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Abstract 
The point of departure for this study is the meeting-place between an author and his times. 
Both in his youth and in later years, August Strindberg was in bitter conflict with the 
Swedish Establishment. At the turn of the century, however, when the fifty-year-old author 
returned to Stockholm after many years of exile, he was able to be accepted by the cultural 
community in the country of his birth. This fact is studied here both from the point of view 
of a change in Strindberg's own attitudes, and of the changes that had taken place in Sweden 
during the author's exile. 

In the early 1880s, Strindberg had challenged accepted truths by writing a work of 
considerable proportions dealing with the history of the Swedish people, this in conscious 
opposition to the established view of history which was primarily concerned with the 
history of its monarchs, Strindberg was criticised both by the Press and by history scholars, 
and the reaction contributed to his decision to leave the country. 

By the turn of the century, considerable changes had taken place. Sweden had become 
an industrialized country, and the emerging middle class had made its mark on the philo
sophy of the time and also gained control of the organs of public opinion. Because Strindberg 
only wrote plays at this time, a considerable amount of attention is given in the dissertation 
to the development of the Stockholm theatre. Privately-owned theatres had now come to 
replace the earlier Royal theatre monopoly. 

On his return, Strindberg set about writing historical dramas. He was now willing to 
cater to the conservative views that he had fought against twenty years previously. He 
wrote of the Swedish monarchs and tried to satisfy the demands of an earlier period for 
dramas with historical facts that were completely correct. In the autumn of 1899 while 
he was busy writing "Gustaf Adolf " (Gustavus Adolphus), his recently-completed plays 
"Gustaf Vasa" and "Erik XIV" were being performed at the Svenska teatern in Stockholm. 
It now became apparent that the majority of critics regarded esthetic considerations as being 
more important than those of historical accuracy, and that they also prefered to see the 
monarchs portrayed as psychologically credible figures rather than as impersonal, glorified 
hero figures. Only the most conservative critics failed to hold this view. 

Despite the resounding success of both "Gustaf Vasa" and "Erik XIV", Strindberg 
tried in his new play to cater even to his few adversaries. He engaged in deep historical 
studies and peppered the play with historical details, resulting in a play that is inordi
nately long and very difficult to manage. 

However, concerning the main character, Strindberg was unable to pander to con
servative criticism. Fundemental artistic characteristics reemerged and transformed the 
17th century monarch into a problematic individual who undergoes a personal develop
ment, laboriously seeking the right road. He has to battle with religious intolerance, his 
role as monarch, his understanding of the world, and his personal dreams of power. 

When "Gustaf Adolf" appeared in the bookshops in autumn 1900, the critics were 
unanimous in the belief that Strindberg had succeeded in his depiction of history. On the 
other hand, many felt that he had degraded the hero-king by giving him personal problems. 
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FÖRORD 

Under senare år har Sverige upplevt en formlig strindbergsvåg. Den 
började nog med införandet av de regelbundet återkommande strind
bergssymposierna, men i den stora offentlighetens fokus hamnade 
Strindberg vid påböljandet av den nya nationalutgåvan av hans Sam
lade Verk. Ungefar samtidigt kom uppmärksammade böcker av Olof 
Lagercrantz och Harry G Carlson. Peter Watkin's filmprojekt inleddes 
och svensk TV startade inspelningen av en strindbergsserie. 1981 
hölls en strindbergsfestival i Stockholm och Richard Bark och Björn 
Meidal har lagt fram avhandlingar om Strindberg. Sedan huvudtexten 
till min avhandling i allt väsentligt skrivits färdig har Gunnar Brandeli 
publicerat första volymen i en ny stor strindbergsbiografi och Strind
bergssällskapet planerar en ny serie strindbergsstudier. 

Min enda ursäkt för att ytterligare bidra till denna strindbergsvåg 
är att mitt avhandlingsarbete påböljades för många år sedan. Att det 
blivit klart just nu är en tillfällighet. Eller kanske är det riktigare att 
säga så här: efter att jag i tio år duckat, fintat och slingrat mig, lycka
des Sverker R Ek, min handledare, till sist manövrera in mig i ett 
hörn där han hade mig under kontroll och kunde se till att jag skrev 
min avhandling klar. 

Det är en svårhanterad och känslig tradition att i förord till akade
miska avhandlingar tacka alla de människor som bidragit till dess 
tillkomst. Jag väljer att klara problemet genom att nämna bara ett 
namn, Sverkers, och hoppas att alla ni andra som bidragit såväl till 
avhandlingens innehåll som yttre utformning för den skull inte känner 
er mindre avtackade. 

De för avhandlingen centrala historiska dramerna Folkungasagan, 
Gustaf Vasa, Erik XIV och Gustaf Adolf citeras från respektive ori
ginalupplaga. Vad gäller övriga strindbergsverk hänvisas oftast till 
John Landquists utgåva av Samlade skrifter (SS). Det nya riket har 
hunnit komma i den nya utgåvan av August Strindbergs Samlade Verk 
(SV) och citeras ur denna. Använda förkortningar för tidningar och 
institutioner definieras i käll- och litteraturförteckningen. Pseudo
nymer i tidningar har, där inte annat anges, lösts upp med hjälp av 
tillgängliga standardverk. Skribentens namn har sedan regelmässigt 
skrivits ut i klartext. 

Gideå i augusti 1984 

Claes Rosenqvist 





AUGUST STRINDBERGS HEMKOMST 

Strindbergsforskningen har ofta anklagats för ensidigt biografisk 
inriktning, och Strindbergs liv har betraktats som färdigutforskat. 
Ser man närmare efter finner man emellertid luckor. Flertalet av de 
stora strindbergsavhandlingarna koncentrerar sig på tidiga skeden i 
författarens liv eller på de sk infernokriserna. Även i de framställ
ningar som spänner över hela hans livscykel är tiden kring sekelskiftet 
och Strindbergs återkomst till Stockholm påfallande styvmoderligt 
behandlad. Erik Hedén har i sin strindbergsbok ett kapitel med 
rubriken »Den Hemvände Diktaren», vars utrymme dock ägnas åt 
Strindbergs texter. I Martin Lamms biografi A ugust Strindberg skildras 
denna del av författarens liv på ungefär en sida, och Torsten Eklunds 
Tjänstekvinnans son är inte mycket frikostigare. Även den senaste 
fullständiga strindbergsbiografin, av Olof Lagercrantz, behandlar 
sekelskiftet, återkomsten till Stockholm och den historiska drama
tiken på några få sidor, som ett mellanlägg mellan infernokriserna 
och bekantskapen med Harriet Bosse. Gunnar Brandell har inlett 
arbetet på en ny stor strindbergsundersökning, men när detta skrivs 
har inte den volym som ska täcka sekelskiftet kommit ut. Att Göran 
Söderström i Strindberg och bildkonsten rör vid dessa år med lätt 
hand är, med tanke på hans speciella forskningsinriktning, mindre 
märkligt än att litteraturhistoriska forskare ägnat denna litterärt 
fertila del av Strindbergs liv ett så förstrött intresse. 

Detta kapitel kommer därför att ägnas åt en redogörelse för 
Strindbergs hemkomst via Lund till Stockholm och skärgården. 
Hemkomsten sammanfaller i tid med att han återvänder till det 
historiska dramat. Information om lundavistelsen har lämnats av flera 
av Strindbergs vänner samt i de två stora avhandlingarna om inferno
tiden, Gunnar Brandeils Strindbergs infernokris och Göran Stocken
ströms Ismael i öknen.1 Till en böljan är det därför tillräckligt att 
repetera några data kring Strindbergs nya intresse för den historiska 
dramatiken. 

I maj 1897 köpte den blivande teaterkungen Albert Ranft upp
föranderätten till Mäster Olof i prosaversionen. Den luttrade Strindberg 
fann uppenbarligen ingen större anledning att tro på någon publik
succé för sitt omstridda drama utan nöjde sig med en engångssumma 
om 500 kr som ersättning.2 Brev till Gustaf af Geijerstam visar att 
Strindberg fram i juni samma år genom Dramatens regissör Emil 
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Grandinson även hade hopp om att få en av de historiska novellerna 
i Svenska öden och äventyr dramatiserad och framförd i samband 
med den planerade konst- och industriutställningen i Stockholm.3 

Den 24 augusti 1897 lämnade Strindberg Lund och anträdde sin 
sista parisresa. Denna motiverades främst av sökandet efter en fransk 
förläggare till Inferno, men sedan detta var avklarat dröjde sig Strind
berg kvar i Paris i mer än ett halvår. Hans ängslan inför Infernos 
utgivning i Sverige verkar ha varit en huvudanledning till att vistelsen 
förlängdes.4 Han bävade för den litterära kritiken och ville gärna 
avvakta reaktionen på säkert avstånd. 

Den 26 november lät Ranft Mäster Olof, i Harald Molanders regi, 
få sin premiär på Vasateatern. Redan dagen därpå fick Strindberg 
telegramunderrättelse om premiären, och några dagar senare rappor
terade Geijerstam brevledes.5 Uppsättningen blev en stor framgång 
och spelades hela 50 gånger under spelåret.6 

Det finns inga direkta belägg för att Mäster Olof-succén skulle ha 
utlöst Strindbergs nya intresse för den historiska dramatiken, men 
vid en tidpunkt när framgången var uppenbar, den 10 mars 1898, 
antydde Strindberg i ett brev till Axel Herrlin för första gången att 
han planerade att återuppta det historiedramatiska författarskapet.7 

Den 7 april återkom han till Lund, och ett brev till Emil Kléen den 
13 maj antyder att det första historiedramatiska ämnet preciserats. 
Det var ett verk om Karl Knutsson han planerade.8 

Strindbergs nästa verk kom emellertid att bli Till Damaskus II, 
som enligt Ockulta dagboken (OD) var färdigt den 17 juli 1898. Den 
29 samma månad bär dagboken anteckningen: »Anlade Dramat om 
Magnus Den Gode (Eriksson.).» Med krita är ordet »Folkungasagan» 
tillagt i efterhand. Någon pjäs om Karl Knutsson skrev Strindberg 
aldrig, och inte heller arbetet med Folkungasagan torde sommaren 
1898 ha bestått av mer än något enstaka utkast. I OD nästan ett år 
senare, den 10 maj 1899, har Strindberg lämnat sin personliga för
klaring till varför arbetet avbröts: »[—] i fjor våras då jag köpte Star-
bäcks 11 volymer historia, fattades just de blad på Magnus Eriksson 
som jag behöfde läsa! Då retirerade jag, tagande det som ett varsel att 
ej skrifva!» Emellertid bedrev han även under fortsättningen av 
sommaren vissa studier i medeltidshistoria, och i oktober skymtar ett 
tidigt intresse för Gustaf Vasa.9 Han började dock arbeta med Klostret 
istället och fortsatte därefter med Advent. 

Nyårsdagen 1899 berättar OD att Strindberg åter börjat skriva på 
dramat om »Magnus Den Gode».10 Samma anteckning omtalar dock 
att det efter bara ett par dagar skjutits undan för Brott och brott, 
som i sin tur fullbordades den 24 februari.11 Först därefter började 
han på allvar arbeta med Folkungasagan. I breven till Gustaf af 
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Geijerstam kan dess tillkomst följas närmare. Den 10 mars klagade 
Strindberg över sysslolöshet, men den 2 april meddelade han att han 
skrev dramatik.12 Den 9 april omtalas i klartext att han arbetar med 
»Folkungadramat om Magnus Den Gode (alias Smek)» (Brev XIII, 
s 126). Skådespelet hade alltså ännu inte fått sin slutliga titel, men nu 
var starten på allvar gjord. Efter att redan i mars 1898 ha utsänt de 
första startsignalerna från Paris och efter att under det mellanliggande 
året ha gjort flera tveksamma ansatser hade Strindberg nu till sist 
återvänt till den historiska dramatiken, en genre som han inte ägnat 
sig åt sedan Herr Bengts hustru 1882. 

Den 14 april berättas i brev till Geijerstam att femte akten ska på
börjas följande dag, och den 20 april skickade Strindberg det färdiga 
skådespelet till honom.13 Geijerstam var vid denna tid chef för den 
skönlitterära utgivningen på Gernandts förlag och den som handhade 
utgivandet av Strindbergs böcker. I följebrevet nämns skådespelet för 
första gången under sin slutliga titel. 

Adolf Paul har i efterhand tolkat händelserna under 1899 så att 
det var hans framgång med Kung Kristian II som utlöste Strindbergs 
historiedramatiska författarskap : 

Framgången av mitt stycke bevisa de, att intresset för det historiska dramat 
vaknat igen också i Sverige. Strindberg tog genast itu med sina gamla historiska 
utkast, böljade med iver arbeta igen och fick »Gustaf Vasa» färdig och uppförd 
under nästa säsong. (Paul 1930, s 175.) 

Som kommer att framgå senare var en polemisk attityd näraliggande 
för Paul i denna fråga, och han hade, när detta skrevs, uppenbarligen 
inte klart för sig att Folkungasagan kommit till före Gustaf Vasa. 
Uppenbart är också att Strindbergs planer på att återuppta den histo
riska dramatiken sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden. Men 
Pauls stycke hade sin premiär på Dramatiska teatern i Stockholm 
den 4 februari 1899, och dess framgång kan mycket väl ha varit en av 
de saker som slutgiltigt bröt Strindbergs tvekan.14 

Uppenbart är emellertid också att Strindberg redan innan Folkunga
sagan närde storvulna planer kring den svenskhistoriska dramatiken. 
Han hade tidigt tänkt sig en hel serie historiska skådespel. Bland hans 
efterlämnade papper finns nämligen en lista rubricerad »Svenska 
Historiska Dramer» upptagande följande titlar: Erik Den Helige, Birger 
Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Den Gode, Gillets Hemlighet, Högre 
Ändamål, Odlad Frukt, Birger Jarl, Mäster Olof, Vasa-Ödet, Erik den 
Fjortonde, Gustaf II Adolf, Christina, En Hexa, Gustaf III och 
Gustaf IV Adolf.15 Listan upptar som synes två tidigare historiska 
dramer och tre noveller ur Svenska öden och äventyr. Möjligen kan 
Grandinsons planer inför utställningen 1897 ha inspirerat Strindberg 
till idén att dramatisera tidigare noveller. Som kommer att framgå i 
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senare sammanhang var Svenska öden och äventyr av andra anled
ningar aktuella för Strindberg under förvintern 1898. Birger Jarl 
omnämns två gånger på listan och Magnus Ladulås är inklämd mellan 
två andra titlar och alltså tillagd i efterhand. Listan har uppenbarligen 
bearbetats vid olika tillfällen. Göran Stockenström ( 1970) har anmärkt 
att den aktuella listan måste ha tillkommit före Folkungasagans 
färdigställande, eftersom den gamla titeln, Magnus Den Gode, finns 
kvar. Stockenström förmodar emellertid också, utan belägg, att listan 
skulle ha kommit till så tidigt som våren 1898. Mot detta talar att 
den i så fall borde ha upptagit Karl Knutsson, som då var aktuell. 
Den torde därför ha påbörjats senare än så. Någon mer precis datering 
kan dock inte göras. Listan har upprättats någon gång efter att 
planerna på ett skådespel om Karl Knutsson skrinlagts och innan 
Folkungasagan fått sin slutliga titel. Det intressanta är emellertid att 
Strindberg redan tidigt tänkt sig en hel serie historiska skådespel. Det 
var inte någon liten uppgift han förelade sig. Den grandiosa ambitions
nivån är anmärkningsvärd. Detta måste vara ett projekt som författaren 
tillmätte den allra största betydelse. 

Omedelbart efter Folkungasagan började Strindberg arbeta på 
Gustaf Vasa. I breven till Geijerstam nämns detta skådespel redan 
den 29 april. Den 24 maj befann han sig i andra akten och den 11 juni 
avgick manuskriptet till Gernandts. I ett samtidigt brev till Geijerstam 
heter det: »Nu är Vasasagan II (så kallas den emedan Mäster Olof 
hädanefter skall heta Vasasagan I) färdig. [—] Nu börjar Erik XIV!» 
(Brev XIII, s 145.) Här möter alltså åter tanken på sekvensordnade 
historiska skådespel. 

Under arbetet med Erik XIV inföll en viktig förändring i Strind
bergs levnadsförhållanden. Han flyttade då slutgiltigt tillbaka till 
skärgården och Stockholm. Lundavistelsen får i sammanhanget ses 
som en halv landsflykt, som en anhalt på vägen med korta reträtt
vägar tillbaka till kontinenten, något som han ju också utnyttjade i 
samband med publiceringen av Inferno. Strindberg bekräftade själv 
detta i ett samtal med författaren Gustaf Uddgren, som intervjuade 
honom för Svenska Dagbladets räkning inför 50-årsdagen den 21 
januari 1899.16 Han säger sig visserligen längta till Stockholm men 
använder Lund som en station på vägen för att känna sig för. Strind
berg är osäker på hur han ska tas emot i den stockholmska kulturvärld 
som hunnit förändras så mycket sedan 1880-talet. 

Redan i slutet av januari hade Strindberg i tysthet vistats några 
dagar i Stockholm. Återkommen till Lund skrev han den 1 februari 
till dottern i Österrike i formuleringar som andas förvåning över att 
trots allt vara uppskattad. Han räknas för något i sitt eget land: 

12 



Ich komme soeben von Stockholm zurück wo ich einig e Tage zugebrac ht 
nachdem mein Geburtstag schon gefeiert war. So sende ich Dir zum Auf
bewahren einige Drucksachen bis Du so alt wirdst dass Du deine Sprache lesen 
kannst; und dann wills t Du erfahren wer dein Vater war in seinem Lande und 
folglich in deinem. (Brev XIII, s 82.) 

Offentlig uppskattning i Sverige var inte något som Strindberg kände 
sig alltför rikt beskärd med, och när han nu ansåg sig få uppleva 
ansatser i den riktningen, fick detta säkert betydelse även för hans 
hemlängtan. Denna allt starkare känsla av återvändande och samhörig
het med det egna landet antyds även av Strindbergs vana under 1899 
att använda ett citat ur Psaltaren, 37:3, i sina brev. Första gången 
sker det till Leopold Littmansson den 2 april: »Det var nog ej 'tillåtet' 
att vilja skrifva för Fransmän. 'Blif i ditt land och när Dig redliga' 
säger den Vise!» (Brev XIII, s 122.)17 Vad Strindberg menade vara 
sitt egentliga land skulle visa sig några månader senare. 

I slutet av april började en längtan till Stockholms skärgård skymta.18 

I OD berättar Strindberg att han den 14 juni åhört en studentserenad 
med svenska sånger: »Då gret jag och greps af en förfärlig längtan 
till Stockholm.» Gunnar Ollén har meddelat uppgiften att det var 
Strindbergs syster, Anna Philp, och hennes man som slutgiltigt fick 
Strindberg att lämna Lund. De inbjöd honom till Furusund i Stock
holms skärgård.19 

Enligt OD lämnade Strindberg Lund den 20 juni och vistades den 
21 och 22 hos Gustaf af Geijerstam på Skytteholm respektive Vult 
von Steijern på Kaggeholm i Mälaren. Den 23 anlände han till Furu
sund. 

Resan vid midsommartid ut till sina värdar på mälaröarna var 
Stindbergs första sommarupplevelse av sin hemtrakts natur på många 
år. I dikten »Stadsresan», som trycktes i Ordalek och småkonst hösten 
1902, skildras en klockares hemresa från Stockholm med ett nyinköpt 
piano. Färden går över Mälaren, och Ollén har påpekat att den mycket 
väl kan ha inspirerats av författarens egen resa 1899 : 

— Nu öppnar sig blånande fjärden; 
ångaren lovar åt lä och vinden fläktar från sidan; 
där ser du Mälarestrand i midsommars fullaste fägring; 
himmel och jord sig förmält, man skiljer dem knappt från varandra; 
himlen är blå, men vattnet är blåare, skogsbrynet tonar 
fjärran som fästets sky, och skyn ser ut som ett skogsbryn; 
grönskande öar och skär beklädda av nyspruckna lövträd 
mitt mellan vatten och luft, man vet ej vart de hör hemma; 
luften är ljum, icke het; är frisk, icke kall; och man rör sig 
liksom i varma rum, där fönstren stå öppna mot solen. 
Se nu, där rulla sig upp de fagraste tavlor i växling: 
ömsom man skådar en strand med timmertallar i backen, 
eller en sandtäkt besökt av välkända halvöppna skutor; 
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ömsom de grönskande fält av råg och den guldgula senap; 
madängen karger och våt med kålvass ner uti vattnet; 
här kommer fram vid ett näs ett tegelbruks lergråa längor; 
marken kuperas; och genast en kvarn han håller sig framme 
att på sitt överfallshjul få en dusch av risslande bäcken. 
(SS 37, s 253.) 

Klockaren vinner sedan oväntad publik framgång med sitt pianospel 
följande söndagsförmiddag. Strindberg kan mycket väl i efterhand ha 
ställt samman natur- och hemkomstupplevelsen midsommaren 1899 
med sina egna framgångar samma höst, främst med teateruppsätt
ningarna av Gustaf Vasa och Erik XIV. Möjligen är det denna upp
levelse han ger form i Stadsresan. 

Redan några dagar efter ankomsten till Furusund var Strindberg 
redo att deklarera vad som var hans verkliga land i ett brev till dottern 
Kerstin: »Bin wieder in meinem wahren Land, in den Skären, mit 
Wald und Hain am Meeres Ufer.» (Brev XIII, s 154.) Till Gustaf af 
Geijerstam tillägger han: »Här är det vackraste land jag sett i Sverge!» 
(Brev XIII, s 155.)20 I ett brev till Adolf Strömstedt talar han mera 
uttryckligt om återvändandet till den trakt där han har sina rötter:21 

Jag bor nu i Sverges vackr aste landskap, Inse l der Seligen, Furusund, och 
sätter mig i Augusti i Stockholm a tt öfvervänta Folkungarne och Samla de 
Skrifter. Så lossnade jag omsider, och min spådom sande bommade ej den 
gången då jag bad Dig snart taga ex amen att jag måtte få resa hem till mitt 
land, der jag h ar pålroten. Ja här är min födelsem iljö, och ja g återfinner mig 
bitvis dag efter dag. (Brev XIII, s 160.) 

Denna intensiva upplevelse av hembygden och denna känsla av 
tillhörighet var givetvis inget nytt hos Strindberg. Jämt tio år tidigare 
hade han också kommit tillbaka till skärgården efter en tids lands
flykt. Den upplevelsen skildras i ett brev till Verner von Heidenstam 
den 9 maj 1889: 

Nu sitter jag e nsam i en fiskarstuga på en ö och ä r hänryckt, förälskad i skär
gårdsnaturen och Svens ka dieten ända till sentmentalitet. K änner mig 20 år 
yngre, i hvila, i stilla dårskapliga drömmerier, avskyende minutligen minnet af 
utland. (Brev VII, s 323.) 

Och till Ola Hansson den 18 maj samma år: »Hänryckt, fullkomligt 
duperad af uppsvensk natur och Stockholm som gör intryck af stor
stad.» (Brev VII, s 326.) Germund Michanek har andragit ett brev 
från Ebba Snoilsky till Helena Nyblom den 10 juli 1887 som, om fru 
Snoilsky återgivit Strindbergs ord korrekt, på ett mera precist sätt 
formulerar Strindbergs längtan efter sin hembygd. Denne hade avlagt 
ett överraskande och märkligt besök hos makarna Snoilsky i Dresden 
och ska därvid ha sagt : 
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Det är över mig en sådan oro om våren, [---] en rent fysisk oro som driv er mig 
hem. Jag har ing a vänner där och ingenting som gör att jag skall dit, men det 
är bara s jälva landet, det är Sverige, luften och träden och skärgård och sådant 
där. Det är fysiskt. Men jag måste dit. (Citerat efter Michanek 1979, s 406.) 

Inom en månad i Furusund 1899 fullbordades Erik XIV. Enligt 
OD var skådespelet färdigt den 30 juli.22 Under sommaren 1899 
torde också en andra lista med rubriken »Svenska Historiska Dramer» 
ha kommit till.23 Denna förteckning upptar nämligen Folkungasagan 
under sin slutliga titel, men den inkluderar Karl IX. Som ska visas 
nedan skrinlades planerna på ett skådespel om denne monark först 
under förra hälften av september. Denna nya lista innehåller följande 
tänkta titlar: Folkunga-Sagan, Mäster Olof, Gustaf Vasa, Erik XIV, 
Karl IX, Gustaf Adolf, Kristina, Karl XI, Karl XII, Friedrich, Gustaf III. 
Planerna på att dramatisera noveller ur Svenska öden och äventyr 
hade tydligen mist sin aktualitet. Så när som på listans äldsta drama, 
Mäster Olof, var ämnessfären nu renodlad. Det gällde att dramatiskt 
skildra svenska regenter. 

Karl IX, Gustaf Adolf och Kristina är på listan med klammer 
grupperade till en trilogi. Likaså Karl XI, Karl XII och Friedrich. 
Göran Stockenström anser sig visserligen kunna urskilja tre trilogier 
på listan,24 men detta torde vara en extrapolering av Strindbergs 
funderingar i ett brev till Geijerstam den 5 augusti 1899.25 Att 
Strindberg hade tanken på att ordna sina historiska skådespel i trilogier 
aktuell under sommaren 1899 är i alla fall riktigt. 

Stockenström har även sökt göra troligt att Strindberg skulle ha 
börjat arbeta på ett drama om Karl XII omedelbart efter Erik XIV. 
Om Karl XII skriver Stockenström : 

Mycket talar för att dramat påböijats någ on gång under augusti eller septem
ber, efter det at t Strindberg avslutat Erik XIV (O.D. 30/7 -99), och innan han 
definitivt beslutat sig för att dramatisera Gustav Adol f (Br.t.Gei j. 12/9 -99). 
Under detta skede har Strindberg lä nge tvekat inför valet av huvudperson för 
nästa drama i sviten av historiedramer. Tidvis arbetade han också på ett drama 
om Carl IX (Br.t.Gei j. 9/9 -99). En dram atisering av Kar l XII tycks inte ha 
varit påtänkt tidigare än sista halvåret 1899. (Stockenström 1970, s 22.) 

Datumangivelsen 12/9 -99 i den citerade texten är ett tryckfel. Det 
ska vara 17/9 -99. Stockenström stöder egentligen sitt antagande bara 
med ett enda indicium, ett intervjuuttalande från Svenska Dagbladet 
den 15 oktober 1900, där Strindberg berättar att han då var sysselsatt 
med Karl XII och att ett första utkast gjorts redan året innan. Strind
berg gjorde enstaka tidiga utkast till flera historiska skådespel, men 
deras karaktär är mycket skissartad. De bör snarast sättas i samband 
med den översiktliga planeringen av hela sviten av historiska dramer. 
Möjligen kan de ses som ett andra steg i planeringen efter det att de 
ovan nämnda listorna upprättats. En av skisserna till Gustaf Adolf 
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avviker t ex tydligt från de övriga och torde vara ett sådant tidigt 
utkast. Likaså har Axel Herrlin i efterhand hävdat, att Strindberg 
redan i Lund började fundera över ett skådespel om Karl IX.26 Som 
senare ska visas var ett sådant annars mest aktuellt i augusti och 
september. Herrlin minns särskilt att Strindberg talat om en dramatisk 
episod under Upsala möte. Ett enda av utkasten till Karl IX nämner 
Upsala möte.27 Det är en översiktlig skiss över dramats hela förlopp. 
Denna plan har dessutom den egenheten att den utnyttjar ett annat 
tidsutsnitt ur Karl IX:s historia än övriga utkast. Den påminner där
vid om det ovan nämnda utkastet till Gustaf Adolf. Det finns alltså 
anledning sätta tilltro till Herrlins uppgift. I ljuset av detta bör inte 
Strindbergs uppgift om ett första utkast till Karl XII från år 1899 
uppfattas som att »dramat påböljats». Det finns heller ingen indikation 
på att detta utkast i så fall skulle ha kommit till under augusti eller 
september. Det kan lika väl härröra sig från våren 1899. Det är heller 
inte riktigt att påstå, att Strindberg skulle ha varit särskilt tveksam 
om arbetsordningen för sin serie historiska skådespel under sen
sommaren 1899. Omedelbart efter färdigställandet av Erik XIV 
släppte han en tid tanken på historisk dramatik (mer därom nedan). 
Ett brev till Håkan Gillberg den 24 augusti omtalar, att Strindberg då 
koncentrerade sig »på en dramatik som ej behöfver böcker» (Brev 
XIII, s 186). Redan tre dagar senare skrev han emellertid till samme 
adressat i Lund och bad att få sina exemplar av »Starbäcks historia» 
och »Afzelii Sagohäfder» (Brev XIII, s 189) uppskickade. Det korta 
avbrottet med den historiska dramatiken rubbade inte den kronolo
giska arbetsprincipen. Av Afzelius ägde Strindberg nämligen bara 
banden fram tom Karl IX.28 Om han tänkt sig skriva om Karl XII 
hade det knappast funnits någon anledning att beställa upp Afzelius. 
Det finns egentligen inget som tyder på att Strindberg någonsin tänkt 
göra det långa hoppet från Erik XIV till Karl XII eller på något annat 
sätt allvarligt rubba sitt kronologiskt-systematiska arbetssätt med den 
historiska dramatiken under år 1899. Sin betydelse får detta genom 
att det visar på Strindbergs målmedvetenhet. Eftersom han avsåg att 
monark för monark skriva sig igenom hela svenska regentlängden, 
måste hans syften tolkas annorlunda, än om han mera spontant valt 
det ämne som för dagen tedde sig mest attraktivt. 

Det går inte att alldeles säkert säga vad Strindberg arbetade med 
under den korta mellanperioden i augusti 1899, när han inte ansåg sig 
behöva några böcker som stöd för det dramatiska författarskapet. 
Vissa indicier finns emellertid, och det intressanta är att det troligen 
rörde sig om planer på ett drama som på ett omedelbarare sätt än de 
historiska skådespelen skulle ha gestaltat Strindbergs känslor vid 
hemkomsten till Uppsverige. 

16 



Den 5 augusti skriver Strindberg till Geijerstam: »Jag har ett fullt 
planerat Svenskt Sagospel på vers som berusat mig; och för vars ned-
skrifvande jag brinner!» (Brev XIII, s 177.) Detta brev skrevs alltså 
bara några dagar efter att Erik XIV fullbordats, och både Martin 
Lamm och Torsten Eklund har förmodat att det rör sig om tidiga 
planer till Kronbruden.29 Det finns emellertid ett alternativ till denna 
tolkning. Redan i Gunnar Olléns avhandling finns manuskript be
skrivna som skulle kunna vara aktuella. När Ollén följer framväxten 
av diktcykeln »Trefaldighetsnatten», som ingår i Ordalek och små-
konst, tar han sin utgångspunkt i en grupp utkast med Fagervik-
Skamsundsmotiv : 

Av många skäl (t. ex. jämförelse mellan personlisto rna och badgästförteck
ningen) är det dock tydligt, att huvudparten av manuskripten har sin bakgrund 
i de båda somrarna 1899 och 1900. 

En av de äldst a planerna och den som av m otivlistornas och kompositions
anteckningarnas antal och utförlighet att döma tilldragit sig diktarens särskilda 
intresse knyter sig till det outförda dramat Sommarsagan, även kallat Sakens 
gång. [---] Dramat var avsett att bilda en solig fortsättning på Till Da maskus-
cykeln vari det skulle ingå med Den Okände som huvudp erson. [---] Inled
ningsscenerna till Sommarsagedramat påböljades emellertid. De finns bevarade 
i ett dramfragment, vilket Strindberg gav titeln Valborgsafton på Fagervik. 
(Ollén 1941, s 170 f.) 

