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förfall». Sprinchom hävdar att Strindberg är dramati
kern som lagt »ett gångplank mellan naturalism och 
supranaturalism». Orden är Strindbergs egna, nedkasta
de i Legender, och Sprinchom tar honom på orden. 
Hans tes är att ingen efter Strindberg har förmått att 
gestalta de stora idéernas drama. Wagner kunde det, 
åtminstone i Tristan och Isolde, Strindberg kunde det, 
t.ex. i Till Damaskus, Dödsdansen och Carl XII, men 
därefter har hela 1900-talets dramatikergenerationer 
blivit offer för Darwins, Marxs och Freuds mekaniska 
världsbild. Sprinchom väjer inte för de stora namnen: 
Brecht, Beckett, Ionesco, Pinter, O’Neill, Weiss -  ingen 
av dem har förmått att liksom Strindberg binda samman 
den materiella och den andliga världen enligt Sprin- 
choms komparativa analyser, som gör ett något bedagat 
intryck på en läsare vid slutet av det 20:e århundradet. 
Att både Marx och Freud sökte de för oss dolda ingre
dienserna i den materiella världen betyder ingenting för 
Sprinchom. Han säger heller inte mycket nytt om 
Strindberg, men tror sig tydligen behöva cementera 
idolens piedestal genom att välta omkull samtliga andra 
statyer i 1900-talets dramatiska minneslund. Det är föga 
övertygande och, enligt min mening, helt onödigt.

Strindbergforskningen har likväl rört på sig. Författa
ren som privatperson har trätt in i skuggorna och ut i 
ljuset har kommit Strindbergs verk såsom det ter sig på 
1990-talets teaterscener. Den engelske författaren Clive 
Sinclair har gjort ett satiriskt återupplivningsförsök av 
Strindberg i sin bok Augustus Rex, där han låter Strind
berg möta upp i 1960-talets Stockholm. Det är en un
derhållande bok, men själv tror jag att Strindberg lever 
på riktigt, genom sitt nyutgivna verk och genom en 
ständig ström av nya iscensättningar. Inte på en piedes
tal, utan på tiljan möter Strindberg det nya årtusendet.

Willmar Sauter

Strindbergiana. Nionde samlingen utgiven av Strind- 
bergssällskapet. Atlantis 1994.

Ska man hålla liv i Strindberg så ska man också utnytt
ja det biografiska, säger Lars Dahlbäck helt sonika i 
»ett samtal om Strindberg och litteraturvetenskapen» i 
Tidskrift för Litteraturvetenskap (nr 2 1994). Karl-Ivar 
Hildemans uppsats Strindberg, hans släktingar och 
Pelikanen, som fått inleda den nionde samlingen av 
Strindbergiana, tycks mig bara alltför biografiskt fixe
rad. Men visst gör det intryck att läsa om Märta Frö- 
dings, Strindbergs systerdotters, vånda på gamla dar 
och överhuvud om den trassliga problematiken vad 
gäller Strindbergs fabulering i pjäsen kring sin syster 
och hennes familj. Också Ture Rangströms bidrag är 
baserat på vittnesbörd från kammarspelens tid. Här rör 
det sig om Intima teaterns landsortstumé våren 1909 
under ledning av den unge Alrik Kjellgren, Ture 
Rangströms morfar; dennes brev och tumésamling ger i 
sin kappsäck underlag för en doktorsavhandling, för
säkrar Rangström entusiastiskt.

På samma sätt som Rangströms uppsats utgör Louise 
Vinges bidrag ett omtryck; det rör sig om »de besatta i 
Lund» och Strindbergs texter som litterärt har trans

formerat lundamiljön. Gunnar Syréhn åter fokuserar 
hämnden som motiv i Strindbergs pjäs Fordringsägare 
där han tycker sig se likheter med västemfilmens dra
maturgi. För en Strindbergsuppsättning, en rysk ur
premiär på Ett drömspel, på Akademiska teatern i 
Omsk i Sibirien 1992 redogör gästregissören Maria 
Fridh, medan Richard Bark summerar våra inhemska 
Strindbergsuppsättningar 1990-92. Evenemanget 
Strindberg Dramaten 93 skärskådas så av Magnus 
Florin.

En för forskare nyttig orientering om Strindbergssäll- 
skapets och Strindbergsmuseets pressklippsamling ger 
slutligen Göran Söderström. Det berörda samtalet i 
Tidskrift för Litteraturvetenskap förmedlar för övrigt 
insyn i utgivningen av Strindbergs Samlade Verk lik
som av breven. Jag noterar Lars Dahlbäcks uppgift att 
den tyska Insel-upplagan av Strindbergs verk förefaller 
ha strandat. »Det är en enormt stor satsning som troli
gen går i graven.» Inte heller finns Strindberg -  till 
skillnad från Ibsen -  tillgänglig i någon amerikansk 
eller engelsk klassikerserie, framhåller Björn Meidal. I 
Ryssland är det givetvis i det avseendet illa ställt; det 
var en utmärkt översättning av Alexandra Afinogenova 
som nu gjort uppsättningen av Ett drömspel möjlig.

