäckt bit i form av brev eller biografica inte har stora utsikter att åstad
komma någon revolution inom strindbergsforskningen, hur värdefull som komplet
tering den än kan vara. Man frågar sig om litteraturhistorien överhuvud taget 
kan uppvisa ett mer belagt liv än Strindbergs.

Nej, intresset inom strindbergsforskningen har förskjutits mot sekundärmateria
let, mot bearbetningarna av det väldiga stoff som samlats, mot analyserna, sam 
manställningarna och jämförelserna, överblickarna över de strindbergska verkens 
öden och strindbergsforskningens egen historia. I dessa avseenden har ganska 
mycket n ytt framkommit i samband med jubileet. Så pass mycket att man på sina 
håll djärvts påstå, att forskningen tagit det andra stora klivet, sen Martin Lamm  
med »Strindbergs dramer» tog det första i m itten av 20-talet.

De flesta nyheterna har Torsten Eklund sörjt för genom sin omfångsrika psyko
logiska strindbergsstudie »Tjänstekvinnans son».

Samlarens bibliografier har vittnat om med vilken svindlande hast högen av  
litteratur om Strindberg och hans verk vuxit för varje år. Det har blivit allt 
svårare att verkligen behärska strindbergsmaterialet. Torsten Eklund är den 
första forskare, som kunnat kombinera sin ambition att teckna ett vetenskapligt 
nyanserat psykologiskt strindbergsporträtt med en gedigen, på fint kritiskt om 
döme fotad kännedom om allt för forskningen värdefullt strindbergsmaterial.
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De utländska vetenskapsmän, som tidigare vågat sig på att göra psykologiska 
karakteristiker av Strindberg har dragit sina slutsatser på basis av tämligen obe
tydliga källstudier, främst i de självbiografiska skrifterna. Vad de många nutida 
konstruktörerna av s. k. intuitiva strindbergsporträtt beträffar har de alltför ofta 
stött sig på så begränsad kunskap om fakta inom ämnesområdet, att deras syn
punkter näppeligen lyckats väcka mer än den grad av intresse man kunnat knyta 
till dem själva som åsiktsleverantörer.

En betydande förtjänst med Eklunds avhandling är att han ur såväl lätt- som  
svårtillgängliga källor lyckats sammanställa och kronologiskt ordna ett överväl
digande rikt och vittnesgillt material för ett psykologiskt bedömande av Strind
berg. Det är en av strindbergsforskningens angelägna uppgifter som därigenom 
lösts på ett beundransvärt sätt. Själsforskare av alla skolor och grader kan 
hädanefter i den eklundska avhandlingen med dess väldiga citatskatt bekvämt 
finna de belägg som stämmer med deras teorier. Och de som till äventyrs nalkas 
utan teoribelastning kan njuta av den förvirrande rikedomen i ett genialt själsliv.

Eklund har för sin del funnit, att strindbergskaraktären stämmer förträffligt 
med den adlerska individualpsykologiens mönster. Strindberg är rentav ett skol
exempel för Alfred Adler. Freudianer som läst Eklunds avhandling tycker att 
Strindberg är ett skolexempel för Freud. Anhängarna av Jung och Bleuler hittar 
också allt de kan begära, och allra mest belåtna lär anhängarna av den nya ameri
kanska biopsykologien vara, med dess sammansmältning av Adlers, Freuds och 
andras rön med biologiska och sociologiska forskningsresultat.

Visserligen förelåg avhandlingen i huvudsak färdig redan vid mitten av 30- 
talet, då Adlers aktier stod som högst, ett förhållande som säkert bidragit till 
Eklunds förkärlek för individualpsykologiskt betraktelsesätt, men den vik
tigaste orsaken till att författaren främst stött sig på Adler —  utan att helt av 
böja uppslag från Freud, som bl. a. varit utgångspunkt för kapitlet själssjukdom 
och kriser (flykten in i sjukdomen s. 179 ff.) och analysen av moderskomplexet 
(s. 134 ff.) samt Bleuler, som inspirerat analysen av sambandet mellan diktarens 
storhets- och förföljelseideer (s. 209) — har varit, att Eklund främst intresserat 
sig för en viss påfallande egenhet i Strindbergs karaktär och endast indirekt sökt 
ge en helhetsbild av den sistnämnda.