Ollén trycker av Valborgsafton på Fagervik och beskriver Sommar-
sageutkasten i två bilagor till avhandlingen. Det ska påpekas att 
rubriken »Sakens gång», som Ollén antar vara en alternativtitel till det 
skisserade dramat, förekommer även i andra strindbergsutkast. Den 
är närmast att uppfatta som en synopsisrubrik som han ofta använde 
över skisser av ett planerat verks händelseförlopp.30 

Ollén förlägger tillkomsten av Valborgsafton på Fagervik till våren 
1902 men gör inte någon bestämd datering av Sommarsageutkasten. 
Redan titeln, Sommarsagan, anknyter till Strindbergs formulering i 
det ovan citerade brevet till Geijerstam om ett svenskt sagospel. Som 
Ollén anmärkt är skisserna till Sommarsagan upphängda på ett 
Fagervik-Skamsundsmotiv, och altemativtiteln Ebal och Garizim 
förekommer upprepade gånger. Man kan jämföra med OD, där Köp
manholm och Furusund (Strindbergs modeller till Fagervik och 
Skamsund) för första gången betecknas som Ebal och Garizin den 
3 augusti 1899, dvs två dagar innan brevet till Geijerstam. Ett av 
utkasten har huvudtiteln Sommarsagan, undertiteln Ebal och Garizim 
och därefter inklämt: »(Till Damaskus III)».31 Det inledsmed orden: 
»Femtiåringen. från England. Hemkomst.» Strindberg hade ju fyllt 
50 år i början av 1899. Tre rader längre ner är ordet Femtiåringen 
överstruket och ersatt med Den Okände. Återkomsten markeras 
sedan en gång till längre ned på utkastet: »Hemkomsten: almanackan 
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för Stockholms horizont.» I slutet står: »Fru Heyman och dotter sorg-
klädda i mörkret.», vilket kan jämföras med OD den 6 augusti 1899: 
»Igår afton den 5- mötte i mörkret fru Heyman. Hennes älskare och 
Dotter, svartklädda för att resa till mannens begrafning.» Otvivelaktigt 
har sommarsageuppslaget sin tematiska utgångspunkt i Strindbergs 
upplevelser under sommaren 1899. Att utkastgruppen också verkligen 
kommit till denna sommar styrks av de papper skisserna är skrivna 
på. Det rör sig om Strindbergs vanliga Lessebo »bikupa» N-2 med 
tillverkningsåret i vattenmärket (v/m). Tre av papperen har tillverk
ningsåret 1898 och fyra 1897. Denna blandning är karaktäristisk för 
Strindbergs manuskript under sommaren 1899.32 Den följande 
Furusundssommaren, 1900, är mindre trolig, eftersom dess huvud
arbete, Midsommar, är skrivet på ett helt annat gult, slätt papper. Det 
får därmed anses vara sannolikt att Strindberg redan i början av augusti 
1899 försökt litterärt bearbeta sina upplevelser av hemkomsten. När 
dessa upplevelser, sannolikt senare, gavs en mera fast litterär form i 
Valborgsafton på Fagervik, lät han Främlingen på följande sätt besvara 
frågan om vilken väg han kommit till skärgården:33 

Fågelns väg igenom luften 
fiskens stråt igenom vattnet 
när dem vårlig längtan griper 
att till hemmet vända åter! 

Han jämställer alltså här krafterna bakom sitt eget hemvändande med 
flyttfåglars och lekfiskars vandringsinstinkt. Att Strindberg litterärt 
tecknade hemkomstmotiv med så naturlagsbundna och obevekliga 
referenser säger åtskilligt om det ljus i vilket han såg sin egen återkomst 
till hemtrakterna. Återupptagandet av den historiska dramatiken får 
på sitt sätt ses som kopplad till författarens hemvändande. Momentant 
kunde emellertid den personliga känslan troligen bli så stark, att den 
krävde litterära uttryck som inte tog omvägen via historien. Det 
skulle dock visa sig att Strindberg efter en kort tvekan återvände till 
de historiska dramerna. 

När sommaren 1899 började lida mot sitt slut, hade Strindberg 
ännu inte bestämt var han skulle tillbringa vintern. Hans förfarande 
inför beslutet verkar nästan experimentellt. Han fattade olika beslut 
och avläste därefter sina egna reaktioner inför dessa.34 Fortfarande 
kunde han, åtminstone i OD, stödja sina reaktioner med hjälp av 
omen och övernaturliga anvisningar, men dessa framstår som trans
formationer av hans egna psykologiska reaktioner. Efter att ha för
kastat tanken på att återvända till Lund, lekte det Strindberg i hågen 
att tillbringa vintern på hotell Saltsjöbaden. Enligt OD den 15 augusti 
föll dock en kort provvistelse inte väl ut: 
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In på Saltsjöbaden. Förnam att jag icke kommer att stanna här, åtminstone 
icke på hotellet. Och likafullt, detta lands kap är det jag såg som yngling från 
höjderna vid Tyresö för första gång en (Se Tje nsteqv. Son) och då grep s som 
av en uppenbarelse. 

Här finns en ny antydan om de känslor av igenkännande och sam
hörighet som Strindberg hade inför hemtrakten. Uppenbarligen var 
det själva hotellet och dess överklasskaraktär som avskräckte honom 
från att stanna på Saltsjöbaden. Den 19 augusti flyttade han istället 
in på Narvavägen 5 i Stockholm.35 I ett brev till Gustaf af Geijerstam 
samma dag motiveras flyttningen från Saltsjöbaden just med att 
hotellet varit »för fint förmig!» (Brev XIII, s 182.) Även efter flytt
ningen till Stockholm skymtar i breven till lundavännema tanken att 
återvända till dem, men detta får mera ses som vänligheter mot 
adressaterna än som uttryck för någon personlig vilja.36 Även i dessa 
brev tonas alla tankar på Lund ner, sedan Strindberg den 13 oktober 
flyttat in på sin slutliga vinteradress, Banérgatan 31.37 

Under denna oroliga tid arbetade Strindberg som ovan visats 
sannolikt på ett hemkomstdrama i skärgårdsmiljö. Därefter återupptog 
han den historiska dramatiken och sysslade en tid med ett aldrig 
fullbordat skådespel om Karl IX.38 En första antydan om detta arbete 
ges i det nämnda brevet till Håkan Gillberg den 27 augusti, ett brev 
som skrevs från Narvavägen. Första gången Strindberg uttryckligen 
nämner Karl IX är i ett brev till Nils Andersson den 9 september: »Är 
nu i tagen med Carl IX en riktig 'kopparbjesse' att tas med.» (Brev 
XIII, s 197), och redan i ett brev till Waldemar Biilow tre dagar senare 
används en imperfektform som antyder att arbetet redan är nedlagt: 
»Förlåt jag ej genast besvarade ditt bref, men jag var djupt inne i 
Carl IX, kopparbjessen, som var hård att tas med.» (Ibid, s 198.) Den 
17 september meddelas Geijerstam i klartext : »Carl IX är undanskjuten 
för Gustaf Adolf!» (Ibid, s 200.) 

Den exakta arten av Strindbergs svårigheter med »kopparbjessen» 
Karl IX låter sig inte bestämmas. Möjligen kan han, redan när arbetet 
med Karl IX påbörjades, ha haft ambitionen att skriva ett skådespel 
med den religiösa friheten och toleransen som ett viktigt tema. En 
sådan intention återkom nämligen senare i Gustaf Adolf. Svårigheten 
att gestalta ett toleranstema i anslutning till den hårdhänte Karl IX: s 
historia kan ha tvingat Strindberg att lägga ned projektet. I det mest 
utförliga, och sannolikt sist utförda, av de bevarade utkasten till 
KarlIX återfinns bla följande anteckningar: 

Abraham Angermannus protestantisk terrorism. [---] Motsä gelserna: Carl IX 
arbetar för trosfriheten men tål ej Luther; vill Calvin — upplyses om pred esti-
nationen och slänger Calvin [---] Sigismund hade rätt; begärde endast 
trosfrihet, för hvilken Carl IX ansåg sig kämpa 
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I övrigt verkar Karl IX:s olika sk blodbad, främst det i Linköping, ha 
haft en framtädande plats i Strindbergs planeringsarbete. 

Vi har nu följt Strindberg på vägen hem till Stockholm och fram 
till den punkt, när arbetet på Gustaf Adolf just skulle inledas. August 
Strindberg hade slutligen kommit hem. 

I fortsättningen kommer framställningen att struktureras kring 
problem som rör mötet med hemstadens kulturförhållanden. Mycket 
hade ändrats sedan den första landsflykten på 1880-talet. Strindbergs 
stegvisa hemfärd visar hur han bävade för mottagandet. När han 
lämnade landet hade han känt sig utstött, och det var den utstöttes 
försiktiga återkomst han gjorde. Det går att visa att han efter hem
komsten aktivt strävade efter att bli accepterad. Villkoren för detta 
anpassningsförsök kom att bestämmas av skeendet i huvudstaden och 
dess kulturliv lika väl som av hans personliga utveckling. Såväl tidigare 
som senare stod Strindberg i medveten opposition mot sitt land och 
sin samtid. Under åren kring sekelskiftet var detta inte lika uttalat, 
något som berodde på faktorer både hos samtiden och författaren 
själv. Genom att försöka analysera detta möte blir det även möjligt 
att komplettera helhetsbilden av Strindbergs författarskap. 

För att kunna genomföra denna målsättning blir det nödvändigt 
att skildra de förändringar som ägt rum under landsflyktsperioderna. 
Innan uppmärksamheten åter riktas mot sekelskiftet ska därför som 
förtydligande kontrast några drag tecknas i Strindbergs relation till 
det tidiga 1880-talets Sverige. 
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FÖRE LANDSFLYKTEN 

1800-talet och dess dramatiska samhällsförändringar utgör en utma
ning för all forskning, såväl ekonomisk som social och kulturhistorisk. 
Utmaningen består inte i att ange den övergripande utvecklingen. 
Alla är ense om att ett äldre samhälle, baserat på jordbruk och med 
en samhällsorganisation vars rötter finns i feodal- och enväldestider, 
ersätts av ett nytt samhälle vars produktionssätt är kapitalistiskt och 
vars viktigaste ekonomiska verksamhet är industriproduktion. Prob
lemen uppstår när tyngdpunktsfördelningen inom denna övergripande 
samhällsförändring ska beskrivas. Att bestämma när industriproduk
tionen kvantitativt börjar dominera över jordbruket låter sig göras. 
Den nationalekonomiska forskningen har sedan länge för Sveriges del 
bestämt denna tidpunkt till så sent som ca 1910.1 Vad som är svårare 
att bestämma, inte bara empiriskt utan även teoretiskt, är sådant som 
när det kapitalistiska produktionssättets »genombrott» ska placeras, 
när det börjar dominera, när de därtill hörande nya samhällsklasserna 
böljar prägla samhället socialt, organisatoriskt och politiskt samt — i 
detta sammanhang kanske viktigast — när och på vilket sätt de nya 
samhällsförhållandena får effekter på tankeliv, människors medvetan-
den och kultur. 

I detta sammanhang får det räcka med att rikta uppmärksamheten 
mot 1880-talet, dess press och litteratur. Per Rydén har utrett press
förhållandena under 1880-talet.2 Dagspressen expanderade kraftigt 
från mitten av 1800-talet, och även åren kring 1880 var tillväxten 
påtaglig. Utrymmet för kulturbevakning var emellertid ojämnt. Den 
politiska skiktningen av tidningarna var på allvar inledd, och det var 
de konservativa organen som lade sig vinn om kulturen. Dagens 
Nyheter kunde faktiskt i detta sammanhang 1879 försvara sig med 
att den liberala pressen måste ägna sitt engagemang åt sociala frågor, 
varför litteratur- och annan kulturbevakning fick anses mera naturligt 
höra till den konservativa pressens och dess läsares intressesfär. 

Den unga radikala författargeneration som framträdde under 80-
talet fick aldrig på allvar något fäste i dagspressen, och den periodiska 
pressen var alltför svag för att kunna utgöra något alternativ. Visser
ligen recenserades och anmäldes 80-talisternas verk, men de fick 
själva mycket få möjligheter att framträda i tidningarna och genom 
egen kritisk verksamhet vinna förståelse för sina synsätt. De kritiska 
instrumenten, och därmed de offentliga korrektiven, behärskades i 
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stor utsträckning av konservativa krafter. »O att vi hade en enda 
riktigt fri tidning i hufvudstaden!», kunde Strindberg klaga i december 
1881. (Brev II, s 323.) 

Men det var inte bara pressen som svek 80-talsförfattarna. De hade 
även svårt att finna förläggare och läsekrets. Svenska författare hade 
börjat leva helt på sitt författarskap, lossbrutna från ämbetsmanna-
poeternas ekonomiskt tryggare tillvaro. Bokförlagen däremot var inte 
i någon större omfattning inriktade på utgivande av skönlitteratur.3 

Läsekretsen var svårfunnen. Gunnar Ahlström har beskrivit hur den 
expanderande borgerligheten under 1870- och 80-talen i osjälvständig 
osäkerhet lånade tänkesätt och kultur från det samhälle som den 
materiellt var på väg att ersätta.4 Accepterandet av den knäsatta 
kulturen blev en legitimation för det egna uppåtstigandet. Ahlström 
visar samtidigt att det gamla samhällets förkämpar också accepterade 
den nya ekonomins män, när dessa anslöt sig till traditionellt beteende. 
När t ex Oscar Dickson i enlighet med gammal mecenattradition 
donerade pengar till Vegaexpeditionen besjöngs han för detta av 
Wirsén, utan att Wirsén bekymrade sig om att Dickson skaffat 
pengarna genom en ekonomisk verksamhet som objektivt hotade det 
samhälle Wirsén försvarade. Det vore inte heller rimligt att kräva en 
sådan insikt av Wirsén. Den framväxande borgarklassen och den gamla 
centralstatens makthavare såg inte på varandra som motståndare, utan 
snarare som allierade. Allan Hagsten har hittat en bra formulering för 
detta, när han talar om en »seglivad kompromiss» mellan »bourgeoisin 
och de gamla makthavarna» (Hagsten II 1951, s 95). Denna innebar 
bla att den nya borgerligheten sällade sig till signaturpoeternas läsare, 
eller åtminstone hade deras guldsnittsbundna böcker på salongs
bordet.5 Kompromissen var sedan länge ingången, när Strindberg och 
hans generationskamrater framträdde på den litterära banan, och 
Ahlström har beskrivit de unga författarnas försörjningssvårigheter 
och den smala basen för uppskattning av deras författarskap: 

Någon samklang eller överensstämmelse exister ade inte mellan författarnas 
strävanden och det omgivande samhällets värderingar. Tvärtom fick de i rikt 
mått erfara, att deras verksamhet på tongivande håll betraktades som misshag
lig och förargelseväckande. Sammanstötningar med den offen tliga meningens 
representanter kom att höra till d agordningen och de personliga förföljelserna 
lät heller inte vänta p å sig. Det var endast alltför naturligt att bittra disharmo
nier smög sig in i framtidsprogrammet och äventyrade bekännarnas sinnesro. 

Bristen på res onans blev desto kännbarare som de nya tankarna direkt vände 
sig ti ll samtiden och pockade på de ss omedelbara förståelse. (Ahlström 1947, 
s 419.) 

Den omedelbara förståelsen kom inte ens i form av försålda böcker. 
Den progressiva borgerlighet som skulle ha varit den naturliga läse
kretsen var ännu numerärt liten, och högborgerligheten förmådde 
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inte uppskatta den nya litteraturen. Den sökte istället ofta legitimera 
sin nya position med ett anammande av den förhärskande kulturen: 

En diktning som just avsåg att slå sönder och avslöja de konventionella idealen 
kunde av naturli ga skäl inte påräkna någon uppskattning från de samh älls
grupper som just hade anledning att betona överensstämmelsen med den 
bestående ordningen. (Ibid, s 353.) 

Den »seglivade kompromissen» måste även ha verkat beslöjande för 
den nya litteraturens företrädare. Det måste ha varit mycket svårt att 
urskilja naturliga motståndare från möjliga allierade och därmed 
läsare. Inte att undra på, att den gamla centralstatens byråkrater och 
den framträngande kapitalismens aktieägare intill sammanblandad 
likhet följer med i Röda rummets satiriska notsvep. Per Arne Tjäder, 
som skrivit det Unga Sveriges historia, talar om den »oåtkomliga 
karaktären» hos romanens samhälle : 

Dessa ständigt uppdykande högre och lägre tjänstemän kan ges flera funktioner 
i romanen. De påminner Falk om hans tidigare liv och om det svårarta de i 
hans nuvarande belägenhet. Samtidigt bidrar de till att visa eller antyda bilden 
av ett samhälle bestående av allomfattande förgreningar. Ämbetsmannavärlden 
knyts ihop med den uppåtstigande nyrika bourgeoisin, statsmakten med 
kapitalet. (Tjäder 1982, s 111.) 

När Strindberg böljar laborera med klassbegrepp, blir det därför 
Quidings termer över- och underklass han tar upp, och som överklass 
betecknas just ett konglomerat av ovan antydd art. Som ett resultat 
av den »seglivade kompromissens» beslöjningsmekanismer kunde 
Strindberg inte urskilja förhållandena. Ser man bara till den materiella 
basens utveckling borde den litterära 80-talsgenerationen kunna haft 
en publik. Eftersom de nya borgerliga skikten ännu inte helt förmådde 
formulera sin egen kultur och sina egna värderingar var den emellertid 
inte tillstädes. Det gamla samhällets kulturella förkämpar utövade 
ännu ett påtagligt inflytande. Ännu hade inte de nya tänkesätten och 
de nya litterära idealen genom press och litteratur herravälde över 
den offentliga apparat som var huvudvapnet i kampen om tänkesätten. 

Svenska folket och dess konungar 
Bland debatter om åsikter och tänkesätt som 1800-talets samhällsut
veckling förde med sig intar kampen om historiesynen en rangplats. 
Den gör det inte i kraft av att synen på historien var någon av de 
första saker som förändrades eller ens att den var någon för samhälls
utvecklingen särskilt viktig och avgörande förändring. Snarare är det 
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så, att historieuppfattningen blir ett av det gamla samhällets segast 
försvarade fästen. Det samhälle som såg sina ekonomiska grundvalar 
överflyglas av ett nytt, effektivare och expansivt produktionssätt 
försvarade också energiskt sitt eget sätt att tolka Sveriges ärorika 
förflutna i tal, i skrift och i pedagogik. 

Viktigast för historiesynen var kanske skolundervisningen efter de 
pedagogiska reformerna vid seklets mitt. Herbert Tingsten har skildrat 
denna förvånande seglivade historiesyn som ännu långt in på 1900-
talet fått prägla generationer svenskars skolgång. Han använder ett 
1868 avgivet betänkande från en kommission för översyn av historie
undervisningen vid elementarläroverken som exempel och visar att 
kraven på »en kristligt sedlig uppfattning» och att undervisningen ska 
vara »fosterländsk och nationell» tolkas som helt i överensstämmelse 
med kravet på vetenskaplig objektivitet.6 Betänkandet antas vara 
skrivet av C T Odhner, som själv från år 1870 skulle dominera läro-
boksförfattandet i historia för det svenska skolväsendets olika stadier 
och därmed utöva ett särklassigt inflytande på historiesynen i landet. 

Historieuppfattningen framgår inte bara explicit av utrednings-
betänkanden och företal till läroböcker. Den visar sig även i hur 
utrymmet disponeras i läroböckerna: 

[---] för de övervägande nationella och konservativa skolboksförfattarna 
var d et lockande att stanna vid de gamla tiderna, då »ärat ditt namn flög över 
jorden», i första rummet stormaktstiden. Dessa tider bjöd på yttre handlingar, 
som lämpade sig för didaktik, retorik och stolt förkunnelse, medan samtidens 
vardag ingav tristess och främlingskap hos dessa herrar som fostrats till lärare 
och fått bildningens status genom studiet av de t förgångna. (Tingsten 1969, 
s 142.) 

Krigen fick det största utrymmet i läroböckerna, och kungarna sköts 
ständigt i förgrunden. Regenternas namn användes ofta som epok-
indelande kapitelrubriker och deras positiva egenskaper framhävdes i 
karaktäristiken, medan de mindre tilltalande dragen gärna förtegs. 
Tingsten påpekar att Odhner blev något av specialist på entusiastiskt 
förhärligande kungaskildringar. 

Denna historiesyn, med dess betoning av de forna krigsbragderna 
och dess förhärligande av de kungliga gestalterna, var i högsta grad 
levande inom det historiska skådespelets och de kungliga teatrarnas 
område. Till detta blir det anledning återkomma. Här ska bara 
påminnas om att Strindberg just i detta avseende på ett påtagligt sätt 
konfronterades med det gamla samhällets kulturella vakthållnings
insatser. Mäster Olof både refuserades av Kungliga teaterns ledning och 
avvisades av Svenska akademin, när pjäsen inlämnades till bedömning. 
Det torde knappast råda någon tvekan om att Strindbergs sätt att 
hantera historien och de historiska gestalterna var den yttersta 
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grunden för dessa misslyckanden. Hur fast förankrade i det allmänna 
medvetandet de traditionella historieuppfattningarna var, visas kanske 
tydligast av att även privatteaterförkämpen och teaterchefen Edvard 
Stjernström på Nya teatern 1875 avböjde dramat just med hänvisning 
till att de historiska gestalterna inte var skildrade med tillbörlig 
aktning.7 

Svenska folkets historia, skriftligt redovisad och förankrad i 
människornas medvetande, var alltså vid 1880-talets början ännu i 
allt väsentligt dess konungars. Detta Geijers berömda postulat skulle 
Strindberg hetsigt komma att attackera i samband med utgivningen 
av Svenska folket, något som ska redovisas nedan. Även före Svenska 
folket hade emellertid ifrågasättanden förekommit. Ett i detta 
sammanhang betydelsefullt fall, både vad gäller dess ämne och dess 
strindbergsanknytning, var Julius Mankells omvärdering av Gustaf 
II Adolf. 

Mankell var ursprungligen officer, men hade sökt eller tvingats 
söka avsked 1874. Han ska då i flera år ha haft en kritisk inställning i 
försvarsfrågan. Det har rentav antytts att han kom i konflikt med 
Karl XV personligen.8 Sedermera blev hans mest känd som krigs
historiker och radikalliberal politiker och riksdagsman. I sin krigs
historiska forskning hade han kommit att intressera sig för ett av den 
svenska historiens »största» minnen, 30-åriga kriget och den svenska 
interventionen i detta. Ur sitt krigs- och maktpolitiska perspektiv 
kunde Mankell inte finna några rationella motiv till att Gustaf II Adolf 
startade sitt tyska fälttåg. Han lade fram sina resultat i en artikel i 
Historiskt Bibliotek 1878 under rubriken Om orsakerna till Gustaf II 
Adolfs deltagande i trettioåriga kriget,9 Denna publikation kom ut av 
trycket 1879 och väckte då åtskillig uppmärksamhet. 

De gängse förklaringarna till tyska kriget var den protestantiska 
trons försvar, ofta transformerat till försvar för religionsfriheten, 
samt ett militärt hot mot Sverige i samband med de kejserliga härarnas 
framgång och framträngande till Östersjöns stränder. Gustaf II Adolfs 
drivkrafter skulle alltså ha varit de ädlaste : skyddet av religionen och 
fosterlandet. Mankell godkänner inget av detta. Han pekar redan i 
artikelns inledning på de kolossala svenska rustningarna under hela 
1620-talet och anser att de var orsakade av långsiktiga imperialistiska 
syften och erövringsplaner som redan tidigt inriktats mot Tyskland. 
Mankell är hela tiden böjd att ge religionsargumentet en undanskymd 
roll och koncentrerar sig i huvudsak på att gendriva uppfattningen att 
det under 1620- och 30-talen skulle ha förelegat något hot mot 
Sveriges säkerhet: 

Gustaf Adolfs best ämda afs igt att deltaga i tyska k riget framgår af Stralsunds 
besättande, hvEket inga lunda var behö fligt för stadens räddning, såsom ofvan 
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blifvit visadt. Om någon fara frän Tyska sidan förut förefunnits, upphörde den i 
alla fall derigenom samt genom den svenska och danska flottans öfvermagt i 
Östersjön alldeles. Icke desto mindre vidblef konungen sin afsigt att öfvergå 
till Tyskland och anfalla detta land, hvilket bevisas så väl af hans brefvexling 
med Oxenstjerna och hans öfverläggningar med rådet vintren 1628-1629, 
som af de till fredskongressen i Lübeck sända och af kejsaren oantagliga freds-
vilkoren. (Mankell 1878, s 486.) 

Trots att Östersjöprovinserna i fälttågets inledning rensades från 
kejserliga trupper och trots att dessa framgångar befästes genom 
segern vid Breitenfeld ville den svenske kungen fortsätta kampanjen. 
Mankell menar att det var först då försvaret av religionsfriheten blev 
funktionellt som argument, och bakom detta anar han högst person
liga maktdrömmar från Gustaf II Adolfs sida: 

Först sedermera, då framgångar böljade vinnas och särdeles efter slaget vid 
Breitenfeld, bief det fråga om religionsfrihet för Tyskland och om den tyska 
frihetens återställande, hvarföre belöningen dock skulle blifva ett stycke af 
norra Tyskland, för så vidt icke äfven det protestantiska kejsardömet efter-
sträfvades! (Ibid, s 487.) 

Under hänvisning till att religionsfriheten var obefintlig även i Gustaf 
II Adolfs eget land avvisar Mankell rimligheten i att betrakta honom 
som någon förkämpe på detta område: 

Om religionen verkligen ingick såsom driffjäder till hans deltagande i tyska 
kriget, så var det åtminstone blott under form af de lutherska dogmernas upp
rätthållande, men ingalunda för förverkligandet af religionsfrihetens höga idé, 
hvilket han aldraminst tålde inom egna stater. (Ibid, s 489.) 

Slutorden i Mankells artikel ligger så långt från den traditionella skild
ringen av den ljuse hjältekonungen Gustaf II Adolf, att de istället fram
manar bilden av en farlig fanatiker. Hos honom »hade krigföringens 
lidelse [—] tagit öfverhand, och blott döden kunde [--] hindra 
honom att fortgent hejdlöst öfverlämna sig åt densamma.» (Ibid.) 

Mankells artikel fick inte stå oemotsagd, och det viktigaste och 
mest uppmärksammade bemötandet kom från C T Odhner.10 Hans 
artikel infördes i nästa års Historiskt Bibliotek och fick rubriken Om 
orsakerna till Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. Kritisk 
belysning. Odhners svar visar, att Mankell rört vid en av hjärtpunkter
na i den traditionella svenska historiesynen och -skrivningen. Det blir 
extra illa, genom att Mankell själv är svensk. Kanske skulle Odhner ha 
kunnat förstå att en utländsk belackare kunde klanka på gestalter ur 
den svenska historien, men »att en svensk skulle hjälpa till att ned
draga i stoftet det största och skönaste minne Sveriges historia äger» 
(Odhner 1879, s 240)! I enlighet med vad Tingsten visat, kunde det 
faktum att Mankells handling var opatriotisk också tas som intäkt för 
att han hade fel. Det fosterländska var det sanna! Odhner argumenterar 
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för den traditionella uppfattningen att Gustaf II Adolf i första hand 
invaderade Tyskland för att förekomma ett hot mot det egna landet 
och i andra hand för att skydda det protestantiska Europa. Vad gäller 
religionsfriheten hävdar han ogenerat att den inte skulle ha varit lika 
angelägen i Sverige som i Tyskland: 

Att Gustaf Adolf önskade upprätthålla den kyrkliga enhet, som ännu ostörd 
rådde i hans fädernesland, det bör väl icke förvåna; men i ett land med 
blandade bekännelser såsom Tyskland föll det honom icke in att vilja påtvinga 
en dylik enhet. Väl var han af barndomen en vän af »de lutherska dogmerna», 
men han var tillika en vän af kristlig fördragsamhet, han stod i detta hänseende 
högt öfver sin tid och har »förverkligat religionsfrihetens höga idé» i de trakter 
af Tyskland, dit hans vapen förde honom, i det han söijt för katolikernas och 
kalvinisternas ej mindre än för lutheranernas skydd — endast Jesuiterna kunde 
han icke tåla, och det må man ju icke förtänka honom. (Ibid, s 257.) 

Mankell utvecklade och utvidgade sina synpunkter i ärendet till en 
hel bok om 264 sidor. Den bar titeln Om Gustaf II Adolfs politik och 
utkom 1881. För att gendriva uppfattningen att Gustaf II Adolf 
skulle ha haft något som helst intresse för religionsfrihetens princip 
redogör han för Örebro stadga och hur i konsekvens med denna 
Gustaf II Adolf låtit tortera och avrätta Behr, Anthelius och Campanius 
för misstänkta katolska sympatier. Mankell betonar att religions-
motiven aldrig varit något annat än ett kamouflage för deltagandet i 
30-åriga kriget, att Gustaf II Adolf själv medvetet använt dem på 
detta sätt och att eftervärlden tacksamt utnyttjat detta: 

Märkligt är dessutom, att han egentligen blott vid si na offentliga uttalanden 
till större menigheter, såsom till de svenska ständerna, de tyska borgarne, 
soldaterna o.s.v., betonade det religiösa ändamålet, Guds ära och lära, den 
allena saliggörande kyrkans räddning o. s.v., men att han vid de diplomatiska 
förhandlingarne vanligtvis helt kallt och nyktert endast berörde politiska 
förhållanden. Häraf torde kunna dragas den slutsatsen, att han, blott då han 
ville inverka på sinnena hos det olärda folket, ansåg tjenligt att framdraga 
krigets andliga syftemål, men att han icke trodde detta löna mödan i afseende 
på diplomaterna, emedan sådant lika lätt kunnat väcka åtlöje hos dem, som 
deras anför ande af de religiösa skälen skulle väckt hos honom. Båda parterna 
visste gansk a väl a tt trettioåriga krigets innersta kärna var striden om magten, 
om den politiska öfvervigten, om egandet af de andliga områdena, fastän af 
båda massorna skulle vinnas genom det föregifna religiösa ändamålet. (Mankell 
1881, s 110 f.) 

Även Odhner fortsatte polemiken i bokform. Han upprepade sina 
synpunkter i en volym som kom ut 1882 och bar samma titel som 
den tidigare artikeln. På titelbladen kunde man läsa upplysningen att 
inkomsterna från boken skulle gå till firandet av Gustaf Adolfs-minnet 
i november 1882. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att Gustaf II Adolfs drivkrafter 
enligt Mankell var den personliga ambitionen, makt- och ärelystnaden. 
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Det gällde att lägga under sig mera land, utvidga besittningarna och 
kanske rentav själv bli herre över ett stort europeiskt kejsardöme. Det 
försvar för en traditionell Gustaf Adolfs-uppfattning som Odhner 
mobiliserade hävdade i stället att inbrytningen i Tyskland skett av 
oegennyttiga orsaker, till det egna landets och den egna religionens 
skydd. Med energi hävdades också att Gustaf II Adolf skulle ha verkat 
för religionsfrihet. Det blir anledning att hålla dessa skilda uppfatt
ningar i minnet, när uppmärksamheten ska riktas mot det Gustaf 
Adolfs-drama som Strindberg skrev vid sekelskiftet. 

I det stora Gustaf Adolfs-firandet i november 1882 var tanke- och 
religionsfrihetstemat ett bärande inslag. Det är detta som motiverar 
titeln, »För tankens frihet», på den stora satiriska dikt i ärendet som 
Strindberg skrev ungefar ett halvår efter festligheterna.11 Den ägnar 
stor uppmärksamhet åt festbanketternas matsedlar och andra ytliga 
inslag i firandet, vilka förlöjligas genom att kontrasteras mot refrängen: 
»en fest för den fria tanken». Hur bisarrt detta jubiléets påbjudna 
tema var, demonstreras genom att Mankell faktiskt förs in i dikten. 
Man kan fira en 1600-talskungs förmenta försvar för religionsfriheten, 
men man kan inte tillåta att någon har en avvikande åsikt om den 
svenska historien. Mankell nämns inte vid namn, men referenserna är 
otvetydiga, när dikten skildrar en f d kapten som ensam tillbringar 
jubileumskvällen på en krog. Strindberg är nog elak att antyda, att 
avskedet från den militära banan varit tvunget och att det skulle ha 
orsakats just av den kritiska historiesynen. 

Innan Strindberg tog detta tillfälle i akt att avhåna det officiella 
historiefirandets former, hade han emellertid själv varit i konflikt 
med den traditionella historiesynens företrädare. Detta skedde i 
samband med utgivandet av Svenska folket, som han tecknade 
kontrakt med Fritzes om, efter att utgivningen av Gamla Stockholm 
avslutats. Strindberg fick tjänstledigt från Kungliga Biblioteket för 
arbetet, och Svenska folket utkom häftesvis med böljan under hösten 
1881.12 

Strindbergs ambitioner med detta verk framgår kanske bäst av dess 
fullständiga titel: Svenska Folket i helg och söken, i krig och i fred, 
hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas 
historia. Hans avsikt var alltså att skriva ett kulturhistoriskt verk med 
tyngpunkten på folkets vardagsliv. Strindbergs ambitioner var, som 
kommer att framgå nedan, ideologiskt betingade. Han ville skriva 
folkflertalets historia i motsats till den då gängse historieskrivningen 
som koncentrerade sig på kungar och fältherrar. Hans verk kom 
emellertid också ut just vid en tidpunkt när det pågick en akademisk 
debatt om kulturhistoriens berättigande och dess förhållande till den 
politiska historien. Den utlösande faktorn till detta var att Hans 
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Hildebrand 1879 börjat ge ut sitt stora verk Sveriges medeltid, vilket 
bär underrubriken Kulturhistorisk skildring. Han ville etablera kultur
historien, eller kulturvetenskapen som han gärna kallade den, till en 
forskningsgren vid sidan av den gängse, politiskt inriktade, historie
forskningen. Hans avsikt var inte att ersätta denna, men han mötte 
ändå mothugg från dess företrädare.13 

Trots Svenska folkets närmare 1 000 textsidor var det de baksides
texter Strindberg försåg de första häftena med som väckte den största 
uppmärksamheten, och den debatt de orsakade avslöjar på ett tydligt 
sätt skiljelinjerna i den samtida historieuppfattningen.14 Det första 
häftets baksida försågs med författarens »Anmälan», och den tog sin 
utgångspunkt i en kritik av Geijers berömda formulering: 

»Då jag skrifver Svenska Folkets Historia känner jag bättre än någon att det är 
dess konungars» har en kunglig historieskrifvare i ett ödesdigert ögonblick 
yttrat och, hvad värre är, han har blifvit trodd. Den bok han har kallat Svenska 
Folkets Historia är dock hufvudsakligen de kungliga familjernas, officerarnes 
och embetsmännens historia, här och der försedd med några kortfattade till-
lägg om huru kungen »uppmuntrade näringarna, bergsbruket, konsterna» eller 
huru det var en och annan hungersnöd i landet under det kungen var u te i 
dessa krig, som ofta endast varit stora jagtpartier; andra samhällsmedlemmar 
än konungens tjenare hafva icke blifvit räknade till Svenska Folket af vår 
berömde historieskrifvare, oaktadt denne ändock varit beskyld för adelshat. 
För att godtgöra denna ensidighet har jag tagit till min uppgift att skrifva 

Svenska Folkets Historia under Konungarnes 

och dervid visa h uru litet dessa krig och dessa fredsslut haft inflytande på 
Folkets andliga utveckling, hvilken ju skall vara tillvarons högsta ändamål, och 
jag vill visa huru stundom under de odugligaste regenter Folket varit lyckligast, 
gjort de största framsteg och sjelft framfödt ur kojorna sina profeter och väl
görare, hvilka gjort landet ära och gagn; jag vill äfven hafva tagit till uppgift 
att skildra lifvet i det lilla, det obemärkta, jag vill göra dessa kungliga Svenska 
Historiers bisak till hufvudsak, ty jag tror de förtjena en sådan behandling. 

