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För 100 år sedan avled August Strindberg. Hans
självpåtagna roll som geni och häcklare av makten
skaffade honom många fiender, men också en stor
beundrarskara. Trots sin önskan om en enkel
begravning följdes Strindberg av tusentals sörjande
till den sista vilan.
Litteraturprofessorn Torbjörn Forslid tecknar
porträttet av Sveriges mest kände författare, som
ännu ett sekel efter sin död väcker starka känslor.
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sista bilden

Så sent som i början av april 1912 orkade
August Strindberg ta promenader i ett
fortfarande vinterkallt Stockholm. Men
sedan blev den store författaren säng
liggande. Han avled av cancer den 14
maj. Detta är det sista kända fotografiet
av honom. Det togs den 9 april i snöyra
på Drottninggatan, nära hans hem.
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te xt torb jörn forslid

D

et sista året kände Strindberg på allvar
av den magcancer som skulle ända hans
liv i maj 1912. Han tillbringade julafton
1911 hos dottern Greta på Villagatan i
Stockholm, men insjuknade dagen efter i lunginflammation. På 63-årsdagen
den 22 januari – vilken i offentligheten
firades som en jämn födelsedag – hade
han dock tillfrisknat så pass mycket att han kunde stå på balkongen till sin våning på Drottninggatan tillsammans med
älsklingsdottern Anne-Marie. Nedanför paraderade Stockholms arbetare och studenter med facklor i händerna för att
hedra honom. Hurraropen ekade mellan husen och jublet
ville aldrig sluta.
I anslutning till födelsedagen hade tusentals personer
skänkt pengar, totalt drygt 40 000 kronor, i en insamling
till författaren. Strindberg betraktade gåvan som folkets
”anti-nobelpris”.
I april fick Strindberg svåra smärtor. Han vårdades i hemmet av olika läkare, däribland svärsonen Henry von Philp.
Pressen talade nu öppet om hans snart stundande bortgång.
Strindberg, som genom hela livet klagat och kinkat över
minsta småsak, var förvånansvärt lugn och samlad. Kanske
kände han att han hade levt det liv han valt till fullo. Han var
en av landets mest bemärkta och omsusade personer, både
hyllad och angripen i offentligheten. Hans produktion om-

fattar över femtio volymer i de samlade skrifter som utgavs
av Bonniers efter hans död. Han hade varit gift tre gånger
och hade fem barn.
Den 14 maj klockan halv fem på eftermiddagen avled August Strindberg. Hans sista ord till dottern Greta, som vakade vid dödsbädden, lär ha varit: ”Jag har gjort upp mitt
bokslut med detta livet. Nu finns intet personligt mer kvar.”
Begravningen den 19 maj var på författarens order planerad som en ”fattigbegravning” klockan åtta på morgonen.
Vid graven fick inga musikstycken spelas eller pompösa tal
hållas. Ändå blev det något av en stor folklig manifestation
med representanter för såväl regering och kungahus som
den framväxande arbetarrörelsen. ”Aldrig hade Stockholm
bevittnat ett sorgetåg av sådan omfattning”, skrev tidningen
Social-Demokraten dagen efter.

H

undra år efter sin död 1912 betraktas Strindberg allmänt som landets störste diktare. Så var emellertid
inte fallet under hans egen livstid. August Strindberg
var – och är fortfarande i vissa avseenden – en kontroversiell
författare. Han drog på sig kritik i en omfattning vi nog har
svårt att förstå i dag.
”Jag har icke det skarpaste huvudet – men elden; min
eld är den största i Sverige”, skrev han till sin blivande hustru Siri von Essen. Denna energi kan alla som har försökt
skildra Strindbergs liv och författarskap vittna om. Med högt

Klockan 8 på morgonen den 19 maj startade begravningståget från Strindbergs
bostad på Drottninggatan. Tusentals människor kantade processionsvägen fram
till Norra begravningsplatsen (dåvarande Nya kyrkogården). Foto från Norrtull.
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’’

Han var hela tiden på jakt efter nyheter och uppslag
att omvandla och göra bruk av i sitt författarskap.

bokfoto: jacob wib erg

uppdriven produktionstakt sprutade han fram
Bostadsmarknaden såg helt annorlunda ut unlitterära verk av mycket skilda slag och i olika
der Strindbergs liv, framförallt i hans ungdom.
genrer. Med samma frustande iver kastade han
Inför sommarens vistelse i skärgården sade
sig över de senaste filosofiska idéerna, ideoloman helt enkelt upp vinterkontraktet för att till
giska positionerna eller, för den delen, de sehösten finna sig en ny bostad.
naste tekniska och mediala innovationerna.
Det innebar att Strindberg under sin levnad
hann bo på en mängd platser i Stockholm,
Han var hela tiden på jakt efter nyheter och
alltifrån barndomens bostäder på Riddaruppslag att omvandla och göra bruk av i sitt
författarskap.
holmen, i Klara och på Norrtullsgatan, till
Lägenheten på Drottninggatan 85, där Strindfashionabla Karlavägen, varifrån han 1908
berg tillbringade sina sista år, gav han själv det
flyttade vidare till Blå tornet. Huset var då
inspirerande namnet Blå tornet. Bostaden, som
helt
nybyggt och modernt, med centralGenombrottsromanen
i dag fungerar som museum, kan sägas utgöra
värme, elbelysning och dusch.
Röda rummet (1879).
centrum i Strindbergskulten, med en rad minnesmärken i kvarteren runtomkring. Våra föreställningar
trindbergs stora genombrott som författare kom med
och inre bilder av författaren förbinds därigenom med en
romanen Röda rummet 1879. Åren fram till dess ägn
konkret geografisk plats. Samtidigt riskerar de att skymma
ade han åt vad de flesta unga män brukar göra: förStrindbergs rastlöst nomadiska karaktär.
söka finna en väg in i livet och samhället. Han provade på
akademiska studier i Uppsala – utan större framgång. Han
Författaren tillbringade inte bara stora delar av 1880- och
90-talen utomlands, i Frankrike, Schweiz, Italien, Österförsörjde sig som informator och funderade på att bli skårike, Danmark och Tyskland – även under åren i Stockholm
despelare. Efter refuseringen av pjäsen Mäster Olof, ungbytte han bostad på ett sätt som är främmande för vår tid.
domsårens stora litterära satsning, verkade han istället som ➤
udo schröter

strindbergsmuseet

S

Strindberg förekommer på otaliga bilder. Några av de bästa
fotografierna är självporträtt, som detta från Schweiz, 1886.