Vad Eklund med hjälp av Adler velat ställa i skarp belysning är Strindbergs 
mindervärdeskomplex. Man skulle kunna säga, att Eklund skrivit en avhandling 
om såret i Strindberg. Om detta egendomliga, att diktaren också i sin största m ed
gångs dagar aldrig kunde upphöra att betrakta sig som den nedtrampade, för
talade, orättvist behandlade; ett förhållande som satte de märkbaraste spår i hans 
produktion.

Eklund anser, att mindervärdeskänslorna kom att utgöra grunddraget i Strind
bergs karaktär (s. 109). Även om detta kan diskuteras, torde det vara oemot
sägligt att nämnda karaktärsdrag blivit det mest iögonenfallande och omskrivna. 
Diktaren har ju gång på gång kallats »det kverulantinska geniet» och liknande.

Upphovet till Strindbergs insufficienskänslor vill Eklund finna i barndoms
miljön, främst i förhållandet till den tämligen despotiske fadern och den äldre, 
mer gynnade brodern Oscar, familjens favorit. Utan tvivel måste dessa faktorer 
ha varit betydelsefulla. Men det är svårt att bortse från, att arvsfaktorer spelat 
den primära rollen. Ingen av diktarens syskon hade ärvt en relationslös, spon
tan aggressionsdrift av samma styrka som han, ingen av dem hade samma behov 
av att trotsigt och tjurigt hävda sig. »Alltid i opposition mot allting», så beskrev 
Axel sin yngre bror August som barn. Det är föga förvånande, om en pojke med 
sådan läggning i särskilt hög grad utsattes för tryck, främst från den despotiske 
fadern, ett tryck, som fick livet igenom märkbara följder. Han fick lida för sin 
utmanande natur.

A tt gå ännu ett steg bakåt och söka härleda Strindbergs aggressionsdrift eller 
överhuvud fördjupa sig i orsakerna till de ärvda anlagens fördelning inom den 
strindbergska syskonskaran med dess kolossalt olikartade personligheter vore 
däremot ett ganska vanskligt företag, som författaren heller inte gett sig in på.

Allsidigare än frågorna kring mindervärdeskomplexets uppkomst har dettas be
tydelse för Strindbergs karaktärsutveckling belysts. Författaren har följt dikta
rens handlingsliv och idébyggande från barndomen till dödsbädden och med något 
av en mästerdetektivs spårsinne avslöjat, hur oerhört ofta en sårad självkänsla 
låg bakom det som Strindberg finurligt lurade både sig själv och andra att tro vara



124 [Recensioner

dikterat av betydligt mindre själviska motiv. Särskilt intressanta avsnitt är de 
som behandlar mindervärdeskänslornas roll för diktarens oroliga sökande efter 
passande yrke i ungdomsåren, för hans vacklan mellan vetenskap och diktning, 
för mannaålderns utveckling av de hysteriska anlagen och för den sista periodens 
attityd av straffande gammaltestamentlig profet. Sambanden mellan diktarens 
labila ekonomi och psykiska kriser har blottats på ett både gripande och roande 
vis.

Däremot saknar man, att författaren gått så litet in på diktarens religiositet 
som en under olika livsskeden mycket aktiv väckare av hans mindervärdeskänslor: 
syndmedvetandet, känslan av mindervärde inför Gud. Den hade sin rot i hemmet, 
där Strindberg kände sig skuldmedveten både i förhållande till faderns wallinskt 
uppfattade Gud och moderns med svärmisk pietism dyrkade Jesus. Strindberg 
förde ju en livslång kamp mot sina religiösa mindervärdeskänslor, sökte betvinga 
dem först med Parker, senare med hektisk ateism, men drevs mot den kris, som  
tvang honom att acceptera ett förhållande av både skuld till och frihet i Gud, 
efterinfernoperiodens konfessionslösa religiositet.

Redan titeln »Tjänstekvinnans son», som författaren valt som rubrik för sina 
studier, har ju allusioner inte bara åt socialt mindervärde utan också åt religiöst 
håll. Det är inte osannolikt, att Strindberg fått uppslaget till självbiografiens titel 
från Parker. I kapitlet »Om de farliga klasserna i samhället» i första volymen av  
Parkers samlade skrifter —  det kapitel som Strindberg i ett brev 1868 rekommen
derade Fredrika Roos att studera —  stod nämligen följande, som borde ha gjort 
ett djupt intryck på en ung man i revolt mot sin familj: »Inom de flesta stora 
familjer finnes ett olycksbarn, ett svart får i flocken, en Ismael, som Abraham vill 
driva ut i öknen för att möta en ängel, om han kan finna någon. Denna historia 
om Hagar och hennes son är ganska gammal, men den bekräftas på nytt varje år 
inom familjer och nationer.»