Denna respektlösa deklaration väckte omedelbart anstöt, och effekten 
av dess provokativa ton kunde inte mildras av att baksidans undre 
halva ägnades åt att Strindberg ödmjukt deklarerade sin tacksamhets
skuld till namngivna offentliga institutioner och etablerade forskare. 

Den första reaktionen kom i Nya Dagligt Allehanda den 23 
september 1881 och var förhållandevis mild i tonen. Den anonyme 
recensenten tar sin utgångspunkt i debatten om kulturhistoria kontra 
politisk historia och deklarerar som sin uppfattning att de komplette
rar varandra och båda har sitt berättigande. Strindbergs verk hänförs 
till kulturhistorien och han kritiseras för att han i sin baksidestext vill 
låta denna helt ersätta den politiska historien. Två tredjedelar av 
recensionen ägnas emellertid åt Strindbergs text som får ett ganska 
positivt bemötande. Recensenten tycker sig avläsa en viss diskrepans 
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mellan de hårt polemiska programformuleringarna och textens art. 
Värre skulle det bli, när Aftonbladet grep sig verket an. Dess 

recension, likaledes anonym, infördes den 1 oktober. Mindre än en 
tredjedel av denna artikels två spalter ägnas åt Strindbergs framställ
ning. Huvuddelen är en hetsig uppgörelse med Strindbergs angrepp på 
Geijer. Aftonbladets recensent tvekar nämligen inte. Det är fel att 
kritisera de traditionella historieskrivarna och -forskarna för deras 
inriktning på kungarna, statsaffärerna och den politiska utvecklingen. 
Detta måste nämligen alltid anses vara huvudsaken, och kulturhistoria 
är något av en lyx som man kan kosta på sig, när den politiska histo
rien är genomforskad. Recensionen genomsyras av den tidigare 
berörda uppfattningen att historieskrivning och fosterländskhet var 
oupplösligen förenade. Som ett av argumenten för att Strindberg har 
fel anförs t ex att han inte omfattar hävdvunna fosterländska ideal, 
att han »yppat sin kolossala brist på blick för det som är ädelt och 
upphöjdt». Strindbergs ord om att Geijer enbart räknat kungens 
tjänare till svenska folket uppfattas av recensenten som uppviglande. 
Det är ett påstående som det är farligt att föra ut till gemene man, och 
Strindbergs ord etiketteras som »det för en okunnig allmänhet höge
ligen vilseledande, ja, efter vår mening rent af förrädiska uttrycket». 

Redan två dagar efter Aftonbladets recension visade Strindberg i 
ett brev till Alexander Kielland hur häftigt han reagerade på kritiken: 

Jag står så helvetes ensam i denna eldsvåda jag lagat till; Det fins inte en som 
icke vill br änna mig i brasan! Jag tror att jag missräknat mig på min nation -
de äro så stock-dumma och konservativa att det icke fins några som gå med 
mig och de som skulle vara med mig äro afundsjuka så a tt de lemna mig i 
sticket! 

Nästa höst går jag också i landflykt! [---] Jag har slagit omkull en gammal 
afgud (Geijer) och nu vill folket stena mig. (Brev II, s 283.) 

Detta är visserligen inte det första belägget på att Strindberg ville fly 
Sverige, men sammanställningen i brevet visar att kritiken på Svenska 
folket omedelbart och från första början förstärkte denna önskan. 

Svensk Historisk Förening bildades samma år som Svenska folket 
började komma ut. Föreningens syfte var att främja historieveten
skapen och den kom redan från början att skaffa sig ett eget organ, 
Historisk Tidskrift. Det upprop som undertecknades av en rad av 
landets ledande historiker och som föregick föreningens bildande 
demonstrerar i sin inledning även den strängt vetenskapliga historie
skrivningens fosterländska grundvalar: 

Få länder kunna uppvisa en sådan historia som Sverige. Vare sig man betraktar 
de ledande personligheterna eller samhällsutvecklingen, bär hon en prägel af 
storhet, ädelhet och rikedom, som ej kan undgå att hos utländingen väcka 
undran och aktning, hos Sveriges egna söner kärlek och vördnad. En yttring 
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af denna sve nskens kär lek till sina stora min nen är det intresse , hvarmed den 
fosterländska häfdaforskningen alltid omfattats i vårt land (H istorisk Tidskrift 
1881, si). 

Så löd den universitets- och museibaserade akademiskt-vetenskapliga 
historieforskningens röst det år Strindberg böljade skriva Svenska 
folket, och självklart kom hans verk att utsättas för hård kritik även i 
Historisk Tidskrift. Det blev tidskriftens förste redaktör, Emil Hilde-
brand, som fick hålla i yxan, och även i hans recension ägnas huvud
delen av utrymmet, tre fjärdedelar, åt Strindbergs anmälan. 

Enligt Emil Hildebrand är kulturhistorien, eller folkkunskapen 
som han kallar den, en metod som bäst lämpar sig för att skildra 
mindre utvecklade folks historia. När »skilda stammar kommit att 
blifva ett 'historiskt' folk» (ibid, s XCIV), krävs andra metoder. Då 
måste uppmärksamheten riktas mot juridisk organisation, samhälls
skick odyl. Hildebrands uppfattning stämmer väl med Historiska 
Föreningens stiftelseurkund. Det är den särskilt höga nivån på Sveriges 
historiska utveckling som motiverar skrivandet av landets historia, 
och denna måste i sin tur skrivas på ett sådant sätt att landets ädla 
storhet framgår. Strindbergs förnedrande metod kunde användas »om 
hvilket naturfolk som helst.» (Ibid.) 

Oscar Montelius' recension i Nordisk Tidskrift ägnas mera åt sak
kritik av Strindbergs beskrivning av historiska förhållanden. Visserligen 
inleder även Montelius sin artikel med att bemöta Strindbergs anspråk 
på att kunna ersätta den vanliga historieskrivningen, och även han ser 
angreppet på Geijer som samhällsfarligt och misstänker att Svenska 
folket är »en skrift afsedd att alstra söndring mellan samhällets olika 
lager och att tjäna politiska syften.» (Nordisk Tidskrift 1881, s 423.) 
Men han är ändå den av kritikerna som verkar mest villig att acceptera 
den kulturhistoriska inriktningen och att ta upp en sakdiskussion på 
dess egna villkor. Han riktar en hel serie sakanmärkningar mot 
Strindbergs framställning. Montelius är också kritisk mot Carl Larssons 
illustrationer, som i flera fall betecknas som råa och vanvördiga. Det 
finns gränser för vad som anständigtvis låter sig framställas, och 
starkast reagerar han mot den teckning som kallas »Loppsupen». En 
av deltagarna i teckningens dryckeslag kastar nämligen upp. Även 
andra kritiker skulle komma att reagera mot denna bild. Möjligen 
resulterade detta i påtryckningar från förlaget om att i fortsättningen 
undvika anstötligheter. Fritzes kallades kunglig hofbokhandel och 
torde ha haft ett visst anseende att värna om. I ett dråpligt brev till 
Carl Larsson den 16 november satiriserar Strindberg nämligen förlagets 
tveksamhet, och gör långa ironiska listor över vad som får och inte 
får avbildas. 

Strindbergs goda humör i detta brev torde knappast vara typiskt 
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för hans stämningsläge under striden kring Svenska folket. För att 
försvara sig tillgrep han den ovanliga åtgärden att på de följande 
häftenas baksidor gå i polemik med sina kritiker, något som orsakade 
ytterligare rabalder. 

Baksidan till andra häftets omslag upptas till sin helhet av ett 
»Meddelande från författaren». Strindberg bemöter där i första hand 
den anonyme recensenten i Aftonbladet, Emil Hildebrand och Oscar 
Montelius i nu nämnd ordning. 

Aftonbladets kritiker apostroferas av Strindberg som »En anonym 
amatör af Svensk Historia» och »min unge ovän», formuleringar som 
antyder att han åtminstone hade misstankar om vem som var ansvarig 
för artikeln. I sak förnekar han att han strävat efter att förringa Geijers 
minne, det fanns goda saker att säga om honom också, »avfallet» t ex. 
Det var bara hans sätt att skriva historia som Strindberg varit ute 
efter, och han protesterar mot att recensionen nästan helt gått åt till 
att kalfatra baksidestexten. Han ville i fortsättningen rekommendera 
recensenten att ta del av verkets innehåll, både för sin egen förkovran 
och för att kunna skriva vettigare recensioner. 

I sitt genmäle till Emil Hildebrand konstaterar Strindberg att 
denne uppträtt som försvarare av »gamla skolan» och preciserar sin 
egen uppgift: 

Det är icke min mening att skrifva en Svensk Historia (en krönika, ett upp
radande af händelser, äfventyr eller så) efter gamla begreppet, utan jag vill gifva 
ett utkast till en Svensk Kulturhistoria, en utvecklings-, sede- eller bildnings
historia, hvilket jag, efter nyare föreställningssätt, funnit just vara liktydigt 
med en Folkets Historia under den Kungliga Historien (krönikan). 

Det omedelbara sambandet mellan begreppen kulturhistoria och 
folkets historia torde vara en Strindbergsk tillspetsning. I den veten
skapliga debatt som samtidigt pågick och som delvis flätades in i 
debatten kring Svenska folket gällde det inte så mycket kungarna 
eller folket som statsaffärerna eller kulturen. 

Oscar Montelius, som försökt kritisera Strindbergs sakuppgifter 
och tolkningar, fick det mest affekterade och minst sakliga genmälet. 
Det är egentligen bara fråga om att Montelius auktoritet ifrågasätts i 
svepande ordalag utan att sakkritiken diskuteras. 

Efter detta Strindbergs nya »meddelande» skärpte Aftonbladet 
tonen ytterligare. Tidningens kommentar infördes den 12 oktober 
och inleddes på följande sätt :15 

Som hr August Strindberg, författare till »Svenska folket i helg och söken» 
etc., icke förstått, att han redan tillräckligt prostituerat både sig sjelf och den 
aktade förläggarefirma, på hvars förlag nyss nämnda arbete utkommer, så har 
han velat ytterligare besvära allmänheten med nedanstående till oss inlemnade 
»meddelande», hvilket vi för vår del så mycket mindre kunna hafva något 
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emot att offentliggöra som det samma endast tjenar till att bekräfta hvad vi i 
den i fråga varande anmälan yttrade om hr Strindbergs takt och sjelfuppskatt-
ning. 

Tidningen betecknar vidare sin egen verksamhet som »en opartisk och 
vaksam offentlig kritik», och intar därmed i sitt försvar för en hävd
vunnen åsikt den inte alls ovanliga ståndpunkten att den egna håll
ningen är opartisk, eller »sann», medan kritikerna ägnar sig åt medvetna 
och taktiskt betingade lögner. Tidningen försöker till sist i patronise-
rande ordalag återföra den unge dissidenten till ordningen. 

Den nya baksidestexten gjorde att även Nya Dagligt Allehanda nu 
kom att sälla sig till kritikerna (den 29 oktober), efter att i sin första 
recension varit relativt välvillig. Flera tidningar och tidskrifter började 
emellertid uppmärksamma Svenska folket. 

Även S J Boëthius ägnade över hälften av sin stora recension i Ny 
Svensk Tidskrift åt Strindbergs angrepp på Geijers historieskrivning. 
Boëthius förmår urskilja att debattens grund är två olika åskådningars 
kamp om att formulera den svenska historien enligt sina tänkesätt. 
Däremot överskattar han det stöd Strindberg skulle kunna räkna på. 
Han säger om Strindbergs anmälan: 

Detta märkliga uttalande kommer sannolikt att för Förf. medföra åtskilliga 
fördelar. Han bör derigenom på förhand hafva tillförsäkrat sitt arbete de 
varmaste sympatier från de kretsar, för hvilka det är en styggelse att behöfva 
erkänna, det tider funnits, då Sveriges folk offrat lif och egendom för beva
randet af sin nationella eller religiösa sjelfständighet och inom hvilka man 
derför med jubel helsar hvaije försök, vore det än aldrig så lättvindigt, att 
uppvisa, det våra fäders strider och uppoffringar endast tjenat den »kungliga» 
hersklystnadens syften. Genom att intaga en dylik »liberal» ståndpunkt bör 
han äfven hafva vunnit ett skydd mot kritikens anfall, ty hvarje ogillande 
granskning af hans arbete skall förmodligen nu, att döma af vissa den senare 
tidens företeelser, från detta håll stämplas såsom ett »auktoritetstrons» 
angrepp på »den fria forskningen», såsom en »förföljelse» mot författaren 
derför att han vågat bryta med den »akademiska slentrianen». (Ny Svensk 
Tidskrift 1881, s 323 f.) 

Boëthius driver överhuvudtaget, liksom Aftonbladet, tesen att 
Strindberg med sin historiesyn begår en medveten verklighetsförfalsk
ning avsedd att ha en politisk eller rentav partitaktisk funktion. Vilket 
parti och vilken politik det skulle gälla skymtar bara i de dunkla 
referenserna till liberala ståndpunkter. Den enda i artikeln uttryckligen 
nämnda företeelse i samtiden som skulle kunna verka som Strindbergs 
stöd är Julius Mankell, med vilken Strindberg alltså här explicit 
associeras. Några andra anknytningar till någon liberal falang nämns 
inte, och beskyllningarna för taktiska syften måste ses mest som 
försök att misskreditera Strindberg. Han var partisk och därmed 
beredd att tubba på sanningen, medan kritikerna själva framställde 
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sig som opartiska och sanningens försvarare. Boëthius avslöjar emeller
tid på ett aningslöst sätt arten av sin egen opartiskhet i sitt försvar för 
Geijers historieskrivning. Han medger att den berömda paradoxen 
kan verka onödigt tillspetsad, men han hävdar att Geijers verk som 
sådant är opartiskt och inte tjänar någon speciell kategoris syfte. Man 
måste beakta att det är arbetet på att bygga upp landets fasta sam
hällsordning som är objektet för Geijers studium 

och det är helt enkelt i den mån de särskilda samhällsklasserna och de enskilda 
samhällsmedlemmarne, de må hafva kallats konungar, adelsmän, bönder eller 
något annat, befrämjat eller förhindrat detta arbete, som de fallit under den 
synpunkt, hvarifrån han betraktat den historiska utvecklingen; det är emedan 
han funnit, att Sveriges folk ofta haft att tacka konungar med stora statsmanna-
tankar för det betydelsefulla verkets framåtskridande, som hans uppfattning 
fått denna prägel af konungskhet, hvilken i så hög grad ådragit honom herr 
Strindbergs onåd (ibid, s 325). 

Strindberg borde givetvis ha kunnat inse det i högsta grad opartiska i att 
påstå, att svenska folket kan tacka sina kungar för sitt framåtskridande ! 

I S A  H e d l u n d s  G ö t e b o r g s  H a n d e l s -  o c h  S j ö f a r t s - T i d n i n g  r e c e n s e r a 
des Svenska folket den 14 oktober av Karl Warburg, en man som 
skulle komma att stå det s k Unga Sverige nära. Här, om någonstans, 
borde Strindberg ha tagits i kraftfullt försvar, om motståndarnas 
anklagelser om partitaktik skulle varit värda något. 

Warburgs recension är mera nyktert hållen än andra. Han säger sig 
sympatisera med mycket av såväl Strindbergs inställning som hans 
framställning. Även Warburg tycker emellertid att Strindberg låtit 
»den polemiska sältan» få för stort utrymme i sin anmälan. Geijers 
formulering borde ses som en slagordsmässig tillspetsning som det 
inte finns anledning fästa stort avseende vid. Warburg ägnar större 
utrymme åt Strindbergs framställning än flertalet övriga recensenter, 
och han berömmer fra dess språk och dess strävan till populär fram
ställning. I sin sammanfattning hopar han ett antal värdeord som är 
rätt betecknande för hans syn på Svenska folket. Den sägs vara »lättläst» 
och »orädd» men också »färglagd», »ensidig» och fläckad av »hugskott». 
Detta var sannolikt den mest välvilliga recension Strindberg fick för 
Svenska folket, men något passionerat försvar för en attackerad åsikts
broder är den inte. 

Mera stöd tyckte Strindberg sig då kunna finna i ett ledarstick i 
Dagens Nyheter den 1 november, och han undersökte direkt möjlig
heterna att här finna en välvillig kanal till offentligheten. I ett brev 
till Rudolf Wall redan samma dag skriver han: 
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Men antager striden dimensioner, då ber jag Herr Wall få plats för en serie 
(insända!) artiklar (mycket korta) om 

Förfalskningarne 
af 

Svenska Historien 
(hvilka äro ganska storartade.). (Brev II, s 293.) 

Några artiklar i Dagens Nyheter blev emellertid inte av, och Strindberg 
fick fortsätta polemiken på det tredje häftets baksida. Innan detta kom 
ut hade dock hans arbetskamrat på Kungliga biblioteket, Christoffer 
Eichhorn, också blandat sig i diskussionen genom en recension i 
Stockholms Dagblad den 3 november.16 Eichhorn tolkar Strindbergs 
anmälan som ett avsiktligt valt sätt att åstadkomma uppmärksamhet, 
göra sensation och därmed få reklam. Strindbergs förfaringssätt jäm
ställs med gamla marknadsutropares. I övrigt ägnas recensionens 
uppmärksamhet främst åt illustrationerna, som, liksom texten där 
denna berörs, får svidande kritik för sin brist på historisk trohet och 
exakthet samt sin bristfälliga kronologiska precision. 

Det »Meddelande från Författaren» som infördes på tredje häftets 
baksida innebar ett försök att leda in debattens huvudström i nya 
banor. Visserligen säger sig Strindberg nu kunna urskilja sin motstån
dare som den akademiska doktrinen, men han menar därmed inte 
åsikten att Sveriges historia skulle vara dess konungars, utan han 
syftar snarare på knäsatta tolkningar av de sakuppgifter han anför i 
sin framställning. Han vänder sig mot att hans kritiker bara istadigt 
upprepar de tolkningar av t ex runorna, av adelns uppkomst, folk
visorna m m som han redan i sitt utkommande verk försökt avvisa. 
Även om angreppen på hans allmänna historiesyn måste ha gjort djupa 
intryck på Strindberg, får man inte bortse från hans stora besvikelse 
över att hans sakframställning inte accepterades. 

Det var alltså »den gamla skolans» män, etablerade forskare och 
tjänstemän som dominerade den offentliga kritiken av Svenska folket. 
De fick i stort sett oemotsagda framföra sina synpunkter, och Strind
berg kunde med sina inlägg inte nå större krets än de som köpte och 
läste hans verk. Han stod verkligen »helvetes ensam» i sin kamp, medan 
motståndarna var många och hade rika möjligheter att föra ut sina 
uppfattningar. Strindberg mäktade därmed inte göra något större 
intryck i de offentliga organen och på den allmänna meningen. Sveriges 
historia var fortfarande i allt väsentligt dess konungars. Denna förment 
opartiska doktrin hade givetvis sitt ideologiska sammanhang som 
argument i det gamla samhällets försvarsstrid för sina idéer och tänke
sätt. Om hävdandet av den kungliga, eller som den ofta kallades 
politiska, historiens primat varit den ena huvudlinjen enligt vilken 
kritiken mot Svenska folket bedrivits, så var den andra anklagelser 
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för bristande sakkunskap och akribi. Det blir anledning att återkomma 
till båda dessa linjer i samband med författandet av Gustaf Adolf 
18 år senare. 

I ett kortare tidsperspektiv reagerade Strindberg främst genom 
författandet av Det nya riket, genom att säga upp sig från Kungliga 
biblioteket och därmed slutgiltigt slita alla band med den gamla 
karriären som ämbetsmannaförfattare och till sist genom landsflykten. 

Det nya riket är till stora delar Strindbergs hämnd på det officiella 
Sverige för dess förkastelsedom över Svenska folket. Beteckningen 
Svenska Folket förekommer också rikligt i Det nya riket. Den används 
både som kapitelrubrik och som en återkommande etikett. Den 
fungerar emellertid inte i första hand som en understucken referens 
till Strindbergs tidigare verk, utan får sin mest framträdande betydelse 
genom att framhäva spänningen mellan de små klickar i samhälls
toppen som gör anspråk på att vara och tala för svenska folket och 
den stora massa som egentligen utgör detta folk. Det är dessa anspråk 
som den ständigt upprepade etiketten vill avslöja och satirisera. 
Beteckningen Svenska Folket används i Det nya riket t ex om lands
hövdingar med uppvaktning vid järnvägsinvigningar, om publiken på 
Stockholmsoperan och om de sörjande vid kungliga eller annars 
uppmärksammade begravningar. En högtidstalare påstår sig ha träffat 
Svenska Folket vid en middag på Hasselbacken, och ett likartat 
exempel är 25 damer ur Stockholmssocieteten som gör anspråk på 
att vara just »Stockholms damer» trots att dessa enligt folkbokföringen 
uppgår till totalt 93 559. Svenska Folket uttalar upprepade gånger 
sin mening i Posttidningen. 

Strindberg återkommer också i Det nya riket gång på gång till 
synen på historien och historieskrivningen. Vid det första tillfället 
gäller det Geijers famösa sats: 

Att våga hysa den meningen att Svenska Folkets historia är en annan än 
konungarnes, straffas med förlusten av medborgerligt förtroende på obestämd 
men mycket lång tid, vilket straff dock kan få förvandlas i landsflykt. 

Som författaren redan emottagit sitt straff har han därmed tillkännagivit 
att han erkänt domens befogenhet. 

Ett bland de skönaste uppdrag Svenska Folket fått, är att figurera i historien 
såsom borgensmän för sina älskade konungahus. [---] Ett av författarens tidi
gaste intryck av Svenska Historien är följande. En dalkulla som skötte träd
gården kom en gång och frågade frun vad detta skulle vara som hon lärt sig i 
skolan hemma i Leksand; hon upprepade därpå följande ramsa sedan hon an
tytt som sin mening att det kunde vara en almanacka eller en bön från katolska 
tiden: Oden, Thor (!), Yngve F rej, Fjolner, Svegder, Vanland, Visbur, Dom
aide r, Domar, Dyggve, Dag, Agne, Alrik och Erik o. s. v. 

Frun, som icke var något lärt fruntimmer kunde dock genast svara: Kära 
bam, det är ju svenska historien! 

Vilket lysande bevis för att den berömda satsen nedträngt i folkmedvetandet 
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(genom kungliga lärobokskommissioner); hon, den enkla fabohyddans okonst
lade dotter, kunde framstamma namnen på älskade konungar innan hon visste 
något om deras lysande bedrifter såsom att drunkna i mjödkar, slåss m ed 
betsel, gå in i stenar och dylikt. (SV 12, s 30 f.) 

Även om Strindberg inledningsvis deklarerar sin uppgivenhet i kampen 
mot den officiella historiesynens företrädare och redan verkar betrakta 
landsflykten som ett faktum, spetsar han alltså här till sin kritik och 
låter den genom historieundervisningen förmedlade kunskapen 
reduceras till ett mekaniskt rabblande av kungalängden. 

Men Strindberg retar sig även på annat än den grundläggande 
historiesynen. I kapitlet Våra entreprenörer behandlar han den slutna 
krets som har historieskrivningen om hand och ger också några slängar 
mot den sakkritik han utsatts för: 

Att Svenska Folkets Historia bland annat är dess flintsakers och säkerhetsnålars 
har nyss blivit lett i bevis. Detta har blivit en lätt sak då Svenska Historien 
sedan urminnes tider varit ett kungligt monopol, varigenom historieskrivningen 
blivit överlämnad på entreprenad åt några pålitliga och handfasta personer. 
Våga ett försök att rita av en flintsak eller en säkerhetsnål och ni skall få se 
huru ni blir behandlad som en inbrottstjuv. Det vågar därför icke heller någon. 
(Ibid, s 56.) 

Vilka som utgör denna entreprenörskrets för bevakning av historien 
och hur de verkar skildras i ett annat kapitel: 

Vården av våra stora minnen har som vi veta blivit överlämnad åt en självvald 
kommitté, bestående av en hovintendent, historiska sällskapet, vaktmästaren 
i Riddarholmskyrkan, vaktmästaren i historiska museum, redaktionen av 
tidningen Aftonbladet och amanuensen Ballhorn. (Ibid, s 83.) 

Den lägesbeskrivning Strindberg ger i Det nya riket visar, trots 
satirens vildsinthet, en viss uppgivenhet. Det hade inte varit möjligt 
att storma historieskrivningens bastioner, och det offentliga stödet 
för attackerna hade uteblivit. Att skildra fosterlandets historia var 
fortfarande i allt väsentligt »ett kungligt monopol», vars privilegier 
noggrant bevakades av män vid universiteten och muséerna samt av 
hovet och den konservativa pressen. Den nybildade Historiska Före
ningen hade »alla balsamerade på entreprenad» (ibid), och historie
skrivningen dominerades av den fosterländska aspekten. Det gällde 
fortfarande att skriva kungarnas historia och att förhärliga dem och de 
stora minnena. Försökte man sig på kulturhistoriskt författarskap 
gällde det dessutom att se till att varje hack i stenyxorna, varje slinga 
i bronsåldersornamenten blev exakt på millimetern korrekt beskrivna 
enligt Montelius indelningsgrund. Det nya riket visar tydligt att 
Strindberg ansåg sig kunna uppfatta såväl kravet på att skriva om 
kungarna, och dessas förhärligande, som kravet på exakthet i de 
historiska smådetaljerna. 
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Det nya riket åstadkom ännu mera rabalder än Svenska folket, och 
det var inte bara tidningarna som rasade. Det skrevs pamfletter och 
motpamfletter. Trots att ett visst stöd för Strindberg från radikalare 
krafter denna gång kunde skönjas, verkade hans beslut redan fattat. I 
början av hösten 1883 lämnade han med sin familj landet och inledde 
därmed en lång tid av exilperioder. 
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SEKELSKIFTET 

Borgerligheten och boomen 
Sveriges förändring från agrarsamhälle till industrisamhälle var en 
lång process. Man får inte förledas att underskatta tidsutsträckningen 
hos detta förlopp, men en av de saker som mest betonas av t ex 
Arthur Montgomery och Torsten Gårdlund är att de sista 20 åren 
före första världskriget var ett kvantitativt genombrottsskede. 
Utvecklingen sköt från mitten av 90-talet fart på ett sätt som skarpt 
kontrasterade mot det tidigare relativt långsamma förloppet. Den 
snabba utvecklingen sammanföll med att industriproduktionen gick 
in i en ny, tekniskt mera avancerad fas. 

De ekonomiska förändringarna under 90-talet fick återverkningar 
på befolkningens sammansättning. Montgomery har tabellariskt 
åskådliggjort detta.1 Hans siffror visar inte bara antalet sysselsatta 
inom respektive näringsfång. De upptar uppenbarligen även dessas 
familjer, dvs alla som fick sin försörjning från en viss näringsgren. 
Totalsiffrorna i Montgomerys tabell kommer nämligen mycket nära 
den totala svenska befolkningen. Under 1890-talet minskade antalet 
av jordbruk försörjda med 145 000. Även kategorin allmän tjänst och 
fria yrken minskade, med 3 600. Industri och hantverk däremot 
ökade med 388 000, en tillväxt med över 37 % på bara 10 år. Denna 
ökning faller naturligtvis till allt överskuggande del på industriprole
tariatet, men landet fick även många fler tekniker, tjänstemän och 
industriledare. Ett område där olika borgerliga skikt torde ha utgjort 
en större del av ökningen var handel och samfärdsel, som ökade med 
121 000, eller 29 %, under 90-talet. 

Ingrid Hammarström har i en tabell belyst utvecklingen med 
perspektivet begränsat till Stockholm.2 Att observera är att Hammar
ströms siffror enbart gäller antalet yrkesutövare. De är alltså inte 
direkt jämförbara med Montgomerys. Det totala antal människor 
som försörjts av en viss verksamhetsgren har varit avsevärt större än 
hennes tabell visar. I Stockholm ökade antalet inom industri och 
hantverk sysselsatta under 1890-talet med 11 606. Den sammanlagda 
ökningen inom verksamheterna handel, värdshus- och hotellrörelse 
samt samfärdsel är nästan lika stor, eller 11 479. Därtill kommer att i 
huvudstaden minskade inte antalet verksamma inom offentlig tjänst 
och fria yrken, utan det ökade tvärtom med 3 616. Man torde kunna 
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säga, att medan industriproletariatet numerärt dominerade utveck
lingen i landet som helhet, präglades huvudstadens tillväxt snarare av 
de borgerliga skikten. 

Strindberg kom alltså hem till ett land och en huvudstad stadda i 
kvantitativt stark utveckling. Kulturlivets publika, organisatoriska, 
ekonomiska och idémässiga förutsättningar hade därmed radikalt 
förändrats sedan tidpunkten för hans ursprungliga landsflykt i början 
av 80-talet. 

Borgerligheten och fosterlandet 
Den expanderande borgerligheten kom alltså särskilt att socialt prägla 
huvudstaden. Detta innebar inte att de fosterländska stämningarna 
bland de ledande skikten i Stockholm upphörde. Däremot kom de 
att förändras. 

Inom litteraturvetenskapen har det utförligaste försöket att skildra 
fosterländska stämningar vid sekelskiftet gjorts av Staffan Björck. Ett 
första viktigt konstaterande som Björck gör är att fosterländskheten 
nu fått nya förutsättningar och nya orsaker. Den äldre fosterländsk
heten, eller »patriotismen» för att använda Björcks term, fortlevde 
visserligen, om än i försvagad form. Den hade in på 90-talet bla 
kunnat visa sin styrka i samband med Gustaf Adolfs-jubiléet 1894 
och karaktäriseras på följande sätt: 

Denna kan man, om man i tydlighetens intresse bortser från nyanserna, kalla 
en politiskt konservativ ämbetsmannadoktrin, historiskt orienterad med 
statens utveckling som riktlinje och vidare rojalistisk, konventionellt moralisk 
och kristlig (Björk 1946, s 10). 

Denna patriotism hade med tiden alltmer stelnat i tomma yttre fram-
trädelseformer. I Sverige stod 

ännu på 90-talet patriotismen på matsedeln; den var ett bankettfenomen. Det 
blev en uppgift för den nya fosterlandskänslan att visa de historiska minnena 
en värdigare plats än på smörgåsbordet. Över huvud taget kan man förvåna sig 
över en stillös närgångenhet i decenniets umgänge med de nationella värdena. 
(Ibid, s 11.) 

Björck illustrerar det senare med den mejerifirma som inför jubiléet 
1894 annonserade ut sin Gustaf Adolfs-byst i rent smör att ställa på 
festbordet. Mot detta ställs så en ny fosterländskhet som istället för 
fastklamrandet vid de stora minnena sökte sin näring i känslan för 
landet självt, för dess geografi, natur och småningom dess kultur. De 
angivna förutsättningarna är konsekvenser av samhällsutvecklingen. 
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Det gäller för det första utbyggnaden av de nya, maskinella kommu
nikationsmedlen, järnvägarna och ångbåtarna, som under 1800-talet 
gav människorna större och större möjligheter att lära känna sitt land. 
Det gäller för det andra de stora folkomflyttningar som följde i 
industrialiseringens spår, där människorna samlades i städer och 
industriorter; förhållanden som hos många torde ha fört med sig 
längtan tillbaka till sitt lantliga ursprung och den natur man lämnat. 
Givetvis var det till allt övervägande delen de människor som trans
formerades till industriarbetare som tvingades att flytta, men även 
borgerligheten berördes. Dess längtan ut från städerna närmare 
naturen manifesterades under 1800-talet först i form av sommar
bostäder i t ex Stockholms skärgård och senare även i form av villa
förstäder i storstadens utkanter. Som utslag för denna nya känsla för 
landet anger Björck t ex Svenska Turistföreningens bildande, Skansens 
tillkomst, Konstnärsförbundets naturmåleri och den 90-talistiska 
litteraturens »fysiologiska mystik med dess upplevelse av den organiska 
affiniteten mellan människa och land» (ibid, s 38). Som tidigare 
framgått var detta senare stämningar som i högsta grad berörde även 
Strindberg. 

