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turs upplaga 1997) mot detta. Istället riktar hon sig 
utåt genom att skriva ett brev till kusinen Rickard 
och be om arbete. Hon har bestämt sig, hon vill leva 
och ”hela hennes varelse genomströmmades av den 
ungdomskraftig egoism, som ropar: ’plats, jag måste 
leva.’ ” (s. 199) Först därefter klär hon av sig och blå-
ser ut ljuset. Det är fråga om en uppgörelse i slutet 
och en möjlig öppning ges till att Selma kommer att 
lämna maken. Texten läses därmed som en emanci-
pationsroman, som pekar mot ett patriarkat i för-
fall. Men romanen har också ett annat slut. I detta 
slut, troligen bortredigerat av Lundegård, lämnar 
inte Selma sin man utan försonas genom att, som 
Holm konstaterar, ”besegra honom inom äkten-
skapet.” (s.103) Först när maken somnat för Selma 
en diskussion med sig själv, om sin rätt att bli för-
sörjd trots att hon inte vill uppfylla de äktenskap-
liga plikterna. Att lyfta fram också detta slut är in-
tressant och Holm har en tydlig poäng i att detta 
slut ligger betydligt närmare Benedictssons eget liv, 
och kanske är bättre.

En förändring av slutet finns också i den trycka 
versionen av den kanske minst lästa och minst ana-
lyserade romanen Modern. Också här är huvudper-
sonen en kvinna, fru Zimmerman, som efter att ha 
återvänt och tagit upp kontakten med sin vuxne 
son beslutar sig för att lämna Stockholm och gå i 
landsflykt. I slutscenen står den ensamma modern, 
klädd i svart i aktern på en båt. Hon är på väg och 
romanens slutord lyder: ”Kampen var slut”. I det 
originalmanuskript, som Holm citerar och illustre-
rar på bild i faksimile, visar det sig emellertid att det 
finns ytterligare ett slut, där meningen som följer 
lyder: ”Men hon skulle aldrig bedja om tillgift för 
det hon sett sant.” (s. 220) Här har Holm återigen 
en viktig kommentar. Modern slutar inte med en 
uppgiven ton utan knyter snarare an till författar-
skapets motto om ”Sanning och arbete”. Sannheten 
som drivkraft. Att lyfta fram de olika sluten i Pengar 
och Modern är spännande och här hade Holm kun-
nat gå ännu mer i närkamp med källorna och dis-
kuterat varför Axel Lundegård valt att utesluta och 
redigera på detta vis. Vad vann han på det?

I kapitlet ”Ateljékritik” och på flera andra ställen 
i studien diskuteras samarbetet mellan Lundegård 
och Benedictsson. Det rör sig om en väl utvecklad 
författarfirma, som efter Benedictsson alltför tidiga 
död togs över i Lundegårds egen regi. Holm tar upp 
hur olika kapitel gick i skytteltrafik mellan dem, 
hur Axel uppmuntrade och kom med synpunkter 
och hur Victoria kommenterade hans texter. ”Ut-
bytet innebär en enda arbetslycka”, (s. 107) tolkar 

Holm samarbetet. Men uppstod det aldrig konflik-
ter? Hur gick ateljékritiken till?

Slutligen något om melankolin som löper ge-
nom Benedictsson liv och texter. Studien stödjer 
sig på bland annat Julia Kristevas Soleil noir: dépres-
sion et mélancolie (1987) vars teori om förlustens 
och sorgens betydelse för ett melankoliskt tillstånd 
fungerar väl. Holm pekar på den bristande moders-
kärleken sedan barnsben och hur Benedictsson ut-
vecklade en klyvnad mellan ”självförakt och mansi-
dealisering” (s. 79). Denna klyvnad förefaller rim-
lig sett i exempelvis relation till hennes komplice-
rade förhållande till män (fadern, maken, Brandes, 
Lundegård) och hennes destruktiva förhållande till 
sin egen kropp (självsvält, självmord). Holms in-
tressanta bok pekar på genomgående ambivalen-
ser och påtagliga dubbelheter som finns i Victoria 
Benedictsson/Ernst Ahlgrens liv och litteratur, där 
just det svaga och sårbara möter en påtalig styrka 
och självständighet.