Sina sista år bodde Strindberg på fjärde våningen i »Blå tornet»
på Drottninggatan 85. I dag finns Strindbergsmuseet i huset.
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’’

Om stilen och berättandet i Giftas var rapp och livs
bejakande hade budskapet mörknat betydligt i uppföljaren.

➤ journalist och fri litteratör. Även den vetenskapliga banan

Wirsén, i spetsen. Han fullföljde därmed sina uttalade plafanns med som ett möjligt alternativ. Under flera år hade han
ner på att bli ”skandalskrivare”.
en tjänst som amanuens på Kungliga biblioteket.
Med tanke på dessa attacker mot landets ledande krafter
Publiceringen av Röda rummet gjorde emellertid i ett slag
är det inte att förvåna att Strindberg tillbringade mycket tid
den trettioårige författaren känd över hela landet. Romanen,
utomlands. Hemmafronten var helt enkelt lite för het. Men
som har den till synes harmlösa undertiteln ”Skildringar ur
denna exiltillvaro handlade inte bara om vantrivsel i Sveartist- och författarelivet”, är i själva verket en ohämmad drift
rige. En annan uttalad målsättning var att ”erövra Paris”,
med det oskarianska och reaktionära Sverige. Huvudpersotidens stora kulturcentrum. Många av de ledande skandinen Arvid Falk vandrar genom det offentliga livets olika rum
naviska intellektuella – Georg Brandes, Henrik Ibsen, Carl
och sfärer: riksdagen, näringslivet, pressen etcetera. ÖverLarsson – befann sig redan i utlandet. Och Strindberg ville
allt möter han förljugenhet, hyckleri
naturligtvis inte vara sämre. Inledoch korruption. Trots detta är det en
ningsvis var resan till Frankrike
sprudlande munter skildring. Inte
1883 bara tänkt som ett miljöomminst framställningen av ”Kollegiet
byte. I själva verket varade den i sex
l En av Strindbergs bittraste fiender var
för utbetalandet av Ämbetsmännens
år, fram till 1889.
poeten och litteraturkritikern Carl David
löner” har blivit en litterär klassiker.
af Wirsén. Wirsén var Svenska Akade
n viktig förklaring till att
miens ständige sekreterare från 1884.
lutet på romanen hålls medhemresan ständigt sköts upp
Han dog bara en månad efter Strindberg,
vetet öppet. Å ena sidan
är den uppslitande rättstvist
vilket fick Selma Lagerlöf
tycks en resignerad Arvid
som
gått
till historien som Giftasatt konstatera: »Är det
processen. Novellsamlingen Giftas,
Falk åter ha inträtt i det borgerinte besynnerligt med
publicerad 1884, var som titeln
liga samhället. Å andra sidan
Strindberg, som drar
de sina med sig i
anger inriktad på det äktenskapliga
antyds det att han fortfarande
döden först hustrun
i själ och hjärta är revoltör och
samlivet. Henrik Ibsen hade med
och så dottern, så
bara väntar på att få tända på
Et dukkehjem (1879) satt denna
har han alltså tagit
krutdurken. Symboliskt var det
tematik i centrum. Nora lämnar i
med sig den man,
också det Strindberg gjorde när
pjäsen det borgerliga familjelivets
som stått honom
han senare i Det nya riket 1882
hyckleri för att istället finna sig
mest emot hela livet
riktade ytterligare ett generalansjälv och sin egen väg. I vår tid är
igenom. Hövdingen
grepp mot etablissemanget med
detta program för jämställdhet en
drar
till
Valhall
med
Carl David af Wirsén
självklarhet – om inte att lämna sina
kung Oscar II och sekreteraren i
stort följe.»
(1842–1912).
barn så åtminstone att finna sig
Svenska Akademien, Carl David af
själv. I det sena 1800-talet utgjorde
emellertid denna position en utmaning mot hela den borgerliga livsstilen.
I Giftas tog Strindberg upp den kastade handsken. Novellsamlingen som tillkom på några veckor på försommaren
1884 skisserade ett helt annat program. I det berömda företalet ställer Strindberg det borgerliga livets intellektualiserande
och världsfrånvända ”kulturkvinna” mot bondesamhällets
mer robusta och hälsosamma kvinnoroll. Hos bönderna är
kvinnofrågan löst, menar han. Där får naturen ha sin gång.
Och då är det ju nu en gång så att män är män och kvinnor
är kvinnor.

Värsta kritikern

E

S

O
Strindberg hyllas vid den tillfälliga återkomsten till Stockholm
hösten 1884 under Giftasprocessen. Samtida illustration.
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m stilen och berättandet i Giftas var rapp och livsbejakande hade budskapet mörknat betydligt i uppföljaren Giftas II (1886). Förordet avslutas där med den
mer olycksbådande uppmaningen: ”Alltså: se upp män!”
Med dessa novellsamlingar grundlades den seglivade bilden av ”kvinnohataren” Strindberg. Åtalet mot Giftas handlade emellertid inte om Strindbergs i och för sig utmanande
skildringar av det äktenskapliga sam- och sexlivet utan om
några hädiska meningar om den kyrkliga konfirmationen: ➤

August Strindberg spelar bräde med första hustrun,
Siri von Essen. Foto taget med självutlösare i den
schweiziska kurorten Gersau, 1886. Att relationen
mellan man och hustru inte var den bästa vid denna
tid avspeglas i novellsamlingen Giftas II.