Vid sekelskiftet hade även en mera hårdkokt nationalism av den 
typ som representerades av Rudolf Kjellén och kretsen kring Göteborgs 
Aftonblad gjort sitt inträde i Sverige, men dess betydelse var ännu 
liten. En långt viktigare aspekt av sekelslutets fosterländskhet torde 
Björck ha antytt, när han något berör det borgerligt-industriella 
självmedvetande som fick sin främsta manifestation i konst- och 
industriutställningen i Stockholm 1897. Här demonstreras en foster
ländskhet som är helt specifik för den nya borgerligheten, och det 
kan finnas anledning att ägna utställningen lite större uppmärksamhet 
än Björck gjort. 

Gregor Paulsson har berört industriutställningarnas tidiga svenska 
historia och en del fakta ska hämtas från honom. Så här inleder han 
sin skildring: 

Den borgerliga staden födde en helt ny institution, nämligen hantverks- och 
industriutställningen. Denna är något annat än en marknad eller mässa. Dessa 
ordnades för att underlätta och öka varuutbytet. Utställningen ville inte 
endast visa fram varor för köparen, utan ville öppna en ädel tävlan mellan 
tillverkarna, där segrarna belönades med medaljer och hedersomnämnanden. De 
voro näringslivets organ, men de begagnade bildningslivets medel. (Paulsson I 
1972, s 265.) 

Medan de första industriutställningarna ute i världen hade förekommit 
redan vid 1700-talets mitt, gjordes den blygsamma svenska starten i 
Keyserska huset i Stockholm 1823, när 62 olika utställare visade 
sammanlagt 436 föremål. Utställningsverksamheten flyttade sedan 
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under några decennier in i Arvfurstens palats, där omfattningen 
stadigt ökade: »Orsaken till utställningsväsendets framgång var, att 
den nya företagarandan där fick sin viktigaste publika manifestation, 
och att så gott som vaije utställning samtidigt var premiärföreställning 
för någon viktig svensk nyhet» (ibid). 

1851 flyttade man ut ur Arvfurstens palats och in i Brunkebergs 
hotell, samtidigt som tillfälliga utställningsbyggnader då för första 
gången fick tas i bruk, ute på Brunkebergstorg. 1866 kom sedan den 
första riktigt stora industriutställningen i landet. Den tillkom på 
initiativ av slöjdföreningen men med Kungl Maj:t som organisatör. 
För detta stora evenemang fick man tillgripa Kungsträdgården som 
utställningsplats, och en stor tillfällig byggnad restes. Den täckte en 
stor del av Kungsträdgården och var i sig, som så många andra utställ
ningshallar, ett monument över ny byggnadsteknik. I Stockholm 
1866 var det en ny takstolskonstruktion som demonstrerades. Till 
utställningarna utbildades vanan att knyta konstnärliga händelser och 
vid detta tillfälle var det Nationalmuseums inflyttning i sin nya 
byggnad och den i utställningshallen visade gipsmodellen av Molins 
fontän som tilldrog sig intresset. 

Det skulle sedan dröja över 30 år innan Stockholm i och med 1897 
års Allmänna konst- och industriutställning (AKI) åter fick en stor 
exposition av denna typ. Denna gång förlades utställningen till den 
sk Lejonslätten vid Nordiska muséets nya byggnad på Djurgården, 
och ett stort antal tillfälliga byggnader uppfördes för att härbärgera 
det hela. En uppfattning om evenemangets storlek och den betydelse 
det tillmättes i samtiden kan fås redan av att den officiella rapport 
som efteråt gavs ut var en snyggt tryckt volym i stort format om 
1088 sidor. Redan innan den kom ut hade Fröléens förlag publicerat 
A Hasselgrens skildring av utställningen; även det en volym på över 
1000 sidor. 

Det var knappast bristande intresse från industrins sida som gjorde 
att det kom att dröja så länge mellan utställningarna. Snarare var det 
fråga om att ambitionerna blivit så stora, att det var svårt att finansiera 
en ny utställning. Under 80-talet hade lågkonjunkturerna och stats
makternas ovilja att lämna bidrag omöjliggjort en satsning, och vid 
90-talets början ville man inte komma för nära världsutställningen i 
Chicago 1893. Vid denna tid började emellertid planerna ta fastare 
form. Efter ett initiativ från industrihåll avgav en utredningskommitté 
den 6 december 1894 ett förslag till Kungl Maj:t, där man bla fram
höll: 

Under de närmare trettio år, som nu förflutit sedan 1866 års utställning i 
Stockholm, hade i de stora kulturlanden den ena allmänna utställningen 
hållits efter den andra, och fördelarna af desamma för de respektive landen 
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voro allmänt erkända. Vårt land hade ick e stått främmande för dessa företag, 
utan deltagit i ett flertal af de mera betydande. Utan att underskatta betydel
sen häraf ansågo komiterade, att den dock af helt naturliga skäl ej kunde 
likställas med de fördelar för den svenska industrien, som skulle blifva 
förenade med en uts tällning i Sveriges hufvudstad. Utomlands hade endast ett 
fåtal af de våra kunnat ingå i täflan, liksom endast en ytterst ringa procent af 
den svenska allmänheten, som dock vore den svenske industriidkarens för
nämsta kund, haft tillfälle att besöka dessa utställningar och därigenom 
erhålla kännedom om hvad inom landet kunde åstadkommas. Denna obekant
skap bidrog e att underhålla och nära den benäge nhet för hvad utländskt är, 
som sedan gammalt anset ts vara ett utmärkande drag för svensken, och detta 
så mycket mera so m han i allmänhet stode långt efter utländingen i förmågan 
att hålla fram sina tillverkningar, att sprida kännedom om dem och därme d 
underlätta deras afsättning. Ensamt häri låg e ett skäl att komma den svens ka 
industrien till hjelp. (AKI. Officiel berättelse 1899, s 6 f.) 

Redan i detta förslag fanns alltså ett nära sammanlänkande av natio
nella och industriella synpunkter. 

Statsmakterna gav nu sitt stöd, och en överenskommelse träffades 
där staten, Stockholms stad och privata bidragsgivare tillsammans 
garanterade utställningens finansiering. Redan från planeringens 
början verkar tanken på en konstavdelning ha funnits med, men även 
om den i utställningens namn jämställdes med den industriella delen, 
var det aldrig någon tvekan om att det var den sistnämnda som totalt 
dominerade och som var AKI:s egentliga syfte. Detta framgår t ex av 
sammansättningen av den centralkommitté som skulle leda arbetet. 
Dess ordförande var kronprinsen och den var indelad i en konstnärlig 
avdelning under prins Eugen och med sju övriga ledamöter. Den 
industriella avdelningen däremot hade 38 ledamöter, nästan uteslut
ande industri- och finansfolk, och i det förvaltningsutskott som hade 
den verkställande makten, och som leddes av överståthållare Tamm, 
fanns bara en av ledamöterna från konstavdelningen mot sju från 
industriavdelningen. 

Som tidpunkt valdes alltså sommaren 1897, ett val som gjorde att 
AKI skulle sammanfalla med Oscar II:s 25-årsjubileum som regent. 
Ordnings- och initiativföljden bör emellertid betonas. Det var inte 
fråga om att ordna utställningar för att öka glansen kring Oscar II. 
Det var tvärtom så, att kungen fick låna sin glans till industrifolkets 
utställning. 

AKI invigdes den 15 maj, när stora människoskaror rörde sig ut till 
utställningsområdet med dess sammanlagt 90-talet byggnader, de 
flesta särskilt uppförda för utställningen. Störst av dessa var industri
hallen, som var världens dittills största träbyggnad med sina 15 000 m2 

och sin höjd av nära 100 m inklusive flaggstång. Den var naturligtvis 
avsedd att manifestera Sveriges storhet som tränation, men var inte 
uppförd i någon särskilt svensk byggnadsstil utan anslöt snarast, 
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liksom många andra av utställningens byggnader, till en fantasi
orientalisk stil som blivit vanlig på världens industriutställningar. I 
vissa byggnader hade man emellertid strävat efter mera nationellt allu-
derande byggnadsformer, och som exempel kan Trämassepaviljongen 
nämnas. Den var uppförd i fornnordisk stil och var närmast ett försök 
att kopiera en vikingahall, med gavelspetsarna krönta av drakhuvuden. 
Ett flertal av de skribenter som rapporterade från utställningen fram
höll också intrycket av inhemska former.3 Den mest genomförda 
historiska rekonstruktionen var annars »Gamla Stockholm», en 
befolkad jättemodell i trä och gips av delar av Stockholm under 
1500-talet med gamla slottet som ett framträdande inslag. I denna 
miljö fanns under utställningstiden såväl bodar och hantverkare som 
en garnison i historiska knektuniformer. 

AKI öppnades med kantat av Snoilsky och tal av kungen. Kantaten 
vittnar på ett intressant sätt om samtidens tänkesätt kring utställ
ningen. Snoilsky försöker nämligen besjunga såväl den konstnärliga 
som den industriella avdelningen, men han kan inte heller avhålla sig 
från att ägna »Gamla Stockholm» stor uppmärksamhet, och det råder 
inget tvivel om att hans intresse finns i industriframstegen och i 
historien. För Snoilsky, liksom sannolikt för såväl utställnings
arrangörerna som allmänheten, blir intresset för konst avdelningen 
mera pliktskyldigt, utan större engagemang. Fascinationen finns 
framförallt inför de tekniska framstegen och »arbetets» stora resultat, 
något som kan exemplifieras med följande två körstrofer: 

Till sina hallar, 
hör, arbetet kallar: 
På under det bjuder 
i stålblank prakt. 
Hör ångan som hvisslar — 
det kokar och sjuder! 
Maskinen gnisslar 
i dånande takt. 

Se, hur kraften brutit 
genväg till sitt mål, 
nya redskap gjutit 
af ett smidigt stål! 
Hur hon sinnrikt danat 
allt för lifvets kraf! 
Hur hon genomspanat 
allt som jorden gaf! (Ibid, s 104.) 

I detta sammanhang är det emellertid betydelsefullt att se hur Snoilsky 
inte bara gestaltar en förtjust uppskattning av tekniska och industriella 
märkvärdigheter som han säkerligen delade med utställningsbesökarna. 
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Innan han vänder blicken mot »Gamla Stockholm» binder han uttryck
ligen samman de nya framstegen med historiens grund: 

Hur den unga tidens skapar-ifver 
in på nya banor slår, 
minnets bro dock ingen sönderrifver 
mellan gammal tid och vår. 
Ha vi makt att trolla fram på stunden 
syner af fantastisk prakt, 
underlaget är den gråa grunden, 
den som våra fäder lagt. (Ibid, s 105.) 

Här torde Snoilsky ha indikerat en viktig beståndsdel i den dåtida 
borgerlighetens fosterländskhet. Den nyvunna egna styrkan, känslan 
av att själv med sin industriella förmåga representera Sveriges nya 
storhet, öppnade nya vägar till intresse för historien och landets 
forna storhet. Det blev möjligt att känna sig befryndad, inte bara 
med tidigare näringsidkare och odlare, utan även med de adelsmän 
och kungar som representerade den forna krigiska storheten. 

Den officiella berättelsen över AKI lämnar mångfaldiga exempel 
på hur de industriella framstegen kopplas till Sveriges ära och förmåga 
att hävda sig gentemot andra länder. Uppenbarligen hade landets, i 
förhållande till flertalet övriga europeiska länder, långsammare 
industriella utveckling utgjort grogrund för en underlägsenhetskänsla 
gentemot omvärlden som nu på allvar kunde börja brytas. Om glas
industrin betonas t ex att denna svenska näring nu »står lika högt som 
utlandets.» (Ibid, s 623.) Man betonar landets betydelse för nitro-
glycerinsprängämnena och yvs över säkerhetständstickorna, där man 
t o m tar sig utrymme att tillbakavisa tyska krav på dessas uppfinnande, 
trots »att dessa likväl öfver hela verlden benämnas 'svenska'.» (Ibid, 
s 686.) Läderindustrin sägs »kunna väl upptaga täflan med det bästa, 
som af andra länder åstadkommits.» (Ibid, s 710), och när det gäller 
järn- och stålindustri blir stoltheten särskilt framträdande. Förr hade 
svenska tillverkare fått kritik från utländska köpare och konkurrenter, 
men nu fick dessa ila till de stora utställningarna för att se vad 
svenskarna presterat och försöka komma ifatt till nästa utställning. 
Om Bofors utställning sägs t ex : 

Och när man såg på de mot pansar afskjutna stålp rojektilerna från Finsp ång 
och Bofors oc h förut sett i Chicagoutställningen dylika från Förenta staternas 
leverantörer, så förstod man godt, hvarför Am erikas förnämsta projekti lverk 
efter den utställningen, där svenskarne ock visad e projektiler, sände hit sin 
chefsingeniör att incognito söka få studera, hur i all verlden dessa bäg ge 
svenska stålverk buro sig åt. (Ibid, s 784.) 

Man kritiserar tom namngivningen av bessemermetoden, som 
»knappast rättvist bär namnet efter en engelsman» (ibid, s 809), efter
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som konsul G F Göransson gjort den viktiga delen av utvecklings
arbetet, och Sandviken framställde det »yppersta bessemermaterialet 
i verlden.» (Ibid.) Bergverken i Bergslagen drivs i »utländskt storslagen 
skala» (ibid, s 814), och Eskilstuna jernmanufakturaktiebolag anses 
framgångsrikt tävla med självaste Sheffield. 

Det torde knappast råda någon tvekan om att det språng i den 
industriella utvecklingen som inleddes vid 90-talets mitt och som 
AKI manifesterade utgjorde grogrund för ett nytt självmedvetande 
och en ny fosterländskhet. I det spektrum av fosterländskhetens 
orsaker som Björck angivit förtjänar just denna aspekt att ytterligare 
understrykas. AKI:s genomslag i samtidens offentlighet och allmänna 
medvetande torde inte kunna överskattas. Utställningen besöktes 
under sommaren 1897 av 1 253 571 människor, varav 11 000 var 
landsortsbor som kunde resa till Stockholm med särskilda »folktåg» 
för »mindre bemedlade». 

Björck visar, bl a med hjälp av en dikt om Riddarholmskyrkan av 
Gustaf af Geijerstam, att inte ens de 80-talets män som mest envetet 
kritiserade den nationella självkänslans kvardröjande i förhärligandet 
av en gången storhetstid helt kunde välja sig mot en känsla av nedgång 
och nationell deklassering. Även för dem borde då borgerlighetens 
och industrins nya »dåd» kunna fungera som en förlängning av eller 
en ersättning för kungarna och krigen. De fredliga framstegen gjorde 
det för första gången möjligt för den nya klass som alltmer domine
rade svenskt samhällsliv att formulera en fosterländskhet och en 
nationell stolthet på egna villkor. Därmed låg även den kungliga 
svenska historien öppen för att erövras av den framgångsrika borger
ligheten, att omtolkas utifrån dess synsätt. 

Fredsrörelsen 
Om än i delvis nya former och med delvis nya förtecken var foster
ländskheten alltså vid sekelskiftet ännu livskraftig. Nya och annor
lunda hållningssätt och opinioner, som också har betydelse för 
förståelsen av Gustaf Adolf, hade emellertid även börjat göra sig 
gällande. 

Vid ett möte på hotell Rydberg i Stockholm den 2 april 1883 
konstituerades Svenska freds- och skiljedomsföreningen (SFSF). 
Strindberg kom tidigt i kontakt med denna rörelse. Han skickade 
hem artiklar om fredsmöten ute i Europa till tidskriften Tiden och 
fick sin novell Samvetskval tryckt i samma tidskrift i juni 1884. 
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Tiden redigerades av Hjalmar Branting och en av den organiserade 
svenska fredsrörelsens pionjärer, K P Arnoldsson. Senare under 1884 
publicerades Samvetskval även i Fredsföreningens skriftserie. Enligt 
Per Anders Fogelströms historik över den svenska fredskampen ska 
Strindberg ha blivit en av de första medlemmarna i den lokalavdelning 
av SFSF som bildades i Stockholm 1885. Även om detta är riktigt 
kan hans medlemsskap, som Fogelström också påpekar, inte ha varit 
så särskilt aktivt med tanke på att han vistades utomlands vid denna 
tid. Strindbergs engagemang för fredsfrågan bör istället följas i hans 
författarskap, och där har novellen Samvetskval både av honom själv 
och andra kommit att betraktas som höjdpunkten. 

Om uppmärksamheten flyttas till sekelskiftet, så fick den svenska 
fredsrörelsen under 1890-talets senare hälft två kraftiga injektioner. 
SFSF:s mångårige ordförande och vice ordförande Carl Sundblad 
har skildrat detta i andra bandet av s in redan 1904 utgivna historik 
över fredsrörelsen. Hans skildring måste läsas mot bakgrund av att 
han delvis har ett polemiskt syfte. Han riktar sig både mot rörelsens 
motståndare och mot meningsmotståndare inom densamma. Detta 
senare gäller särskilt i samband med den i februari 1899 skärpta 
russifieringsprocessen i Finland. Den svenska fredsrörelsen klövs 
därvid i två läger, där Sundblad som då var SFSF:s vice ordförande 
stod i spetsen för en fraktion som strävade efter att analytiskt förstå 
orsakerna till det ryska handlandet. En annan fraktion fördömde i 
hårda och oreserverade ordalag det ryska agerandet. Dess främste 
företrädare var ordföranden, Anton Nyström. 

För att böija något tidigare, så pekar Sundblad på öppnandet av 
Nobels testamente den 31 december 1896 som det första stora 
språnget för fredsrörelsen. Inrättandet av fredspriset uppfattades av 
fredsvännerna som ett kraftigt stöd för deras sak, och Sundblad 
skriver med uppenbar udd : 

Att Alfred Nobel i sitt exempellöst storslagna testamente sålunda gifvit fredsför-
fâktarna ett hedersrum i full jämnbredd med vetenskapens mest lysande stor
män bidrog naturligtvis i icke ringa grad att hastigt tilltäppa munnen på alla de 
själfkloka storheter, som hittills vid alla tillfällen haft endast hån, fiendskap 
och försmädelser åt de »enfaldiga fredsfantasterna». (Sundblad II 1904, s 76.) 

I augusti 1898 inträffade emellertid den allra största händelsen för 
fredsrörelsen vid denna tid. Tsar Nikolaus II av Ryssland sände då ut 
ett fredsupprop och tog initiativet till en världskonferens om nedrust
ning och mellanfolklig skiljedom. Detta initiativ resulterade småning
om i Haagkonferensen på sommaren 1899. Tsarens upprop väckte 
stor uppmärksamhet även i Sverige. Vid ett offentligt möte den 10 
september 1898 beslöt SFSF:s styrelse att sända en tacksamhetsadress 
till tsaren, och Sveriges Kvinnliga Fredsförening tog tillsammans med 
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SFSF initiativet till en massadress riktad till Haagkonferensen. Den 
inleddes med ett ganska allmänt hållet upprop och rekommenderades 
av 40 undertecknare, av vilka kan nämnas Gustaf af Geijerstam, 
Richard Bergh och Hjalmar Branting. Adressen samlade nära 225 000 
underskrifter, och namninsamlingen var avslutad den 1 februari 1899, 
strax innan de finska ständerna fråntogs sin lagstiftningsrätt. 

Sundblad Ir inte odelat entusiastisk över fredsarbetets uppsving. I 
ljuset av de senare händelserna skildrar han den uppflammande 
entusiasmen i påfallande kritiska ordalag: 

Den förut ljumma och halft motvilliga liberala svenska prässen öfvergick nu 
på en gång helt på fredsvännernas sida och det blef för en liten kort tid här i 
Sverige re nt af en modesak att vara fredsvän. Både tidningsblad och enskilda 
personer, hvilka förut aldrig ådagalagt något synbart intresse för fredssaken, 
blefvo på en gång lifliga entusiaster för fredsarbetet. De gamla fredsarbetarna 
i vårt land hotades ett ögonblick med att blifva öfverflyglade, kringrända och 
omkullsprungna af de nya framstormande ögonblicksentusiasterna, hvilka 
nu gärna ville vara med och skörda, hvad andra under arbete och möda sått. 
(Ibid, s 85 f.) 

Skärpningen i Finland kom så att medföra en svår kris inte bara för 
det nyvunna bredare fredsintresset utan även inom den ursprungliga 
fredsrörelsen. Samme tsar som nyss hyllats för sitt fredsinitiativ stod 
nu helt plötsligt som den ytterst ansvarige för utvecklingen i Finland. 
Den svenska opinionen hade svårt att acceptera detta. 

Även Fogelström har skildrat den finska frågans effekt på den 
svenska fredsrörelsen. SFSF:s ordförande Anton Nyström reagerade 
med att skriva antiryska utfall i Aftonbladet och begärde vid ett 
möte tom att massadressen till Haag inte skulle avsändas, något som 
emellertid avvisades. Mot Nyström ställde sig Sundblad, som i SFSF:s 
egen tidning Fredsfanan sökte förklaringar till det ryska handlings
sättet. Han hävdade att det i och för sig var något positivt att stater 
fördes närmare varandra till större och större enheter, att det visser
ligen var olyckligt när detta skedde med våld, men att Ryssland trots 
allt visat tålamod som inte vidtagit de aktuella åtgärderna tidigare. 
Senare kom Sundblad även att framhålla, att det ryska handlandet 
måste förstås mot bakgrund av den antiryska agitationen i Sverige. 
Sundblads artikel i Fredsfanan uppfattades som en grov provokation 
och det kallades till möte i Stockholms fredsförening, där Sundblad 
skulle stå till svars. Mötet hölls i slutet av april 1899, men Sundblad 
kallades så sent att han inte hann inställa sig. Mötet urartade på ett 
skandalartat sätt, uppenbarligen främst genom Anton Nyströms våld
samma personliga utfall och självsvåldiga sätt att leda förhandlingarna. 
Han verkar emellertid inte ha fått något oreserverat gehör för sin 
inställning. Mötet uttalade visserligen sin protest mot artikeln i Freds
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fanan, men protesten var inte särskilt skarpt formulerad, och Nyström 
fick fortsätta sin kampanj i dagspressen, varvid han försökte hävda 
att Fredsfanan inte längre företrädde SFSF. Det hela slutade dock 
med att Nyström fann sig föranlåten att avgå som ordförande, och 
vid en omröstning i SFSF :s centralstyrelse slog man fast att Freds
fanan även i fortsättningen var rörelsens organ. 

När han 1898 hade valts till ordförande i SFSF hade Anton Nyström 
inte samma mångåriga och gedigna fredsrörelsebakgrund som t ex 
Sundblad. Nyström lämnade SFSF som en konsekvens av händelserna 
i Finland, och kan alltså på visst sätt ses som representativ för den 
nya svenska fredsopinion som uppstått efter tsarens initiativ. Denna 
nya opinionsvåg bröts vid den tilltagande russifieringen i Finland. 
SFSF som organisation, med sin gamla kader av fredsarbetare, gick 
däremot med Sundblad i spetsen tämligen oskadad ur krisen. Det är 
troligt att Strindbergs förhållningssätt till händelserna i Finland 
överensstämde med den gamla organiserade fredsrörelsens. 

Tidshändelserna och den under hösten och vintern 1898—99 förda 
debatten undgick inte Strindberg. Hans gamla engagemang för freds
tanken vitaliserades. Redan den 2 september 1898 skriver han till 
Emil Kléen, att han »tror på Czarens goda afsigter» (Brev XIII, s 5). 
Samtidigt med att namninsamlingen för massadressen till Haag
konferensen gick in i sitt slutskede, betonade Strindberg sitt freds
engagemang i två av tackbreven efter uppvaktningarna på 50-årsdagen. 
Båda breven är riktade till ledande socialdemokrater, Hjalmar Bran ting 
och Axel Danielsson. I följande avsnitt ska skildras hur Samvetskval 
i praktutgåva med omslag av Carl Larsson gavs ut till födelsedagen. 
Strindberg hade samma farhågor som Sundblad att som gammal 
fredskämpe undanskymmas av alla de nya entusiasterna. Han reagerade 
heller inte på samma sätt som den nyväckta opinionens företrädare 
inför händelserna i Finland. Detta framgår av hans brev till barnen i 
det första äktenskapet. De bodde ju vid den aktuella tiden i Finland 
med sin mor. I ett brev den 17 mars, adresserat till äldsta dottern 
Karin, avböjer Strindberg att göra något offentligt uttalande för 
Finlands sak och betecknar det skedda som en världshistorisk händelse 
som man inte kan göra något åt. Längre ner i samma brev låter 
Strindberg emellertid ana att hans inställning inte enbart dikterades 
av historisk ödestro utan även orsakades av hans djupt personliga 
hopp, att skärpningen av förhållandena i Finland skulle tvinga barnen 
att flytta till Sverige, närmare honom själv: 

Jag afråder derför all Er inblandning helst Ni ju ej äro Finnar. 
Å andra sidan, hur tänker Ni Er Eder framtid? Skall Hans en gäng göra Rysk 

värnepligt, och skola Ni lära Ryska språket? Eller har Ni t änkt någon gång 
sätta Er ner i Sverge, der Ni ostördt få tala Ert språk och tänka på Era egna 
öden? (Brev XIII, s 113.) 
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Strindbergs inställning till fredsarbetet torde alltså inte ha fått någon 
knäck av händelserna i Finland. Han hade ju också genom festupplagan 
av Samvetskval fått sin position i sammanhanget markerad. 

Strindberg i se kelskiftets litteraturmarknad 
Under 1970-talet diskuterades i svensk litteraturvetenskap begreppet 
»den litterära institutionen», en diskussion som fick sitt förnämsta 
uttryck i en antologi med samma namn, redigerad av Arne Melberg. 
Teoretiska försök att ringa in begreppet görs där av Melberg själv och 
av Peer E Sorensen. 

Teorin om den litterära institutionen är ett försök att beskriva 
litteraturens villkor i ett kapitalistiskt samhälle.4 Den är resultatet av 
en strävan att avgränsa det »fält» som vid en viss tid betraktas som 
»litteraturen». Detta fält bestäms av såväl materiella produktions
villkor som estetiska uppfattningar. De senare brukar i detta samman
hang betecknas som estetiska »regelsystem» och avser uppfattningar 
om vad som kan anses vara litteratur, hur god litteratur bör vara 
beskaffad osv. Det litterära skapandet förhåller sig alltid på något sätt 
till institutionen, dess produktionsförhållanden och dess regelsystem, 
antingen genom anpassning eller opposition. Ofta nog torde förhåll
ningssättet bestå av båda dessa komponenter, eller med Sorensens 
ord: 

formuleringen av det konstnärliga verket sker i ett ständigt spänningsförhållande 
mellan cirkulationssfärens möjligheter och strukturer för medvetande och den 
personliga erfarenheten. Den senare låter sig inte restlöst underordnas de 
första. (Sorensen 1975, s 36.) 

Detta förefaller vara ett konstruktivt perspektiv för studiet av Strind
bergs hemkomst och specifika behandling av den historiska drama
tiken. 

I en annan uppsats i samma volym har Melberg berört den litterära 
institutionens utseende vid sekelskiftet. I det analytiska perspektiv 
han där använder blir misslyckandet för 1880-talets radikala genom
brottsförsök en fråga om att den borgerligt radikala litteraturens 
karaktäristika ännu inte var integrerade delar i det institutionella 
regelsystemet: 

1800-talets många ansatser hade haft en benägenhet att stäckas. Den egen
domligt utdragna borgerliga revolutionen innebar just att framstegen var 
sporadiskt halvgångna och ofta förtidiga. 80-talets intelligentia, t. ex., agerade 
som funnes det underlag för en kritisk intelligentia; och den prövade socialt 
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realistiska skildringar som funnes det publik för sådant. Men sådana utspel var 
ännu inte en del av institutionens regelsystem, de saknade underlag och 
reträtter följde. (Melberg 1975, s 211.) 

Först framåt sekelskiftet urskiljer Melberg en så omfångsrik »bildad 
allmänhet» omfattande »en borgerlig humanism» och så frigjord från 
tänkesätt och litteraturformer förankrade i det gamla samhället att 
en »fri» författares verksamhet blivit möjlig. Med »fri» avses då en 
författare obunden av det gamla samhällets akademier, litterära 
försörjnings- och uttrycksvillkor. Det är nu fråga om en yrkesförfattare 
som försörjer sig med sin penna och inte får huvuddelen av sin inkomst 
från offentlig tjänst och vars verk inte ska fungera i något officiellt 
representativt sammanhang. Rollen som yrkesförfattare bestäms i 
relation till bokmarknad och bokköpare. Förlagen hade byggts upp 
från mitten av 1800-talet och övertagit olika samhälleliga organs roll 
som beställare av litterära produkter. I takt med att kretsen av möjliga 
köpare utvidgades visade förlagen också framåt sekelskiftet ständigt 
större intresse för skönlitteratur. 

Melberg varnar emellertid för att överdriva den litterära publikens, 
»den bildade allmänhetens» numerär omkring år 1900. I stort sett 
fanns den samlad i huvudstaden, bosatt i dess burgnare delar. En 
roman gick vid sekelskiftet normalt ut i en upplaga på 1 000—1 500 
exemplar, och Melberg skämtar stillsamt tillspetsat om att en författare 
som tillbringade kvällen på Rydbergs skulle få se hela sin läsekrets, 
antingen inne i lokalen eller flanerande utanför på trottoaren. 

Så långt Melberg. Om den skönlitterära bokmarknaden ännu var 
förhållandevis avgränsad och den bokläsande »allmänheten» homogen 
och begränsad, så hade en annan gren av det tryckta ordet varit så 
mycket mera expansiv och livskraftig, nämligen tidningspressen. Bara 
i Stockholm kom ett 10-tal dagliga tidningar ut vid sekelskiftet, och 
landsortspressen blomstrade. Den upplagemässigt allra största tid
ningen, för övrigt störst i hela Norden, var Stockholms-Tidningen 
med en upplaga på inemot 100 000 exemplar. Flera andra stockholms
tidningar, och även Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, hade 
upplagor på 20 000 exemplar och däröver. Dagen nådde 40 000. 

Per Rydén har i en översikt över tidningspressens utveckling under 
1800-talets senare del konstaterat att vad gäller utgivningsfrekvens 
och enstaka tidningars upplagenivå hade tidningsvärlden vid sekel
skiftet kommit ganska nära moderna förhållanden.5 Till detta ska 
läggas, att i varje fall antalet huvudstadstidningar då var väsentligt 
större. Som Rydén emellertid fortsättningsvis konstaterar var för
hållandena ur många andra synpunkter ännu små. Tidningarnas 
textmassa var t ex liten, och de allra flesta av landets tidningar var 
bara fyrsidiga. Likaledes hade redaktionerna små resurser. Även stora 
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stockholmstidningar klarade sig med redaktioner om 10—20 personer. 
Vad gäller kulturbevakningen urskiljer Rydén under det slutande 

1800-talets expansion ett stigande intresse för »evenemangsrecen
sioner», dvs recensioner av teater, opera, konserter odyl. Detta 
sammanfaller med tidningarnas allmänna inriktning på det dagsaktuellt 
journalistiska i en tid av skarp konkurrens om läsarna. Litteratur-
recenserandet däremot expanderade inte i takt med utvecklingen i 
övrigt, och de nya upplagestarka tidningarna med en »populär» 
utformning satsade relativt sett lite på litteraturbevakning. Möjligen 
kan den kompletteringen göras, att uppmärksammade författare 
som t ex Strindberg, ändå gynnades av utvecklingen. En ny bok av 
Strindberg var även från bred journalistisk synpunkt en nyhet. För 
att ta några exempel från den aktuella tiden vid sekelskiftet kan 
nämnas att Folkungasagan, när den kom ut av trycket en vecka in i 
oktober 1899, inom en vecka hade recenserats av sju stora dags
tidningar. När Gustaf Adolf kom ut ett år senare, i mitten av september 
1900, var intresset ännu större. 11 stora dagstidningar införde recen
sioner innan månaden var slut. Det är emellertid uppenbart att även i 
Strindbergs fall uppmärksammades en teaterpremiär mer än en 
nyutkommen bok. Gustaf Vasas premiär på Svenska teatern den 17 
oktober 1899 följdes under de närmaste tre dagarna av 16 recensioner. 