Ulf Wittrock

Magnus von Plåten: Verner von Heidenstam och Emilia 
Uggla. Ett äktenskap. Fischer & Co 1994.

»Tro mig, Ellen, att de män [...], som nu rasa mot sinn
ligheten, äro de mest framåtsträfVande i sin vilja», 
skrev Heidenstam till Ellen Key 16 dec. 1900 sedan 
han som han säger i brevet läst »ett femtiotal sidor i 
början» av Barnets århundrade. De bådas meningsutby
te nu om kärleken och erotiken har Fredrik Böök ingå
ende redogjort för i sin Heidenstammonografi och han 
har dessutom i sin och Kate Bangs brevedition Verner 
von Heidenstam Brev återgett såväl det berörda brevet 
som ett svarsbrev till Ellen Key juldagen 1900.

Heidenstam hade i sanning tänkt om. »Verkligheten, 
erfarenheten svarar nej!» deklarerar han som svar på 
den av honom själv uppställda frågan om det är möjligt 
att på en gång vara en Romeo och en Kant! Sitt verk 
Sankt Göran och Draken ville han dra vissa konklusio
ner av, däribland denna: »Du skall icke stjäla i kärlek; 
också där blir tjuv en tjuv.»

Magnus von Plåten berör inte denna diskussion i sin 
bok om Heidenstams första äktenskap -  Verner von 
Heidenstam och Emilia Uggla. Ett äktenskap -  men jag 
vill här föra den på tal som vittnesbörd om den radikala 
omsvängning som Heidenstam kom att företräda kring 
sekelskiftet i sin syn på kärleken och erotiken, von 
Plåten presenterar i boken Heidenstam som en företrä
dare för »polygamidealet»; han ägnar ett helt avsnitt i 
boken åt detta och gör i det sammanhanget den reflex
ionen att tidigare forskning tycks ha ryggat tillbaka för 
det moraliskt ömtåliga ämnet. Så vitt jag ser går von 
Plåten inte in på det förhållandet att Heidenstams 
ohämmade leverne på det sexuella planet förutsätter att 
han tidigt börjat göra bruk av den tidens antikonceptio-
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nella medel. Sin äktenskapliga otrohet, förklarar von 
Plåten, manifesterade Heidenstam programmatiskt i 
brevväxlingen med Strindberg. Hans Alienus lever i 
tvegifte och von Plåten noterar i Sven Stolpes efterföljd 
hur denne rodnande erkänner inför Sardanapalus att 
»den gamla hostande kvinna, som stöder sig mot 
dörrträet», också är hans hustru. Magnus von Plåten 
hävdar överhuvud att det polygama idékomplexet kan 
sägas vara närvarande genom hela Hans Alienus. »Den 
har också tillkommit under en tid då Heidenstams 
skilsmässa stod för dörren och han gett sitt kärleksliv 
fria tyglar.» Till Ellen Key skrev Heidenstam helt 
sonika att den heliga Antonius i sina syner ser massor 
av unga, nakna kvinnor och att det som anfäktar honom 
är otukt rätt och slätt. »Jag upprepar: sådan är man
nen.»

Med Ellen Belfrage fick Heidenstam hur som helst 
en utomäktenskaplig son. »Det är rysligt veta du har en 
son med en annan kvinna, ej med mig din lagliga hust
ru, som så länge önskat, tiggt och bett dig härom», 
klagar Emilia Uggla i sin dagbok 1893. Drivkraften 
bakom von Plåtens företag att skildra Heidenstams och 
Emilias äktenskap liksom deras fortsatta inbördes 
relation ända fram till »återföreningen» på gravplatsen 
på Övralid är det förhållandet att en koffert med Emilia 
Ugglas »papper» öppnats en dag i maj 1990. De hade 
överlämnats till Övralidsarkivet av Emilia Uggla själv. 
Hon hade fast det villkoret vid gåvan att innehållet 
skulle vara förseglat tills femti år hade förflutit efter 
Heidenstams död.

