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radis (1822) samt Atterboms Lycksalighetens ö 
(1824-27). Enligt diktarens intentioner skulle det 
förstnämnda vara »en Symbolik, såväl öfver Poesiens 
historiska Öden och i synnerhet öfver den christligt-
romantiska Poesien [-----] som också öfver de Menni-
skors Öde, hvilka dragas till och gripas af Poesiens 
Lif» (Brev, utgivna av Bertil Romberg 1968, s. 30). 
Den poesihistoriska aspekten under symbolikens 
mantel har ju också i grunden präglat Atterboms sa
gospel. Är metatext-fenomenet då så unikt? Det kan 
också erinras om att Lycksalighetens ö i många avse
enden bär spår av bildningstextens paradigmatiska 
struktur, och att verket jämväl uppvisar den kombi
nation av biografiska, sociala, estetiska och utopiska 
motiv, som enligt en av Lönners tidigare förklaringar 
skulle utgöra Målarens särmärke (s. 22).

Det är mycket sällan som den typ av närläsning 
Lönner praktiserar tillämpats på texter utöver poe
mets eller det korta prosastyckets format. Som fram
gått finns det inslag i avhandlingen som ter sig mindre 
försvarbara. Om författarinnan ibland företer likhe
ter med Elias, sådan han framträder på Målarens 
inledningssidor -  »en roddare, som tycktes vara nå
gorlunda osäker på årorna» -  når emellertid även hon 
fast mark till sist. Studien har vuxit fram ur ett gedi
get och långvarigt umgänge med texterna, och det är 
beklagligt att Lönner undvikit det avslutande redige- 
ringsarbetet, den sista genomgången, hyfsningen och 
kontrollen. Inkonsekvenser, bristfälligheter och mot
sägelser av olika dignitet kännetecknar avhandlingens 
tekniska utformning i en utsträckning som klart över
skrider gränsen för det godtagbara. Härigenom skyms 
till en del de otvivelaktiga förtjänster boken rymmer 
och för vilkas skull den bör läsas.

Pär Hellström

Ola Kindstedt: Strindbergs Kristina: Historiegestalt- 
ning och kärleksstrategier. Studier i dramats skapel
seprocess. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 
1988.

I den omfattande produktionen av litteratur om 
Strindberg har de historiska dramerna varit ett tämli
gen eftersatt område. Fram till vårt decennium har 
endast två doktorsavhandlingar i ämnet lagts fram, 
båda om Mäster Olof. Den enda samlade översikt 
som finns, Strindberg and the Historical Drama 
(1963), är skriven av en utländsk forskare, Walter 
Johnson. Intresset för de historiska skådespelen har 
emellertid uppevt något av en renässans under de 
senaste åren. Gustav Adolf var föremål för Claes Ro- 
senqvists avhandling Hem till historien 1984, Björn 
Sundberg presenterade i Tidskrift för litteraturveten
skap 1984 (nr 2-3) ett projekt ägnat Strindbergs tre 
sista historiedramer och 1988 var ämnet för ett 
Strindbergssymposium i Seattle »Strindberg and His
tory», där ett tjugotal svenska och utländska forskare 
deltog som föredragshållare.

När Ola Kindstedt nu lägger fram sin avhandling 
om Kristina är det emellertid inte helt och hållet att

betrakta som ett tidens tecken. Arbetet går nämligen 
tillbaka på en licentiatavhandling, »Studier i Strind
bergs drama Kristina», som ventilerades vid littera
turhistoriska institutionen i Uppsala 1969. Som 
Kindstedt framhåller i inledningen återgår kapitel 
VII, Källorna till Kristina: Analys, på ett avsnitt i 
licentiatavhandlingen. Även det sista kapitlet, Harri
et Bosse, den själiska kärleken och Kristina, äger sin 
motsvarighet i ett större parti i det tidigare arbetet, 
men det kapitlet har både reviderats och vidare
utvecklats. Helt nyskrivna är alltså kapitlen I-VI, 
som utgör ungefär en tredjedel av avhandlingen.

Under de nitton år som passerat mellan licentiat- 
och doktorsavhandling har en mängd viktig Strind- 
bergslitteratur tillkommit: källor som faksimilut
gåvan av Ockulta Dagboken, fyra volymer av Torsten 
Eklunds utgåva av Strindbergs brev från december 
1896 t. o. m. april 1907 samt fjorton delar av Strind
bergs Samlade Verk. Dessutom har ett tiotal doktors
avhandlingar framlagts under denna period, och flera 
biografier har bidragit till att öka kännedomen om 
författaren.

Med några undantag kan man säga att Kindstedt 
tagit hänsyn till de nytillskott som varit relevanta för 
avhandlingsämnet -  ett tjugotal verk i käll- och litte
raturförteckningen vittnar därom. En studie som sak
nas är Amy van Markens uppsats »Strindbergs Kristi
na. En ny teknik» (i Studi nederlandesi. Studi nordici 
1979). Hon utgår också från de brev till Harriet Bosse, 
där Strindberg upprepar att han skriver sin pjäs, med 
»en helt ny teknik», som Kindstedt citerar i kapitlet 
Tillkomsten (s. 22-23). Dessutom för hon en diskus
sion om när Strindberg kan tänkas ha ändrat slutet, 
ett problem som Kindstedt behandlar i det nämnda 
kapitlet. Några förbiseenden av mer formell karaktär 
är t. ex. att litteraturlistan endast upptar originalma
nuskriptet till Ockulta Dagboken. Bättre hade natur
ligtvis varit att hänvisa till faksimilutgåvan, som är 
betydligt mer lättåtkomlig. Vanligtvis hänvisar 
Kindstedt till Samlade Verk, när den text han refere
rar till har kommit ut i Nationalupplagan, men juste
ringen från Landquists upplaga till dessa volymer är 
inte konsekvent genomförd. Det ser också konstigt ut 
med en hänvisning till Briefe an Emil Schering (s. 
224), när de brev som refereras till finns utgivna i 
Eklunds brevutgåva volym 15, där de ju dessutom är 
återgivna på originalspråket.

