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av. Man har brukat anta att han stötte på sagan strax 
innan stycket skrevs. Inte heller denna lilla bok 
nämner Strindberg någonsin, framgår det av Lind
ströms register. Däremot har Lindström på annat sätt 
gjort sannolikt att Strindberg verkligen intresserat sig 
för boken, ty i Strindberg och böckerna II kan man 
läsa att han lånat den från Kungliga biblioteket mel
lan den 29 april och den 3 maj 1880. Han har alltså 
först lånat boken och därefter införskaffat den. Rimli
gen har han funnit den intressant.

Det är en generös gåva Lindström överräckt till 
Strindbergsforskningen. Vidtog man sedan en annan 
praktisk åtgärd som att flytta Strindbergs sista biblio
tek från Blå Tornet -  där det står mest som museiföre- 
mål -  till Kungliga biblioteket, där det självklart hör 
hemma tillsammans med Gröna säcken och annat 
material, kunde den som fått sin aptit väckt av 
Lindströms böcker enklare än nu utnyttja materialet. 
I och med att Strindberg hade den goda vanan att läsa 
med pennan i hand föreligger här ett stort och tack
samt -  numera överblickbart -  material att bearbeta.

Hans-Göran Ekman

Hans-Göran Ekman: Klädernas Magi. En Strind- 
bergsstudie. Gidlunds. Sthlm 1991.

Att Strindberg klädde sig mycket elegant -  ja, skulle 
kunna karakteriseras som en snobb -  är allmänt om
vittnat. Detta hans klädintresse kommer också till 
synes i hans diktning och om klädernas funktion 
framför allt i hans dramatik har nu Hans-Göran Ek
man skrivit en detalj späckad bok med titeln Kläder
nas Magi. En Strindbergsstudie.

Ekmans studie vittnar om stor förtrogenhet med 
Strindbergs verk och den allt rikare Strindbergslitte- 
raturen. Tyngdpunkten ligger vid analyser av Herr 
Bengts hustru, Marodörer, Fröken Julie, Advent, Brott 
och Brott, Ett drömspel, Abu Cassems tofflor och Svar
ta handsken, men Ekman gör djupdykningar även i 
andra dramer, prosaverk och poesi. En undersökning 
med titeln »Strindberg’s Use of Costume in Carl XII 
and Christina» kommer tydligen att publiceras på 
annat håll. Den nu föreliggande studien låter oss ana 
att det säkert inte finns ett klädesplagg i Strindbergs 
diktning, brev eller dagböcker, som Ekman inte note
rat. Man är honom tacksam att han här inte redovisar 
dem alla.

Teatersemiotiken har under de senaste decennierna 
ständigt diskuterats -  men i jämförelse med alla teo
retiska utläggningar som gjorts, har mycket litet kon
kret analysarbete blivit uträttat. Här har vi dock en 
semiotik i praktik, som inte tyngs av semiotikens 
esoteriska begreppsapparat eller dogmatism. Ekman 
vill se kläderna som »symboler» med en »psykologisk 
laddning» och nyckelordet blir då deras »funktion». 
Han vill också ta fram den »privata innebörd» (s. 6) 
som kläderna hade för Strindberg själv, vilket innebär 
att biografiska data kommer till stor användning i 
studien. Ibland är man rädd att Ekman är på väg mot 
tvättnote- (här klädnote-)forskning, men han är klok 
nog att inte dra några växlar på det materialet.

Ekman är medveten om att den »privata innebör

den går sannolikt inte alltid ut över rampen» men 
hävdar att den är »av betydelse för en djupare förstå
else av såväl pjäserna som författarpersonligheten» 
(s. 173). Framför allt den senare, skulle man vilja 
tillägga. Strindberg som personlighet kommer en säll
samt nära i denna bok, vilket ju är helt i linje med den 
biografiska inriktning, som Strindbergsforskningen 
under senare år återvänt till.