Magnus von Plåten som för det första äktenskapet 
ger en i huvudsak monografisk framställning och som 
härvid gör gällande att Heidenstam är en diktare av den 
storleksordningen att »allt får intresse, som kastar ljus 
över den personlighet, ur villken hans diktning har 
framsprungit», menar för övrigt att litteraturhistoriska 
biografier i Sverige överlag är diskreta och ofta skön
målande till skillnad från moderna, internationella 
levnadsteckningar. Hans egen bok har alltså som förut
sättning det nytillkomna materialet och som »den mäk
tigaste delen av Emilias arkiv» betecknar von Plåten i 
kapitlet Skilsmässa och ny kärlek Verner von Heiden
stams »breväktenskap» med Emilia Uggla, alltifrån 
skilsmässan och intill giftermålet med Olga Wiberg i 
juli 1896. »Breven från Verner är talrika, vanligen 
långa och kan inte betecknas som annat än kärleksbrev 
om än ofta förtvivlade, ångerfulla, bönfallande.» De 
härrör från en människa i samvetsnöd.

Det heter i ett av dessa brev; det härrör från jultiden 
1894:

I dag har det börjat snöga, för första gången i vinter. 
Om tio eller tjugo år snögar det över din och min ge
mensamma gravkulle. Vad vi då skola sova gott. Det 
blir vår andra bröllopsnatt.

»Men hustrun är gudomlig nu», reflekterar Selma 
Lagerlöf i brev till Sophie Elkan sen hon i samlingen 
Dikter kunnat läsa en rad poem som mer eller mindre 
direkt återspeglar Heidenstams syn på sin samlevnad 
med Emilia Uggla men därjämte visar hans upprördhet 
över skvallret som drabbat honom. I juni 1895 förkla

rade Heidenstam insiktsfullt i samband med att han i ett 
brev till Emilia skickade henne sina Dikter, att »alla de 
personligaste och starkast kända dikterna handla ju om 
dig och minnena». I Barndomsvännerna blir ålders
skillnaden mellan mannen och kvinnan ett av de teman 
som Heidenstam slår an; »hennes ålder är det som 
olycksmärker deras förbund», anmärker von Platen. I 
poemet får ju kvinnan strax före vigselakten ge mannen 
tillbaka ringen. »Nu skulle jag stått i min soliga vår!», 
klagar hon. »Varför kunde inte försynen låtit dig bli tio 
år yngre?», suckar Heidenstam i ett brev från februari 
1894. »Då hade allt gått som det bort.»

Heidenstam hade uppenbarligen inlett sitt äktenskap 
med den mest monogama inställning. På förlovnings- 
dagen den 14 augusti 1880 satte Heidenstam i enrum 
guldringen på sitt finger: »Jag har ej sedan rört den och 
tar nu ej bort den så länge jag lever.» När så Heiden
stam vid sekelskiftet vill ge »summan» av sin bok 
Sankt Göran och Draken i ett av de båda breven till 
Ellen Key fastslår han: »Du skall inte förslösa dina 
pund på en rad av lätta förbindelser, ty därpå blir du 
liten själf och vållar andra elände.» Vad som gör mest 
intryck i Magnus von Platens bok är när allt kommer 
omkring vad han här har att berätta om »en ung kvinna 
som länkade sitt liv vid ett geni i ett äktenskap som 
skänkte henne stor lycka, men som ändade i djup tea- 
gik. Han glömde henne för andra, hennes trofasta kär
lek varade livet ut.»

UlfWittrock

I  musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelatio- 
ner, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, 
Peter Luthersson och Anders Mortensen. Symposion. 
Stehag 1993.
Hans Lund: Impressionism och litterär text. Sympo
sion. Stehag 1993.
Romantiken över gränser, redigerad av Ulla-Britta 
Lagerroth och Margareta Ramsay. Symposier på Krap- 
perups borg, 2. Lund 1993.

Det är svårt att inte känna sympati för den samlingsvo
lym -  I  musernas tjänst. Studier i konstarternas interre- 
lationer -  som Ulla-Britta Lagerroth redigerat tillsam
mans med en grupp yngre Lunda-kolleger. Som Lager
roth och hennes medarbetare, med stöd av en formule
ring av Sokrates, framhåller i sitt förord var det ju 
ursprungligen naturligt att anlägga en helhetssyn på det 
värv som skedde i musernas tjänst; senare uppdelning 
på olika »konstarter» -  och på olika humanistiska 
discipliner och universitetsinstitutioner -  är ju just en 
senare historia och innebär en stympning av den ur
sprungliga helheten. Den tvärvetenskapliga och discip
linöverskridande forskning, som tillkomsten av denna 
bok är ett tecken på, kan bara hälsas med glädje av dem 
som bekänner sig till samma helhetssyn som Sokrates. 
En likartad strävan att transcendera gränser ligger också 
bakom Hans Lunds studie Impressionism och litterär 
text, liksom bakom volymen Romantiken över gränser, 
i vilken Ulla-Britta Lagerroth och Margareta Ramsay