Att litteraturvetenskapen under den här perioden 
också har berikats med nya teorier och metoder, samt 
att intresset fortsatt att alltmer inriktas på ett studium 
av den färdiga litterära texten har emellertid inte 
avsatt några märkbara spår i avhandlingen. Vissa dra
matekniska aspekter läggs på pjäsen, men i huvudsak 
har arbetet en genetisk karaktär. I dess slutkapitel 
integreras biografiska aspekter med komparativa 
grepp -  Kindstedt har alltså genomgående begagnat 
sig av väl beprövade metoder. Å andra sidan behärs
kar han dessa fullt tillfredsställande och de kan anses 
vara tillräckliga för avhandlingens huvudsyfte, att 
klarlägga varifrån Strindberg hämtat det historiska, 
litterära och biografiska stoffet till dramat. Man hade 
naturligtvis, som kronan på verket, önskat en analys 
av själva pjästexten med utgångspunkt i de vunna
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resultaten, men det är att kräva en annan avhandling 
än den som föreligger.

Vad beträffar avhandlingens formella sida måste 
ett par brister påtalas. Som regel undviker Kindstedt 
att återge kursiveringar och grekiska bokstäver i sina 
citat. Strindberg använder grekiska bokstäver fre
kvent både i utkast och dagbok. Det är ofta känsliga 
partier som författaren döljer på det sättet -  ett slags 
chiffer kan man säga. Vi går miste om denna nyans 
när Kindstedt inte återger dagboksanteckningar som: 
»Skillnad i säng» (s. 166) och »Aspasia» (s. 186) med 
grekiska bokstäver. Det måste också sägas att avhand
lingen är behäftad med ett relativt stort antal citatfel, 
i genomsnitt ca ett fel per sida, men det är sällan de 
radikalt ändrar innehållet. Problem uppstår särskilt i 
texter med äldre stavning. Framhållas bör emellertid 
att avhandlingen är både välskriven och lättläst -  det 
har inte varit några svårigheter att följa Kindstedts 
resonemang.

En kort presentation av Kristinadramats mottagan
de inleder avhandlingen. Både när dramat publicera
des i bokform (1904) och när det framfördes på Inti
ma teatern fyra år senare blev kritiken fullständigt 
nedgörande. Sven Söderman i Stockholms Dagblad 
betecknar scenversionen som »ett slyngelaktigt, okun
nigt och okonstnärligt verk av en både intellektuellt 
och moraliskt defekt författare» (s. 12). Kindstedt 
förbiser emellertid en positiv röst i domedagskören: 
Anna Branting (signaturen Renée i Stockholms-Tid- 
ningen) visade sin uppskattning av dramat och hop
pas att föreställningen skulle locka publik, vilket den 
trots allt kom att göra.

Inledningskapitlet innehåller också en överblick 
över tidigare forskning, som bl. a. visar att det inte 
föreligger någon längre specialundersökning av dra
mat. Utanför Martin Lamms Strindbergs dramer, 
Gunnar Olléns Strindbergs dramatik och Walter 
Johnsons bok om de historiska dramerna finns bara 
ett fåtal kortare studier av Kristina. Föreliggande av
handling är alltså ett välkommet bidrag till Strind- 
bergsforskningen.

I samband med att Kindstedt redogör för avhand
lingens syften, återger han en reflexion av Walter 
Johnson att grundligare undersökningar av källorna 
till Strindbergs historiska dramer saknas, samt att en 
sådan vore att likna vid »a Herculean task» (s. 17). 
Detta herkuliska arbete har alltså med beundransvärd 
energi utförts vad beträffar Kristina. Redan i licen
tiatavhandlingen syftade Kindstedt till »att bestäm
ma vilka historiska stoffkällor Strindberg varit i kon
takt med och sedan belysa hur han hanterat dem, att 
fixera graden av lojalitet ställd mot omvandlingsten- 
denser och förändringsmönster» (s. 17).

I kapitel I, visar Kindstedt att Strindberg tidigare 
varit genomgående kritiskt inställd till Kristina, samt 
att hans intresse överhuvudtaget tycks ha varit ljumt 
före dramats tillkomst.

Med hjälp av författarens anteckningar i Ockulta 
Dagboken och hans brev till tredje hustrun, Harriet 
Bosse, skildras i det följande kapitlet, »Tillkomsten», 
hur dramat växte fram under september månad 1901. 
Kindstedt ifrågasätter Torsten Eklunds datering av 
ett par för sammanhanget viktiga brev till Harriet

Bosse i september 1901, som saknar datum av Strind
berg, och visar att Åke Runnquists dateringar i den
nes utgåva 1955, De återfunna breven till Harriet Bos
se, är betydligt mer plausibla. Man kan också laborera 
med Strindbergs löpande kommentarer i brevsviten 
till upprivandet respektive iordningställandet av ma
karnas sovrum. Den kronologi som kan upprättas 
efter redogörelsen för de växlande arrangemangen be
kräftar Runnquists dateringar. I en beskrivning av det 
färdiga manuskriptets öden, dess inlämning till teat
rarna och därpå följande refusering, avskrifter och 
tryckning, utreds de oklarheter som förelegat kring 
dramats sista akt. Rekonstruktionen av Kristinama- 
nuskriptets öden och förklaringen till varför femte 
akten och slutet saknas är väl underbyggda och verkar 
övertygande.