Sen är det en annan fråga, om »Tjänstekvinnans son» som titel för avhand
lingen inte är en smula oförsiktigt vald. Trots författarens deklaration, att han 
inte syftat på Strindbergs 1886 utgivna självbiografi utan fattat uttrycket som en 
symbol för den uppfattning diktaren hade redan på 1860-talet, att han »varit 
tillbakasatt och orättvist behandlad av sin omgivning», torde åtskilliga läsare ha 
uppfattat avhandlingen som en analys med utgångspunkt i den syn diktaren 
lagt på sitt eget liv i boken Tjänstekvinnans son. D etta bl. a. därför att citaten  
ur den sistnämnda är så rikliga och centrala. Mer otvetydigt hade det varit att 
kalla avhandlingen »Strindbergs minder värdeskomplex». Då hade författaren 
också lättare undgått den av några kritiker med orätt framkastade misstanken, 
att han inte skulle beaktat, att Strindberg själv kunde varit influerad av psyko
logisk litteratur, när han tecknade sitt självporträtt. Eklund har i näst sista 
kapitlet, »Självanalys och människokunskap», ingående behandlat Strindbergs 
psykologiska och psykiatriska studier och de frukter dessa avsatte i hans författar
skap.

Avhandlingens kanske allra mest givande kapitel är det som behandlar Strind
bergs komplexfyllda förhållande till kvinnorna och äktenskapet. D et har på visst 
håll ifrågasatts, om det överhuvud är möjligt att göra psykologiska undersökningar 
av litterära storheter, så länge vederbörandes barn och andra anhöriga lever. - A v
görande fysiologiska fakta, särskilt beträffande könslivet, skulle nämligen av 
grannlagenhetsskäl inte kunna anföras. Man kan ju inte förfara med Strindberg 
på samma vis som läkarvetenskapliga författare med sina fall: kalla honom »pa
tienten S.» och sen vara hur indiskret som helst. Eklund har för sin del valt att 
sätta det verkligt viktiga i några finstilta noter, vars kärnpunkter dessutom höljts 
i citat på utländska tungomål. Hans förhoppning att därmed lura vissa hyenor 
torde ha slagit in. Däremot hade han väl knappast väntat, att så många bedömare 
med pretentioner också skulle bli lurade. I vilket fall som helst: det Eklund har 
att förmäla om Strindbergs komplex ifråga om ejaculatio prsecox, stranguri och 
en mindre organisk anomali kastar ett ganska avgörande nytt ljus över bak
grunden till den väldiga produktion om kvinnorna och äktenskapet, vilken genom  
sin ettrighet och originalitet kom att tilldra sig uppmärksamhet över en hel värld.

I tämligen löst samband med mindervärdesdiskussionen men icke desto mindre 
synnerligen givande är vidare kapitlet »Världsbild och personlighet». I själva 
verket torde detta vara avhandlingens utgångspunkt, eftersom författaren avsett 
att skriva om Strindbergs idéutveckling men funnit hur beroende av psykologiska
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faktorer denna var och därför valt att klara av den psykologiska undersökningen 
först. N ytt är påvisandet av den roll som den holländske fysiologen Jacob Mole- 
schotts 1852 utkomna arbete Der Kreislauf des Lebens kom att spela för Strind
bergs tänkande i världsåskådningsfrågor. Vilken djupt ingripande betydelse Scho- 
penhauers pessimistiska filosofi hade för diktaren såväl före som efter Inferno 
utredes grundligt och slående med många intressanta belägg ur bl. a. den drama
tiska produktionen. Förhållandet till Nietzsche och dennes övermänniskoteori 
beläggs i ett bilagekapitel och praeadlerianen Henry Maudsleys inflytande på 
Strindbergs allmänna livssyn ges klara konturer.

R ätt svårbedömt är det mest fackpsykiatriskt betonade kapitlet, »Själssjukdom 
och kriser». Mot karakteristiken av Strindbergs hysteriska läggning lär visserligen 
föga vara att invända, men man saknar vissa hänvisningar till den nyaste forsk
ningen på området.