Anna Nordenstam

Egil Törnqvist & Birgitta Steene, Strindberg on 
Drama and Theatre. A Source Book. Selected, trans-
lated, and edited by Egil Törnqvist and Birgitta 
Steene. Amsterdam University Press. Amsterdam 
2007.

Strindberg on Drama and Theatre är en efterlängtad 
volym för framför allt alla icke svenskspråkiga som 
intresserar sig för Strindbergs tankar om drama och 
teater. Två av Strindbergsforskningens mest fram-
stående namn, Egil Törnqvist och Birgitta Steene, 
har tillsammans försett den engelsktalande värl-
den med utvalda delar av August Strindbergs brev, 
essäer, recensioner och övriga texter som handlar 
om dramatik. Törnqvist är, enligt förordet, hu-
vudsakligen ansvarig för urvalet och redigeringen 
och Steene främst den som översatt materialet till 
amerikansk engelska. Tilläggas bör att Törnqvist 
och Steene är särskilt lämpade för denna uppgift 
eftersom de har mångårig erfarenhet av den inter-
nationella Strindbergsforskningen utanför Sverige, 
Törnqvist vid University of Amsterdam och Steene 
vid University of Washington.

För många är Strindbergs förord till Fröken Ju-
lie, liksom ”Erinran”, den korta förtexten till Ett 
drömspel, kända exempel på dramatikerns drama-
kommentarer, kanske av det enkla skälet att dessa 
två texter nästan alltid trycks i alla svenska och 
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översatta upplagor av Fröken Julie och Ett dröm-
spel. Många av Strindbergs övriga betraktelser har 
emellertid hittills varit otillgängliga för den eng-
elskspråkiga världen. Tidigare har framför allt Wal-
ter Johnson och Michael Robinson bidragit med 
värdefulla översättningar av ett antal Strindbergs-
texter samt engelska studier i ämnet. Johnson och 
Robinson har bland annat översatt en del av det 
material som återfinns nyöversatta i Törnqvists och 
Steenes antologi.

Strindberg on Drama and Theatre inleds med en 
kort introduktion vari några huvudlinjer i Strind-
bergs förhållande till drama och teater presente-
ras, däribland det naturalistiska perspektivet i för-
ordet till Fröken Julie. Sedan följer själva huvudde-
len där dramatikerns skrifter i ämnet mellan åren 
1870–1912 återges i kronologisk ordning enligt till-
komstdatum. Varje text är försedd med datum, för-
klarande noter samt kort information om motta-
garna av de brev som presenteras. Volymen inne-
håller ett register över samtliga Strindbergs dra-
mer, deras tillkomsttid, premiärdatum och premi-
ärscen. Redaktörerna har även presenterat en för-
teckning över några viktiga studier av Strindbergs 
dramatik. Boken innehåller slutligen ett person- 
och ämnesregister.

Antologin innehåller enligt Törnqvist och Ste-
ene de flesta av Strindbergs viktiga kommentarer 
om drama och teater. Redaktörerna har med fram-
gång undvikit onödiga upprepningar och likadana 
påståenden i ämnet vilka förekommer i flera texter. 
Törnqvist och Steene har genom nödvändiga stryk-
ningar och ett representativt urval lyckats avgränsa 
materialet till en koncis samling texter som ger en 
god inblick i Strindbergs tankar i frågan.

Redaktörerna motiverar den kronologiska pre-
sentationen av texterna med att en så impulsiv för-
fattare som Strindberg kräver att liknande antolo-
gier fokuserar på frågan om när ett påstående for-
mulerades. Det framhålls att det finns andra dispo-
sitionsalternativ, såsom en gruppering av relevant 
material i relation till några utvalda Strindbergsdra-
mer. Emellertid menar redaktörerna att en sådan 
framställning skulle ha påverkat urvalet negativt 
eftersom många texter då skulle behöva utelämnas. 
De tillägger också att den utveckling som kan skön-
jas i Strindbergs författande lätt skulle fördunklas 
om man hade valt någon annan dispositionsprin-
cip än den kronologiska.