I ett tredje kapitel, »Utkast och framväxt», studeras 
utkasten till Kristina som förvaras på Kungliga Bib
lioteket. De 21 blad som hör samman med dramat 
indelas i tre kategorier: »Historiska notiser och per- 
sonkaraktäristiker», »Personförteckningar» samt 
»Heldrams- och helaktsutkast». Här saknas emeller
tid en diskussion om huruvida alla utkast till Kristina 
verkligen är bevarade. Kindstedt tycks utgå ifrån att 
så är fallet. Om man jämför beståndet av bevarade 
utkast till de historiska dramerna ger det mycket lik
artade mönstret intryck av att det mesta har sparats. 
Historiska notiser, scenerier, förteckningar över mo
tiv, personförteckningar, utförliga scenutkast och ut
kast med aktindelningar finns bevarade till flertalet 
dramer. Undersöker man utkasten till de historiska 
dramerna närmare, ser man emellertid att det tycks 
finnas luckor. Bland utkasten med aktindelningar till 
Carl XII finns t. ex. blad bevarade som endast inne
håller akt III-IV eller IV-VI, medan alltså akt I-II 
och akt I—III saknas. De bör rimligtvis ha förelegat. 
Den slutsatsen kan man dra av bevarade utkast av 
samma slag till de övriga historiska dramerna. Den 
här diskussionen borde framför allt ha förts i det 
avsnitt där utkasten till en tredje version av heldrams- 
utkasten redovisas. Problemet sopas under mattan 
genom att ett av utkasten, som inte riktigt passar in i 
sviten av akter, helt enkelt lämnas utanför diskussio
nen. Förekomsten av detta utkast kan betyda att ett 
eller flera blad har förkastats eller förkommit.

Kapitel IV, »Kristinabilden fram till sekelskiftet», 
innehåller en exposé över källor och litteratur som rör 
drottning Kristina. Tonvikten ligger på hur 1800-ta- 
lets historiker skildrade regenten. Bilden av drott
ningen är övervägande negativ hos t. ex. Geijer, Fryx- 
ell och Starbäck-Bäckström. Först med Martin Wei- 
bulls senare forskning kring Kristina i slutet av 1880- 
talet sker en omvärdering. Framför allt betonas då 
betydelsen av hennes djupa religiositet. Den nya 
synen på drottningen slår sedan igenom t. ex. i Odh- 
ners läroböcker fr. o. m. 1890-talet. Denna översikt 
ger en god grund för analysen av källorna i kapitel 
VII.

I det följande kapitlet, »Strindberg och de historis
ka källorna», skildrar Kindstedt Strindbergs historis
ka beläsenhet i allmänhet för att sedan rikta intresset 
mot de källor Strindberg brukade begagna för sin 
historiedramatik. Författaren har själv framhållit att
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Fryxell, Afzelius och Starbäck varit de som lämnat 
det mesta historiska stoffet, men erkänner att han 
dessutom gärna lånar ur »dåliga» romaner. Under
sökningar om hur Strindberg utnyttjat sina källor fö
religger bara beträffande fyra av de sammanlagt 21 
historiska dramerna: Mäster Olof, Folkungasagan, 
Gustav III och Carl XII. Ändå ger studiet av de histo
riska dramerna, som avhandlingsförfattaren påpekar, 
en rik möjlighet att få inblick i »författarens verk
stad».

I kapitel VI, »Källorna till Kristina: Bibliografi», 
får vi ta del av en förteckning över historiska verk 
som kan ha lämnat stoff till Strindbergs pjäs. I det 
sammanhanget behandlas dessutom ett antal skönlit
terära verk. Källorna i bibliografin står i bokstavsord
ning, vilket gör att det är lätt att hitta, när man vill gå 
tillbaka i den. Något slags gradering av källornas vär
de, som inledde förteckningen, hade kanske varit 
lämpligt. Nu får man dra slutsatserna själv genom de 
fakta som meddelas i kommentaren i anslutning till 
varje verk.

I det här sammanhanget borde Kindstedt ha kon
sulterat en trebetygsuppsats som 1968 lades fram vid 
litteraturhistoriska seminariet i Stockholm av Birger 
Jonsson: »Manuskript, anteckningar och källor till 
Strindbergs drama Kristina». Visserligen innehåller 
litteraturförteckningen åtskilliga vilseledande uppgif
ter, men han tar upp tre källor i Strindbergs bibliotek 
som kunde ha funnits med i avhandlingens bibliogra
fi. Två av dessa är uppslagsverk: Herman Hofbergs 
Svenskt biografiskt handlexikon I—II (1876) och Gab
riel Anreps Svenska adelns ättartaflor I-IV (1858-64) 
som återfinns i det efterlämnade biblioteket. I det 
förra verket har understrykningar gjorts vid biografi
ska uppgifter om Klas Tott och ett uppskattande om
döme om Axel Oxenstjerna. Anreps Åttartaflor bad 
Strindberg att få uppskickade från Lund i september 
1899. Där är en anmärkning om Steinberg, att han 
stod »i alltför mycken gunst» understruken, liksom 
namnet på Axel Oxenstjernas son Johan, som före
kommer i utkasten. Jonsson har i biblioteket också 
funnit en skrift av Octavia Carlén, Stockholms kyrkor 
och deras historiska minnen (1864) -  titeln är dock 
felaktigt återgiven i uppsatsen. I en plan över Riddar- 
holmskyrkan har Strindberg markerat det Wasaborg- 
ska gravkoret.