Till Strindbergsrecensionerna blir det anledning återkomma. 
Uppenbart är emellertid att även om benägenheten att recensera 
litteratur var begränsad så hade pressens expansion medfört att 
recensioner och kritik nådde oerhört många fler människor än vad 
själva böckerna, eller för den delen teateruppsättningarna, kunde 
räkna med. Tidningsvärlden hade fått massmedieformat och dess 
betydelse för opinionsbildning och offentlig debatt, även på kultur
området, var oöverträffad. De särskilda kultursidorna hade ännu inte 
införts, och kulturmaterialet prioriterades kanske inte redaktionellt, 
men de uppmärksammade och betydande kritikerna hade alla sin 
gärning förlagd till dagstidningar. Tidskriftsvärlden var allt annat än 
betydande, och den väsentliga kulturkritiken ägde rum i dagstid
ningarna. Det kan räcka med att nämna några namn. Efter Svenska 
Dagbladets reorganisation 1897 handhades den väsentliga litteratur
kritiken av Oscar Levertin och teaterkritiken av Tor Hedberg. I Dagens 
Nyheter fanns Edvard Alkman och Pehr Staaff, i Aftonbladet Georg 
Nordensvan, i Stockholms-Tidningen Alfred Lindkvist, i Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning Karl Warburg och i Social-Demokraten 
recenserade Hjalmar Branting själv. I Post- och Inrikes Tidningar och 
Vårt Land fortsatte Carl David af Wirsén sin oförtrutna gärning, men 
bland de tidigare nämnda återfinns som synes ett flertal av Strindbergs 
generationskamrater från 80-talet, män från »det unga Sverige» som 
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då haft så svårt att nå ut till offentligheten. Flera av dem hade visser
ligen ändrat kurs och följt 90-talets nya signaler, men det är ändå ett 
tecken så gott som något på tidernas förändring att de nu hade detta 
stora inflytande på den offentliga kulturbevakningen. 

Även inom förlagsvärlden hade 80-talets män gjort inbrytningar. 
På Gernandts satt, som redan nämnts, Gustaf af Geijerstam som chef 
för den skönlitterära utgivningen. Han hade redan under Strindbergs 
lundatid lyckats knyta denne till förlaget och framstod under några 
år vid sekelskiftet som något av dennes förlagsredaktör och litteräre 
agent. Det senare belyses bäst i samband med teatersituationen, men 
i Strindbergs brev till Geijerstam kan man följa hans tilltagande fram
gångar på bokmarknaden. 

I oktober 1898 besökte Geijerstam under några dagar Strindberg i 
Lund. Därvid diskuterades såväl möjligheterna att under Gernandts 
försöka samla rättigheterna till nya upplagor av äldre strindbergsverk 
och ge ut någon form av valda skrifter som att med någon lämplig 
bokupplaga fira Strindbergs stundande 50-årsdag i januari 1899.6 I 
två strax därefter skrivna brev ger Strindberg skriftligen Geijerstam 
fullmakt att förhandla med de olika förläggare som hade rättigheter 
till tidigare strindbergsverk.7 

Det första resultatet av detta blev Gernandts beslut att till Strind
bergs födelsedag ge ut hela Svenska öden och äventyr som festskrift. 
Långt ifrån att förhålla sig som något passivt föremål för uppvaktning, 
engagerade Strindberg sig redan från början i festskriftens redigering 
och utformning. Han intresserade sig aktivt både för att korrektur
läsningen skulle fungera och för att den typografiska utformningen 
skulle bli såväl stilfull som säljande. Han oroade sig för det kommer
siella utanverket med annonser och förlagstexter på bokomslagen och 
ansåg det ett oskick »att omslagen skola se ut som boulevard-pissoarer 
med annonser utanpå.» (17.11.1898. Brev XIII, s 40.)8 Strindbergs 
krav på utformningen orsakade förseningar med utgivningen, och 
Svenska öden kom därför ut av trycket först i mars. I stället ryckte 
det aktiva festföremålet fram med ett alternativt projekt, som kunde 
vara klart till födelsedagen, och det visar sig att han för ögonblicket 
var mera intresserad av att förstärka sitt goda renommé än att tjäna 
pengar: 

En annan sak! Är det frågan om att fira! Låt då Fredsnovellen »Samvetsqval» 
komma ut i praktupplaga. Den behöfver jag ej desavouera! Och jag förtjenar 
att mitt namn nämnes bredvid efterföljarne i Fredssaken, och ej utstrykes! 
Mina onda gerningar bli nog Satan affi se lie rade; men mina goda —?! 

Eganderätten till denna innehas väl af Fredsföreningen (fråga Branting) och 
Bonnier har bara fått lof trycka sin! 

Jag tar naturligtvis intet för den! 
Ultimatum: Om man skall hedra en menniska ska man väl icke göra ett 
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Geschäft på honom! och låta honom dela rofvet! Hedern skulle väl ligga i att 
hans verk hedrades med en vacker utstyrsel. (Brev XIII, s 40 f.) 

Strindbergs fredsengagemang har redan diskuterats i föregående av
snitt, varvid även nämndes att det här aktuella utgivningsprojektet 
kom till stånd. Lagom till 50-årsdagen den 22 januari 1899 kom en 
utgåva av Samvetskval med omslag av Carl Larsson. Det är tydligt att 
Strindberg medvetet använde födelsedagen och dess publicistiska 
möjligheter som ett led i en kampanj för att accepteras i hemlandet 
efter landsflykten. Det skulle vara snygga tryck utan kommersiellt 
bjäfs, texten skulle vara korrekt, man skulle välja sådant som kunde 
antas vara samstämmigt med breda opinioner. Strindberg påyrkade 
rentav strykningar i Svenska öden för att inte stöta sig med den 
historieuppfattning han drabbat samman med under 80-talet.9 

Kontroversiella saker skulle rensas bort, så att »boken nu kan läsas i 
familj och skola.» (Brev XIII, s 45.) Med inkomsterna från dessa 
böcker var det inte så noga. De skulle sedan komma från andra utgiv
ningsprojekt och, främst, från teatrarna. Detta senare ska belysas i 
kommande avsnitt. 

I samband med Strindbergs tidigare nämnda stockholmsbesök i 
slutet av januari 1899 torde projektet att ge ut en serie valda skrifter 
åter ha aktualiserats.10 I det sammanhanget var de ekonomiska 
motiven påtagliga. Strindberg hade börjat känna ett allt större tryck 
från de tre barnen i sitt första äktenskap. De bodde med sin mor i 
Finland, och de två flickorna hade visserligen passerat den ålder där 
de kunde vara berättigade till underhåll, men under de svåra åren vid 
90-talets mitt hade Strindberg inte haft mycket att ge dem. Han ville 
nu gottgöra detta, och i breven till Geijerstam hänvisas uttryckligen 
till barnen: »Ack! om Valda Skrifter kommo till stånd! Barnen behöfva 
så mycket! Stora damer som måste ha klädningar!» (14.4.1899. Brev 
XIII, s 128.) I senare delen av april hade så Geijerstam lyckats slutföra 
sina förhandlingar med de övriga förlag, främst Albert Bonniers, som 
ägde rättigheter till Strindbergs prosaverk. I månadsskiftet april—maj 
reste han åter till Lund och tecknade kontrakt med Strindberg om 
utgivande av Samlade romaner och berättelser, ett serieverk som 
sedan gavs ut under åren 1899—1901. Kontraktet gällde en upplaga 
om 3 200 exemplar och inbringade Strindberg 10 000 kr, av vilka 
emellertid 7 000 gick åt till att lösa ut andra förläggare. Av de reste
rande 3 000 avsattes ungefär hälften omedelbart till barnen i Finland.11 

Geijerstams energiska arbete med Samlade romaner och berättelser 
verkar emellertid även ha aktiverat Bonniers till att ge ut nya upplagor 
av en hel serie strindbergsverk.12 I böljan av hösten 1899 gav Hugo 
Geber också ut den sjätte upplagan av Röda rummet.13 

Bokutgåvorna av dramerna ska behandlas i sitt sammanhang. Här 
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ska bara några ytterligare upplysningar om Strindbergs inkomster 
lämnas. Det måste därvid poängteras att en hel del av pengarna just 
var resultatet av hans dramatiska författarskap, men själv såg han 
Samlade romaner och berättelser som nyckeln till sitt nya välstånd.14 

Att 1899 blivit ett gott ekonomiskt år erkände han själv, men i ett 
brev till barnen i Finland den 19 december försökte han samtidigt 
lägga sordin på deras förväntningar inför framtiden: 

Det har alltså varit ett godt år; om nästa blir lika betviflar jag, ty författeri 
kan ej drifvas som fabriker eller handtverkerier. 

Derför: våren försigtiga med pengarne och inrätten Er som om I ej voren 
rika! (Brev XIII, s 237.) 

Under 1899 hade emellertid barnen Strindberg kunnat leva som om 
de vore smått förmögna. I samband med att ryktesspridning i Finland 
om att han försummade sina barns underhåll nådde honom, redde 
Strindberg inför Karl Staaff, som fungerade som hans advokat i 
denna fråga, ut storleken på det under 1899 utbetalda underhållet. 
Det visade sig att han på detta enda år skickat sina barn 8 375 finska 
mark, eller närmare 6 000 svenska kronor. Denna summa motsvarade 
vid denna tid mer än sex normala industriarbetarårslöner, och som 
ett exempel från kulturområdet kan nämnas att en så uppburen 
skådespelare som Anders de Wahl vid denna tid hade ungefär denna 
summa i årslön.15 Och detta var alltså bara den summa Strindberg 
skickat till sina barn. Han hade dessutom både klarat sitt eget uppe
hälle och betalat av en del gamla skulder. 

Den Strindberg som hösten 1899 satte sig att skriva Gustaf Adolf 
var alltså väl integrerad i den litterära institutionen, såväl materiellt 
som estetiskt. Tiden och utvecklingen hade verkat till hans fördel, 
och han var nu ansedd, accepterad och välbeställd. Kontrasten till 
den nedgångne författare i Paris som ett halvt decennium tidigare 
måst räddas genom insamlingar kunde knappast vara större. Om 
uttrycket »att vara i takt med tiden» är värt något, borde det kunna 
användas om Strindberg vid sekelskiftet. Detta kanske skulle visa sig 
ännu mer på teaterns område, och eftersom han vid denna tid alltmer 
kom att anse det dramatiska författarskapet som sin huvudverksamhet 
ska teatersituationen i Stockholm beskrivas relativt utförligt. Som en 
övergång som ytterligare betonar teaterns betydelse för en dåtida 
författares status i offentligheten kan då nämnas, att medan en roman 
gick ut i 1 000—1 500 exemplar till obetydligt flera läsare, kunde ett 
drama, transformerat till teaterföreställning, nå så många människor 
varje spelkväll. Vartill kommer att tidningspressen alltså var mer 
benägen att uppmärksamma teater än litteratur. 
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Från hovteater till privatteater 
De yttre dragen i 1800-talets samhällsutveckling har hittills skildrats 
relativt knapphändigt. Istället ska teaterförhållandenas förändring i 
Stockholm följas mera utförligt. Detta motiveras inte bara av deras 
betydelse för Strindbergs författarskap, utan även för att de följde 
samma utvecklingslinjer som samhället i stort. Teaterlivets utveckling 
kan därför fungera som ett illustrerande exempel på hela samhällets 
förändring. Här kommer nu först de kungliga teatrarnas förändrade 
villkor att ges en översiktlig skildring. Därefter görs ett svep över 
privatteatrarnas framväxt. Slutligen fokuseras intresset på Albert 
Ranft, den teaterdirektör som vid sekelskiftet skulle ta Strindbergs 
historiska dramatik om hand. 

Vid 1800-talets inträde behärskades den stockholmska teater
världen av de gustavianska hovteatrarna.16 Ansatser till en annorlunda 
organiserad teater hade visserligen funnits tidigt, men i och med att 
Gustaf III 1788 själv tog ledningen över det nya dramatiska teater
företaget var hovteaterhegemonin etablerad. Kungen hade ju redan 
1773 startat sin opera. Han bestämde själv teateranslagens storlek, 
skådespelarna ingick i hovstaten och teatrarnas chefer hämtades 
bland hovfunktionärerna. Gustaf III gjorde sig också ytterst ansvarig 
för repertoaren. Trots att teatrarna låg i Stockholm, vilket med den 
tidens kommunikationer innebar att endast huvudstadens innevånare 
kunde besöka dem, utgick inga anslag från staden. Teatrarnas finan
siering var en ren hovangelägenhet. De gustavianska teatrarna fick 
också viktiga uppgifter för enväldets publika manifestationer. Kungen 
kunde visa sig och låta sig hyllas i samband med föreställningarna, 
han kunde ta med bemärkta gäster till teatern och teaterföreställ
ningar ingick ofta som led i hovfestligheter. Många gånger lånades 
hovkapellet, operans orkester, till slottet i samband med festligheter. 

Även repertoaren tjänade kungens syften. Spelspråket var svenska, 
och svensk dramatik gavs företräde, allt i uppenbart nationellt syfte. 
Som exempel kan andras operan Gustaf Wasa, vid vars tillkomst 
kungen medverkade. Det tidsutsnitt ur Gustav Vasas liv som användes 
som underlag för operan är signifikativt nog lagt så, att befrielsekrigets 
höjdpunkt, stormandet av Stockholms slott och det utländska 
inflytandets utdrivande utgör tyngdpunkten. Samtidsanalogin och 
det politiska syftet är uppenbart. 

Hovteatrarna fick även juridiskt total hegemoni 1798, när Gustav 
IV Adolf, som annars var ganska ointresserad av teater, införde kung
ligt teatermonopol i huvudstaden. 

Hovteatersystemet och dess rester skulle i större och mindre grad 
komma att prägla teaterlivet i Stockholm under hela 1800-talet. De 
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kungliga teatrarna bildade den motvikt som de allt starkare privat
teatrarna hade att spänna sina krafter mot. 

Hovteatrarna rörde sig under sin länga upplösningshistoria i två 
riktningar; både mot att integreras i privatteatersystemet och mot att 
omvandlas till statsteatrar inom ramen för en alltmera borgerligt-
parlamentarisk stat. Efter statskuppen 1809 fick de kungliga teatrarna 
under alla omständigheter för första gången speciella anslag från 
riksdagen. 90% av kostnaderna bestreds visserligen fortfarande via 
hovstaten, men from denna tid kunde riksdagen utöva ett visst 
inflytande över de kungliga teatrarna. En kritisk inställning till verk
samheten började också småningom märkas i riksdagen. Det var 
antimonarkister som ansåg att de kungliga teatrarna inte borde sub
ventioneras, eftersom de var att betrakta som en representationsform 
för kung och hov. Vidare ansåg de bönder som alltmer flyttade fram 
sina positioner i riksdagen att nöjen för huvudstadsbefolkningen inte 
borde belasta skattebetalarna i övriga riket. Den framväxande libera
lismen, slutligen, yttrade sig i röster för att teatrarna i enlighet med 
marknadsekonomin borde drivas som privata företag. 

Det sistnämnda argumentet fick sin praktisk-politiska manifestation 
i kravet på teatermonopolets upphävande. Denna fråga kunde drivas 
med framgång i 1841 års riksdag, där monopolets upphävande sattes 
som absolut villkor för fortsatta riksdagsanslag till de kungliga teatrar
na. Kungen gav med sig, och redan 1842 kunde Anders Lindeberg 
öppna Nya teatern, den första privatteatern i Stockholm under 1800-
talet. Den övertogs efter några år av O U Torsslow, som döpte om 
den till Mindre teatern, och senare av Edvard Stjernström. 

Under 1850- och 60-talen ökade emellertid Kungliga teatern sin 
rörelseenergi. Detta skedde med draghjälp från den uppflammande 
nationalromantiken och genom ett flitigt framförande av den foster
landshistoriska dramatiken. 1863 kom därefter också hovteaterns 
sista verkliga krafthandling. Karl XV köpte då Mindre teatern av 
Stjernström. Detta skedde dels för att äntligen få en ersättning för 
den 1825 nedbrunna dramatiska teatern. Den dramatiska och den 
lyriska verksamheten hade i snart 40 år fått samsas på samma scen. 
Dels skedde det för att bli kvitt en konkurrent, ett tecken så gott 
som något på samhällsutvecklingen. Det gick inte längre, som i 
enväldesstaten, att lösa sådana saker med förbud och konfiskation. 
I det frambrytande kapitalistiska samhällets tid fick tom kungen 
själv finna sig i att använda den nya tidens ekonomiska konkurrens
metoder. 

Inte långt efter Karl XV:s framgångsrika transaktion, som bla 
innehöll en kontraktsparagraf om att Stjernström skulle avhålla sig 
från teaterverksamhet i huvudstaden, böljade emellertid, efter en 
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kort uppblomstring, hovteatern åter långsamt förlora i styrka.17 Två 
tidiga indikationer är den begåvade regissören Ludvig Josephsons 
avhopp 1868 och de ungefär samtidigt nedskurna riksdagsanslagen.18 

Det senare är ett nytt exempel på hur svårt det är att i den »seglivade 
kompromissens» tid urskilja räta och entydiga utvecklingslinjer. De 
kungliga teatrarnas chef, Erik af Edholm, hade nämligen för att öka 
intäkterna upptagit offenbachoperetter, denna utpräglat borgerliga 
genre, till spelning. Dessa ansågs emellertid av sin samtid vara skabrösa, 
och riksdagen reagerade mot deras spelande med att minska anslagen.19 

1875 bröt så Stjernström sitt löfte. Han ansåg att överenskommel
sen redan var bruten, eftersom han inte fått någon regissörspost vid 
de kungliga teatrarna. En sådan skulle ha ingått i överenskommelsen. 
Nu var han istället med och planerade, för att sedan hyra, en ny 
teater på Blasieholmen, Nya teatern.20 Det var en för dåtiden modern 
teater med större resurser och dubbelt så många åskådarplatser som 
Kunglig Dramatiska teatern. Han köpte året därefter teatern, men 
dog själv inom kort. Hans hustru hyrde då ut den till teatermännen 
Ludvig Josephson och Viktor Holmquist, och det var i deras regi 
som den nya teatern på allvar blev en seriös konkurrent till den 
kungliga talscenen. 

Oscar II försökte då tillämpa sin brors metod att köpa ut konkur
renten. Denna transaktion kom emellertid till den liberala pressens 
kännedom, och eftersom Josephson och Holmquist hade optionsrätt 
vid en eventuell försäljning av teatern, fick dessa en kraftig opinion 
till stöd. Oscar II vågade då inte gå förbi dem och köpa teatern av fru 
Stjernström, utan det hela slutade med att Josephson och Holmquist 
fick köpa sin teater.21 De kungliga handlingsmöjligheterna på teater
området hade ytterligare kringskurits av samhällsutvecklingen. Det 
räckte inte längre att lära sig den nya tidens ekonomiska spelregler. 
Man måste ta hänsyn till »allmänna opinionen» också. 

Under 80-talet växte motståndet i riksdagen mot några som helst 
ekonomiska åtaganden för teatrarna. 1887 års riksdag beviljade anslag 
med bara två rösters övervikt, och året därpå avslog riksdagen alla 
anslag till de kungliga teatrarna. Den teaterfientliga argumentationen, 
som var koncentrerad till andra kammaren, byggde på ett liberalt 
marknadstänkande parat med strömningar av antimonarkism och 
frireligiös anständighetsiver. Från lantmannahåll trycktes fortfarande 
på att landets skattebetalare inte borde betungas med huvudstads
befolkningens nöjen. 

För att rädda driften på Kunglig Dramatiska teatern övertogs verk
samheten av den sk associationen. Dess öden har utförligt skildrats 
av Stig Torsslow (1975). Associationen var en sammanslutning av de 
förnämsta skådespelarna på teatern. De utsåg inom sig en direktör, 
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anställde övriga skådespelare och personal samt hyrde teatern av 
staten. De ganska oprecisa konstnärliga villkor staten ställde skulle 
bevakas av en statlig censor, något som teatern fick finna sig i, trots 
att teatercensuren i Sverige avskaffats redan 1872. Formuleringen 
»statlig censor» är egentligen något missvisande. Formellt var censorn 
statlig, vilket kan tyda på att regering och riksdag velat utöva en egen 
kontroll av teaterverksamheten. I praktiken värdet emellertid kungen 
personligen som utnämnde censorerna. De två första innehavarna av 
uppdraget, Erik af Edholm och Carl Snoilsky, verkar ha varit måttligt 
roade av sitt uppdrag. De var uppenbarligen också ense med Oscar II 
om att ge associationen ganska stort spelrum. Deras censorsskap 
sammanföll med den första associationstiden, under vilken Gustaf 
Fredriksson var teaterdirektör. Under denna tid fick teatern också 
behålla förledet »Kunglig» i sitt namn. 

Fredriksson lyckades länge, genom diverse intriger och finter, 
behålla direktörsskapet trots en tilltagande intern kritik. Många av 
hans kollegor ansåg att planeringen på teatern var bristfällig, repeti
tionsarbetet slappt och repertoaren alltför lättviktig. Fredriksson 
själv, »Frippe» kallad, var främst lustspelsaktör och denna preferens 
verkar ha avspeglats i hans repertoar. Inför de yttre svårigheter som 
teatern mötte 1898 avgick emellertid Fredriksson frivilligt, och det 
blev i fortsättningen Nils Personne som ledde associationen.22 

Det teaterhus där verksamheten bedrevs, Lindebergs gamla teater 
från 1842, var vid 90-talets slut hårt slitet, hygieniskt undermåligt 
och, framför allt, brandfarligt. 1897 föreslogs från departementet att 
byggnaden skulle säljas och en annan teater inköpas som ersättning. 
En kommitté tillsattes för att belysa problemen och lägga förslag till 
deras lösande. 

Kommittén, i vilken huvudsakligen ingick folk ur hovkretsarna, 
lade fram sitt betänkande 1898. Man diskuterade där bla motiven till 
att staten skulle delta i teaterdrift överhuvud. En del av de argument 
som används hade fortlevt ända sedan Gustaf III. Man trycker t ex på 
främjandet av den inhemska vitterheten, vårdandet av det svenska 
språket och nationalkänslans stärkande. Man märker i betänkandet 
ett motstånd mot teaterlivets organiserande i kapitalistiska former. 
Detta kommer fram t ex i en oro för att konsten börjat drivas som 
geschäft. Utredningen fruktar att utan statens skydd kan repertoaren 
på landets teatrar i sin helhet hamna på en låg populistisk nivå: 
»Hägnad af staten kan teatern blifva sådan konsten fordrar, lemnad 
helt åt den enskilda företagsamheten blir den sådan den stora mängden 
vill hafva den.» (S 66.) Kommittén är medveten om teaterns betydelse 
för smakutveckling och opinion och vill att staten ska behålla ett 
inflytande över detta. Hovteatern och dess företrädare, förankrade 
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som de var i det gamla samhället, gjorde fortfarande motstånd mot 
den växande privatteatern. Man får emellertid vara försiktig vid 
värderingen av den retorik som här används. Det är svårt att se hur de 
fina orden om konstens försvar till någon större del skulle kunna ha 
bärighet om Gustaf Fredrikssons repertoar. Ställer man dessa två 
faktorer bredvid varandra, förefaller Strindbergs satir från Det nya 
riket ännu giltig. Retoriken om Konsten och dess krav stämmer dåligt 
överens med verksamhetens faktiska trivialitet. Emellertid kom 
associationens repertoar delvis att förändras efter Fredrikssons avgång, 
och kanske vore det riktigare att se betänkandets resonemang i ett 
framåtriktat perspektiv, mot frågans slutgiltiga lösning, den nya 
byggnaden vid Nybroplan och den nya organisation som då följde. 

Betänkandet mynnar ut i förslag om att Svenska teatern, som Nya 
teatern på Blasieholmen döpts om till, skulle köpas in av staten för att 
trygga Kunglig Dramatiska teaterns fortbestånd. För att ytterligare 
göra frågan akut, utfärdade dessutom brandchefen i Stockholm våren 
1898 förbud mot fortsättande av driften i den gamla byggnaden. 

Förslaget behandlades i riksdagen den 27 april 1898, varvid det 
avslogs med knapp majoritet i första och stor majoritet i andra 
kammaren. Därmed hotade nedläggning av hela verksamheten. Under 
sommaren 1898 byggdes det befintliga teaterhuset emellertid om 
med hjälp av insamlade medel, där kungen personligen var den störste 
bidragsgivaren. Man öppnade branddörrar, gjorde nya utgångar, 
åtgärdade de hygieniska förhållandena och, ur konstnärlig synpunkt 
viktigast, man elektrifierade teatern. 

Driften kunde fortsätta, med Personne som ny ledare för associatio
nen. Organisationen förändrades på ett sätt som åter förde Dramatiska 
teatern, som den i fortsättningen kallades, närmare kungen och hovet. 
Censors funktion utvidgades så att friherre Carl Carlsson Bonde, som 
blev associationens tredje censor, fick titeln »Inspector och Censor». 
Denne hade att presidera i ett teaterråd, där dessutom ingick en av 
kungen utsedd intendent, Personne, samt två representanter för 
associationen. Teaterrådet kunde inte rösta ner Inspector och denna 
funktion kom nu att fyllas av en person som på ett helt annat sätt än 
af Edholm och Snoilsky verkligen intresserade sig för teatern. 

Här möter åter en brytning där det är svårt att värdera händelse
förloppet. Samtidigt som hovet skaffade sig organisatorisk kontroll 
över teatern så miste denna sin kungliga titel, anknytningen till de 
gamla pensionskassorna försvagades och associationens eget ekono
miska risktagande accentuerades; allt saker som snarare förstärker 
privatteaterkaraktären. 

Ser man så till repertoaren, möter även där svårigheter att ge någon 
entydig karaktäristik. Under den Fredrikssonska egiden hade den, 
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som antytts, präglats av underhållningsdramatik.23 Under Personnes 
tid som ledare för associationen förändrades repertoaren något. Man 
får akta sig för att överskatta skillnaderna. Fortfarande var det den 
konventionella underhållningsdramatiken som dominerade. En indi
kation på förändringen var emellertid att Strindberg nu kunde komma 
ifråga, något som kan tyckas överraskande med tanke på censorns 
förstärkta inflytande. Som Torsslow påpekat, hade emellertid friherre 
Bonde vissa liberala sympatier, och »så länge det inte var fråga om 
historiska dramer var teaterns censor idel beundran för den store 
författaren» (Bonde 1950, s 29 f), som hans son har uttryckt saken. 

Vid den historiska dramatiken gick alltså gränsen. Dramaten spelade 
istället för Strindbergs nyskrivna verk under 1899 Adolf Pauls båda 
historiska skådespel Kung Kristian II och Karin Månsdotter, represen
tanter för ett högst traditionellt historieskådespel. 

När riksdagen avstyrkte anslagen till hovteatrarna 1888, togs operan 
på privat entreprenad av hovkapellmästare Conrad Nordqvist.24 

Gustaf III:s gamla operahus var emellertid i ännu sämre skick än den 
från Stjernström inköpta dramatiska teatern. Behovet av en ny 
byggnad var akut, men i ljuset av riksdagens inställning kunde ingen 
aktion från statens sida förväntas. Lösningen på den kungligaste av 
de kungliga teatrarnas problem blev, typiskt nog för denna tid, ett 
privat initiativ. Bankdirektören K A Wallenberg bildade ett konsor
tium för byggande av ett nytt operahus.25 Med ett obligationslån och 
ett bidrag från Stockholms stad som finansieringsgrund åtog sig 
konsortiet att till staten överlämna ett nytt operahus samt en reserv
fond om 500 000 kr. Riksdagen accepterade erbjudandet, och när 
byggnaden var klar organiserades driften som ett av Kungl Maj:t 
avhängigt aktiebolag. Den nya operan kom därigenom att drivas av 
det första svenska aktiebolaget med anknytning till staten. Detta är 
ett faktum av mer än kuriosaintresse. Det är tvärtom ett viktigt 
indicium på kapitalismens tilltagande styrka att aktiebolagsformen 
nu kunde göra sig gällande tom inom det gamla samhällets viktigaste 
fäste, statsförvaltningen. 1901 bildades ännu ett konsortium för att 
leverera en ny dramatenbyggnad. Drivande kraft var Norstedt & Söners 
vd G B A Holm, och när huset stod färdigt 1908, organiserades driften 
enligt samma modell som Operan. 

Den första privatteatern i Stockholm, Lindeberg—Torsslow— 
Stjernströms Nya teatern—Mindre teatern, fick ett inflytande på 
Stockholms teaterliv som kom att fortsätta även efter att teatern 
förlorat kampen mot den kungliga konkurrenten och köpts upp av 
denna. Som Harald Noreng( 1967) och Gösta M Bergman (1963) visat 
kom en stor del av Stjernströms personal att stanna kvar i huset och 
ingå i Kungliga teatern. Denna privatteaterskolade ensemble kunde 
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under några år vid 60-talets mitt tillsammans med en ovanligt progres
siv ledning för de kungliga teatrarna fortsätta på sin gamla väg. Med 
en mera lågmäld spelstil förevisade man en repertoar hämtad från det 
andra kejsardömets Frankrike. Därtill lyckades baron Eugène von 
Stedingk, som var teaterdirektör mellan 1861 och 1866, anställa den 
danske balettmästaren och regissören August Bournonville som 
intendent vid Kungliga teatern åren 1861 till 1864. Denne kom att 
betyda mycket för teaterns inre arbetsformer, som under hans tid 
stramades upp betydligt.26 Hans regikonst påverkade inte bara 
baletterna och de stora skådespelen utan kom att verka utvecklande 
även för konversationskomedin. Bournonville efterträddes av sin elev 
Ludvig Josephson, som var intendent från 1865 till 1868. Under 
dessa år kunde det borgerliga franska dramat återfinnas på Kungliga 
teaterns repertoar blandad med svensk fosterlandshistorisk dramatik, 
och Bjornstjerne Bjornson kunde för första gången spelas i Sverige 
med De nygifte, som hade premiär den 1 februari 1866. 

Lindebergs teater skulle inte förbli den enda privatteatern i Stock
holm. Redan 1853 invigdes Södra teatern, och under den återstående 
delen av 1800-talet uppstod en serie mindre privatteatrar.27 De hade 
emellertid alla det gemensamt att de var renodlade underhållnings
teatrar med en repertoar bestående av operetter, komedier och 
lustspel. Den första allvarligt syftande privatteatern i Stockholm efter 
1863 års affär blev den tidigare nämnda Nya teatern, som byggdes 
1874 och som under 70-talets slut och huvuddelen av 80-talet drevs 
av Ludvig Josephson och Victor Holmquist. Deras företag gick 
omkull vid 80-talets slut, varvid teaterbyggnaden köptes på exekutiv 
auktion av Wallenberg och några av hans kollegor, döptes om till 
Svenska teatern och hyrdes ut till Operan medan den nya opera
byggnaden färdigställdes.28 

Det var på denna Nya teatern som Mäster Olof fick sin urpremiär 
och Strindberg överhuvudtaget fick sitt enda fäste i 80-talets teater
stockholm. Det torde emellertid vara felaktigt att alltför mycket 
betona Nya teaterns borgerligt radikala karaktär. Alltsedan tiden vid 
Kungliga teatern under 1860-talet hade nämligen ett starkt romantiskt-
idealistiskt drag i Ludvig Josephsons teatersyn kunnat iakttagas.29 

Det är svårt att i rådande otillräckliga forskningsläge på ett tillfreds
ställande sätt beskriva Nya teaterns repertoar.30 Några iakttagelser är 
emellertid möjliga. Per Lindberg har i sin bok om fadern, August, 
skildrat hur denne förgäves försökte förmå Josephson att ta upp 
Gengangere redan när dramat kom ut i den svenska bokhandeln 1881. 
Det blev istället August Lindberg själv som ett par år senare med sitt 
resande teatersällskap blev den förste i Europa att våga spela Gen
gangere. Ludvig Josephson kom alltså däremot att bli den förste som 

62 



tog upp Mäster Olof. Per Lindberg har redogjort för dess måttliga 
succé och även visat hur det traditionella historiska skådespelet 
fortfarande hävdade sin ställning även på privatteatrarna: 

Föreställningen böljade, som vanligt den tiden, redan klockan 7, men varade 
likafullt till kl. 12. Och då var det inte bara skådespelarna som var matta utan 
också publiken. Recensenterna var intresserade men inte på långt när så odelat 
belåtna som inför teaterns nästa svenska original, Gustaf Baner, av pastor 
E. Evers, prisbelönat av Svenska Akademien! Mäster Olof gick tolv gånger, 
men Gustaf Baner gick 14. (Lindberg 1943, s 46.) 

Enligt Nordensvan (II 1918) spelade Nya teatern samma år även Evers' 
Kristian II. 