Se Strindbergs målningar och foton!
M at s L a n d i n / N o
rdis
ka museet

l Efter August Strindbergs död
1912 hamnade en stor del av hans
kvarlåtenskap på Nordiska museet i
Stockholm. Dit hör såväl originalma
nuskript och böcker som målningar
och fotografier. Mycket finns i dag
på Strindbergsmuseet, men även
Nordiska museet har länge haft en
utställning om Strindberg, som nu
byggts om och återinvigts. Här kan
man se originalmanuset till hans
mest spelade pjäs Fröken Julie och
Den ödesmättade
till boken Ockulta dagboken.
Vågen VIII målades
 Flera av hans målningar och
av Strindberg 1902.
fotografier ställs också ut, Strind
berg började fotografera redan som tonåring
när han fick låna en kamera av en kusin.

Under sin tid i Gersau i Schweiz
tog han en serie bilder av sin familj,
ofta med självutlösare. Sex av dessa
glasnegativ finns bevarade i Nordiska
museets arkiv.
Även Kulturen i Lund uppmärksam
mar Strindbergs fotografi i nyöppnade
utställningen »Strindberg och foto
konsten». Den är producerad av Strind
bergsmuseet och kommer att visas på
flera platser i Sverige under året.
För en överblick av Strindbergsåret 2012
se webbplatsen: Strindberg2012.se
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Julie står klassmässigt över Jean, men könsmässigt
under honom. Detta bidrar till pjäsens dynamik.
massiv uppvaktning reste han slutligen hem till Stockholm,
hyllades vid ankomsten till centralstationen, frikändes i
målet och kunde efter någon månad återvända hjälteförklarad till kontinenten. Ändå bidrog åtalet till hans genom
gående ambivalens inför offentligheten. Det är förvisso
trevligt att vara nationalskald. Men gärna på behörigt avstånd
från både beundrare – som vill tigga pengar och tjänster
– och belackare.

Det uppskakande uppträdet, då överklassen tog ed av underklassen på Kristi lekamen och ord, att den senare aldrig skulle
befatta sig med vad den förra g jorde, satt länge i honom. Det
oförskämda bedrägeriet som spelades med Högstedts Piccadon à
65 öre kannan och Lettströms majsoblater à 1 kr. skålp., vilka av
prästen utgåvos för att vara den för över 1800 år sedan avrättade
folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod, föll icke under
hans reflexion, ty man reflekterade icke den tiden, utan man
fick ”stämningar”.
Liksom Karl Marx såg religionen som ett opium för folket
förenar Strindberg i dessa explosiva rader kritiken mot kristendom, ekonomisk vinning och klassamhället.
Strindberg, som vid denna tid befann sig i Schweiz, var i
grunden mycket ovillig att komma hem och ta strid i processen. Med viss rätt oroade han sig för utgången av målet. Efter

➤

S
B e n g t W a n s e l i u s / SCAN P IX

Strindbergs dramer är populära långt efter upphovsmannens
död, och Fröken Julie hör till de mest spelade pjäserna.
Här ses Peter Stormare som betjänten Jean och Lena Olin
som Julie på Dramaten 1991. Regi: Ingmar Bergman.
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trindbergs skildring av könskampen mellan man och
kvinna var inte enbart ett angeläget ämne – som därtill hade den fördelen att det provocerade den borgerliga publiken. Som framgår av de epokgörande naturalistiska
dramerna Fadren (1887) och Fröken Julie (1888) skapade det
också stor litteratur. Med närgången psykologisk realism avtäcker Strindberg – lite som en själens vetenskapsman – huvudpersonernas inre motiv och drivkrafter.
I Fadren bryts mannen, Ryttmästaren, ner mentalt av hustrun Laura, som antyder att han inte är biologisk far till deras
barn. I Fröken Julie står ”hjärnornas kamp” istället mellan
grevedottern Julie och betjänten Jean. Klass och kön korsas
här på ett intrikat sätt. Julie står klassmässigt över Jean, men
könsmässigt under honom. Detta bidrar till pjäsens dynamik. Vem som är den starka eller svaga av de två växlar genom hela dramat. Julie tar i slutet livet av sig, men inte heller
Jean går oskadd ur leken.
Strindberg väjer således inte för kvinnans mer destruktiva sidor. Han skildrar både män och kvinnor i hela deras
komplexitet. Att författaren själv i privatlivet föredrog självständiga och intellektuella kvinnor, rent av ”kulturkvinnor”,
är likväl tydligt. De tre kvinnor han gifte sig med – Siri von
Essen, Frida Uhl och Harriet Bosse – var samtliga yrkesarbetande, vilket var långt ifrån självklart vid denna tid.
Siri von Essen med sin bakgrund i den finlandssvenska
adeln hade alla möjligheter att glida in i en bekväm tillvaro
i salongerna. Istället drömde hon om teaterlivet, en längtan
Strindberg hjälpte henne att förverkliga. Som dramatiker
hade han både de rätta kontakterna inom teatern och rent
konkret möjlighet att skriva roller för henne. Parets långa
utlandsvistelser innebar dock i praktiken att hustrun fick
avbryta sin teaterkarriär.
Siri var tveklöst den stora kärleken i Strindbergs liv. Han
uppskattade såväl hennes aristokratiska och graciösa som
okonventionella och impulsiva natur. Tillsammans med
hans lynniga och neurotiska läggning blev det en högexplosiv blandning. Efter femton års stormigt äktenskap och tre
barn skiljde de sig slutligen hösten 1892.