Som redaktörerna konstaterar i sin introduk-
tion har Strindberg en avgörande betydelse för se-
nare mästare som Eugene O’Neill och Ingmar Berg-

man. I högre utsträckning än Ibsen och Tjechov, 
vilka oftast nämns i jämförelse, har Strindberg på-
verkat den moderna dramatikens utveckling. När 
man på allvar börjar studera Strindbergs mer teore-
tiska dramakommentarer slås man av hur engagerat 
han skriver även när det inte är frågan om skönlitte-
rära verk. Törnqvist och Steene rubricerar Strind-
bergs stil i de presenterade texterna som idiosynkra-
tisk, direkt, ibland extremt lakonisk, ibland något 
omständlig men oftast väldigt färgstark. Det är en 
träffande beskrivning även om den Strindbergska 
stilen inte låter sig fångas i så få ord.

”Om modernt drama och modern teater” är en 
av de skrifter som finns i Törnqvists och Steenes 
översättning och som i synnerhet alla dramatik-
intresserade borde läsa. Denna uppsats illustrerar 
inte endast Strindbergs eget tänkande utan är även 
ett värdefullt historiskt dokument. Med en steg-
rad perception och genom polerade linser betrak-
tar Strindberg sin omgivning och förvandlar in-
trycken till sprudlande litteratur. Han hävdar till 
exempel att enaktaren, ”En scène, en quart d’heure 
tyckes vilja bliva typen för nutidsmänniskors tea-
terstycke”. Texten, som från början var tänkt som 
ett inledande föredrag vid Skandinaviska Försöks-
teaterns första föreställning på Dagmarteatret i Kö-
penhamn, uppvisar såväl Strindbergs historiska 
medvetenhet som hans syn på exempelvis natura-
lismen. Bland annat hävdar dramatikern att Zo-
las Thérèse Raquin, den naturalistiska doktrinens 
kanske mest representativa pjäs, ”är ett nytt upp-
slag, men såsom hämtad ur en roman ännu icke 
fullkomlig i formen”.

Naturalismen var för Strindberg ett viktigt feno-
men under främst 1880-talet och början av 1890-
talet. I förordet till Fröken Julie förklarar han hur 
han har resonerat kring de dramatiska elementen i 
sitt sorgespel. Samtidigt finns ständigt en självdis-
tans och en ödmjukhet inför dramaformen: ”I före-
liggande dram har jag sökt icke att göra något nytt 
– ty det kan man inte – utan endast att modernisera 
formen”. Även de darwinistisk-naturalistiska inslag 
i Strindbergs verk från denna tid vilka främst yttrar 
sig under begreppet ”hjärnornas kamp” problema-
tiseras i förordet: ”Livet är icke så matematisk-idi-
otiskt att blott de stora äta de små, utan det hän-
der lika ofta att biet dödar lejonet eller gör det ga-
let åtminstone”. I dessa och många andra liknande 
avsnitt skönjer man Strindbergs förmåga att dis-
kutera teknisk-dramaturgiska frågor med en lätt-
het och elegans som blir målande, nästan visualise-
rande. Och häri ligger ytterligare en förtjänst med 
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Törnqvists och Steenes översättningar: med gedi-
gen kunskap om Strindbergs språk och stil har de 
lyckats bevara den kvicka och sylvassa tonen i dra-
matikerns skrifter.

Ytterligare en värdefull aspekt av boken rör det 
faktum att Strindberg är en av världslitteraturens 
flitigaste brevförfattare. Det är till stor glädje att 
även den engelsktalande läsaren nu kan få inblick 
i hur dramatikerns brev skrivna inom det drama-
teoretiska ämnet glöder av engagemang, kunskap 
och egensinne.