Det var först i och med att Harald Molander anställdes som ansatser 
till en scenisk realism skulle bli iakttagbara på Nya teatern. Man får 
emellertid inte heller överskatta Molanders betydelse. Josephson 
dominerade eftertryckligt regiarbetet på sin teater, och Molander fick 
som regel nöja sig med mindre uppgifter.31 

Nordensvans kronologiska redogörelse ger ändå intryck av en viss, 
om än försiktig, realistisk inbrytning på Stockholms teatrar vid 1880-
talets mitt. Utom Mäster O/o/s-premiären och Harald Molanders insats 
kan man peka på ytterligare några inslag i Nya teaterns repertoar som 
t ex Edvard Brandes' Ett besök, Edgren—Lefflers Hur man gör gott 
och Minna Canths Arbetarens hustru. Dessutom fanns på teatern 
Emil Hillberg som en ledande företrädare för en mera realistisk spel
stil. Denna tendens i Stockholms teaterliv förstärktes under August 
Lindbergs intendentskap vid Kunglig Dramatiska teatern spelåret 
1884/85. Lindberg framträdde därvid med sin Hamlettolkning, som 
enligt Nordensvan av den samtida kritiken uppfattades som utpräglat 
realistisk. Lindberg lyckades även få upp Vildanden på repertoaren. 
Om detta skriver Per Lindberg med en tillspetsad sammanfattning : 

Också i iscensättningen bröt Lindberg med traditionen. Figurerna fick tala 
och röra sig, inte framför rampen, utan inne i ett rum, ett rum vars dörrar 
hade foder och dörrhandtag, ett rum där det t. o.m. fanns en kommod. [--] 
En yrkesman av senare årgång, Gustaf Linden, har skrivit om denna föreställ
ning: »Här så go vi kanske för första gången i Norden den nya naturalistiska 
regikonsten» [—] En sak bör här konstateras: 

Redan när Vildanden kom ut i bokform visade recensenterna, de flesta av 
dem, att de inte förstod styckets vare sig storhet eller framtida betydelse. De 
förfasade sig över »den mörka tavla av uselhet och brott», som de menade att 
Ibsen gav i s in pjäs. [---] Man levde ännu - på teatern! - i signaturperiodens 
gråsparvsnaivitet. Vildandsmänniskorna tedde sig som brottslingar och dårar, 
inte som vardagens Envar. (Lindberg 1943, s 151 f.) 

Lindbergs säsong som intendent på Kunglig Dramatiska teatern fick 
emellertid sin huvudsakliga prägel av de vanliga franska komedierna. 
Repertoaren torde i stor utsträckning ha bestämts över hans huvud. 
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Den ansats till en förändring av stockholmsteatrarnas repertoar 
och spelstil som här skisserats blev emellertid aldrig mer än en ansats. 
Lindberg återgick efter bara en säsong till landsortsverksamhet, och 
Harald Molander flyttade efter svåra motsättningar med Josephson 
till Finland. Hans stora insats för svensk teater var ännu ett decennium 
avlägsen. Dramatens repertoar förändrades inte efter associationens 
tillkomst, och den till Svenska teatern omdöpta Nya teatern blev, 
som nämnts, inom några år opera. 

En intressant aspekt på Nya teaterns problem under 80-talets senare 
hälft ger Albert Ranft i sina memoarer. Han inriktar sig på företagets 
effektivitet och pekar på den bristande inre organisationen: 

När t. ex. en generalrepetition på dåvarande Nya teatern (sedermera Svenska 
teatern) var uppsatt på repertoarlistan, hade regissören ej förut haft dekora
tionsuppställning. Man hämtade dekorationerna från magasin, som lågo långt 
avlägsna frän teatern. Personalen kunde gå i timtal och vänta. Generalrepeti
tionen på »Orleanska jungfrun» böljade klockan 6 e.m. och slutade följande 
dag klockan 7 på morgonen. Pjäsen skulle gifvas samma dag. Det berättas, att 
Gurli Åberg, som utförde titelrollen, avlägsnade sig kl. 4 på morgonen utan 
att ha repeterat de två sista akterna. (Ranft 1928, s 161 f.) 

Ranfts memorarer är skrivna långt i efterhand, och han är kanske inte 
riktigt vittnesgill vad gäller Ludvig Josephson som genomgående får 
kritik i memoarerna.32 Om citatet än inte säger något absolut bindande 
om förhållandena på Nya teatern, torde det emellertid säga desto mer 
om Ranft själv och om de problem en teaterföretagare hade att 
brottas med. När den växande borgerligheten blivit tillräckligt stor 
och tillräckligt frigjord från det gamla samhällets estetiska ideal för 
att en seriös privatteater skulle bli möjlig, räckte det inte bara att 
kunna välja en lämplig repertoar och spela den på ett tilltalande sätt. 
En privatteaterdirektör måste också kunna organisera och driva ett 
effektivt och vinstgivande affärsföretag. Albert Ranft själv framstår 
som den förnämste representanten för dessa teaterledare. Redan vid 
sekelskiftet ägde och ledde han ett växande teaterimperium med en 
fast central planering, där de ingående teatrarna såväl repertoar- som 
personalmässigt samplanerades. Ranfts teaterimperium var i stort 
jämnårigt med den högkonjunktur som from 90-talets mitt slut
giltigt skulle föra Sverige in i industriåldern. Liksom truster och 
monopol blev uppmärksammade och omdebatterade inslag i närings
livet i stort redan på 00-talet, lade Ranft samtidigt under sig allt 
större delar av fr a Stockholms teaterliv. Genom honom reformerades 
teaterlivet snabbt i samma mallar som näringslivet i övrigt. 

Fenomenet Albert Ranft har i överraskande liten utsträckning 
uppmärksammats av den teaterhistoriska forskningen. Det finns 
ingen auktoritativ skildring av hans verksamhet, inget försök att placera 
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in honom i ett meningsfullt sammanhang. Den egentliga enda samman
hängande framställningen av hans utveckling till teaterkapitalist är 
hans egna memoarer. Dessa kom bara ut i en första del som behandlar 
tiden fram till sekelskiftet. Detta tidsperspektiv är visserligen tillfyllest 
i detta sammanhang, men som ovan antytts är memoarernas fram
ställningssätt delvis tveksamt.33 Ifråga om yttre data verkar boken 
emellertid tillförlitlig. 

Albert Ranft böljade sin teaterbana som skådespelare i olika kring
resande teatersällskap. Han nämner det inte uttryckligen, men han 
torde ha kommit från ett rätt välbärgat hem. Han verkar nämligen 
ofta ha haft ett ekonomiskt övertag inte bara över sina kollegor utan 
ibland även över sina arbetsgivare. 

Efter några lärlingsår i landsorten kom Ranft tämligen snart in vid 
Kungliga teaterns elevskola, där Knut Almlöf var lärare, men hoppade 
tillsammans med sin bror Gustaf av från utbildningen i början av 
år 1876 för att resa med den skandalomsusade Magda von Dolckes 
teatersällskap. Därefter följde ytterligare några år vid olika resande 
teatersällskap samt en tid vid Södra teatern i Stockholm. 

Så långt torde Ranfts karriär ha liknat de flesta i hans skådespelar-
generation. Inför höstsäsongen 1882 accepterade han emellertid ett 
engagemang som, såvitt man kan bedöma, skulle få vittgående 
konsekvenser för hans fortsatta utveckling. Han tog då anställning vid 
August Lindbergs nybildade sällskap. 

Per Lindberg har berättat, hur Albert Ranft vid tiden för engage
manget hos August Lindberg mest var känd som »vackre Ranft», en 
skådespelare som teatercheferna helst använde i älskar- och komedi
roller. Det blev också huvudsakligen inom dessa rollfack Ranft fick 
tjänstgöra hos Lindberg. Sällskapets repertoar var emellertid för sin 
samtid mycket varierad och avancerad, och spelsättet mera intimt 
och lågmält än som var vanligt. Lindbergs klassikeruppsättningar, 
särskilt Hamlet, var berömda. Det är belysande för spännvidden i 
hans repertoar att det, som nämnts, blev han som kom att genomföra 
den europeiska urpremiären på Gengangere. Detta drama uppfördes 
allra först i Hälsingborg och gjorde succé där liksom senare på andra 
ställen i södra Sverige, i Köpenhamn och Kristiania. Framgången kan 
ha möjliggjorts just av närheten till och besöken i de industriellt, 
ekonomiskt och socialt mera utvecklade grannländerna. En stor del 
av premiärpubliken verkar under alla omständigheter ha varit till
resande danskar. I Stockholm vågade Josephson ju inte spela dramat, 
och när den lindbergska truppen framförde det vid ett gästspel på 
Nya teatern blev framgången måttlig. En episod som belyser de 
realistiska inslagen i Lindbergs teaterambitioner är att han under 
repetitionsarbetet med Gengangere gjorde ett studiebesök på avdel
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ningen för sinnessvaga barn till syfilitiska föräldrar på Kommune-
Hospitalet i Köpenhamn.34 

Även om Ranft inte själv spelade med i Gengangere ägnar han 
uppsättningen stort utrymme i memoarerna, vilket visar att den gjort 
djupt intryck på honom. Ännu på 1920-talet tycker man sig skymta 
inflytelser från August Lindbergs repertoar bakom Ranfts uppfattning 
om vad som är »god» teater. I stridsskriften Min Repertoir från 1921 
återkommer han i inledningen till Lindbergs Gengangere-uppsättning, 
och sedd i sitt rätta historiska sammanhang är följande formulering 
ett försvar just för den teater som genom August Lindberg och Harald 
Molander tog sina första stapplande steg i Sverige på 1880-talet: 

Med god konst menar jag verk, som inom vart olika slag av d rama har mot 
dess krav svarande innehåll och form. Dramatiska verk skola därtill och fram
för allt vara dramatiska. De s kola vidare vara sådana, att de kunna fattas och 
njutas icke blott av det fåtal, som är finsmakare eller den icke obetydligt 
större krets, som tror sig bes tå av dylika, därför att den svär på att en för till
fället modern riktning är den enda rätta och riktiga. Nej, de skola även 
uppfattas och uppskattas av den sunda, från förkonstling eller snobberi fria 
och naturligt kännande del av publiken, som till all lycka alltjämt bildar 
majoriteten bland den teaterbesökande allmänheten. (Ranft 1921, s 8.) 

Slängarna mot fåtalet, finsmakarna och en för tillfället modern rikt
ning är givetvis avsedda för teatermodernismens aktivister kring 20-
talets början. Det är ju inte någon ovanlig hållning att beteckna något 
nytt och kritiskt som tillfälligt och kotteribetonat, medan den egna 
inställningen betraktas som mer eller mindre naturgiven. Faktum är 
emellertid att den teaterestetik Ranft här argumenterar för under 
10-talet alltmer kommit att framstå som naturgiven. Det är detta som 
av kritikerna började betecknas som »teaternaturalism», en användning 
av naturalismtermen som alltså skiljer sig från den inom litteratur
historien gängse. Ranfts krav på att dramatiska verk ska vara drama
tiska kan visserligen läsas som en återspegling av 1800-talets franska 
piêce-bien-fait estetik, men nyckelorden är frihet från »förkonstling» 
och »naturligt kännande». Teatern skulle sträva efter att ge ett intryck 
av verklighet. Publiken skulle i princip kunna känna igen sig själv, 
sina egna miljöer och sina egna problem och glädjeämnen. Scenografin 
skulle så långt möjligt återge verkliga rum, och spelstilen närmade 
sig alltmer vardagligt tal och uppträdande. Denna teaterkonsts svenska 
pionjärer hade varit Harald Molander och August Lindberg på 1880-
talet. Mot sekelskiftet, när Ranfts storföretag etablerades, hade den 
på allvar börjat göra sig gällande, och på 10-talet skulle den bli så till 
den grad etablerad, att den kunde framträda med anspråk på att vara 
den enda möjliga. Det är troligt att Ranft fick denna teatersyn grund
lagd hos August Lindberg. 
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När Lindberg hösten 1884 tillträdde posten som intendent vid 
Kunglig Dramatiska teatern, övertog Ranft sällskapet. Han var 
emellertid troligen ännu inte kapabel att sköta driften och administra
tionen av ett teaterföretag, och sällskapet upplöstes ganska snart. 
Ranft tog därvid anställning som regissör vid Stora teatern i Göteborg 
och reste sedan också med Hjalmar Selander, huvudsakligen i Finland. 

1892 startade Ranft på nytt som teaterdirektör. Han nämner inte 
själv var kapitalet till det nya företaget kom ifrån, men Per Lindberg 
antyder att Ranft vid den tiden skulle ha fått ut sitt tydligen ganska 
stora arv.35 Han hyrde nu Djurgårdsteatern för sommarsäsongerna 
och turnerade i landsorten under vintrarna. Även denna gång övertog 
han stora delar av August Lindbergs personal i samband med att 
denne blev tvungen att successivt avveckla sin verksamhet i Göteborg. 
Till sist hyrde han också därvarande Stora teatern, när Lindberg slut
ligen fick ge upp. Ranfts teaterföretag expanderade nu snabbt. Redan 
1895 skaffade han sig en bas för verksamhet i Stockholm även under 
vintern genom att hyra Vasateatern. Från och med det andra verk
samhetsåret där anställde han Harald Molander som dess regissör. 

Det blev Ranft som köpte Svenska teatern, när operaverksamheten 
flyttade därifrån sommaren 1898. Då hade ju riksdagen tidigare 
avslagit teaterkommitténs förslag att staten skulle införskaffa Svenska 
teatern och flytta Dramatiska teaterns verksamhet dit. 

Ranft har själv i memoarerna skildrat hur köptet gick till. Han 
kontaktade Axel Burman, som 1893 köpt Hirschs andel av teatern.36 

Sedan förhandlade han med K A Wallenberg om köpet. Köpesumman 
bestämdes till 550 000 kronor. Av denna ställde Stockholms Enskilda 
Bank upp med 200 000 som ett uppsägningslån till Ranft med säker
het i teaterbyggnaden.37 Hur Ranft fick kapital till återstoden kan 
inte beläggas, men lånet ger möjligen en fingervisning om hur Ranft 
så snabbt lyckades bygga upp sitt teaterföretag. Han överförde den 
nya tidens kredit- och finansieringsformer även till teaterområdet. 
När privatteatern började visa sin livskraft, kunde teaterbyggnader 
betraktas som reala värden möjliga att belåna. 

Ranft berättar i sina memoarer en anekdot som, vare sig den är 
riktigt återberättad eller inte, ger en illustration till teaterförhållandena 
i Stockholm vid sekelskiftet: 

Konung Oscar II var mycket intresserad av att Dramatiska teatern skulle 
flyttas till Svenska teatern, och när avslaget i riksdagen kom sade man, att han 
i högsta grad ogillade detta beslut. Som köpare av t eaterhuset ansåg jag det 
vara min skyldighet att tala med honom. Jag fick audiens och mottogs ytterst 
vänligt. 

— Ja, sade konungen, hade du kommit till mig genast sedan du avslutat 
köpet, hade du haft kunglig krona på din teater. Med andra ord, du hade, om 
du velat, varit chef för Dramatiska teatern. (Ranft 1928, s 177.) 
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Oscar II :s till intet förpliktande erbjudande illustrerar hur hovteatern 
hamnat på defensiven.38 Sedan den nya tidens teaterkung avgått med 
segern i kampen om det åtrådda teaterhuset, var allt den gamla tidens 
teaterkung hade att komma med ett patetiskt titelerbjudande. Även 
om Ranfts anekdot inte stämmer i sina detaljer, så var hovteatern, 
som tidigare framgått, på tillbakagång vid sekelskiftet. Operan hade 
organisatoriskt överförts till ett aktiebolag med statlig anknytning. 
Dramatens ställning är svårare att rätt värdera, men den drevs alltså 
av ett antal skådespelare, och dess repertoar visade efter Personnes 
tillträde som chef ansatser till förändring. Samtidigt tillkom en stor 
taldramatisk privatscen i Stockholm. Svenska teatern blev efter köpet 
Albert Ranfts flaggskepp, medan Vasateatern en tid i huvudsak fick 
fungera som operettscen. Harald Molander flyttade som intendent 
och regissör över till Svenska teatern. 

Det är viktigt att understryka att Stockholm från hösten 1898 för 
första gången under 1890-talet hade två stora taldramatiska scener 
med seriösa ambitioner. Det fanns nu helt nya förutsättningar för 
Strindberg att nå ut med sin dramatik, något som han själv ganska 
snart observerade. 

Sekelskiftets teaterpublik 
Det är rimligt att anta, att teaterpubliken förändrades ungefär i takt 
med att samhällets ekonomiska strukturer och sociala karaktär i stort 
förändrades. Det bästa materialet för att studera detta gäller visserligen 
Operan, men de tendenser i dess publikutveckling som kan påvisas 
bör i varje fall inte ha varit mindre påtagliga för talteatrarna. 

Som en utgångspunkt för resonemanget kan Strindbergs egen 
skildring av en operapublik tas. Den är hämtad ur Det nya riket och 
får alltså anses syfta på förhållandena under 1870-talet och början av 
80-talet: 

På aftonen är ändå Svenska Folket samlat i teatersalongen. På första parkett
bänken står blomman av nationen; låga pannor, höga skjortkragar, fina frackar. 
De hava ett eget sätt att sitta på orkesterns skrank så a tt det ser ut som de 
skulle stå. Underliga blommor! 

Längre upp på parkett stater och kårer och på amfiteatern sitter den Svenska 
Kvinnan urringad och med solfjädrar döljande vad som är ämnat att ses i 
fågelperspektiv från raderna. 

På första raden: corps diplomatique, en brokig samling förvisade från det 
bildade Europas stater, vilka skola vaka över att icke det krigiska Svenska 
Folket begår några oförsiktigheter. På andra raden sitta stater och kårer, på 
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tredje raden stater och kårer, på fjärde raden hovbetjäningen och på femte — 
ja det vet ingen. (SV 12, s 32 f.) 

Strindbergs satiriska syfte med beteckningarna »Svenska Folket» och 
»den Svenska Kvinnan» har tidigare berörts. Eftersom han just är ute 
efter att håna den gamla centralstatens rester, hov och byråkrati, får 
man också räkna med att han överdriver förvaltningsinslaget i publiken. 
Den föreställning som skildras är ett festevenemang avsett att fira 
monarkens mirakulösa tillfrisknande från — en magkatarr. I ett så 
fånigt sammanhang är Strindberg givetvis angelägen att packa opera
bänkarna med så mycket av sina huvudfiender som möjligt. 

Även om man får räkna med en påtaglig satirisk överdrift från 
Strindbergs sida, så torde hans skildring inte helt sakna fog. Till viss 
del styrks den av Hans Baude (1957), som gjort den enda mera syste
matiska undersökningen av 1800-talets teaterpublik. Baude har 
upptäckt att fr o m 1860-talet finns abonnemangslistorna från opera
verksamheten i viss utsträckning bevarade från Kungl Stora teatern, 
sedermera Kungliga teatern. Åtminstone periodvis innehåller dessa 
listor såväl abonnenternas titel som adress, två faktorer som ger en 
rimlig social karaktäristik. Baude reserverar sig givetvis mot att 
abonnemangspubliken möjligen inte var representativ för publiken i 
dess helhet. 

Spelåret 1868/69, det första av Baudes fyra jämförelseår, hade 
Operan kvar mycket av sin hovteaterkaraktär. Hela 20 % av abonne
mangen löstes av hovet och dess funktionärer, och både kungen och 
änkedrottningen abonnerade personligen på varsin loge utöver den 
ordinarie kungliga logen. Tillsammans med de högre tjänstemännen 
och de många officerarna utgjorde denna grupp så mycket som 65 % 
av abonnemangspubliken. Dessa 65 % får sägas representera den 
teaterpublik som var förankrad i det förindustriella samhället. En 
grupp som är typisk för den nya tiden är direktörer och grosshandlare. 
De utgjorde 1868/69 27% av Operans abonnemangspublik. Under 
senare delen av 1800-talet förändrades sedan dessa proportioner 
snabbt. Den förstnämnda gruppen minskade till 40 % spelåret 1882/83, 
20% 1891/92 och 10% 1907/08. Den senare nämnda gruppen ökade 
i stället, till 40% 1882/83 och 55% både 1891/92 och 1907/08. 
Hov-, ämbets- och officersgruppen minskade alltså även under 90- och 
00-talen utan att någon motsvarande ökning av gruppen direktörer 
och grosshandlare ägde rum. Ökningen föll i stället på en mera hete
rogen borgerlighet. Spelåret 1891/92 förekom t ex för första gången 
ingenjörstiteln i abonnemangslistorna. Den måste ju i eminent grad 
anses representera den frambrytande industrialiseringen. Andra 
kategorier som började förekomma är läkare och lärare. 

Baudes undersökning visar alltså med all rimlig säkerhet att den 
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nya borgerligheten vid sekelskiftet kommit att dominera salongen 
även på Operan, den enda stockholmsteater som vid den tiden ännu 
bar beteckningen kunglig. 

Vad gäller den andra fd kungliga teatern, Dramaten, så hävdar 
Torsslow att dess publik alltid varit påtagligt borgerlig.39 Hans reso
nemang tar sin utgångspunkt i antagandet att Mindre teatern redan 
innan det kungliga övertagandet 1863 etablerat en borgerlig repertoar 
och publik, och att denna tendens bevarats även under tiden som 
kunglig teater. Torsslows argumentation bygger på samtida ögon
vittnesskildringar och förefaller även den välgrundad, och hade 
borgerligheten väl erövrat Dramaten och Operan torde den ha varit 
ännu mera dominerande på t ex Ranfts teatrar. 

Det var alltså den nya tidens människor som publikt skulle bära 
upp sekelskiftesteatrarnas repertoarer, och det var för att tillfredsställa 
denna publiks förväntningar som teaterledarna skulle komma att 
konkurrera om Strindbergs historiska dramer. 

Strindberg och sekelskiftets teatrar 
Åren vid sekelskiftet kom att medföra en paus i Strindbergs prosa
produktion. Efter Legender, som skrevs i september och oktober 
1897, fullbordade han inget nytt prosaverk förrän 1902. Under hösten 
1898 arbetade han en tid, som nämnts, visserligen på Klostret, men 
denna roman fullbordades och publicerades inte, och när den lades 
undan för Advent så inleddes författandet av en lång obruten rad av 
dramer. Strindberg har ingenstans uttryckligen och programmatiskt 
formulerat att denna specialisering av författarskapet skulle hänga 
samman med den nya teatersituationen i Stockholm, men indikatio
nerna på ett samband är mycket starka. OD har inte mycket att 
berätta om Strindbergs teaterkontakter före de stora framgångarna 
under hösten 1899, men i breven, och framför allt i korrespondensen 
med Gustaf af Geijerstam, kan förloppet följas. 

En första indikation på de förändrade teatertiderna torde den 
tidigare nämnda Mäster O lo/-u ppsa 11 n i nge n på Vasateatern ha blivit 
för Strindberg. Redan den 12 maj 1898 uppmärksammade han så att 
Svenska teatern övergått i privata händer och satte detta i samband 
med förbättrade konjunkturer för egen del.40 Omorganisationen på 
Dramaten och starten av den s k andra associationen medförde också 
att denna teater i Nils Personne fick en ledare med helt annat intresse 
för seriös dramatik och för svensk dramatik. Trots att teaterkommittén 
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påyrkat det, verkar omorganisationen däremot inte ha inneburit 
någon förbättring av Dramatens reglemente för författarersättningar, 
något som borde ha varit nog så viktigt för en yrkesförfattare. 1863 
års reglemente med dess snålt tilltagna honorar gällde formellt fort
farande, men en höjning av ersättningarna hade debatterats i flera år 
och författarföreningen hade gjort starka påtryckningar i denna 
riktning. Stig Torsslow har också i en tabell visat att Dramatens 
kostnader för spelrättigheter samt författar- och översättarersättningar 
steg väsentligt under 90-talets sista år.41 Ranfts inträde på marknaden 
torde visserligen betydligt ha ökat möjligheterna till goda inkomster, 
men i första hand ska nog Strindbergs tilltagande intresse för drama
tiskt författarskap ses i ljuset av de ändrade förutsättningarna för att 
överhuvudtaget bli spelad. 

Strindbergs förhoppningar knöts framförallt till Ranft och dennes 
nyförvärvade teater. Under hösten 1898 böljade han bombardera 
Geijerstam i Stockholm med förslag och anvisningar om hur Ranft 
skulle bearbetas. Först gällde det Till Damaskus. I ett brev den 
17 oktober ber han Geijerstam skicka exemplar av de i en volym 
tryckta delarna I och II inte bara till Ranft själv utan även till dennes 
anställda Emil Hillberg, August Lindberg och Harald Molander. Till 
Molander, uppenbarligen den tänkte regissören, ber han dessutom att 
få en del scenografiska förslag framförda. Det uppenbara syftet är att 
visa hur billig en uppsättning kunde bli. Den 29 oktober antyder 
Strindberg att han skulle kunna tänka sig en flyttning till Stockholm 
bla just för att arbeta på att få Till Damaskus spelad. Han vill sam
tidigt veta om de fyra teatermännen på något sätt reagerat. När 
Geijerstam inte omedelbart svarade, följde påstötningar både den 
1 och den 2 november om »de teaterexemplar jag bad om» (Brev XIII, 
s 27). I ett brev som av Eklund daterats ytterligare en dag senare, den 
3 november, kopplas teaterambitionerna uttryckligen samman med 
ekonomiska bekymmer. Nya projekt skisseras därför.42 Ungefär 
samtidigt fick Strindberg uppenbarligen ett brev från Ranft med 
begäranatt få köpa rätten till dramatiseringen a v Hemsöborna. Strind
berg var emellertid vid det här laget tveksam till delar av sin 80-tals-
produktion och var obenägen att låta Hemsöborna spelas. Istället fick 
Geijerstam ett brev som till sin helhet är en detaljerad kampanjupp
läggning för att förmå Ranft att spela Gillets hemlighet, om han nu 
inte ville ha Till Damaskus. Geijerstam skulle kontrollera att Dramaten 
inte hade några sedan 1880 kvarliggande rättigheter till stycket. Där
efter skulle han erbjudandet .till Ranft på villkor att det gavs på Svenska 
teatern och inte på den mindre Vasateatern. Rollerna borde besättas 
med goda skådespelare.som Emil Hillberg och August Lindberg. Det 
fick inte heller snålas på scenografin, och arvodet skulle vara 600 kr.43 

71 



Denna kampanj lyckades så tillvida att Ranft den 21 november 
verkligen köpte rätten till Gillets hemlighet, men för 500 kr. Han 
spelade dock inte pjäsen förrän 1906. Dessförinnan hade Strindberg 
dock hunnit läsa om Hemsöborna, »och ej funnit den så rå som jag 
trodde.» (Brev XIII, s 33.) Han skulle fundera på om den ändå kunde 
spelas, men under tiden bad han Geijerstam kontrollera att inte August 
Lindberg sedan 80-talets slut ännu ägde uppföranderättigheten.44 

När han återkom till ärendet den 21 och den 24 november ansåg han 
sig ändå tvungen sälja Hemsöborna, om det bara kunde undvikas att 
den framfördes som festspel till hans 50-årsdag.45 Någon försäljning 
av Hemsöborna vid detta tillfälle är emellertid inte känd. Ranft 
framförde inte stycket förrän 1903, och då skedde det på den mera 
folkliga Södra teatern. 

Omedelbart efter försäljningen av Gillets hemlighet hade Strindberg 
börjat arbeta på Advent.46 Efter färdigställandet strax innan jul blev 
detta drama nästa föremål för förhoppningar om att kunna övertyga 
Ranft. I ett brev till Geijerstam omkring den 19 december får denne 
anvisning att skynda på med vidarebefordran av manuskriptet till 
Ranft »innan den kopieras!» (Brev XIII, s 56.) Istället för att som i 
fallet Till Damaskus vänta till dess att det fanns tryckta exemplar att 
skicka runt, ville han nu så snabbt som möjligt få pjäsen till den möjlige 
teaterköparen, tom till priset av att skicka originalmanuskriptet. 

Strindberg var redan vid det här laget färdig att göra den nya 
specialiseringen på dramatik till konstnärligt handlingsprogram. 
Dottern Greta i Finland hade berättat att hon uppträtt i amatör
teaterföreställningar och nu skulle debutera vid Folkteatern i Helsing
fors. Uppenbarligen hade hon frågat fadern om denne misstyckte, 
och i ett julbrev till barnen svarade han: 

Jag har nu lagt undan allt annat och egnar mig uteslutande åt teaterförfatteri, 
för att kunna infria de löften jag gaf i min ungdom som teaterförfattare. Har 
nyss slutat ett allvarligt sagospel i stil Andersens Sagor och böljar i morgon ett 
Svenskt historiskt. Ni fö rstår då att jag icke blir ledsen åt Gretas teaterbana, 
då Scenen ju är min egen konst. (Brev XIII, s 59.) 

Det svenskhistoriska skådespel som åsyftas är Folkungasagan, som 
emellertid skulle komma att läggas åt sidan för Brott och brott. 

Strindberg betraktade tydligen det dramatiska författarskapet som 
mycket konkurrensbetonat. När han fick veta att Ranft redan köpt 
ett svensk sagospel, Karl Erik Forsslunds Det otroligaste, var han 
strax beredd ge upp hoppet om Advent. Geijerstam föreslog emellertid 
att pjäsen skulle förvandlas till opera, och att man skulle be Wilhelm 
Stenhammar göra musiken, en idé som Strindberg verkade skeptisk 
till. Han oroade sig för tidsfördröjningen och satte på nytt sitt hopp 
till Hillberg och Molander. De borde inse pjäsens storhet och kunna 
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påverka Ranft. I ett tackbrev till Gustaf och Nennie af Geijerstam 
dagen efter 5 O-årsdagen kan han inte undanhålla ett nästan desperat 
PS: »jag måste bli spelad med Damaskus eller Advent! Måste!» (Brev 
XIII, s 73.)47 

Till födelsedagen kunde Strindberg dock glädjas åt att Ranft tog 
upp Mäster Olof på nytt, i en reviderad uppsättning och denna gång 
på Svenska teatern. Pjäsen stod på programmet månaden ut och 
spelades åtta gånger. Vilken ekonomisk ersättning Strindberg fick för 
detta är inte känt, men att han fick något är troligt.48 

Ett annat av tackbreven efter 5 O-årsdagen — till Carl Larsson — 
belyser teaterförfattaren som insett sin kallelse, men som också hett 
åstundar erkännande av sin förmåga: 

Vid 19 år upptäcker jag den i Sverge icke vanliga gåfvan att skrifva teater. Jag 
var då en halffrom själ som på knä tackade Gud för nåden och började pligt-
enligt odla de dyra anlagen. Men tänk Dig Dig målande kolossala dukar som 
aldrig bli mottagna på utställningen utan som Du måste rulla ihop och bära 
upp på vinden der de få ligga och bli gammalmodiga. Så har jag fått göra i 
flera repriser. Och det är icke sant att jag missbrukade mina gåfvor, ty de 
vackraste styckena Gillets Hemlighet, Herr Bengts Hustru, Damaskus och 
Advent spelas icke! under det att de fulare då och då synas för att försvinna! 
och lemna en våt fläck efter sig! (Brev XIII, s 79.) 

Den 1 februari 1899 vidhåller Strindberg i ett brev till Mathilde Prager: 
»jag skrifver numera endast för teatern.» (Brev XIII, s 83.) 

De omedelbara försäljningsframgångarna uteblev emellertid, och i 
februari skymtade en viss tveksamhet om Ranft. Detta verkar dock 
orsakat av någon fördröjning med ersättningen för Mäster Olof, och 
redan en dag senare bearbetades Geijerstam för att på nytt förmå 
Ranft att läsa A dven t.49 

Trots den tröga försäljningen till stockholmsteatrarna verkar 
Strindberg ändå ha haft känslan av att ha en ledande ställning bland 
Sveriges dramatiker. Det är också möjligt att han i mitten av februari 
uppmuntrades av någon utbetalning från Ranft. I ett brev till sin 
äldsta dotter den 17 februari utlovar han nämligen en mindre summa 
pengar, och avslöjar därefter i en mycket naken formulering de över
väganden en yrkesförfattare med behov av inkomster var tvungen att 
göra: »Men den som eger den i Sverge sällsynta gåfvan att kunna 
skrifva drama, bör odla den gåfvan, ty der är konkurrensen minst, 
och profiten störst.» (Brev XIII, s 95.) Tydligare kan det egentligen 
inte sägas. Visst var det, som brevet till Carl Larsson visar, viktigt för 
Strindberg att nå ut och få erkännande för sin konst, men man kan 
heller inte bortse från att han var tvungen att försörja sig och dess
utom gärna ville ge sina barn ett bättre underhåll. Inriktningen av 
författarskapet från senhösten 1898 och framåt framstår som en 
medveten satsning på det område där inte bara förmågan och möjlig
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heterna att vinna uppskattning var störst utan där även förutsättning
arna till snabba och regelbundna inkomster bedömdes vara bäst. 

I slutet av februari var så Brott och brott färdig och Strindberg 
gjorde upp nya planer. Breven till Geijerstam börjar åter innehålla 
direktiv och anvisningar. Nu skulle man försöka fresta Ranft, inte 
genom att direkt skicka honom manuskriptet, utan bara genom att 
antyda att det fanns och under tiden göra kopior. Förfarandet med 
Advent var en felsatsning som bara ledde till tidsspillan medan Ranft 
hade manuskriptet. Nu gällde det att organisera kampanjen så, att 
pjäsen säkert kunde vara såld redan under våren, vilket Strindberg 
ansåg nödvändigt för att den skulle bli spelad till hösten. 