A

ugust Strindbergs författarskap har kanske mer än
något annat i vår litteraturhistoria lästs och tolkats
ur ett biografiskt perspektiv. Med Hemsöborna i handen har man bokstavligen vandrat omkring på Kymmendö
och letat efter överensstämmelser mellan dikt och verklighet. I detta har givetvis diktaren mycket sig själv att skylla,

ibl bildbyrå

då han i så hög grad – och så tydligt
– använder och utnyttjar sitt eget liv
i sitt konstnärskap.
Samtidigt bortser man då från de
fiktiva dragen i Strindbergs produktion. Den tidiga självbiografiska romansviten Tjänstekvinnans son, vars
tre första delar utkom 1886–87, visar
redan i titeln på det bakomliggande
mytiska och religiösa mönstret.
I Gamla testamentet ställs patriarken
Abrahams två söner mot varandra.
Isak är den rättmätige sonen. Ismael
– patriarkens son med tjänstekvinnan Hagar – får istället vandra ut i
öknen. Strindberg hade överhuvudtaget en förkärlek för att se sitt liv i
religiösa mönster, inte minst i författarskapets senare del.

Ä

Finsk adelsfru

l August Strindbergs första fru, Siri,
kom från den finlandssvenska adelssläk
ten von Essen. När hon blev förälskad i
den unge författaren var hon gift med
kapten Carl Gustaf Wrangel och hade ett
barn, Sigrid. Dottern dog, fem år gam
mal, samma år som hon gifte sig med
Strindberg.
Paret Strindbergs förstfödda dog en
dast två dagar gammal, efter att hon läm
nats bort. Moderskapet gick inte att förena
med Siris karriär som skådespelerska.
1880 och 1881 föddes dock döttrarna
Karin och Greta. När Siri åter blev gravid
1883 fick hon sluta på teatern. Familjen
flyttade utomlands under flera år.
1888 spelade Siri titelrollen i Strind
bergs mest berömda drama, Fröken Julie,
som uruppfördes i Danmark. Året efter
flyttade man tillbaka till Stockholm och på
började en uppslitande skilsmässoprocess
som tog flera år. Under denna anklagade
Strindberg bland annat sin hustru för att
ha haft ett lesbiskt förhållande med dans
kan Marie David.
Siri flyttade därefter med barnen till
Helsingfors och försörjde sig som översät
tare och teaterlärare. Hon gifte aldrig
om sig, och dog några veckor före sin
berömde exmake.

ven den andra undertexten
i titeln, att Strindberg kom
från ”underklassen” eftersom hans mor varit tjänstekvinna,
gränsar till fiktion. Modern hade visserligen i tonåren en kort tid tjänat
i familj, men när han föddes levde
hon ett gediget borgerligt liv tillsammans med maken Carl Oscar som
var ångbåtskommissionär. Strindberg hade två äldre bröder – Axel och
Oscar – som var föräldrarnas favo
riter. Efter honom kom ytterligare en bror samt tre systrar.
Det var alltså i en syskonskara om sju den unge August hade
att finna sin plats.
Rubriken på inledningskapitlet i Tjänstekvinnans son är
berömd: ”Rädd och hungrig”. Som forskningen tidigt
visade bör dock titeln förstås symboliskt snarare än faktiskt. ➤

Strindbergs far:
Carl Oscar
Strindberg
(1811–83).

sjöberg bild (2)

Strindbergs mor:
Eleonora (Nora)
Ulrika Norling
(1823–62).

Siri von Essen var skådespelerska på Dramaten i Stockholm.
Här ses hon i sin debutroll 1877 – som Camille i En teaterpjäs
skriven av Louis Leroy. Samma år gifte hon sig med Strindberg.
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➤ I Strindbergs barndomshem åt man både gott och rikligt.
von tü rk , wien/strin db ersm useet

Däremot är det rimligt att tänka sig att den unge August var
”hungrig” på uppmärksamhet och kärlek. Ständiga barnafödslar slet på modern som gick bort när han bara var tretton år. Fadern gifte då om sig med en nästan trettio år yngre
kvinna som bara var några år äldre än de äldsta styvsönerna.
Det skapade naturligtvis spänningar inom familjen.

S

Österrikiska Frida Uhl (1872–1943) var journalist
till yrket och blev Strindbergs andra hustru 1893.