Ytterligare en bok i Strindbergs bibliotek kunde ha 
förtecknats: Ordbok i fabellära eller Allmän Mythologi 
av C. Deleen. Den innehåller understrykningar vid 
uppslagsordet »Pandora», bl. a. vid beskrivningen av 
hennes klädedräkt: »en robe af bländande hwithet» 
och huvudet är betäckt med »en slöja och blomster, 
samt en gyldene krona ofwanpå». Likheten är stor 
med dramats bild av Kristina utklädd till Pandora. 
Hon står i ordboken även upptagen som Prometheus 
maka. I avhandlingens sista kapitel säger sig Kind
stedt inte ha funnit något samband mellan Promethe
us och Pandora i myten (s. 204). Därför skulle kons
tellationen i Kristinadramat vara ett starkt indicium 
på att Strindberg, när han väver samman Prome
theus- och Pandoramyterna, inspirerats av Péladans 
dramatrilogi. Förekomsten av ett samband i Deleens 
ordbok försvagar alltså detta resonemang.

Några detaljer i förteckningen: I kommentaren till 
Archenholz’ Mémoires concernant Christine Reine de 
Suède står att orsaken till att Strindberg 1890 lånade 
alla fyra delarna på Kungl. Biblioteket är oklar (s. 60). 
Lånet bör ha varit avsett för uppsatsen »Spanska- 
Portugisiska minnen ur svenska historien» som publi
cerades 1890 i Tryckt och otryckt. Där återges nämli
gen ett brev från Kristina till kung Filip som är tryckt 
i del I av Archenholz’ arbete. I del IV finns ett antal 
maximer som förekommer i avskrift bland utkasten 
till Kristina. Kindstedt påstår oriktigt att avskriftens 
handstil inte är Strindbergs. Den är troligen gjord i 
samband med lånet av Archenholz 1890. Då hade 
Strindberg en handstil som skiljer sig en aning från 
den som användes i manuskript och utkast till Kristi
na. Den senare handstilen är mycket rundare och 
upprättstående med rakare rader. Den spetsigare och 
mer lutande handstilen med sneda rader kan studeras 
t. ex. i manuskriptet till I Havsbandet som skrevs år 
1889-90. Jacob Ekelunds Fäderneslandets historia 
uppges ingå i auktionskatalogen över Strindberg böc
ker 1892 (s. 61). I en not anmärks att verket saknas i 
Hans Lindströms förteckning, Strindberg och böcker
na. Anledningen till att det inte registrerats hos Lind
ström är att det bar utrops-nummer 1137 i katalogen; 
böckerna fr. o. m. 946 tillhörde Oscar Strindberg. 
Detta har påvisats av Ulf Boethius i hans avhandling 
Strindberg och kvinnofrågan och anges av Lindström i 
inledningen till förteckningen över böckerna i biblio
teket 1892.

Det sjunde kapitlet måste betraktas som avhand
lingens centrala avsnitt. Här visas inte bara vilket 
stoff Strindberg hämtat ur de historiska källorna utan 
även hur han har använt och arrangerat det för sina 
dramatiska syften. Särskilt förtjänstfulla är några in
gående studier av hur Strindberg förvandlar torra hi
storiska fakta till dramatiskt verkningsfulla replikskif
ten. Orsakerna till Strindbergs urval och arrangemang 
av stoffet diskuteras ingående. Kindstedt hävdar att 
Strindberg lät Kristina utvecklas under dramats gång, 
men att karaktärsförändringen inte psykologiskt mo
tiveras av de erfarenheter hon gör. Anledningen skul
le vara att Strindbergs syften förändrades under för
fattandet av dramat. Kindstedt driver framgångsrikt 
tesen att Strindbergs första ambition var att avslöja 
drottningens alla dåliga sidor, men att de förbättrade 
relationerna till Harriet Bosse påverkade hans ut
formning av gestalten. Han ville kreera en tacksam 
roll åt hustrun och gav därför drottningen allt fler 
positiva drag. Den senare utvecklingen innebär också 
att Strindberg avlägsnade sig alltmer från de historis
ka källorna. Det enda exempel jag kunnat finna som 
strider mot en sådan utveckling skulle vara det utkast 
som tas upp i kapitel III, som innehåller uteslutande 
positiva värderingar av drottningen. Där står bl. a. att 
Kristina i motsats till Oxenstjerna ville sluta fred med 
Danmark i Brömsebro 1645 (s. 32 f). I dramat, gans
ka långt fram i tredje akten, visas i stället att Kristinas 
handlingssätt vid ett tillfälle förorsakat krig med Bre
men.