Min första invändning rör inte själva huvudde-
len av boken, utan den lista över studier – endast i 
bokformat – som redaktörerna har föreslagit. Vis-
serligen ser jag nödvändigheten av ett urval. Strind-
bergsforskningen är så omfattande att det är näs-
tan omöjligt att nämna allt som har skrivits. Sam-
tidigt innebär varje urval, oavsett avgränsning, att 
någonting saknas. Jag förmodar att redaktörerna i 
detta fall har prioriterat dels engelskspråkiga stu-
dier och dels undersökningar av Strindbergs dra-
matik. Med detta sagt tycker jag ändå att exem-
pelvis Margareta Wirmarks Den kluvna scenen. 
Kvinnor i Strindbergs dramatik (1989) borde ha 
tagits med. Listan innehåller också till stor del tit-
lar som gäller Strindbergsforskningen före 1990. 
Med några få undantag är de flesta titlar utgivna 
fram till 1990-talet. Kanske borde man, nu när all 
annan information har återgivits så generöst och 
pedagogiskt, ägnat ytterligare ett par sidor åt den 
föreslagna listan över Strindbergsforskningen och 
kompletterat med några senare undersökningar. 
Risken finns annars att den internationelle läsare 
som inte är så insatt drar slutsatsen att Strindbergs-
forskningen har stannat av efter 1980-talets slut, nå-
got som ju knappast är fallet. Exempel på titlar som 
har utgivits efter 1990 och som kunde ha nämnts är 
Hans-Göran Ekmans Klädernas magi. En Strind-
bergsstudie (1991), Margareta Fahlgrens Kvinnans 
ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs 
författarskap (1994) samt antologin Fröken Julie, 
20×Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck (2003). 
Jag ställer mig också något tveksam till att alla un-
dersökningar som inte har utgivits som böcker helt 
och hållet förbisetts. Ett urval av relevanta artiklar 
hade illustrerat för den engelskspråkige läsaren hur 
bred och varierande Strindbergsforskningen är.

Min andra invändning är egentligen ingen kri-
tik utan snarare en personlig önskan som rör re-
daktörernas inblandning i texten. Eftersom jag själv 
har närläst det mesta som skrivits av främst Törn-
qvist och är bekant med hans breda kunskap om 

det Strindbergska dramat, önskar jag att han hade 
kommenterat och diskuterat de presenterade tex-
terna något utförligare än det som finns att läsa i 
förordet och introduktionen. Jag är medveten om 
att detta hade inneburit ett större omfång och hade 
delvis också påverkat såväl syfte som disposition, 
urval och metod. Men jag tror att några kommenta-
rer från redaktörerna hade kunnat utgöra en brygga 
mellan texterna och den samtida läsaren. Texterna 
hade på så vis kunnat riktas mer till specifika lä-
sare. Nu kan den man kanske ställa sig frågan: vem 
riktar sig boken till? Vänder den sig till forskare, 
teaterbesökare, dramaläsare, studenter, teaterhis-
toriker, regissörer, skådespelare eller vem som helst 
som har något intresse av ämnet? Emellertid finns 
en stor fördel med den nuvarande presentationen 
och det är att redaktörerna låter läsaren dra sina 
egna slutsatser. Fler kommentarer hade styrt och 
kanske i värsta fall stört läsningen. Nu är Strind-
bergs texter presenterade utan några tillsatser och 
det är upp till varje enskild läsare att bilda sig en 
egen uppfattning.

Strindberg on Drama and Theatre är samman-
fattningsvis en generös, pedagogisk och läsarvän-
lig antologi. Den informativa introduktionen är en 
värdefull genomgång som särskilt förstagångsläsa-
ren har stor nytta av. Även för de insatta fyller bo-
ken en lucka då man nu, vid behov, kan citera dessa 
texter på engelska utan att själv behöva bekymra 
sig om att förlora den språklig-stilistiska stämning 
som är så svår att fånga när man översätter Strind-
berg. För den internationella dramavetenskapen 
är boken ett bidrag till både den renodlade Strind-
bergsforskningen och den allmänna drama- och 
teatervetenskapen, såväl ur ett historiskt och idé-
historiskt som ett mer dramaturgiskt, dramatek-
niskt perspektiv.

Hanif Sabzevari

Bo Bennich-Björkman, Strindberg och Norden-
skiölds japanska bibliotek (Acta Bibliothecæ Regiæ 
Stockholmiensis, LXXVI). Kungliga Biblioteket. 
Stockholm 2007.

I april 1880 stävar Nordenskiölds Vega in på Stock-
holms ström efter sin expedition om Nordostpas-
sagen jämte resa i österland. Expeditionen är en 
stor succé och uppmärksammas av både folkmassor 
och press. Firandet av händelsen blir ett bestående 
minne för såväl Hjalmar Söderberg som Sven He-