När inget hänt en vecka in i mars blev Strindberg både uppgiven 
och otålig. Han tolkade tystnaden som att »Sverges teatrar synas vara 
mig stängda.» (Brev XIII, s 109.) Han började därför trycka på om 
avskrifter som kunde sändas till teatrar ute i världen.50 Det enda 
kända resultatet blev att Strindberg sände en kopia av Brott och 
brott till Leopold Littmansson i Paris för översättning och vidare
befordran till Antoine på Théâtre Libre. Översättningen diskuteras 
i en hel serie brev till Littmansson.51 

I breven till Geijerstam fortsatte hugskotten att flöda. Den 15 mars 
ville Strindberg att kampanjen för Advent nu skulle överflyttas till 
Dramaten. Den 22 mars reagerade han irriterat på underhandskritik 
han uppenbarligen fått från Ranft mot slutet på Brott och brott. 
Ranft, vars bevågenhet Strindberg så hett eftertraktade, betecknas nu 
som »Fårskallen R.» (Brev XIII, s 117.) Något bestämt besked verkar 
emellertid inte ha kommit, och den 14 april frågade Strindberg: 
»Sofver Den Ryslige Ranft på mina pjeser?» (Brev XIII, s 128.) Redan 
den 29 april var attityden dock åter en annan. Strindberg var nu 
beredd till drastiska åtgärder för att öka möjligheten att bli spelad. 
Han kunde rentav tänka sig ta anställning hos den man som en månad 
tidigare betecknats som en fårskalle : 

Som Du ser har jag spårat in igen på min bana som ju Dramat lofvade bli en 
gång, men genom outredda krafter gick på sned. Dramats form lockar mig 
mest och jag har många planer liggande. 

Frågan är om ej jag borde lefva närmare teaterverlden, eller i den. Jag skulle 
ej ha något emot vara dramaturg hos Ranft för 1,800 Kronor. Vill Du fråga 
honom? (Brev XIII, s 130.) 

Eftervärlden torde aldrig få veta på vilket sätt Geijerstam sovrade 
bland alla Strindbergs infall och idéer. Hade detta senaste uppslag 
realiserats skulle det sannolikt ha fått vittgående konsekvenser för 
den svenska teaterhistorien. 

Under våren 1899 lyckades emellertid inte konstellationen Strind
berg—Geijerstam sälja vare sig Till Damaskus, Advent eller Brott och 
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brott till någon teater. Det materiella resultatet av satsningen på 
dramatik hade alltså uteblivit, och det är lätt att förstå Strindbergs 
otålighet, irritation och ombytlighet. Situationen skulle emellertid 
snart bli en helt annan, när de första historiska dramerna blev klara. 
Detta förtjänar att understrykas både för det intryck förhållandet 
måste ha gjort på Strindberg och för den indikation det ger om 
tänkesätt och värderingar inom samtidens teater. Den historiska 
dramatiken bedömdes uppenbarligen ha betydligt större möjligheter 
att vinna framgång och publikt intresse. Vare sig det nydanande jag
dramat Till Damaskus, det religiösa sagospelet Advent eller samtids
dramat Brott och brott hade passat. Med de historiska skådespelen 
skulle Strindberg däremot visa sig svara mycket väl mot den samtida 
teatervärldens förväntningar. 

Om försäljningen av Folkungasagan har såväl Per Lindberg som 
Stig Torsslow skrivit. Lindbergs intresse motiveras av den roll som 
August Lindberg spelade i sammanhanget, och Torsslow bygger i viss 
mån vidare på Lindbergs uppgifter.52 

Folkungasagan sändes till Geijerstam den 20 april 1899.1 ett med
följande brev visar Strindberg sin osäkerhet om dess litterära värde. 
Däremot anser han att det är anpassat för teatern: »Härmed ett dram, 
om hvilket jag endast vet att det är spelbart (4 dekorationer).» (Brev 
XIII, s 128.) Därefter övergår han omedelbart till affärerna: »När Du 
läst det och Gernandts antagit, ber jag Dig lemna det till Ranft utan 
att renskrifva.» Nu var det uppenbarligen åter så bråttom att han var 
villig skicka originalmanuskriptet till Ranft. I Per Lindbergs bok finns 
en kostlig anekdot om hur August Lindberg sedan kom att få läsa 
manuskriptet : 

Jag var engagerad vid Dramatiska teatern, och Strindberg vistades i Lund. 
Folkungasagan, Gustaf Vasa, och Erik den fjortonde voro då i faggorna. Gustaf 
af Geijerstam hade dem om hand och gick omkring och släppte opp dem som 
pappersdrakar. 
- Kom ut på mitt landställe, Mas! skrek han till mig, och du skall få läsa 

någonting som kommer att göra dig galen av glädje. Jag kom, och han slängde 
ut Folkungasagan genom ett fönster, så att jag skulle få sitta på en bänk och 
njuta i ro. Jag läste så att jag med ens tyckte mig kunna den utantill. 
- Det gör mig ont att du inte får vara med om det här, för det ska Ranft ha. 

Nu kommer en härlig tid, ska du se! 
- Ska Ranft ha Folkungasagan? 
- Jo jo men, du! Han har en avskrift som han har läst, och snart skall jag 

också ha svaret. Jag kan vänta det när som helst. 
Några dagar därefter ringde han på ifrån Gernandts kontor och bad att få 

tala med mig. Ranft hade återsänt Folkungasagan! 
- Är det inte en himla förb. karl, den där Ranft, ropade han, när jag kom 

till honom. Han reser sin väg och sänder tillbaka en pjäs som den här. Strind
berg är dessutom kommen från Lund. Vad är nu att göra? 
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- Så vitt jag förstår är det bara det att jag går till baron Bonde och ber att 
få läsa upp stycket för honom. 
- Djäklar i det, Mas, du säger något! (Lindberg 1943, s 395 f.) 

Det är inte riktigt att Lindberg vid denna tid var engagerad på Drama
ten, utan han var faktiskt anställd hos Ranft. Det stämmer heller inte 
att Strindberg skulle ha kommit upp från Lund. Han lämnade inte 
skånestaden förrän den 20 juni, och redan den 8 juni bär OD en 
anteckning om att Lindberg skrivit och berättat att han läst upp 
Folkungasagan för Bonde. Detta senare är alltså uppenbart korrekt. 
Det är möjligt att Geijerstam faktiskt handskades så vårdslöst med 
Strindbergs manuskript som historien antyder. När Strindberg några 
månader senare skickade Erik XIV till Geijerstam fick denne en liten 
gliring som motivering för detaljerade transportanvisningar. Det 
skulle arrangeras, »så att ej ms släpas ut till landet i öppna segelbåtar!» 
(Brev XIII, s 172.) Däremot kan inget säkert sägas om Ranft verkligen 
hade haft en kopia, eller om han enligt Strindbergs anvisningar verk
ligen haft originalet. Detta triviala faktum är inte helt betydelselöst. 
Det kom nämligen senare att råda en viss osäkerhet om Ranft hade 
refuserat Folkungasagan. Hade han verkligen haft originalet hade det 
ju varit naturligt att han så snart som möjligt hade »återsänt» detta, 
möjligen utan att ge något bestämt besked. Geijerstam tolkade 
emellertid uppenbarligen Ranfts återsändande som ett avböjande, och 
nästa steg i händelseförloppet blev att August Lindberg uppvaktade 
Personne och Bonde på Dramaten med pjäsen: 

Carl Carlsson Bonde kallade till sig Personne, Dramatens direktör, och för
djupade i ett av det Bondeska marmorpalatsets skinnsoffor sutto vi båda, med 
Baronen bakom sitt väldiga skrivbord, och jag läste som man läser i ungdomens 
vår, och så att den heliga Birgitta kunnat bli omvänd, August Strindbergs 
Folkungasagan. 

Det var tyst en lång stund efter slutet, då Dramatiska teaterns inspektör tog 
ordet och talade : 
- Ja, ett sådant verk som det vi nu hört, kan Dramatiska teatern icke neka 

att uppföra. (Lindberg 1943, s 396.) 

Enligt Per Lindbergs framställning gav August Lindberg omedelbart 
Strindberg muntligt besked om detta i Stockholm,just som Strindberg 
skulle stiga in i en droska för att åka till stationen och tillbaka till 
Lund. Detta är uppenbart felaktigt, eftersom Strindberg fick Lind
bergs skriftliga redogörelse till Lund den 8 juni. Uppenbarligen har 
emellertid Lindberg i efterhand fört samman två skilda händelser. 
Strindberg skulle nämligen, när han hoppade in i droskan, ha bett 
Lindberg ombesörja en notis i pressen om att Folkungasagan antagits 
av Dramaten. Sådana notiser infördes i stockholmstidningarna två 
veckor senare, när Strindberg verkligen befann sig i Stockholm.53 Det 
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bör ha varit vid detta tillfälle, när Strindberg på vägen från Lund 
passerade Stockholm på resa först ut till Geijerstam och von Steijern 
på mälaröarna och sedan återigen på resan ut till Furusund, som över
enskommelsen om Folkungasagan slutgiltigt gjordes upp. Som framgår 
av Strindbergs brev till Geijerstam den 11 juni hade nämligen Bonde 
visserligen reagerat positivt men inte gett något avgörande besked: 
»August Lindberg skref mig till att han läst Folkungasagan för Baron 
Bonde och Personne. Bonde fann den 'storartad' o. s. v. Kostnads
förslag uppgöres. Men definitivt antagen kunde jag ej finna den var.» 
(Brev XIII, s 145.) En och en halv månad senare, den 10 augusti, 
skrev Strindberg ett brev till Lindberg där han refererar till »scenen 
på Du Nord» (Brev XIII, s 180). Uppenbarligen åsyftas ett möte i 
Stockholm mellan Strindberg, Geijerstam och någon representant för 
Dramaten, sannolikt Personne. Restaurang Du Nord låg granne med 
dåvarande Dramaten och spelade enligt Torsslow stor roll för teaterns 
representation. Detta möte bör ha ägt rum under senare delen av 
juni, och det bör ha varit vid detta tillfälle som överenskommelsen 
om Folkungasagan träffades, och Lindberg uppmanades ombesörja 
notiser i tidningarna. 

För att teckna historien om Gustaf Vasas antagande till spelning 
blir det nödvändigt att gå några veckor tillbaka i tiden. Detta drama 
färdigställdes dagarna efter att August Lindberg läst Folkungasagan 
för Personne och Bonde, och Strindberg var snar att gripa efter de 
möjligheter som Lindbergs initiativ erbjudit. När manuskriptet den 
11 juni skickades till Geijerstam skriver han nämligen i följebrevet: 
»August Lindberg bör straxt få läsa pjesen efter Dig, och döma om 
den hör till Ranft eller Dramaten! Han sköter nemligen mina pjes-
affärernu!»(BrevXIII,s 145 f.) Ett samtidigt brev till Lindberg ställer 
också ett antal förslag om hur de vidare diskussionerna skulle föras. 
Den öppning som nu hade yppat sig att få de historiska dramerna 
spelade bidrog till Strindbergs beslut att lämna Lund och resa upp till 
Stockholm. Den 16 juni meddelade han dottern Greta: 

Saken är nemligen den, att jag står i begrepp att fara upp till Stockholm för 
att göra upp rörande två nya dramer Svensk-Historiska (Folkungasagan 5 
akter, och Gustaf Vasa 5 akter, som äro färdiga och inlemnade) Jag skall då 
möta med bl. a August Lindberg och Gustaf af Geijerstam. (Brev XIII, s 147.) 

Den personligt och känslomässigt motiverade längtan till hemtrakterna 
som tidigare påvisats parades alltså med insikten att det vore bättre 
att »lefva närmare teaterverlden». 

Den 13 juni hade Lindberg telegrafiskt begärt att få läsa Gustaf 
Vasa och uppenbarligen fått manus via Gernandts. I Per Lindbergs 
bok finns ett brev återgivet utan datumangivelse som emellertid bör 
ha tillkommit i detta sammanhang. Efter att Lindberg läst Gustaf 
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Vasa skrev han till Strindberg och uttryckte sin entusiasm och lovade 
att själv ta ytterligare initiativ om ingen annan ville spela de historiska 
dramerna: »Om Personne försover sig. Om Molander inte vaknar och 
Ranft ingenting ser, så skaffar jag mig tio tusen kronor och reser med 
dina historiska dramer genom allt Skandinaviskt land.» (Lindberg 
1943, s 398.) Oavsett om Per Lindberg återgivit faderns brev korrekt 
eller inte, så är det genom dennes dokumenterade handlande klart 
belagt vilket djupgående engagemang Strindbergs nya historiska 
dramer väckte hos honom. Detta är inte något betydelselöst konstate
rande. Att pjäserna kunde utlösa detta spontana och aktiva handlande 
hos en av dåtidens ledande svenska teatermän är ett starkt belägg för 
hur rätt Strindberg träffat. Samtidens teatervärderingar var redo att 
acceptera även de nyskapande elementen i hans historiska dramer. 

Gustaf Vasa diskuterades sedan i samband med överenskommelsen 
om Folkungasagan. Av Strindbergs redan nämnda brev till Lindberg 
den 10 augusti framgår att Personne i samband med köpet av Folk
ungasagan fått någon form av muntligt löfte om förtur även till 
Gustaf Vasa. Tydligen fick han manuskriptet till läsning och lovade 
snabbt besked. Redan den 27 juni skrev nämligen Strindberg till 
Geijerstam och frågade: »Hvar är Lindberg? Har I fått igen Vasasagan? 
Hvad sade Personne?» (BrevXIII, s 155.) I ett brev till förlaget samma 
dag frågade han »om manuskriptet på Vasasagan återlemnades ordent
ligt af Personne?» (Ibid.) Manuskriptet återkom, men besked dröjde, 
och redan två dagar senare skrev Strindberg till Geijerstam och ville 
gå vidare: 

Gernandts skref i dag att Vasasagan är renskrifven; alltså återbekommen från 
Personne—Lindberg. Vet Du Personnes omdöme? Vet Du om han vill ha pjesen 
åt Dramaten? Eljes, fråga Gernandts i telefon om de hörde något! Vidare: 
anser Du ej att jag b ör framtvinga ett svar? Icke bör jag väl låta skrinlägga ett 
stycke hos Dramaten bara för att hindra Ranft spela ett mitt stycke. 

När nu Erik XIV blir färdigt, och om Personne ej då svarat definitivt om 
Gustaf Vasa, d. v. s. krånglar, så lemnar jag väl Erik XIV direkt till Ranft. Jag 
har icke råd att vänta till 1901 på Lindberg! och jag behöfver Hillberg bättre! 
(Brev XIII, s 155 f.) 

Formuleringen om Lindberg och 1901 styrker riktigheten hos det av 
Per Lindberg återgivna brevet. När Lindberg erbjöd sig att själv tuméra 
med de historiska dramerna, varnade han nämligen Strindberg att det 
kunde ta något år att förbereda projektet. 

Nu handlade emellertid Ranft snabbt, och den 9 juli köpte han 
uppföranderätten till Gustaf Vasa i Stockholm och Göteborg för 8 % 
av bruttot. I överenskommelsen infördes även en tidsgräns. Senast 
den 15 november 1899 skulle han ha spelat stycket.54 Enligt Per 
Lindberg skulle någon av Ranfts agenter ha avslutat köpet efter 
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telegrafisk påstötning från teaterdirektören i London. Strindberg 
berättar emellertid i ett brev till Nils Andersson den 14 juli att Ranft 
själv varit ut till Furusund och genomfört affären, varvid även roll
besättningen diskuterats.55 Tydligen hade Ranft stärkt sin förhand
lingsposition genom att hävda att han aldrig refuserat Folkungasagan. 
Detta framgår av Strindbergs redan flera gånger berörda brev till 
August Lindberg den 10 augusti, där han också sammanfattar sin syn 
på händelserna: 

Som Du sett af tidningarne har jag öfverlåtit Gustaf Vasa åt Ranft, och ämnar 
Ranft åtspörja Dig om Du vill spela Göran Persson. Hvarför jag sålde stycket 
till Ranft berodde derpå 1° att jag aldrig erhöll något svar från Personne, som 
lofvat efter en natts läsning säga ett ord 2° emedan mitt sväfvande aftal med 
Personne var bygdt på en osanning: nemligen att Folkungarne voro refuserade 
af Ranft. Detta var ej fallet; Ranft hade endast begärt uppskof. 3° Gustaf af 
Geijerstam som bevittnade scenen på Du Nord, ansåg min medgörlighet fram
kallad af den supponerade refusen, och rådde mig anse något aftal med 
Personne om Gustaf Vasa såsom obefintligt då Personne ej svarat ett ord. 

För öfrigt: var det ej en absurditet att jag skulle intrigera mot mig sjelf för 
Dramaten, der Gustaf Vasa icke kan spelas af brist påpassande skådespelare? 

Nu är äfven Erik XIV färdig och ämnad att af Ranft spelas på nyåret 1900, 
efter Gustaf Vasa som ges la november i år! (Brev XIII, s 180.) 

De närmare omständigheterna kring avtalet om Erik XIV är inte 
kända, och Folkungasagans fortsatta öden ska beröras senare. Den 
detaljerade redogörelsen har emellertid visat, hur Strindberg i och 
med författandet av de historiska dramerna upplevde något av ett 
genombrott hos teatrarna. Inte nog med att alla de tre historiska 
dramerna var antagna av Gernandts för att ges ut i bokform under 
hösten 1899. De var också alla tre antagna för spelning av någon av 
landets två förnämsta talscener, vilka förvärvat spelrättigheterna i 
skarp konkurrens med varandra. Kontrasten till det tröga portgångs-
föret med de tidigare dramerna är uppenbar. Denna utveckling är 
viktig att notera, eftersom den visar hur väl Strindberg med sin 
historiska dramatik svarade mot den svenska teatervärldens förvänt
ningar om god, spelbar och publikdragande dramatik. Det måste 
också ha haft betydelse för Strindbergs egna ambitioner att han, när 
han satte sig att skriva Gustaf Adolf, hade nått sådan framgång med 
de tidigare historiska dramerna. 

Teatrarnas repertoar och den historiska dramatiken 
Den enda större undersökningen av 1800-talets svenskhistoriska 
skådespel är Gerda Rydells, som kom ut redan 1928. Nya undersök
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ningar har i flera omgångar aviserats, men ingen har ännu fullbordats. 
Trots sin ålder står sig också Rydells framställning väl, och för att 
teckna bakgrunden till Strindbergs historiska dramatik får den anses 
tillfyllest. 

Rydell startar sin redogörelse med Beskows Erik XIV från 1827. 
Detta skådespel får bilda inkörsporten till 1800-talets historiska 
dramatik, en startpunkt som kritiserats av bl a Stig Torsslow.56 Denne 
vill se rötterna i den gustavianska tiden och låta Kellgrens och Gustaf 
III :s Gustaf Vasa vara portalverket. Det har möjligen undgått Torsslow, 
att Rydell koncentrerar sig på 1800-talets mellersta del. En av hörn
pelarna i hennes framställning är det offentliga mottagandet och 
bedömandet av de historiska skådespelen. För att teckna det formliga 
»genombrottet» för den historiska dramatiken vid 1800-talets mitt, 
såväl vad gäller spelfrekvens som erkännande, är det tidiga 1800-talets 
ljumma intresse en lämplig utgångspunkt. 1830-talets start, eller 
nystart, för genren fick ingen särbehandling av kritiken, och Rydell 
kopplar på ett intressant sätt samman detta faktum med rådande 
värderingar kring genrernas hierarki: 

Men om 30-talets kritik sålunda till en viss utsträckning observerat och intres
serat sig för det nya historiska dramat, så är det dock nödvändigt att stryka 
under, att det inte tycks vara i egenskap av historisk, denna nya dramatik 
väcker dess uppmärksamhet. Detta är så långt ifrån fallet, att man tvärtom 
icke ännu tycks komma på den tanken, att det historiska dramat är en genre 
för sig eller att historiskt ämnesval skulle ge v erket någon särskild rangplats. 
[---] Det är m.a. o. den patriotiska synen på det historiska dramat, som inte 
finns i 30-talskritiken. Ty nationalmedvetande saknas också nästan helt och 
hållet i Palmblads Beskowkritik, fast han sysslar med ämnen, som borde förut
satt sådant och Beskow ingalunda var så sparsam med patriotiska deklamatio
ner. Bristen på patriotisk tendens i bedömandet av det historiska dramat är en 
av de viktigaste olikheterna mellan 30-talets teoretiska funderingar och 60-
talets. (Rydell 1928, s 54 f.) 

Rydells jämförelse mellan 1830- och 60-talen blir på detta sätt både 
konstruktiv och instruktiv. Frågan om genrens tidigaste uppkomst 
blir i detta sammanhang mindre viktig än frågan om dess förändrade 
betydelse i det allmänna teater- och genremedvetandet. Denna är 
givetvis kopplad till ett brett fosterländskt uppsving vid samma tid, 
något som i sin tur kan ha haft många orsaker. Det kan ha varit en 
avläggare av vidare europeiska nationalistiska strömningar, men det 
kan också ha varit ett bålverk mot hotande tendenser i samtiden, rest 
av ett gammalt samhälle på defensiven. Det viktiga i detta samman
hang är emellertid konsekvenserna för synen på den historiska 
dramatiken: 

Det är 60-talets starka patriotiska historieintresse, som gör, att man utan vidare 
sätter likhetstecken mellan nationellt och historiskt, ty den svenska nationali
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teten hade ju enligt denna tids uppfattning aldrig nått en kraftigare eller mera 
typisk utveckling än i sin bragdrika historia. (Ibid, s 60.) 

Därför fick den historiska dramatiken vid 1800-talets mitt sin rang
plats bland de dramatiska genrerna och därför fick den sin speciella 
utformning, sina speciella genreregler. 

Allteftersom det historiska ämnet som sådant tillmättes en större 
och större betydelse för värderingen av dramatiken, förstärktes kravet 
på att det dramatiska förloppet skulle nära ansluta till kända historiska 
fakta. När det historiska innehållet etablerats som ett värde i sig, 
förde det med sig förväntningar om att detta historiska innehåll 
också skulle vara »korrekt» återgivet. Om 1860-talet skriver Rydell 
vidare : 

Klarare än förr är nu medvetandet, att det historiska ämnesvalet redan i och 
för sig ger ett särskilt värde. [---] Under det historiskt intresserade 60-talet blir 
fordran på anslut ningen till historien allt starkare. Ju mera författaren lyckas 
att få med av dess framställning och ju mindre han själv diktar till, dess säkrare 
kan han vara om att skörda erkännande. [---] Denna oförställda glädje över de 
rent historiska sakrepetitioner, som skådespelen så ofta ge, är mera påfallande 
i dagspressen än i den mera lärda kritiken, där sådana konstgrepp föraktas 
som alltför enkla och barnsliga. 

Dagspressen tillmäter det historisk a skådespelet ett högt värde ur folkupp-
fostringssynpunkt, särskilt på grund av dess patriotiskt-h istoriska karaktär, 
och detta är väl ock så ett av skälen till att man håller så starkt på den histo
riska troheten. (Ibid, s 91.) 

Med »den mera lärda kritiken» avser Rydell alltså bedömare utanför 
dagspressen, i första hand tidskrifternas kritiker. Det bör påpekas att 
denna verksamhet inte var omfattande under 1800-talet, och att 
dagspressen fick allt större och större betydelse för den estetiska 
bedömningen och idealbildningen och detta inte bara kvantitativt. 
Som tidigare påpekats hade utvecklingen framåt sekelskiftet nått 
därhän att de skickligaste, namnkunnigaste och mest avancerade 
kritikerna verkade i dagspressen. Rydell har också tidigare i sin fram
ställning påpekat, att kritikerna visserligen ofta förnekar att den 
historiska troheten skulle vara nödvändig, men att denna läpparnas 
bekännelse lika ofta motsägs av att författarnas avsteg från detta krav 
därefter noggrant påpekas.57 Som kommer att framgå senare var 
detta något som förekom ännu vid sekelskiftet. 

Det korrektiv som användes för att pröva skådespelens historiska 
exakthet var givetvis den samtida historieskrivningen. Denna har 
tidigare berörts, men det förtjänar att upprepas att dåtidens krav på 
historieskrivningens vetenskaplighet inte på något sätt stod i motsats 
till sådant som patriotisk tendens, protestantisk enögdhet och 
koncentration på stora gestalter, kungliga hjältar och krigiska triumfer. 
Sådana inslag betraktades tvärtom som bekräftelser på att skildring
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arna verkligen var »riktiga». Som tidigare visats kunde reaktionen ännu 
vid 80-talets böljan bli stark, om någon ifrågasatte dessa principer för 
historieskrivning. De stod i motsatsställning till den framväxande 
kritiska offentlighetens krav på att allt i princip var möjligt att ställa 
under debatt. Denna syn på vad som var historia får ses som seglivade 
rester från det gamla samhället. Den gjordes giltig även vid författandet 
av historiska skådespel. 

Hur mekaniskt historieskrivarnas redogörelser kunde översättas till 
dramatisk form visar Rydell genom en detaljerad jämförelse mellan 
Fryxells och Afzelius' skildringar av Västerås riksdag och Frans 
Hedbergs gestaltning av samma händelser i Dagen gryr från 1863.58 

Överensstämmelsen visar sig ända ner till det enskilda ordvalet. Tom 
ett i förstone så uppenbart intrigdramatiskt inslag som att de samman-
svurna gömmer sin skriftliga överenskommelse under en gravsten har 
Hedberg hämtat från historieskrivarna. 

Än tydligare blir de historiska skådespelens tendens, när Rydell 
analyserar skildringen av de historiska gestalterna. Nyckelordet i 
denna analys är »idealisering». Rydell framhåller denna intention som 
ett ofrånkomligt element i den historiska dramatiken. »Även notoriska 
oduglingar och förbrytare som Erik XIV och Johan III måste putsas 
upp till ett visst mått av respektabel värdighet.» (Ibid, s 208.) Vidare 
betonas att detta krav inte bara var isolerat till författarnas ambitioner 
utan väl förankrat i brett omfattade estetiska uppfattningar. Såväl 
teaterpublik som kritiker förväntade sig den. Här är det heller inte 
fråga om att »den mera lärda» kritiken skulle ha en avvikande uppfatt
ning. Rydell skalar fram tidskriftskritikernas åsikter i frågan: 

De historiska karaktärerna ägnar alltid granskaren stor omsorg åt. Att dessa 
skulle likna den bild, historien gett av dem, var självklart. Men det räckte 
dock inte till att bara låta en person »ibland träda fram och tala över tidens 
händelser och tänkesätt», som författaren låtit ske i En konung. Resultatet 
hade där endast blivit »en kos tym utan lefvande ande». Theodor Hagberg hade 
också försökt att följa historien så noga som möjligt i sina bilder av Karl XI 
och Karl XII. Men k ritiken finner, att han endast framställt karaktärsskelett, 
ej levande personligheter. 

Man fordrar, att det skall finnas något karakteristiskt hos det historiska 
dramats figurer, och med detta menar man huvudsakligen, att dessa inte få 
framställas som vanliga människor, som vem som helst. (Ibid, s 76.) 

Rydells analys visar alltså hur tidsbundna estetiska uppfattningar 
kunde framföras med en terminologi som lätt för tankarna fel för 
sentida tolkare. Efter att ytterligare ha granskat kravet på karaktärs
teckning drar hon följande slutsats: 

Det är tydligt, att denna fordran på karaktärsteckningen ofta endast är ett 
idealiseringskrav. [---] De positiva dragen få alltså inte fattas, och helst skall 
den historiska uppgiften, som är dessa personer given, lysa igenom och hålla 
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dem uppe som en fast ryggrad. Särskilt var det naturligtvis viktigt, att de 
nationella hjältarna inte gjorde sig skyld iga till handlingar, som voro tv ivel
aktiga i något avseen de, om också en vanlig dödlig skulle kunnat tillåta sig 
dem mera opåtalt. (Ibid, s 77.) 

Inför studiet av Strindbergs historiska dramer är det viktigt att hålla 
Rydells bestämningar i minnet. De historiska hjältarna fick »inte 
framställas som vanliga människor» med dessas fel, brister, tvivel och 
ordinära psykologi. Deras karaktär skulle präglas av deras historiska 
mission, vara utan vandel och på ett värdigt sätt kunna representera 
Sveriges forna storhet. Detta är regler som även tangeras fransk
klassicismens dogm om den tragiske hjälten. 

De historiska skådespelens huvudpersoner uppträder emellertid 
inte bara som offentligt-representativa gestalter. Redan vid mitten av 
1800-talet förekommer hemmiljöer och familjeförhållanden som 
inslag i de svenskhistoriska skådespelen, något som internationellt 
kan återföras till både Schiller och Shakespeare. Rydell bestämmer 
dessa inslag som embryonala: 

Jag har redan förut visat, att den historiska intrigkomedien egentligen är en 
hybridform av historiskt och borge rligt skådespel och äv en framhållit starka 
borgerliga insla g i personteckningen i Blanches Engelbrekt. I själva verke t 
framställs aldrig en historisk figur som uteslutande historiskt-p olitisk. Man 
måste även se det ansikte, han vänder mot sin familj, d. v. s. hur han framträder 
som en vanlig borgare, i rent mänskliga förhållanden. (Ibid, s 252.) 

Rydell varnar för att alltför mycket betona detta drag i denna periods 
historiska dramatik. Hon drar slutsatsen att de borgerliga dragen i de 
historiska skådespelen vid 1800-talets mitt oftast är påtagligt ytligt 
påhängda och mekaniskt applicerade. Den mycket speciella person
teckning och det krav på idealisering hon tidigare påvisat blir över-
bestämmande, och inslagen av intimsfärsskildring får ingen djupgående 
betydelse för genren. 

Sammanfattningsvis kan alltså fastslås att de historiska skådespelen 
till sin tendens låg nära de läroböcker för skolbruk som skildrats av 
Tingsten. Dessa skådespel ingick i ett sammanhang som låg nära 
kungamakten, hovet, centralstatens kulturella och ideologiska institu
tioner, däribland främst de kungliga teatrarna. Det var fråga om en 
sista livskraftig gren på den representativa konstens träd. När Rydell 
talar om »den patriotism, som bildar det historiska skådespelets mest 
genomgående stämningstonfall» (ibid, s 235), så har hon därmed 
också fastställt att det räknades som fosterländska handlingar att 
skriva, spela, åse och kommentera historisk dramatik. Det gick under 
återstoden av 1800-talet överhuvudtaget inte att skilja begreppet 
»historiskt skådespel» från dess fosterländska konnotationer. 

Innan uppmärksamheten riktas mot de historiska skådespelens 
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betydelse för teatrarnas spelplaner ska ytterligare en av Rydells 
iakttagelser refereras. Det gäller författarnas ambitioner att ordna 
sina verk till sammanhållna dramacykler, där de ingående delarna 
oförmedlat kan gå över i varandra. Även här är det Schiller och, 
främst, Shakespeare som är förebilderna. Det intressanta är emellertid 
inte förebilderna utan betydelsen i samtiden. Rydell ser det som ett 
utslag av »historisk grundlighet» (ibid, s 128) och att man hade 
ambitionen att »ge en så fullständig bild som möjligt av ett historiskt 
skede.» (Ibid, s 128 f.) Detta är viktiga iakttagelser. Dramacykel-
strukturen motiverades inte minst av genrens nära anslutning till 
historieskrivningen. Att kunna dramatiskt gestalta en hel historisk 
epok torde ha varit en rangprestation i tjänstemannaförfattarnas tid, 
en rangprestation som låg snubblande nära »riktig» historieskrivning 
och som borde ha fört med sig extra stor uppskattning och uppmärk
samhet. Martin Lamm har, apropå Strindbergs historiedramatiska 
författarskap vid sekelskiftet, talat om dennes »outsläckliga poly-
historiska ärelystnad» (Lamm II 1926, s 108). Det är en formulering 
som sannolikt kunnat vara giltig även för de tidigare svenska 1800-
talsdramatiker, Beskow, Börjesson o a, som satsade sina krafter på 
hela dramacykler. Det bör ha varit fråga om en ärelystnad som strävade 
till erkännande i det officiella sammanhang som ovan omnämnts. 