Frågan är om inte den biografiska metoden bidrar 
till att dramat knyts väl hårt till Harriet Bosse. Strind
berg har själv vid flera tillfällen förklarat hur han
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arbetar. Han jämför sina dramer med mosaik, där 
bitarna är hämtade ur eget och andras liv, tar några 
drag här och några där, Kindstedt gör i och för sig 
också en reservation, där han framhåller att Kristina 
inte är ett direkt porträtt av Harriet Bosse och han 
framför Aspasia som exempel på en annan kvinna 
som kan ha bidragit till Kristinaporträttet (s. 187). 
Det är emellertid också tänkbart och borde i alla 
händelser ha diskuterats, om inte ett par av de drama
tiker Strindberg tidigare påverkats av och fört dialog 
med, Shakespeare och Ibsen, haft betydelse för Kristi
na. Joan Bulman, som refereras till i inledningen, gör 
t. ex. jämförelser mellan Shakespeares porträtt av 
Cleopatra och Strindbergs Kristina. Båda är något till 
åren komna skönheter och de beskrivs som oberäkne
liga med en skiftande och svåråtkomlig personlighet. 
Strindberg gör några år senare en analys av Shakespe- 
aredramat i Öppna brev till Intima teatern. Finns inte 
drag hos Kristina också från Hedda Gabier, genera
lens dotter som älskade att rida ut med sin far i svart 
klänning och hatt med fjäder -  den självupptagna 
kvinnan som leker med männen i sin omgivning? 
Pjäsen ingick i Strindbergs bibliotek som såldes 1892.

Jag tror också det hade varit fruktbart att i högre 
grad se Kristinagestalten och kärlekstemat i förhållan
de till andra fiktiva skapelser av Strindberg. Kind
stedt tar upp likheten mellan Kristina och »mankvin
norna» i Strindbergs tidigare diktning. Fröken Julie 
och Hélène i »Mot betalning» (s. 78). Sven Rinman, 
Gunnar Ollén och Örjan Lindberger har alla gjort 
jämförelser mellan Indras dotter och Kristina. Drott
ningen framställs av Tott som gudarnas dotter och 
liknas vid en örninna som har svårt att andas på 
jorden. Kindstedt gör i kapitlet »Tillkomsten» troligt 
att Strindberg började skriva på Ett drömspel innan 
han satte igång med Kristina, men undviker sedan att 
jämföra de båda kvinnliga huvudpersonerna. Indras 
dotter får ju också speglas mot olika män, prövas, 
uppleva lycka och besvikelse.

I slutkapitlets avsnitt om Harriet Bosse och Kristi
na framförs tanken att det sannolikt var Jens Petersen 
och Gustav Wieds Första fiolen, den komedi Harriet 
Bosse slagit igenom med på Dramaten 1900, som gav 
Strindberg idén att använda formen för la pièce bien 
faite i Kristina. Det rör sig förstås inte om ett intrig
drama i Scribes bemärkelse med komplicerade hän
delsetrådar som nystas upp på slutet, utan är snarare 
att betrakta som ett karaktärsdrama, en studie i en 
kvinnas väg till ett livsavgörande beslut. Men själva 
uppbyggnaden med exposition, där motiv och tema 
introduceras, användningen av antydningar, utbrott, 
omkastning, upptäckt, stukning och missförstånd 
liknar ju mycket de dramaturgiska regler som använ
des, t. ex. av Scribe. Flera av dessa regler har Strind
berg nedtecknat på ett blad som finns publicerat bl. a. 
i Samlade Otryckta Skrifter med rubriken »Ett verk
samt Drama» (s. 172). Tilläggas kan att Strindberg 
ägde sex dramer av Scribe, två av Dumas d. y. och ett 
av Sardou i sitt bibliotek fram till 1892.

Kindstedt poängterar på flera håll i analysen av de 
historiska källorna att det dramatekniska spelar stor 
roll för utformandet av karaktärerna, t. ex. visas att 
Pimentelli har drag gemensamma med teaterskurken

i 1800-talets historiska skådespel (s. 125). Det hade 
troligen varit fruktbart att också knyta an till de krav 
som ställdes på la pièce bien faite. Man kan t. ex. i 
utkasten se inte bara hur Strindberg behandlar det 
historiska och biografiska stoffet, utan också hur han 
bygger upp scener just i Scribes anda. I redogörelsen 
för utkasten citeras en anteckning »av ett visst biogra
fiskt intresse» (s. 43). I en tänkt scen mellan drott
ningen och Tott står: »Hon ser efter hur mycket han 
’vet’ och om han ’vet’ något, Palme och jag.» Denna 
scen är ju också dramatekniskt intressant och utgör 
ett exempel på knep som Strindberg räknar upp under 
rubriken »Ett verksamt Drama».

Kindstedt återger ett annat ställe i pjäsen där drott
ningen säger sig ha en känsla av att hon spelar en roll i 
en teaterpjäs (s. 86). Han visar övertygande att 
Strindberg troligen hämtat stoff till repliken från Cha- 
nut, som citerar ett brev från drottningen med liknan
de innehåll. Men just den här typen av anspelningar 
på att det i själva verket handlar om teater finns det 
gott om hos Scribe. Till samma genre hör också de 
jämförelser med schackspelet som förekommer i förs
ta akten, där Allerts säger »snart äro pjäserna upp
ställda ... och då börjar spelet» (SS: 39, s. 155).

I en sammanfattning konstateras, föga överraskan
de, att Fryxell och Starbäck varit huvudkällor, men 
även att en lång rad andra källor lämnat bidrag till 
dramat. Gentemot Lamm, som menar att Kristina är 
en historiskt fullkomligt osannolik individ, kan 
Kindstedt hävda att drottningens viktigaste egenska
per ändå hämtats från historieböckerna. Strindberg 
arbetade huvudsakligen så att han förankrade gestal
terna historiskt i expositionen och sedan skapade 
mera fritt. Det betonas att Strindberg använder histo
riska fakta för att ge autenticitet, men begagnar dem 
bara så länge de inte strider mot den psykologiska 
trovärdigheten eller det dramatiskt verkningsfulla.