Ekman tar således fram flera bevis på att Strindberg 
var »sko- och fotfetischist» -  dock »av det ickepatolo
giska slaget» (s. 24) -  vilket kommer till uttryck såväl 
i privatliv som i diktning. Skor och fötter hade tydli
gen för Strindberg en mycket stark erotisk laddning. 
Ekman citerar bl. a. Strindberg själv i ett brev till den 
första hustrun, Siri von Essen: »O, låt mig ligga på 
mitt ansigte och kyssa dina knäppkängor tills jag blir 
svart som den bleka döden om mina blåa läppar!» 
(s. 22). Ekman kan inte låta bli att nämna att Siri 
dessutom hade extremt små fötter -  bara 17-18 cm. 
Han nämner vidare den lilla bambustolen i tamburen 
på Karlavägen, där diktaren brukade ta av Harriet 
Bosse galoscherna (s. 143) och den sista förlovnings- 
presenten -  den till Fanny Falkner -  som bestod av 
»ett par grön- och brunrandiga grova sportstrumpor» 
(s. 157). Strindbergs ofta upprepade fascination inför 
kvinnor i pojk- eller manskläder både i verkliga livet 
och i nattdrömmar hör också hit. Hur laddade kläder
na var för Strindberg framgår av att han ofta talar om 
människornas »orena linne», dvs. underkläder, och 
hans syskon har berättat att han som barn gick in i 
garderoben för att byta kläder.

Ekmans studie tar sitt avstamp i den viktiga kläd
scenen i Herr Bengts hustru: Margits krona, krans och 
slöja hänger på en stol efter bröllopsnatten med 
Bengt. På golvet står henne skor. Biktfadern kommer 
in, får syn på klädesplaggen, blir erotiskt upphetsad 
och utgjuter sig tills han faller »på knä vid brudens 
skrud; tar upp en sko ock kysser den» (s. 21). Sko
kyssar hittar vi vidare i Fröken Julie och Leka med 
elden.

I de naturalistiska pjäserna blir kläderna »fångst
redskap», varmed kvinnan fångar mannen i olika 
»fångstscener». Ekman analyserar noga kängorna i 
En dåres försvarstal, spetsmorgonrocken i Marodörer, 
själen och tvångströjan i Fadr en, näsduken och klän
ningsärmen i Fröken Julie och själen i Leka med 
elden. Han kunde dock ha gjort ett större nummer av 
Grevens stövlar i Fröken Julie, som det med jämna 
mellanrum refereras till från dramats början till dess 
slut.

Att även Strindberg privat kunde arrangera dylika 
»fångstscener» visar de många klädbytena i Kristina. 
Ekman kallar dem »en erotisk list». Med dessa »5 
herrliga kostymer» ville Strindberg vinna Harriet 
Bosses gunst.

Genom denna fokusering på kläderna kan Ekman 
göra en nytolkning av den »blida» rollfiguren Jeanne i 
Brott och brott. När Jeanne skickar halsduk och hand
skar till Maurice, gör hon det för att »snärja» honom. 
Hennes gest blir av samma slag som den »vidlyftiga» 
Henriettes i en liknande situation. »Båda kvinnorna 
är vampyrer», konstaterar Ekman, vilket väl kan dis
kuteras (s. 101).
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I Ett drömspel förekommer ett (kläd)skåp i scenen i 
Föräldrahemmet. Ekman kopplar skickligt samman 
detta skåp med dörren med fyrväpplingen i Teater
korridoren och de därpå följande scenerna. Dörren, 
bakom vilken »världsgåtans lösning» skulle dölja sig 
men som visar sig dölja »intet», blir därmed också en 
symbol för skuldkänslorna -  på samma sätt som kläd
skåpet i Till Damaskus III (s. 133). Det stjärntäcke 
som också förekommer i Ett drömspel har Ekman lika 
litet som någon annan lyckats ge någon intressantare 
symbolik. Portvakterskan började ju virka på stjärn- 
täcket fyra år efter det att hennes fästman givit sig 
iväg. Ekman hävdar att täcket skulle vara en symbol 
för den »aldrig fullbordade kärleken mellan Portvak
terskan och fästmannen» (s. 110) men går inte in på 
det faktum att Strindberg »tappar bort» stjärntäcket. 
Det återkommer inte i slutet av dramat. Så skulle 
aldrig Ibsen ha gjort -  för att nu göra en jämförelse 
som Ekman ibland gör.

I Ett drömspel förekommer ju på slottstaket »en 
blomknopp i form av en krona». Denna krona vill 
Ekman se som en törnekrona av samma slag, som den 
som Dottern kröner Advokaten med. På det verbala 
planet kan man nog få denna association, men visu
ellt stämmer det sämre (s. 119).