Frida drev nattklubb

l Frida Uhl hade en mindre roll i Strindbergs liv och är
därför inte lika omskriven som hans andra fruar. De två
var formellt gifta i fyra år (1893–97) men tillbringade bara
halvannat år tillsammans. Strindberg mötte Frida i Berlins
bohemkretsar, där han försökte återhämta sig efter skils
mässan från Siri. Tillsammans med bland andra konstnä
ren Edvard Munch och den förföriska författaren Dagny
Juel levde han där ett utsvävande liv. Att Frida Uhl, som var
av god familj och endast några år över tjugo, kunde vistas i
dessa miljöer säger något om hennes fria och okonventio
nella uppfostran.
 I grunden var hon journalist och skrev kulturkritik för
Wiener Zeitung, där fadern var chefredaktör.
Att Frida hade en för tiden ytterligt frigjord och expan
siv läggning framgår redan av det impulsiva äktenskapet
med den tjugo år äldre, frånskilde och inte helt solvente
Strindberg. Deras gemensamma dotter Kerstin, född
1894, lämnade hon i praktiken till sin familj att uppfostra.
Detsamma gällde den pojke hon några år senare fick med
den tyske dramatikern Frank Wedekind. Istället levde hon
bohemliv runt om i Europa.
I London startade hon på 1910-talet en nattklubb, The
Cave of the Golden Calf, där många av tidens ledande
författare och konstnärer var stamgäster, bland andra
Katherine Mansfield, Ezra Pound, Ford Madox Ford.
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amma resonemang om relationen mellan fakta och
fiktion gäller En dåres försvarstal, som är en lätt maskerad skildring av Strindbergs explosiva äktenskap
med Siri von Essen. På ett även för vår tid ”skandalöst”
sätt skildrar eller antyder författaren här hustruns olika laster: dryckenskap, homosexualitet etc. ”Nu är historien slut,
min Älskade. Jag har hämnats: vi äro kvitt.” Så lyder slutmeningen i berättelsen. Det är ett understatement av guds
nåde. Strindberg utnyttjar i En dåres försvarstal hela den makt
hans författarroll ger honom. ”Vi ses i min nästa roman!”
är ett klassiskt Strindbergcitat som visar hans medvetenhet
om att pennan inte alltid står svärdet efter.
En dåres försvarstal tillkom under makarnas sista år tillsammans. Den skrevs ursprungligen på franska och gavs
också ut första gången i fransk version 1895. På svenska pub
licerades den inte förrän 1915, då både August och Siri var
döda. Det visar om något hur känslig texten var för den samtida publiken. Ändå arbetar Strindberg här så som i grunden alla författare gör. Han undersöker, analyserar och inte
minst förstorar de känslor han själv upplever. Det är ju så
litteratur fungerar. Berättelser om lyckade och harmoniska
människor kan nog ha sin plats inom politik och religion.
Men rent litterärt fungerar de sämre. Det är först när en konflikt inträffar som litteratur skapas.
Den skötsamma familjefadern som tar farväl av sin vackra
och harmoniska familj innan alla glada i hågen beger sig till
arbete och skola är alltså inte litteratur – åtminstone inte
någon intresseväckande litteratur. Men om äktenskapet befinner sig i kris, om barnens mor börjar agera ut, om hon
är fallen för starka drycker och möjligen erotiskt umgänge
med andra kvinnor, om hennes hund framstår som en svart
demon – då börjar det arta sig. Hur ska hennes man reagera
på detta? Konflikten driver alltså handlingen och den existentiella tematiken.
I dag efter det senaste decenniets fokus på jagfiktioner där
författarna självsvåldigt utgår ifrån sina egna liv när de skapar litteratur är det naturligtvis lättare att läsa denna blandform mellan fakta och fiktion än det var för dåtidens publik.
I En dåres försvarstal fick de istället alla sina föreställningar
om ”galningen” Strindberg bekräftade.

D

et som verkligen cementerade dåtidens bild av August Strindberg som galen var den beryktade inferno
perioden 1894–96. I efterdyningarna av skilsmässan
med Siri genomgick han en själslig eller psykisk kris. Att
han var konstnärligt improduktiv under dessa första år på
1890-talet var förstås en central aspekt av detta kristillstånd.
Istället sysselsatte han sig med fruktlösa vetenskapliga experiment, alkemi och mysticism. Hur psykiskt sjuk Strindberg faktiskt var under denna tid kan och har diskuterats.

wa ld ec k /s to c k h o lm s dag b l a d 1 9 1 1
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Strindberg i sitt hem på
Drottninggatan – »Blå tornet».
Foto från cirka 1910.

Krisen mynnar ut i en religiös omvändelse, där Strindberg
skapar en egenartad, men litterärt produktiv, världssyn.

K lart är emellertid att den författare som skrev bekännelse- tets straffande Jahve. Till detta för alltså Strindberg drag från
boken Inferno i Lund 1897 hade en helt annan kontroll över Swedenborgs läror, österländsk mystik och buddism.
tillvaron än den som i boken hemsöks av de hemlighetsfulla
ed denna nyskapande men säregna ideologi och esmakterna.
tetik i bagaget skapade Strindberg en mängd verk,
I själva verket mynnar krisen ut i en religiös omvändelse,
där Strindberg, delvis utifrån den svenska religionsmystibland annat historiska jättedramer i Shakespeares
kern Emanuel Swedenborgs läror, skapar en egenartad, men efterföljd. Vissa av dessa blev stora succéer på sin tid, exemlitterärt produktiv, världssyn. Han inser efterhand att han
pelvis Gustaf Vasa (1899). Samtidigt arbetade han längs en
annan mer experimentell och nyskapande
utvalts, provats och befunnits värdig
linje, där mästerverket hette Ett drömspel
av makterna. Denna grundstruktur
där huvudpersonen prövas och ibland
(1902). Guden Indras dotter genomkorsar
befinns förtjänt, ibland går under,
här världen som en modern Kristusfigur.
återkommer sedan i hela Strindbergs
”Det är synd om människorna”, konstatesenare författarskap.
rar hon. Problemet var ju bara att StrindStrindbergs roll som geniet-samberg i detta läge ansåg att det skulle vara
synd om människorna. Därigenom lär vi
hällsförbättraren omvandlas således
oss att resignera och förbereda oss för lihär till geniet-profeten. Att det inte
vet efter detta.
rör sig om någon konventionell krisDet var alltså denna gammaltestamenttendom är närmast självklart när det
gäller en så individualistisk och egenliga profet den framväxande arbetarrörelsinnig person som Strindberg. Snarare
sen med Hjalmar Branting i spetsen slöt
än det Nya testamentets gudomliga
upp kring under den så kallade StrindSkämtteckning från 1911 av fiendskapen
nåd går tankarna till Gamla testamenbergsfejden 1910–12. Strindberg gick ➤
mellan Strindberg och Heidenstam.