Det sista kapitlet sönderfaller i tre avsnitt. En jäm
förelse med Till Damaskus III avser att belysa relatio
nen mellan Strindberg och Harriet Bosse sådan den 
tedde sig när Kristinadramat koncipierades. I sam
band därmed görs en utredning av när de olika parti
erna av Till Damaskus III kan ha tillkommit. Under
sökningen av kronologin motiveras med att vissa av
snitt tillkom i anslutning till Kristina och att en jäm
förelse mellan dramerna därför skulle vara givande -  
särskilt ifråga om behandlingen av erotiken och synen 
på kvinnan. Frågan är om det ändå inte blir en onödig 
digression. Det som är relevant för Kristinas tillkomst 
ryms på två sidor i avhandlingen. Där återges tankar 
ur Till Damaskus III om sexualitetens förbannelse 
och försoningen med mänskligheten och kvinnan ge
nom moderskärleken (s. 165). Dessa idéer återfinns 
både i Carl XII och i Kristina. Vidare jämförs slutpar
tiet i scen 6 ur tredje delen av Till Damaskus med 
Strindbergs anteckningar i dagboken och breven (s. 
170f.). Den hätskhet mot kvinnorna som kan utläsas 
ur samtliga texter anses kunna ha haft betydelse även 
för Kristina. Frågan är om hela den detaljerade utred
ningen av ett komplicerat textläge är nödvändigt. 
Hade det inte räckt att tidsbestämma de partier som 
används vid jämförelsen?

Jag är också tveksam till metoden att främst lita till
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inre kriterier, när det gäller att fastställa de olika 
scenernas kronologi. Här saknas ett mer detaljerat 
studium av handskriften som kan bekräfta eller för
kasta de hypoteser som byggs upp kring uttalanden i 
brev och dagboksanteckningar. Man bör räkna med 
ytterligare en faktor, nämligen skriftens utseende. 
Strindberg har använt sig av pennstift med två olika 
bredder och av två olika slags bläck, ett gråare och ett 
mörkare. I manus byter han bläck och/eller pennstift 
inte mindre än åtta gånger, något som kan indikera 
avbrott i författandet. Ser vi på scenerna 1-4, som 
Kindstedt anser ha skrivits i februari (tablån s. 161), 
så stöds antagandet av att alla har samma mörka 
bläck och breda penna, utom i slutet av scen 4, där 
Strindberg övergått till ett tunnare stift. Kindstedt 
misstänker också att några sidor i den här scenen 
tillkommit senare (s. 165). Bytet av pennstift sker 
emellertid på ett annat ställe än det som i avhandling
en bedöms som avbrott. På samma sätt kan man 
kombinera inre kriterier med manuskriptets utseen
de, när de följande partiernas tillkomsthistoria skall 
fastställas.

Ett citat ur dagboken återges som exempel på att 
Strindberg oroades av tanken på äktenskapets fysiska 
sida (s. 166). Åsynen av en bäddad soffa får honom 
att reagera med motvilja: »Ska vi så hastigt falla?» 
frågar han sig, »Det är dit det går!» osv. Efter det 
citerade är två rader strukna i dagboken. De lyder 
förmodligen: »Hvarför dröja? Kanske hon ej kan bli 
moder? Hvarför då dessa prosaiska tillrustningar?» 
Strykningen visar en annan Strindberg: den otålige 
älskaren. Man frågar sig om författaren inte här »ar
rangerat» texten för att den bättre skall passa med 
bilden av den kyske fästmannen. En diskussion om 
hur man skall värdera breven och dagboken i förhål
lande till den litterära processen hade naturligtvis 
varit av värde i detta sammanhang, men även i ett 
följande avsnitt, där återigen biografiska aspekter 
läggs på Kristina. Tesen att Strindbergs gradvisa för
soning med hustrun under författandet av dramat 
påverkat honom att teckna en mer sympatisk bild av 
drottningen byggs under genom en jämförelse mellan 
yttranden i brev, noteringar i dagboken och repliker i 
dramat som visar att åtskilliga partier i pjästexten 
knyter an till upplevelser och tankar från samma tids
period. Förhållande yttrar sig också i rent verbala 
överensstämmelser mellan texterna.

Avhandlingens sista avsnitt innehåller en redogö
relse för Strindbergs läsning av Maeterlinck och Péla- 
dan och vi får ta del av en diskussion om vilka texter 
som kan ha haft betydelse för dramats utformning. 
Den kärleksfilosofi som presenteras av Maeterlinck i 
verket Le trésor des humbles, som Strindberg för öv
rigt översatte delar av, kan spåras även i Kristina. 
Ännu större betydelse anser Kindstedt emellertid att 
Péladan har haft -  i synnerhet tre verk som alla fanns 
i författarens efterlämnade bibliotek: romanen L ’ini
tiation sentimentale samt dramerna Le prince de 
Byzance och La Prométhéide. I det sistnämnda verket 
har Péladan använt sig av Pandoramyten på ett sätt 
som gör det troligt att Strindberg hämtat uppslaget till 
Pandorascenen i Kristina just därifrån. I de andra 
verken av Péladan är det främst förhärligandet av den

rena osinnliga kärleken och androgyntanken som in
spirerat Strindbergs skildring av förhållandet mellan 
Kristina och Klas Tott. Komparationen mellan Péla- 
dans verk och Kristina genomförs på ett övertygande 
sätt. Det är ju intressant att Örjan Lindberger kommit 
till samma slutsatser utan att känna till licentiatav
handlingen, där undersökningen först presenterades.