I  sin inledning framhåller Eklund att Strindberg »inte stod främmande för 
tillvarons glädjeämnen» utan hade »en ohämmad aptit på livet» och »erfor en 
strömmande lyckokänsla i diktandets stund» men att syftet med avhandlingen 
varit »att undersöka hur Strindbergs sårbara, för de minsta påtryckningar reage
rande självkänsla så småningom blivit bestämmande för hans karaktär». Ju mer 
Eklund fördjupat sig i studiet av denna ömtåliga självkänsla, av såret i Strindberg, 
och följt dess verkningar i alla skeden av diktarens liv och på alla möjliga områden, 
idélivets, äktenskapets, människoskildringens etc., ju mer har det friska, robusta 
hos Strindberg försvunnit som korrektiv och förf. har blivit allt mer benägen att 
betrakta Strindbergs insufficienskänsla som grunddraget (s. 109) i diktarens 
karaktär. Strindbergs mindervärdeskomplex kom, såvitt man kan förstå av av
handlingen, att endast sporadiskt balanseras av det sunda och levnadsglada i hans 
natur. Som äkta man blev han, bortsett från kortare perioder, ganska olycklig. 
En kris som Inferno erbjöd, trots att den var en poetisk nyfödelseprocess, ett 
tragiskt helhetsintryck (s. 220). Och i avhandlingens slutmening framhåller 
författaren »den tragiska grundkonflikten» i Strindbergs liv, oförmågan att nå 
balans mellan viljan till självbestämmelse och längtan efter gemenskap. Utan  
att Eklund väl i grunden önskat det har — just genom att mängden av belägg för 
yttringar av minder värdeskomplexet blivit så väldig genom forskarens kring- 
synthet och skarpsinne — läsaren förts till uppfattningen, att den lyckosamme 
diktaren var en i stort sett olycklig människa. Eklund anför (s. 108) Strindbergs 
övertygelse »att han måste offra alla personliga lyckokrav för att bli diktare» 
men typiskt nog utan reservationen, att detta offer måste varit relativt uthärd
ligt för en människa, som fann diktandets lycka mer värd än all annan lycka. Strind
berg var ju i mycket lik en förmögen man, som ständigt klagar över hur dyrt 
allting är och hur knalt om pengar han har, men som innerst är belåten eftersom  
han väl vet hur mycket han har på banken. Diktartalangen var Strindbergs 
hemliga bankkonto.

Man kan också vara ganska övertygad om, att han även som äkta man var 
betydligt lyckligare än vad man kan finna litterära belägg för. Eklund har själv 
framhållit, att Strindberg odlade sina lidanden, ty  utan dem hade han svårt att 
få inspiration att skriva. Det är då ganska naturligt, att den lidande och därför 
skrivande Strindberg, när han skrev om sig själv, skrev om sina lidanden. Hälsan 
teg ganska still också i fallet Strindberg.

Det är ju påfallande att Strindberg aldrig som Fröding bröts ner av sina rikligt 
dokumenterade komplex. Han blev, som Eklund själv med rätta framhållit, 
aldrig sinnessjuk. Trots enorma påfrestningar lyckades han ju ständigt göra 
skönlitteratur av sina lidanden, vilket betyder att han förmådde bevara en sorts 
inre integritet. Hans väldiga produktion av böcker och brev blev hans bikt, hans 
säkerhetsventil, hans navelsträng till omvärlden. Föreställningen att förr eller 
senare bli läst och spelad gav honom en sorts samkänsla med den tänkta läsekret
sen och räddade honom undan en destruerande isolering. Trots alla äktenskap
liga nederlag, alla nervkriser, all penningnöd, trots all bitter förföljelse från reak
tionärer, radikaler och konkurrenter, trots alla vardagens smålidanden som hans 
ömtålighet åsamkade honom, blev han sålunda ingen i egentlig mening tragisk 
gestalt. Hans livs stora kristider, då han verkligen var en beklagansvärd män
niska, på väg ut i en tragisk isolering, var de ganska begränsade perioder då han 
praktiskt taget inget skrev, d. v. s. den tidigare ungdomen och de år vid mitten 
av 90-talet som han döpte till sina år i Inferno.
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Slutligen: nog satte den sunda kraften hos Strindberg sin tydliga prägel också på 
hans karaktär. Man behöver bara tänka på hans kolossala flit, hans glädje i det 
snabba tempot, hans ambition att alltid vilja bjuda nytt och bättre, att ständigt 
lära mer, förmågan att stålsätta sig mot kritik och ekonomisk bojkott, den stolta  
självständigheten, modet att ta hugg för det han ansåg rätt och sant, etc.

Allra sist bör några ord sägas om avhandlingens stil. Sällan torde ett stormigt 
genis t  värkast och underligheter ha betraktats och beskrivits med ett så lidelse
fritt lugn som av Torsten Eklund. Han ser på Strindberg från olympisk nivå, 
beundrar inte märkbart, men irriteras heller aldrig. Det är utomordentligt vä l
görande.