M
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Konstnären blir en outsider, en särling, som står eller
själv ställer sig utanför det borgerliga samhället.
Ot to Johansson/strindb ergsmuseet

➤ dessa år till radikal attack mot de framgångsrika nittiotalis-

terna, framförallt mot författarkollegan Verner von Heidenstam. Dennes verk var inte tillräckligt originella för att hyllas
på det sätt de gjordes, menade Strindberg. Han bemöttes av
de konservativa, vilket i sin tur aktiverade arbetarrörelsen
på Strindbergs sida. Huvudantagonister i denna rasande
pressfejd var formellt Strindberg och Heidenstam, men i
praktiken inbegrep den stora delar av landets litterära och
politiska elit.
En viktig, men också problematisk följd av fejden, var att
de två huvudfigurerna tvingades in i varsitt politiskt hörn.
Heidenstams tidigare mer liberala framtoning fanns det inte
längre någon plats för. Och för arbetarrörelsen var det på liknande sätt den unge radikale Strindberg som var den ”riktige” författaren, inte den åldrade profeten.

S

trindberg verkade, som framgått, i den romantiska tradition som utvecklades i början av 1800-talet. Diktaren ses här som ett geni, en utvald, som har särskilda
förbindelser med högre makter. Konstnären blir i detta perspektiv en outsider, en särling, som står eller själv ställer
sig utanför det borgerliga samhället. Denna geniroll gällde
givetvis i hög grad för skandalskrivaren och ”galningen” Strindberg.
Ändå var han långt ifrån en världsfrånvänd drömmare. Han var både
l Harriet Bosse (1878–1961), Strindbergs
politiskt medveten och en driven yrtredje hustru, blev med tiden en av landets
kesförfattare. Inte minst det senare
ledande skådespelerskor och var bland
är här centralt. På något sätt måste
andra gift med Edvin Adolphson. Ålders
ju en författare försörja sig. Detta
skillnaden mellan henne och Strindberg
var nästan trettio år. Harriets beskrivning
har genom historien skett på olika
av hur frieriet gick till har blivit en klassiker:
vis. Medeltidens skribenter finner
»Så lade han sina händer på mina axlar, såg
man till inte ringa del inom klost
djupt och innerligt på mig och frågade: >Vill
rens höga murar. Hovpoeter har
Den norsk-svenska skådespelerskan
ni ha ett litet barn med mig, fröken Bosse?>
Harriet Bosse gifte sig med Strindberg
istället försörjts av sina furstar. Men
Jag neg och svarade helt hypnotiserad:
1901. Foto från Furusund, 1904.
de har också varit tvungna att sjunga
>Ja tack>, och så voro vi förlovade.»
furstens lov.
De fick dottern Anne-Marie, men
I det tidiga 1800-talet kan man
hustr u, gjorde honom omöjlig i den
äktenskapet gick snett nästan från början.
rollen. Istället blev han en av landets
i Sverige tala om ett slags ämbetsStrindberg fick med tiden allt svårare
första marknadsförfattare.
författare. För dem fungerade de
för det intima samlivet. Bäst fungerade
litterära verken också som meritrelationen till Harriet på avstånd. De två
fortsatte dock att umgås efter separatio
handlingar, de kvalificerade sig därtrindberg skrev redan från
nen 1903. Förhållandet fick en säregen
igenom för ämbeten i statens tjänst.
början på marknadens vill
final 1908, då Harriet förlovade sig med en
Esaias Tegnérs dikter bidrog således
kor, något som både hade
skådespelarkollega, och Strindberg upp
verksamt till att han befordrades från
med genombrottet för Röda rummet
levde sig stå i telepatisk erotisk kontakt
professor i Lund till biskop i Växjö.
att göra och hans rastlöst expansiva
med sin före detta hustru.
Carl Jonas Love Almqvist var innatur. Rollen som insmickrande
ledningsvis också ett slags skrivande
hovpoet låg inte för honom. Istälämbetsman. Förutom att publicera läroböcker var han rektor let var han tvungen att förse marknaden med ständigt nya
på den pedagogiskt progressiva Nya elementarskolan i Stock- alster. Han förhandlade därtill skickligt med och spelade
holm. Hans skriftställarskap var dock i längden alltför ex- ut sina olika förläggare mot varandra. Dessa ekonomiska
plosivt för att kunna kombineras med ämbetsmannabanan. grundförutsättningar påverkade således i flera avseenden
Framförallt uppståndelsen kring romanen Det går an, där Strindbergs författarskap. På liknande sätt var det faktum
han förespråkar ett fritt samvetsäktenskap mellan man och att Heidenstam var privatförmögen aristokrat en förutsätt-

Klassiskt frieri

S
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august strindberg/nordisk a museet

ning för dennes mer sparsmakade utgivning. Han kunde
förhålla sig friare till eventuella bokintäkter.

D

et är svårt att göra rättvisa åt ett så omfattande författarskap och dynamiskt liv som August Strindbergs.
Han är på något sätt överallt. Hans liv spänner också
nästan exakt över det moderna genombrottet, den tid då
industrialismen på ett grundläggande sätt förändrar förutsättningarna för Europa. Han föddes 1849 i ett Sverige där
de fyra stånden fortfarande dominerade riksdagen och där
häst och vagn var det vanligaste transportmedlet. Han dog
strax före första världskriget i en värld av elektricitet, telefoner och duschar.
Internationellt lyckades Strindberg förnya dramatiken
vid två tillfällen. Tillsammans med Ibsen gick han i bräschen för det psykologiserande naturalistiska dramat. Som
författaren Lars Gustafsson träffande påpekat är det mycket
Ibsens och Strindbergs förtjänst att skandinaviska humanister överhuvudtaget har en arbetsmarknad utomlands. Med
sin säregna drömspelsteknik efter infernokrisen fungerade
Strindberg åter som förnyare, men nu i en helt annan riktning. Om samtiden hade svårt att förstå Ett drömspel känner
vi i dag igen den (post)modernistiska tanken om att våra jag
inte är alldeles enhetliga och homogena. Eller som det står
i dramats förord: ”Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas.” Med dessa sena
pjäser fungerade Strindberg som något av en pionjär för
1900-talets dominerande estetik.