De biografiska tolkningarna blir styrande ju senare 
pjäserna är skrivna. När Dottern i slutet av Ett dröm
spel tar av sig skorna och lägger dem i elden, är detta 
enligt Ekman ett uttryck för »Strindbergs farväl till 
erotiken» (s. 131): »efter besvikelserna i samband 
med samlivet med Harriet Bosse» låter han Dottern 
bränna sina skor, vilket skulle innebära »det symboli
ska avskedstagandet från erotiken» (s. 158).

Svanevit skrevs ju före Ett drömspel och under för- 
lovningstiden med Harriet Bosse. Här blommar 
Strindbergs fotfetischim åter upp. Svanevit är av den 
elaka Styvmodern förbjuden att tvätta sina fötter och 
vill därför inte visa dem för Prinsen i en högst trau
matisk scen. På »privatplanet» skulle de smutsiga 
fötterna syfta på Harriets »orenhet» (s. 128). Strind
berg misstänkte på goda grunder att hon »haft något 
slags förhållande med bl. a. skådespelaren August Pal
me» (s. 191). Enligt Ekman spelar foten i Svanevit »en 
viktig roll i en affär mellan författaren och den skåde
spelerska för vilken rollen var skriven» (s. 129). När 
sedan Fanny Falkner (sedermera Strindbergs sista 
»fästmö») skulle spela rollen, skrev »titulär-regissör» 
Strindberg till henne: »Glid hastigt öfver den farliga 
scenen med foten!» (s. 131).

Ur den ofta med nedlåtenhet betraktade Abu Cas- 
sems tofflor utvinner Ekman en rad komplikationer 
och dolda djup, varav mycket är »delvis hemligt ock
så för författaren själv» (s. 156). I Ett drömspel hade 
ju Strindberg enligt Ekman försökt göra sig kvitt er
otiken genom att låta Dottern offra sina skor i elden 
och när »Konservatorn i Taklagsöl kastar upp sin 
hustrus röda tofflor i ett träd, är denna gest ett uttryck 
för Strindbergs desperata vilja att bli kvitt den sexuel
la problematiken» (s. 158). Abu Cassems tofflor ka
rakteriserar Ekman som »ett intermezzo, framkallat 
av en tillfällig förälskelse och en förhastad förlov
ning» (med Fanny Falkner, s. 164). Hela dramat 
handlar om hur Abu Cassem försöker bli av med ett

par gamla tofflor: han kastar dem i sjön, han gräver 
ner dem och vill till slut bränna dem -  men utan att 
lyckas. Enligt Ekman gestaltas här symboliskt 
»Strindbergs brottning med sina egna sexuella impul
ser» (s. 158). Just när man dragit en lättnadens suck 
att Ekman -  till skillnad från exempelvis Sprinchorn i 
sin klassiska »Logiken i Ett drömspel» -  inte läser in 
sexualsymboler överallt, hävdar Ekman apropå första 
aktens scenbild i Abu Cassems tofflor att det »natur
ligtvis är omöjligt att inte uppfatta fontänen mitt på 
scenen som en fallossymbol och vattenporten som 
symbol för kvinnans kön» (s. 159). Till Ekmans för
svar skall väl påpekas att han inte går vidare på denna 
linje och att symboler aldrig bara betyder en sak utan 
alltid också något annat.

I Svarta handsken genomför Strindberg på sin ål
ders höst enligt Ekman »en veritabel garderobsstäd- 
ning». Kläderna frigörs från sin erotiska laddning 
genom att kappan och galoscherna inte längre får 
tillhöra en kvinna utan ett litet barn. Däremed kan 
den gamle fetischisten Strindberg låta »försoningstan
ken genomsyra rekvisita och kostymer» (s. 172). Det 
är en intressant utveckling, som Ekman här kartlagt.

Som synes är mycket i Ekmans studie centrerat 
kring Strindbergs person och därför svårt att direkt 
omsätta på teatern. Vi har dock kommit den klädbe- 
satte diktaren närmare in på livet. Kanske kan vi 
också lära oss att i uppsättningar av Strindbergs dra
mer med större omsorg välja kläder och handskas 
med dem som de erotiskt laddade föremål Ekman 
visar att de är.

Richard Bark

PS. Den 11 juli 1908 flyttade Strindberg in i »Blå 
tornet», Drottninggatan 85, där numera Strindbergs- 
museet är inrymt. Gautuadressen är fortfarande den
samma -  inte nummer 80 som Ekman vill ha det till. 
Det var Strindbergs närmast föregående bostad i det 
numera rivna »Röda huset», Karlavägen 40, som se
dermera blev nummer 80. DS.
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