Kindstedt gör troligt att Strindberg fått idén till 
Pandorascenen från Péladan och dessutom att La 
Prométhéide betytt mycket för scenens mytologiska 
utformning, men även att spelet i spelet i Första fiolen 
kan ha inspirerat till tablån i Pandorascenen. Kanske 
kan man tillägga att det faktum att baletten har ett 
mytologiskt innehåll och dessutom arrangemang med 
nedfallande blommor, stråkmusik och en tablå, tyder 
på att Strindberg haft Stiernhielms Kristinabaletter 
som mönster. Stiernhielms Musae Suethizantes finns 
i en utgåva från 1688 i Strindbergs efterlämnade bib
liotek.

Vad beträffar bilden av Kristina som i Totts ögon 
blir ett upphöjt väsen visar Kindstedt skickligt an
knytningen till Péladans beskrivning av den själiska 
kärleken. Denna syn på kvinnan förekommer dock i 
Strindbergs tidigare författarskap, t. ex. i novellen 
»Utveckling» i Svenska öden och äventyr, där det står 
om Botvid att »han erfor alltid vid åsynen av en ung 
flicka en känsla såsom befunne han sig inför ett högre 
väsen» (SV: 13, s. 152). I En dåres försvarstal kan man 
läsa: »Gud var förvisad, Kvinnan [dvs. Maria] intog 
hans plats, men kvinnan som jungfru och moder på 
samma gång» (SS:26, s. 52). Jag tror man får knyta an 
till ett påpekande Strindberg gör och som citeras i 
avhandlingen: »Péladans meningar om qvinnans vä
sen sammanträffar äfven med mina i Giftas» (s. 193). 
Det inträffar ofta att Strindberg attraheras av andra 
författare som varit inne på tankar han själv har haft. 
Han söker inte bara nya uppslag i de litterära texter 
han kommer i kontakt med, utan också bekräftelse på 
egna idéer.

Frågan är om Kindstedts uppläggning av av
handlingen är den bästa. Han kartlägger först Kristi- 
nadramats yttre tillkomstprocess och övergår sedan 
till att redovisa de historiska källorna för att under
bygga analyserna av hur Strindberg använt dessa och 
format temat om den själiska kärleken. Nog hade det 
varit lättare att följa en kronologisk disposition, där 
vi efter en redogörelse för det historiska, litterära och 
biografiska stoffet, sett hur detta avspeglade sig i ut
kasten och sedan fått beskrivet hur Strindberg bearbe
tade sitt stoff för att i slutet studera tillkomsten och 
problemen med femte akten. Det normala mönstret 
är väl ändå att Strindberg först läste in sig på sitt 
ämne, gjorde anteckningar ur källorna och sedan bör
jade skissera karaktärerna och forma uppbyggnaden 
av dramat.

Jag tror t. ex. att bedömningen av anteckningarna i 
utkasten hade blivit säkrare om man först hade fått en 
genomgång av de källor Strindberg använt för dra
mat. Det hade varit lättare att urskilja sådant som kan 
betraktas som excerpter eller sammanfattningar av 
källornas uppgifter från uppslag till scener i det tänkta 
dramat. Man hade också på ett bättre sätt kunnat 
följa utvecklingen av heldramsutkasten från version 1
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som så gott som enbart innehåller stoff från källorna i 
biblioteket, till version 3, där tacksamma spelscener 
utan anknytning till källorna målas upp.

Sannolikt hade också flera led i tillkomstprocessen 
kunnat beaktas om den hade beskrivits kronologiskt. 
Nu är det två moment mellan källor och det färdiga 
verket som inte kommenteras, nämligen understryk
ningar i utkasten och ändringar i manus. I fem av 
utkasten gör Strindberg bearbetningar med färgpenna 
i efterhand, troligen för att utsortera uppslag som han 
tänkt använda vid utformningen av dramat.

Trots denna sista invändning måste man säga att 
Kindstedt har kommit mycket långt när det gäller att 
belysa hur Strindberg använt sig av det historiska, 
litterära och biografiska stoffet, och att Herkulesarbe- 
tet att finna de viktigaste källorna för Kristina kan 
anses ha utförts fullt tillfredsställande. Skildringen av 
hur det gått till när författaren skapade sitt verk -  från 
stoff och källor över utkast till manuskript och färdigt 
verk har utretts klart och redigt. Mina invändningar 
har främst gällt behandlingen av handskriftsmateria
let och akribin, men också det allt för stora utrymme 
jag anser att den biografiska metoden har fått.

Helt går det naturligtvis inte heller att komma åt 
den komplicerade skaparprocessen, men under 
Kindstedts ledning har vi ändå fått en mycket god 
inblick i författarens verkstad. Avhandlingen är utan 
tvekan att betrakta som den grundligaste undersök
ningen av hur ett historiedrama av Strindberg kom
mit till.

Barbro Ståhle Sjönell

Sigurd Rothstein: Der Traum von der Gemeinschaft 
Kontinuität und Innovation in Ernst Tollers Dramen. 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe I, Bd. 1017.) 
Peter Lang 1987.