I

Torbjörn Forslid är professor i litteraturvetenskap
vid Lunds universitet.
att läsa Olof Lagercrantz August Strindberg (1979)

är fortfarande den klassiska Strindbergbiografin som
levandegör både författaren och människan och samtidigt
är en fest att läsa. Johan Cullberg diskuterar och jämför
i Skaparkriser (1992) Strindbergs och Stig Dagermans
respektive krisperioder. Eivor Martinus Lite djävul, lite ängel
(2007) är mer specifikt inriktad på Strindbergs relation till
de olika kvinnorna i sitt liv.

Självporträtt av Strindberg med döttrarna
Greta och Karin i Gersau, Schweiz, 1886.

Strindbergs barn

l August Strindberg fick sex barn, varav det äldsta (kallad
Kerstin) dog bara två dagar gammal. Med Siri von Essen
hade han (utöver nyss nämnda flicka) Karin (född 1880, gift
Smirnoff), Greta (född
1881, gift von Philp)
och Hans (född 1884).
Greta omkom bara
några veckor efter sin
far, i järnvägsolyckan
i Malmslätt den 12 juni
1912.
År 1894 föddes
Kerstin, dotter till
Strindbergs andra
hustru Frida Uhl.
Anne-Marie (född
1902, gift Hagelin)
var Strindbergs och
Harriet Bosses enda
barn. Hon dog så sent
Strindbergs yngsta dotter,
som 2007, hela 105 år
Anne-Marie (gift Hagelin),
gammal.
föddes 1902. Hon blev 105 år.

L i zz i e L a r s s o n / IBL BI l d b y r å

Sverige har Strindberg i flera avseenden bildat skola. Diktare och konstnärer som Ingmar Bergman, Lars Norén
och Jan Myrdal, för att bara nämna några, träder tydligt
i hans spår. Men inte bara Strindbergs författarskap utan
också hans person och liv har blivit en del av det svenska kulturarvet. I Peter Birros lätt anakronistiska juldrama August
i SVT 2007 fick skådespelaren Jonas Karlsson gestalta vår
tids syn på och relation till den unge Strindberg och hans
fadersuppgörelse.
Analogt handlar Strindbergsåret 2012 lika mycket om det
samtida bruket av författaren och hans texter som om den
historiske Strindberg. Det är därför ingen överdrift att påstå
att August Strindberg, fortfarande hundra år efter sin död,
lever och verkar i det svenska samhället. ph

läs om viktiga strindberg-platser på nästa uppslag!
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Stockholm

August Strindberg var en orolig ande som bytte
adress många gånger i sitt liv. Här är några
platser – i och utanför Sverige – med minnen
från vårt lands mest berömda författare.
te xt magnus bergsten

------------------------------Riddarholmen
1. August Strindberg föddes 1849 i

ett hus nära vattnet på Riddarholmen.
Byggnaden, som under 1700-talet
hyst ett slottsbageri, revs redan på
1860-talet. Fadern var ångbåtskommissionär (han ansvarade för godstrafik mellan Mälaren och Göta kanal)
och behöll sitt kontor här efter att
familjen 1851 flyttat till Klarakvarteren
och senare vidare till Norrtullsgatan.

------------------------------Kymmendö
2. Kymmendö var förebild för den

skärgårdsmiljö som skildras i Hemsöborna (1887). Strindberg bodde här
under flera somrar från år 1871. Romanen skrevs dock i Schweiz. Efter
att den utkommit lär författaren inte
ha varit välkommen till ön igen.
Kymmendö ligger nordost om
Ornö i Stockholms södra skärgård.
Strindbergs författarstuga, där han
skrev sitt första stora drama – Mäster
Olof, finns kvar. Likaså har en syrenhäck bevarats, som lär vara planterad
av författaren. Vid bryggan ligger
krogen Carlssons bakficka, uppkallad
efter huvudpersonen i Hemsöborna,

han som ”kom som ett yrväder en
aprilafton och hade ett höganäskrus
i en svångrem om halsen”.
Andra skärgårdsplatser med spår
av Strindbergs sommarvistelser är
Dalarö, Furusund och Runmarö.

------------------------------Grez-sur-Loing

3. August Strindberg med fru Siri

anslöt till den berömda nordiska
konstnärskolonin Grez-sur-Loing
i Frankrike hösten 1883. August
kände sedan tidigare Carl Larsson,
den svensk som mest förknippas med
orten. Inspirerad av bland annat livet
i Grez skrev Strindberg senare reportagesamlingen Bland franska bönder
(1889). Redan efter några veckor
lämnade paret Grez och flyttade till
Paris, därefter till Schweiz. Men familjen kom tillbaka 1883–84, efter att
Strindberg friats i rättegången kring
romanen Giftas. Detta lär ha varit en
förhållandevis lycklig tid i den orolige
författarens liv.

------------------------------Jakobsberg, Skansen

4. En av de äldre byggnader som räddats genom en flytt till Skansen är en

Strindbergs sommarbostad
på Kymmendö i Stock
holms södra skärgård.
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En stor mängd platser förknippas med
Strindberg, här presenteras elva ev dem.

flygel från Jakobsbergs gård. Den låg
tidigare vid Hornsgatan på Södermalm och här bodde August Strindberg med sin familj några månader
1889–90. De betalade 40 kronor i
månaden i hyra för den möblerade
bostaden. Författaren lär ha varit
noga med att stänga fönsterluckorna
för att inte bli störd.