Gunnar Ollén.

Strindbergs psykiska dynamik.
Randanmärkningar till en psykologisk Strindbergsstudie.

Torsten E klund , i dag utan tvivel en av de allra bästa kännarna av Strind
bergs liv och verk, har utgivit en psykologisk studie kallad »Tjänstekvinnans som), 
1948, och försvarat den som doktorsavhandling vid Stockholms högskola den 9 
oktober 1948 med ihärdighet, slagfärdighet och humor. Psykologien är inom svensk 
vetenskap ett sent utvecklat, tidigare ganska försummat fack. Inom litteratur
vetenskapen sker det inte ofta, att ett övervägande psykologiskt arbete accepte
ras som doktorsavhandling. Eklunds arbete är enligt författarens meddelande 
nedskrivet redan 1935 såsom inledning till en mycket större idéhistorisk under
sökning av Strindbergs utveckling intill 90-talets naturvetenskapliga skrifter och 
nu lindrigt överarbetat. Avhandlingen står på det fundament som Martin Lamms 
Strindbergsforskning lagt; först efter det att Lamm påpekat, att »inferno»-tidens 
svåra psykiska lo-is hade produktiv betydelse för Strindbergs diktning, kunde en 
allvarlig analys av Strindbergs psykiska struktur börja. D et är ett ovanligt stort 
vetenskapligt framsteg från t. ex. Oskar Levertins, Fredrik Bööks, Verner von  
Heidenstams och Henrik Schlicks ensidiga karakteristiker till detta försök att 
förstå Strindbergs psykiska dynamik.

Eklund bearbetar ett jättem aterial i sin dissertation: givetvis otaliga fakta från 
Strindbergs liv och talrika psykologiska skildringar ur hans verk, som han —  d el
vis alltför långtgående —  tolkar som självkarakteristiker, men dessutom rätt 
många egna nya iakttagelser av Strindbergs förhållande till författare och skrift
ställare, i synnerhet till psykologer och filosofer. Denna stora mängd av olika stu 
dier är inte löst sammanhopad utan satt in i ett fast, klart och överskådligt sam 
manhang kring en ledande tanke, som hämtats ur A lfred A dlers individualpsyko- 
logi: familjens miljö ger redan åt barnet en kvarstående mindrevärdeskänsla, 
som Strindberg genom hela sitt liv försöker att kompensera, så att han alltid vack
lar mellan mindrevärdeskänslan och storhetsmani. I anslutning till J . A lfvén, 
H ysterien och dess psykologiska struktur, Stockholm 1933, karakteriseras Strind
berg som hysteriker. I  fyra stora kapitel om barndomen, ungdomstiden, förhål
landet till det andra könet och själskriserna genomföres denna karaktärsanalys 
mycket konsekvent. Därtill fogas ett mycket givande kapitel om Strindbergs 
världsbild, där bl. a. visas, hur Strindberg utrustar sin Gud med egenskaper i 
överensstämmelse med den egna individualiteten, och ytterligare ett om människo
kunskapen i Strindbergs verk. Som bilaga medföljer en liten del av det idéhisto
riska arbetet, nämligen Strindbergs förhållande till Nietzsches övermänniskoidé, 
utvald uppenbart emedan Nietzsche-kontakten tjänade till stegring av Strindbergs 
självkänsla, alltså till ökad kompensation av mindrevärdeskänslan.

Adler ser den mänskliga karaktären i dess huvuddrag som resultat av barndoms- 
intryck inom familjemiljön, hans åskådning är ett stycke socialpsykologi. Eklund 
tillmäter överhuvud miljön stor betydelse för Strindbergs psykiska hållning, inte 
blott i barnaåldern, utan även senare, t. ex. vid behandlingen av hans ungdoms
drama »Mäster Olof» och av den pinande fattigdomen i mannaåldern.

För de ärftliga anlagen blir inte mycket plats i en sådan framställning, som för
klarar och härleder karaktären nästan helt och hållet ur miljöns påverkan, medan 
man tidigare på många håll (t. ex. Schopenhauer) betraktade karaktären som m ed
född och oföränderlig. Alla fotografier, målningar och skulpturer, som bevarar 
Strindbergs bild, visar de medfödda motsättningarna i hans väsen, t. ex. den egen
domliga blandningen av manliga och kvinnliga drag (jmf. Torsten Svedfelt, Strind