Jahrzehntelang war Ernst Toller zwar geradezu 
sprichwörtlich bekannt, aber in Wirklichkeit unbe
kannt, vergessen, unter Halden von Vorurteilen und 
Mißverständnissen verschüttet. Es ist wichtig, an ihn 
zu erinnern; nicht im Sinne einer marginell belan
gvollen Ehrenrettung -  nein, das Zurechtrücken sei
ner Position in der deutschen Literatur des Jahrhun
derts scheint vielmehr für die Bestimmung des 
Schwerpunktes in dieser Literatur ein nicht versäum
barer Faktor zu sein. War nicht „Hoppla, wir leben!“ 
das Theaterstück seiner Epoche, der zweiten Hälfte 
der zwanziger Jahre? -  die „Dreigroschenoper“ in 
allen Ehren ... Und wer hätte eine betrügerische na
tionale Rhetorik und die Verführbarkeit idealsüchti
ger Kleinbürger aus allen Schichten treffender aufs 
Korn genommen als Toller in seinem ,, Entfesselten 
Wotan“?

In klassischer Weise vertrat Toller die Personaluni
on von Dichter und Redner. In seiner kleinen Toller- 
Biographie weist Wolfgang Rothe auf den Redner 
Toller noch vor dem Theater-Autor hin, was er damit 
rechtfertigt, daß „der Mangel an mächtigen Redner
naturen bis heute als nationales Manko der Deut
schen gilt“. Er sagt: „ . . .  in Toller hatten sie einen,

der mehr war als ein Agitprop-Mann, Trommler von 
Parteiparolen und Generallinien, Einpeitscher von 
Haßgefühlen, doch auch mehr als ein brillianter 
Debattierer, Diskussionsroutinier, Causeur politi
scher Salons oder glanzvoller Kathederlöwe.“

Uns soll im weiteren der Dramatiker Ernst Toller 
beschäftigen, aber gerade in dem, was er als Redner, 
als Essayist und Pamphletist an Aussagen über das 
eigene dramatische Werk geliefert hat, zeigt sich die 
Klarheit und Prägnanz seiner Gedanken. Sie sind 
vorbildlich in der Verbindung von vorbehaltlosem 
Einstehen für seine Sache, für ein Ideal, und der Fä
higkeit zur Perspektive, auch auf die eigene Person 
und die eigene Tätigkeit.

Es wäre zuviel gesagt, daß Toller wirklich wiede
rentdeckt worden sei, wenn es um die Rezeption in 
umfassendem Sinn geht. Aber die Forschung der letz
ten zwei Jahrzehnte bemüht sich, ihm gerecht zu wer
den. Es sind Arbeiten entstanden, die sich dem Werk 
von verschiedenen Seiten nähern, mit verschiedenen 
Methoden, ideengeschichtlich öfter als dramatur
gisch. Politisch geprägte Würdigungen des politisch 
Engagierten überwiegen über Analysen des Gewichts 
seiner Mitarbeit an der Entwicklung des Dramas.

Sigurd Rothsteins Arbeit bekommt sein Gepräge 
dadurch, daß sie sich keiner einzelnen Perspektive 
verschreibt. Weder ideengeschichtliche Einflüsse, 
noch biographische Bedingtheit, noch Zeitstil oder 
Beziehung zum Tagesgeschehen dominieren bei der 
Interpretation des Werks. Der Arbeitsgrundsatz ist 
der ständige Vergleich innerhalb des Ensembles der 
dramatischen Werke, der die genannten Gesichts
punkte immer zu Wort kommen läßt, der als Suchp
rinzip eine Fülle von Material für sie bereitstellt und 
so interpretatorische Gelegenheiten schafft.

Unter den Arbeiten, zu denen sich Rothstein in 
Verhältnis setzt, und die zu seinem Ansatz heranfüh
ren, ist die von Dorothea Klein aus dem Jahre 1968 
besonders wichtig. Die Verfasserin bemüht sich, eine 
kontinuierliche Entwicklung aus sowohl inhaltlicher 
wie formaler Hinsicht in Tollers Dramen nachzuwe
isen. Toller habe sich nach anfänglichem Zielen „un
mittelbar auf die Veränderung des individuellen Be
wußtseins und daruf aufbauend auf einen umfassen
den sozialen Umbruch“, später „in ungleich stärke
rem Maß an den tatsächlichen Gegebenheiten der 
Umwelt orientiert“, bemüht, „zur schrittweisen 
Verwirklichung einer freiheitlichen sozialistischen 
Gesellschaft beizutragen“. Klein will,, durch cias Ver
folgen des Zusammenspiels von politischer Überzeu
gung, Wirkungsabsicht und Formwillen“ zu einem 
geschlossenen Bild der Gesamtentwicklung in Tollers 
dramatischem Schaffen beitragen. Ihr blieb der 
Vorwurf nicht erspart, zugunsten dieses Nachweises 
die Entwicklung harmonisiert, die Widersprüche geg
lättet zu haben.

In Rothsteins Sicht ist Kontinuität kein postulierter 
Tatbestand so übergreifender, die Gesamtentwick
lung einlinig bestimmender Art, sondern ein in der 
Abfolge der Werke gleichbleibend vorhandenes Ele
ment im Kräftespiel der Formprinzipien. Rothstein 
stellt die Kontinuität als den einen Pol in der Antri
ebsmaschine des Werks dar, und der andere Pol ist