------------------------------berlin
5. Efter skilsmässan från Siri 1891

drog August till Berlin. Där höll han
gärna till på Zum schwarzen Ferkel
(”Svarta grisen”), på hörnet av Unter
den Linden och Neue Wilhelm
strasse. Vinkällaren hette egentligen
något helt annat, men Strindberg
tyckte att den armeniska vinsäck som
hängde vid dörren liknade en liten
gris. Här umgicks författaren med
andra kulturella storheter från olika
nordeuropeiska länder och hade ett
kort förhållande med konstnärsgruppens femme fatale, norskan Dagny Juel.
Byggnaden där krogen låg förstördes under andra världskriget.

------------------------------saxen

6. I Saxen i Oberösterreich finns ett
Strindbergsmuseum som berättar
om den svenske författarens vistelse
i trakterna på 1890-talet, då han var
gift med Frida Uhl. Hennes morföräldrar bodde i grannbyn Dornach.
En vandringsled i det klippiga landskapet kallas ”Strindbergweg”.
Här ägnade han sig mycket åt
måleri, fotografering och vetenskapliga experiment. Det var också här

lö n egård & co

i spåren av
strindberg

2
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Det var under åren i Blå tornet som
den så kallade Strindbergsfejden utspelade sig, och det var nu författaren
blev en ikon för den växande arbetarrörelsen. I Blå tornet skrev han sitt
sista drama, Stora landsvägen.
Sedan 1973 finns Strindbergs
museet här, med författarens bevarade bostad och bibliotek. På skrivbordet ligger fortfarande arbetsverktyg
av yppersta kvalitet: engelska stålpennor, franskt bläck och handgjort
papper från Lessebo.

------------------------------norra
begravningsplatsen
11. O, crux ave spes unica (”Var hälsat
På Strindbergsmuseet, Drottninggatan 85 i Stockholm, har författarens sista
hem rekonstruerats. Så här prydligt var skrivbordet ordnat när han dog 1912.

som han tyckte sig ha stigit ned i
helvetet och fick inspiration till verk
som Inferno och Ockulta dagboken.
Lokalbefolkningen kallade honom
Ein Spinner, ”en knäppgök”.

------------------------------lund

7. Lund gästades av Strindberg
1896–99. I den skånska lärdomsstaden försökte han få ordning på sitt
kaotiska liv med hjälp av en grupp
vänner, ”olycksbröderna”. Här skrev
han Inferno, på franska. Författaren
bodde på olika adresser, bland annat
på Grönegatan och Tomegapsgatan.
Lund är en stad ”som man aldrig
blir klok på”, konstaterade Strindberg: ”allvarlig och arbetsam som ett
kloster, dit man icke går in godvilligt,
men ändå lämnar med saknad; som
man tror sig kunna fly, men dit man
kommer igen.” I början av 1900-talet
planerade Strindberg att flytta tillbaka till Lund, men så blev det aldrig.

------------------------------karlaplan
8. År 1901 flyttade August Strind-

berg med Harriet Bosse in i en pampig femrummare på Karlavägen 40.
Byggnaden var uppförd i tegel och
kallades av författaren för "Röda huset". Den unga frun uppskattade inte
den tunga, mörka inredningen med
stilblandningar: maken ”hade inte

vad man menar med god smak ifråga
om möbelkultur”, konstaterade hon.
I våningen höll Strindberg Beethovenkvällar med sina vänner. 1903 flyttade
Harriet och dottern, och 1908 lämnade
August lägenheten. Huset på tomten
(i dag Karlavägen 82) revs 1969.

------------------------------intima teatern
9. Vid Norra Bantorget i Stockholm
startade Strindberg och teatermannen August Falck 1907 Intima
teatern. Här framfördes 24 olika
Strindbergpjäser före stängningen
1910. En av aktriserna var den unga
Fanny Falkner, författarens sista
kärlek. Intima teatern återskapades år
2003 i ursprungslokalerna och kallas
nu Strindbergs Intima Teater.

------------------------------blå tornet

kors, mitt enda hopp”) står det på
det svarta träkorset över Strindbergs
grav på Norra begravningsplatsen
i Solna. Det gjordes av författarens
vän, den berömde skulptören Christian Eriksson. Förebilden kom från
Montparnassekyrkogården i Paris,
som Strindberg brukade besöka. Dottern (med Frida Uhl) Kerstin ligger
begravd strax framför sin far. Siri
von Essen dog bara några veckor före
Strindberg 1912. Hon ligger också begravd på Norra begravningsplatsen, i
sina föräldrars grav. Här vilar också
Augusts och Siris första dotter, som
bara blev två dagar gammal.
På Strindbergs tid kallades begravningsplatsen för Nya kyrkogården.
Den invigdes 1827 av biskop Johan
Olof Wallin. Strindberg hade själv
uttalat att han ville begravas där,
”men icke i de rikas qvarter på få
fängans marknad”. Graven ligger
i kvarter 13A, nummer 101. ph
H o lg er Ellga ard

10. Sista bostaden var en lägenhet

på fjärde våningen i det så kallade
"Blå tornet", en byggnad uppförd
1906–07 i hörnet DrottninggatanTegnérgatan. Det var sannolikt
färgen inne i trapphuset som inspirerade Strindberg till namnet, fasaden
har aldrig varit blåmålad. Lägenheten
saknade kök, maten fick Strindberg
levererad från sin hyresvärd, Falkners
pensionat, som fanns på våning 5.
På vindsvåningen i huset hade
författaren sitt bibliotek.

Ett träkors pryder Strindbergs grav.
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