De mest grandiosa av alla kända planer i den här vägen torde trots 
allt ha varit de som Strindberg gjorde upp vid sekelskiftet. Han 
återupplivade de gamla ambitionerna i förstorad form och gjorde, 
som tidigare visats, upp långa listor över planerade historiedramer. 
Stora delar av dessa genomfördes också under några års tid. Det torde 
inte råda någon tvekan om att Strindberg verkligen lekte med tanken 
att skriva något som bra mycket skulle ha liknat en sammanhängande 
dramatisk gestaltning av den svenska historien. Hans strävan att 
ordna de historiska dramerna i trilogier får också ses i detta ljus. Det 
bör även påminnas om att han, när han vid samma tid överarbetade 
Svenska öden och äventyr, uttryckligen hade ambitionen att de nu 
skulle kunna »läsas i familj och skola.» Önskan att få sina litterära 
verk accepterade för bruk inom det svenska skolväsendet måste tolkas 
både som längtan efter erkännande från det officiella Sverige och som 
en beredskap att anpassa sig till dess värderingar. Liknande intentioner 
bör ha legat till grund även för de storslagna historiedramatiska 
planerna. Med tanke på den nära anknytning som rådde i allmänna 
medvetandet mellan historieskrivning, historiedramatik och foster
ländskheten som idé, kan Strindberg inte sägas ha syftat till något 
mindre än ett nationellt genombrott. Med hela svenska historien i 
dramatisk form som merit skulle han ha tilltvingat sig erkännande 
även från de kvarvarande resterna av det gamla samhället. Han skulle 
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redan i sin livstid ha etablerat sig som nationalförfattare även i en 
äldre mening. 

1800-talets historiska skådespel gjorde sina första insteg på teatrarna 
vid mitten av 40-talet. Våren 1846 spelade Kungliga teatern Erik XIV 
av Börjesson och Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar. Hösten 
1847 kom en hel våg av historiska skådespel att framföras, men sedan 
skulle det dröja till in på 60-talet, innan genren fick verklig livskraft 
på scenerna. Under detta decennium, från 1862toml870, framfördes 
ungefär 15 skådespel som kan hänföras till denna genre.59 Samtliga 
spelades inom Kungliga teaterns ram, och de allra flesta på Kunglig 
Stora teatern. Denna, dvs gamla operahuset, var efter införskaffandet 
av dramatenbyggnaden 1863 utom för lyrisk verksamhet även avsedd 
för »det stora dramat». Att de historiska skådespelen placerades på 
denna scen torde inte bara ha berott på att de var utrymmeskrävande. 
Det säger även något om den status de hade i genrehierarkin. 

Efter 1870 blev det betydligt glesare mellan de historiska skåde
spelen i teatrarnas spelplaner. Efter att Ludvig Josephson, med sina 
rötter inom Kungliga teatern under 60-talet, övertagit den konstnär
liga ledningen av Nya teatern, förblev den historiska dramatiken 
heller ingen exklusiv angelägenhet för de kungliga scenerna. 

Några år in på 90-talet gjorde den historiska dramtiken emellertid 
sakta sitt återinträde på stockholmsscenerna. I böljan av år 1893 
upptog Dramaten Melins lilla Vid Breitenfeld, som höll sig kvar på 
repertoaren ända till 1905 och spelades sammanlagt 117 gånger.60 I 
december 1894 sattes Regina von Emmeritz upp, och denna Topelius-
pjäs spelades under ett års tid 33 gånger. I maj 1896 var det så dags 
att återuppliva Hedbergs Dagen gryr till Gustaf Vasa-jubiléet. Samma 
sommar och av samma anledning framförde Ranft även H Frödings 
Med Sveriges allmoge på Djurgårdscirkus, som tillfälligt bar namnet 
Arenateatern. 1897 spelade han, som flera gånger påpekats, Mäster 
Olof på Vasateatern. 

Därmed är det dags att bredda perspektivet och mera generellt 
försöka skildra de stora taldramatiska teatrarnas repertoar vid den tid 
när Strindberg återvände till det historiska dramat. 

Samtidigt med att Ranft lät framföra Mäster Olof på Vasateatern 
1897 vann även Dramaten påtagligt bifall med ett stort prestigestycke. 
Spelåret 1897/98 verkade nämligen August Lindberg vid teatern, och 
man satte därvid upp Hamlet, så att Lindberg kunde framträda med sin 
omtalade tolkning av huvudrollen. Lindberg hade, enligt Nordensvan, 
stor framgång och Hamlet framfördes hela 30 gånger. Ännu större 
publikframgång hade teatern emellertid med ett stycke av helt annat 
slag, nämligen Henrik Christiernssons Gurli, som gjorde en formidabel 
succé och spelades 70 gånger under detta enda spelår. Georg Norden
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svan, som själv följde stockholmsteatrarna som kritiker vid sekelskiftet, 
säger i sin bok 20 år efteråt om denna pjäs: 

Gurli var idel banalitet och gottköpsvara, en paradroll för fru Hartman, som 
där hade tillfälle att kläda ut sig, dansa ett solonummer, tala franska, vara 
yrhätta och sentimental m.m. Gurli var just ett stycke av den art, som sänkte 
»landets främsta scens» nivå och anseende. (Nordensvan II 1918, s 440 f.) 

Anseendet får väl då antas ha sjunkit bland kritiker och konnässörer. 
Publiken uppskattade den ju däremot, och ur teaterns synpunkt var 
det inte minst viktigt att den drog in pengar. 

Påföljande spelår började Dramaten på allvar få känna av konkur
rensen med Ranft. Redan under våren 1898, medan Dramatens 
fortsatta öden var som mest osäkra, lämnade både August Lindberg 
och Lina Sandell ensemblen för att ta anställning hos Ranft. Emil 
Hillberg hade redan tidigare tagit samma steg. Den kamp om de 
ledande skådespelarna som skulle bli ett stående inslag i förhållandet 
mellan Dramaten och Ranft var därmed inledd. När Ranft så förvärvade 
Svenska teatern tog repertoarkonkurrensen också fart. Denna yttrade 
sig inte bara i en tävlan om publiken och om att tillfredsställa 
kännarna och skaffa sig anseende. Tidvis var det också knivskarp 
konkurrens om spelrättigheterna, inte bara till Strindberg, utan även 
till aktuella utländska succéer. Torsslow har berättat om hur Personne 
hösten 1898 köpte en fransk pjäs efter att bara ha läst om den i paris
tidningar; detta för att hinna före Ranft. Konkurrensen kunde alltså 
upplevas som så påtaglig att den överlagda repertoarplaneringen fick 
stå tillbaka för en kortsiktig tävlan om internationellt glittrande 
succépjäser. Personnes första spelår verkar överhuvudtaget ha varit 
bristfälligt planerat. Han hade visserligen ambitionen att spela mycket 
svensk dramatik, att föra in Strindberg på Dramaten samt att åter
införa Shakespeare på spellistorna, men inledningsvis fick han i 
mycket fortsätta Fredrikssons linje med franska och tyska lustspel.61 

Nordensvan anser att spelårets behållning var Adolf Pauls Kung 
Kristian //, som spelades 37 gånger. Han poängterar också effekterna 
av skådespelarförlusterna och exemplifierar detta med att man för
sökte spela Hamlet utan Lindberg. Misslyckandet blev totalt, och det 
blev bara en föreställning. 

I jämförelse med Dramaten står sig Ranfts första säsong på Svenska 
teatern betydligt bättre i Nordensvans ögon. Inledningen skedde med 
Bröllopet på Ulväsa, alltså ytterligare ett exempel på det historiska 
skådespelets återinträde, och därefter följde en ganska jämn blandning 
av svensk och utländsk, seriös och lätt dramatik. Publikframgångar 
blev bla Gustaf af Geijerstams Storklas och Lillklas och dansken 
Edgard Höjers komedi Familjen Jensen, men den mest uppmärk
sammade uppsättningen blev Hauptmanns Väfvarne i Harald Molanders 
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regi.62 Nordensvan sammanfattar spelåret på Svenska teatern: »Det 
första spelårets spellista är både väl planlagd, värdefull och omväx
lande. [---] en spellista, som spänner över vidsträckta områden, från 
djupaste tragik till lätt skämt och godlynt saga.» (Ibid, s 447.) 

Ranft torde alltså med sitt startår på Svenska teatern ha skaffat sig 
ett visst försteg i konkurrensen med Dramaten. På båda teatrarna 
böljade det historiska skådespelet göra allvarliga inbrytningar och 
erbjuda program som kunde bli både publikframgångar och medföra 
konstnärligt anseende. Ranft rentav invigde sin teater med denna 
genre, och Dramatens största publikframgång under året blev Kung 
Kristian II. När Personne så inför spelåret 1899/1900 fick bättre tid 
och möjlighet att planera sin repertoar och började söka lämplig 
dramatik, resulterade detta bla i försöken att förvärva spelrättig
heterna till Strindbergs historiska dramer. 
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GUSTAF ADOLFS TILLKOMST 

De föregående kapitlen har i flera tematiska linjer fört framställningen 
fram till den tidpunkt, när Strindberg övergav försöken att skriva ett 
drama om Karl IX och istället riktade blickarna mot Gustaf II Adolf. 
Avsikten med detta kapitel är att kronologiskt skildra framväxten av 
dramat Gustaf Adolf och de händelser i samtiden som direkt kan ha 
påverkat arbetet. Huvuduppmärksamheten kommer därvid att riktas 
dels mot Strindbergs studie- och utkastarbete, dels mot de offentliga 
reaktionerna vid publiceringen respektive teaterframförandena av 
de tre historiska dramerna från våren och sommaren 1899. Vad 
gäller Harald Molanders uppsättningar av Gustaf Vasa och Erik XIV 
kommer ingen större uppmärksamhet att riktas mot själva föreställ
ningarna. En särskild avhandling om Harald Molanders regissörsgärning 
är nämligen aviserad. Intresset fokuseras istället på de kritikerreak
tioner som kan ha påverkat Strindbergs arbete på Gustaf Adolf. 

Förarbetena till dramat finns förtecknade i appendix, och de 
beteckningar för respektive utkastblad som där införts kommer att 
användas även här. Uppmärksamheten riktas nu först mot mitten av 
september 1899. 

»Carl IX är undanskjuten för Gustaf Adolf!» 
Rubrikens ord är redan tidigare citerade och hämtade ur Strindbergs 
brev till Gustaf af Geijerstam den 17 september 1899. Det är den 
första indikation vi äger på arbetet med det nya dramat. Efter att 
under en dryg månad ha tvekat om inriktningen på sitt arbete och 
prövat flera olika projekt, skulle Strindberg nu målmedvetet och envist 
bita sig fast i ambitionen att skriva ett drama om Gustaf II Adolf. 
Det skulle emellertid inte komma att bli någon kort och intensiv 
konceptionstid som fallet varit med de närmast föregående historiska 
dramerna, vilka skrivits på ungefär en och en halv månad vardera. 
Arbetet med Gustaf Adolf kom att fortgå oavbrutet i nästan sex 
månader, en av de längsta tillkomsttiderna för något strindbergsdrama. 

Samma dag som brevet till Geijerstam avgick även ett brev till 
dottern Kerstin i Österrike, där det bla heter: »Bald will ich Gustaf 
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Adolf dramatisieren und dann heimsuche ich auch Böhmen und 
Donau. 'Der Schwede kommt!'» (Brev XIII, s 201.) Redan här finns 
en anvisning om en av orsakerna till Strindbergs snabbt uppflammande 
och stabilt etablerade intresse för Gustaf II Adolfs historia. Troligen 
greps han av affiniteten mellan dennes tyska fälttåg och sin egen 
»erövring» av Tyskland och sina resor i detta land. Det tydligaste 
exempel som kan nämnas är kanske hans sista tyska resa, den som 
inspirerade kapitlet Beatrice i Inferno, och som från Stettin gick via 
Berlin och genom de stora tyska skogarna till Donau. Man kan också 
hänvisa till den rörelse söderut som följde efter att Strindberg mött 
Frida Uhi i Berlin och de gift sig på Helgoland för att sedan bosätta 
sig hos hennes föräldrar vid Donau. Redan i detta sammanhang hade 
han också associerat till trettioåriga kriget och den svenska framryck-
ningen till Sydtyskland. När Kerstin fötts ville Strindbergs svärmoder 
att barnet skulle döpas katolskt, något som ledde till en akut konflikt. 
I ett brev till Leopold Littmansson den 31 juli 1894 skildrar Strind
berg denna händelse i följande ordalag: 

Svärföräldrar och Gro ss-dito äro ultra katoliker. De ville döpa barnet katolskt 
absolut, men vi unga v ille inte. Då lockade ma n först med ver ldsligt gull; så 
vräkte man ut oss. Derpå smygdöpte man barnet. Då bröt 30-åra kriget ut och 
jag som Alter Schwede slog katolikerna i ett stort slag. (Brev X, s 175.) 

Även i två följande brev till Littmansson används trettioåriga kriget 
som referensram, och när samma händelser sedan inspirerade framställ
ningen i Klostret hösten 1898, använde Strindberg denna formulering: 
»Och att vi skulle böija leka om trettioåriga kriget härnere väntade 
jag icke. Men akta er, ni: svensken kommer! och tar sin dotter med 
sig på trossen, ty hon är svensk undersåte.» (S 141.) Man noterar den 
rent verbala överensstämmelsen med det ovan citerade brevet till 
Kerstin. Skrivandet av Gustaf Adolf innebar för Strindberg en identi
fikationsmöjlighet som gjorde det möjligt för honom att återuppliva 
sina egna upplevelser.1 Det har mångfaldiga gånger övertygande 
dokumenterats hur Strindberg i sitt författarskap hämtade inspiration 
från sitt eget liv. För en författare med denna litterära teknik torde 
igenkänningsmöjligheterna i ett historiskt stoff ha stor betydelse för 
arbetsmotivationen. 

Som nämnts i kapitlet om August Strindbergs hemkomst finns det 
anledning tro, att han redan tidigt gjort enstaka utkast till flera av de 
planerade historiska dramerna. Ett av de bevarade utkasten till 
Gustaf Adolf (nr 1 i appendix) avviker på ett signifikant sätt från de 
övriga och torde vara en sådan tidig skiss. Den kan alltså mycket väl 
ha tillkommit redan under våren 1899. Detta är det enda utkast i 
vilket Strindberg planerat att förlägga någon del av dramats handling 
utanför Gustaf II Adolfs tyska fälttåg. Landstigningen i Tyskland 
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skulle här ske först i tredje aktens böljan, medan de två första 
akternas innehåll anges som »Gustaf Adolf och Ebba Brahe» respektive 
»Gustaf A. och Maria Eleonora». Man kan bara spekulera om vilken 
dramatisk handling Strindberg tänkt sig under dessa etiketter, men 
det är lätt att förstå den litterära fantasi som i ett första idéstadium 
hakat sig fast vid berättelserna om Gustaf II Adolfs ungdomskärlek 
till Ebba Brahe och kanske även den äventyrliga frieriresan till Maria 
Eleonoras Berlin. Ett drama utfört enligt denna skiss skulle mycket 
väl ha kunnat präglas av kärlek, intriger, hemliga incognitoresor och 
privatäventyr på ett sätt som skulle ha legat 1800-talets underhåll
ningsdramatik nära. 

Om Strindberg än haft några sådana planer, torde de redan ha varit 
övergivna när arbetet med Gustaf Adolf på allvar inleddes. En anteck
ning i OD den 19 oktober omtalar att manuskriptet till Gustaf Adolf 
blivit nersölat med utslaget bläck. Det anges vara samma manuskript 
som den 19 september blivit belyst med ett solspektrum. Anteck
ningen i OD den 19 september lyder i sin helhet: »Satt på morgonen 
och planerade Gustaf II Adolf. Ett solspektrum i alla regnbågens 
färger föll på papperet; sannolikt bildadt af termometern som är af 
glas; eljes oförklarligt!» Det är mycket möjligt att det rent bokstavligt 
är samma pappersark Strindberg talar om i båda fallen. Det enda 
aktuella blad som fläckats av bläck är nr 2. Det är ett dubbelt folio 
som nu fungerar som omlägg till ett antal av de övriga utkasten. 
Troligtvis har det redan tidigt haft denna funktion. Strindberg brukade 
göra sådana omlägg till sina utkast, och den prydligt textade titeln 
mitt på arkets framsida visar funktionen.2 Denna sida har emellertid 
kring titeln fyllts med anteckningar och skisser, varibland finns en 
plan över hela dramat. Den är försedd med förklarande anteckningar 
som i flera omgångar utökats. Redan här har händelseförloppet slutits 
inom tyska fälttågets ram, från landstigningen till Lützen. Antalet 
scener är emellertid ännu bara sju och de beledsagande förklaringarna 
antyder den klassiska tragedins utvecklingskurva från en inledande 
hybris till tredje aktens peripeti och en förlösande bikt i slutet.3 

Denna utvecklingskurva relateras tydligt till huvudpersonens ökade 
religionstolerans. Detta kan illustreras med den anteckning som 
beledsagar akt III, München: »Höjdpunkten. Tolerans. Protestanterna 
emot; upplyste despoten.» Redan i 1 fanns detta tema antytt genom 
den enda utvecklande anteckningen på detta utkast. Den hör där till 
scenen i Regensburg i akt III och lyder: »Han skyddar Katolikerna». 
Religionsfriheten är det första tema som säkert kan beläggas i arbetet 
på Gustaf Adolf. 

Samtidigt med att de första utkasten började formas inleddes också 
ett omfattande studiearbete. I ett ursäktande brev till Fredrik Vult 
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von Steijern den 22 september förklarar Strindberg sin osynlighet 
med att han dagen innan fått en sändning böcker om Gustaf Adolf 
och fördjupat sig i dem. Göran Stockenström har belagt hur dessa 
böcker kommit Strindberg tillhanda.4 Det var den sedermera ganska 
kände författaren Gustaf Jansson, då en tid anställd vid Gernandts 
förlag, som för Strindbergs räkning ombesörjde lån på KB. Jansson 
uträttade ett liknande ärende en månad senare. I det fallet finns 
Strindbergs beställning bevarad i ett brev till Gustaf af Geijerstam. 
Uppenbarligen ingick det på något sätt i förlagets service att förse sin 
mest kände författare med material. I KB:s utlåningsjournal finns 
följande boklån antecknade på Gustaf Jansson den 21 september 
1899: Droysen, Gustaf Adolf. 1 —2, Ranke, L.v., Wallenstein, Afzelius, 
Sv. fokets sagohäfder. 8,9, Läse-bibliothek, Historisk. 1, Fryxell, 
Berättelser ur sv. hist. 4- uppl. 6, Cronholm, Sv. historien under 
Gustaf II Adolfs regering. 1—6. Av relevanta böcker som Strindberg 
själv med viss säkerhet redan ägde kan nämnas Starbäcks Berättelser 
ur svenska historien, Odhners Lärobok i Fäderneslandets historia för 
skolans högre klasser och Wallis' Illustrerad verldshistoria.5 I samtliga 
dessa tre verk finns det marginalmarkeringar kring Gustaf II Adolf i 
de exemplar som finns bevarade i Strindbergs efterlämnade bibliotek. 
Anmärkningsvärt är att Strindberg alltså inte själv ägde relevanta 
delar av Afzelius och Fryxell, vilka sannolikt varit huvudkällorna till 
de tidigare historiska dramerna. 

Här ska inte göras något systematiskt försök att analysera Strind
bergs sätt att använda sina historiska källor. Endast i speciella fall 
kommer iakttagelser att göras om var han hämtat historiska fakta. En 
fullständig skildring av konceptionen ur denna aspekt skulle kräva 
alltför stort utrymme. Det är en forskningsuppgift som skulle motivera 
en helt egen studie.6 I detta sammanhang ska redogörelsen för 
Strindbergs läsning ses i huvudsak som ett sätt att visa den stora 
omfattningen av hans studier inför Gustaf Adolf och därmed ge en 
anvisning om hans högt ställda ambitionsnivå. 

Den 25 september skrev Strindberg till Håkan Gillberg i Lund och 
bad att ur den boksamling han magasinerat hos »Lilla Bokhandlaren» 
få uppsänt de resterande delarna av Anreps Svenska Adelns Ättar-
taflor, och efter ytterligare någon veckas studie- och utkastarbete var 
han den 3 oktober färdig att meddela en annan av lundavännerna, 
Nils Andersson, att Gustaf Adolf »ligger planlagd.» (Brev XIII, s 206.) 
Ordvalet antyder att Strindberg nu ansåg sig ha fört arbetet fram till 
en punkt, där den färdiga dramatexten skulle kunna börja utformas. 
Det är också möjligt att visa på en grupp tidiga utkast av så avrundad 
karaktär, att en sådan tolkning blir möjlig. 

De utkast det här rör sig om är nr 4—15 i appendix. Strindberg har 
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här böljat arbeta med att problematisera det i traditionell svensk 
historieskrivning alltför mekaniska sammanfallet mellan politiskt-
militära och religiösa frontlinjer. Nu är det heller inte bara genom 
religionsfrihetstemat som det tyska fälttåget ifrågasätts. I en anteck
ning till första akten jämställs den svenska hären och flottan vid 
landstigningen med Jomsvikingarna, vilket ju omedelbart etablerar en 
associationssfär av plundring och härjning omkring det svenska 
ingripandet i Tyskland. I en anteckning till den avslutande scenen vid 
Lützen för han också in en del av det citat ur Psaltaren 37:3 som 
berörts i kapitlet om hemkomsten: »Blif i ditt land!» 

En antydan till klassisk utvecklingskurva finns kvar i detta utkast, 
så ligger t ex Miinchen-scenen ännu i tredje akten och betecknas 
fortfarande som »Höjdpunkten», men utökningen av antalet scener 
har gjort den mindre märkbar än i den mera koncentrerade skissen 
på utkast nr 2. Redan här gör sig alltså en tendens märkbar att pressa 
in mer och mer i dramat, att ta med alltmer av historieböckernas 
fakta. 

Utkastgruppen nr 4—7 har gradvis utvecklats till gruppen nr 8—15. 
Studerad som en skiss över hela dramat skulle nr 8—15 ge denna 
scenföljd: Akt I Scen I Ekskogsstrand på Usedom, Scen II Svenska 
lägret, Scen III Frankfurt an der Oder samt onumrerade Berlin och 
Spandau; Akt II Auerbachskeller i Leipzig, Tåget till Mainzdalen 
genom Thüringen, Frankfurt am Main; Akt III Tillys läger, Ingolstadt-
Lech, München; Akt IV Alte Feste, Wallensteins läger, Lützen. 
Denna utkastgrupp är uppenbart en utveckling av gruppen nr 4—7. 
Sambandet visas redan av att nr 7, som nämnts i appendix, överförts 
till den senare gruppen. Scenföljden är också i huvudsak densamma. I 
det nya utkastet har det svenska lägret efter landstigningen fått ett 
eget scennummer och Frankfurt an der Oder har tillkommit. Magde
burg har bytts ut mot Spandau, men av nr 10 framgår att Spandau-
scenens tänkta innehåll just skulle vara återberättandet av Magdeburgs 
förstöring. I akt II har scenen i Thüringen lagts till sent. Den finns på 
nr 11 inklämd mellan tidigare skrivna rader. Tillys läger i akt III kan 
mycket väl vara tänkt som en del av händelseförloppet vid Ingolstadt-
Lech. Det är osäkert om Strindberg här tänkt sig en eller två scener. 
Samma är förhållandet med Alte Feste och Wallensteins läger i akt IV. 
Erfurt och Naumburg, som ingår i det tidigare utkastet, finns först 
inskrivet på nr 13 men har senare strukits. Sammanfattningsvis har 
alltså ytterligare några scener pressats in, främst i dramats böljan, och 
kompositionen har avkortats till fyra akter. Huruvida detta senare är 
resultatet av något förbiseende i samband med klippnings- och 
lackningsförfarandet eller avsiktligt går inte att avgöra. Med tanke på 
att Erik XIV har bara fyra akter är det ju mycket möjligt att Strind
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berg vid något tillfälle tänkt sig denna indelning även av Gustaf Adolf. 
Resultatet av den ytterligare tyngden till dramats inledning och 
minskandet av antalet akter blir emellertid att Mtinchen-scenen, som 
fortfarande ligger i akt III och betecknas som »Höjdpunkten», förskjuts 
mot slutet. Den klassiska tragedikompositionen böljar upplösas. 

Tematiskt följer de två utkastgrupperna varandra väl. Den senare 
gruppen ger med nya detaljer och förlopp ytterligare komplikation 
åt religionstemat. Fronterna mellan de olika trosriktningarna och 
deras utövare upplöses. Likaså utvecklas tanken på Gustaf II Adolfs 
intervention i Tyskland som obehörig, som ett rent härnads- eller 
härjningståg. Nya motiv för detta måste alltså presenteras, och i en 
enda liten rad på nr 11 introduceras ett tema som ska bli centralt i 
Gustaf Adolf: »Kungstanken. Romersk konung. Begäret vexer!» 

Den grupp av utkast som här senast beskrivits är det mest om
fattande förarbete till dramat i sin helhet som föreligger i samman
hängande form. Detta arbetsläge svarar väl mot Strindbergs ord i 
brevet till Nils Andersson att Gustaf Adolf ligger planlagd, och att 
han nu skulle kunna »skrifva ned» (Brev XIII, s 206) dramat. Med 
dessa utkast klara kan man mycket väl tänka sig att Strindberg i 
början av oktober trodde sig redo att böija utforma den slutliga 
dramatexten. Det skulle emellertid inte bli så. 

Folkungasagan inför kritikerna 
Den 7 oktober 1899 kom Folkungasagan som det första av Strindbergs 
nya historiska dramer ut i bokhandeln.7 Trots att man allmänt 
räknade med att stycket skulle spelas på Dramaten senare under 
säsongen och trots att intresset redan böljat vändas mot den förestå
ende Gustaf Fasa-premiären, recenserades Folkungasagan inom en 
vecka i sju stora dagstidningar och blev därmed snabbt bedömd av 
landets ledande litteraturkritiker. Denna relativt stora uppmärksamhet 
torde inte bara avspegla offentlighetens intresse för Strindbergs 
författarskap. -Flertalet av kritikerna vittnar också om att genren som 
sådan motiverar intresset. Tidningarna anser sig särskilt skyldiga att 
uppmärksamma ett drama med motiv ur den svenska historien. Ofta 
relateras detta också uttryckligen till författaren. Efter den närmast 
föregående produktionen, som varit så svår att förstå och acceptera, 
är det extra välkommet att just Strindberg åter vänt sin skaparkraft 
till den historiska dramatiken. 

Som redan tidigare framgått hade Folkungasagan varit färdig redan 
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i april, och under det mellanliggande halvåret hade såväl Gustaf Vasa 
som Erik XIV färdigställts. Dessa senare verk skiljer sig emellertid 
i mycket fråii det första. Folkungasagan bär spår av sin position i 
Strindbergs författarskap. Det är ett övergångsarbete, eller en för
övning, till den nya inriktningen. Om Mäster Olof fått sin karaktär av 
ungdomligt uppror och trots i historisk gestalt, så gällde det nu att 
åstadkomma ett möte mellan de historiska motiven och skuld-, 
försonings- och botgörarproblematiken i postinfernoproduktionen. 
Det oskyldiga försoningsoffret Magnus Eriksson i Folkungasagan 
blev det första försöket i denna riktning. 

Resultatet har blivit mera av medeltida saga och legend än drama
tiskt effektivt skådespel enligt samtidens dramaturgiska principer. 
Gunnar Ollén har påpekat att medeltiden var på modet ute i det 
Europa som Strindberg nyss lämnat. Därmed torde Ollén vilja antyda, 
att Folkungasagan är mera kontinentaleuropeisk symbolism än 
handfast svensk historia. Efter den snabba händelseföljden i första 
akten som, om den klassiska begreppsapparaten appliceras, innehåller 
såväl exposition som peripeti, domineras dramat kompositionelit av 
Magnus' calvarievandring; i en scen får han rentav bära ett kors för 
att tydliggöra detta. De olika stationerna medför ingen egentlig 
utveckling och ger inga nya insikter. Olyckor och lidanden staplas på 
varandra för att åter och åter framhäva hur Magnus får sona de tidigare 
Folkungarnas skuld. 

Den enda egna skuld hos Magnus som kan avläsas ur dramat är ett 
övermod, en hybris, av rätt oskyldigt slag i det han i första akten 
prisar sin egen lycka, sina trofasta vänner etc. Skenet är emellertid 
falskt, och de saker han gläds åt börjar snart visa sin rätta natur. Den 
besatta avslöjar de verkliga förhållanden som alla andra länge varit 
medvetna om. Bakom den fasad som Magnus avläser som god och 
lycklig avslöjas ruttenhet, skörlevnad och intriger. Magnus misstag är 
alltså snarast en alltför stor tilltro till medmänniskorna. I några av 
utkasten skymtar tanken på att låta Magnus ådra sig en otvetydig 
personlig skuldbelastning genom att förgå sig mot sin mor, när han 
uppdagar hennes förhållande med Knut Porse. Av detta finns emeller
tid ingenting kvar i den färdiga texten. Där förstärks istället Magnus 
roll som det oskyldiga försoningsoffret genom otvetydiga kristus
referenser. 

I en del såväl tidigare som senare litterära verk låter Strindberg sina 
huvudpersoner mödosamt kämpa sig till insikten om att människors 
livsöden och historiens gång leds i detalj av en högre makt. I Folk
ungasagan är detta något helt oproblematiskt. Det är en självklar och 
outtalad förutsättning som behöver uppenbaras bara för andraplans-
figurer som Biskop Styrbjörn: »Vi kunde frambesvärja stormen, men 

94 



ej styra den! [—] Den som leder människors öden har annorlunda 
beslutat än vi.» (S 142.) 

I ett brev till Gustaf af Geijerstam den 23 april 1899 angav Strind
berg en av målsättningarna med Folkungasagan : »Svårigheten bestod i 
att få fram det intima i menskorna midt under statsaktionerna. Har 
jag lyckats?» (Brev XIII, s 129.) Denna strävan till fördjupad människo
skildring formulerade Strindberg gång på gång i samband med de 
historiska dramerna. Den står i medveten kontrast till den traditionella 
historiska dramatikens strävan att göra gestalterna historiskt, politiskt 
och nationellt representativa. Vi vet inte om Geijerstam svarade på 
Strindbergs fråga, men det är svårt att värja sig mot intrycket att 
ambitionen i Folkungasagan fullföljts ända därhän, att »statsaktio
nerna» drunknat bland det intima och — framför allt — det metafysiska. 

I slutet av dramat yttrar Birgitta några märkliga ord till Magnus: 
»Det är lifvet, min son; till femtio år går man och profeterar; från 
femtio får man gå och ta tillbaka.» (S 167.) Åldersangivelsen är helt 
omotiverad i texten i övrigt, men Strindberg hade själv nyss fyllt 
femtio år, när Folkungasagan skrevs. Orden kan läsas som ett direkt 
avtryck av hans strävan till försoning med det land och det kulturliv 
som han 15—20 år tidigare kommit i så oresonlig konflikt med, att en 
frivillig landsflykt framstått som det enda möjliga förhållningssättet. 

Redan dagen efter att Folkungasagan kommit ut i bokhandeln 
tryckte Dagens Nyheter Edvard Alkmans recension. För denne 90-
talistiskt påverkade kritiker var det naturligt att vid en helhetstolkning 
av texten ta fasta på dess poetiska och symboliska kvaliteter. Det 
historiska perspektivet underordnas framhävandet av det symboliska 
hos dramat, något som hos Alkman också kan tolkas som att Magnus 
Erikssons öde fungerar som symbol för en hel historisk epok, folk
ungatiden. Därmed blir även dramats kronologiska tätpackning 
oproblematisk. Alkman finner det svårt att dissekera fram dramats 
»handling». Närmast till hands enligt gängse dramatiska traditioner 
skulle Ingeborgs och Porses intrig mot Magnus ligga, men Alkman 
förnekar att denna skulle vara styckets »hufvudsakliga innehåll», om 
vilket istället sägs: »Detta är nedlagdt i en följd af taflor och scener, 
hvar och en med sin symboliska mening, och hvilka efter hand öppna 
hela det tragiska perspektiv som är dramats konstnärliga mening.» 
(DN 8.10.1899.) 

Alkman sammanfattar Folkungasagan genom genrebeteckningen 
»halft symboliskt sagospel», och han prisar det »starka och djupa 
intryck» dramat gör. 

Dagen därpå uppmärksammades Folkungasagan med en osignerad 
anmälan i Nya Dagligt Allehanda. Anmälaren kan inte avhålla sig från 
en del historisk kriarättning men medger samtidigt att inadvertenserna 
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ökat den dramatiska tätheten. Artikeln är emellertid, även om den 
domineras av innehållsreferat, mycket positivt hållen, och själva 
anslaget är förväntan inför det bebådade teaterframförandet. 

Kulmen i lovorden över Folkungasagan nåddes med Alfred Lind
kvists recension i Stockholms-Tidningen. Den är en enda lång lovsång 
och inleds med det oreserverade omdömet att Strindberg nu presterat 
»ett diktverk som hittills saknar motstycke i vår dramatiska litteratur.» 
(StT 11.10.1899.) Lindkvist bagatelliserar de historiska felaktigheter
na och anser dem under alla omständigheter nödvändiga för upp
nåendet av den dramatiska helgjutenheten. Han verkar mena att den 
ton och stämning av medeltid som författaren etablerat är långt 
viktigare vid bedömningen av dramats historieskildring än krönikans 
kronologiska detaljer. Det har heller inte undgått honom att tids
skildringen har två kontrasterande element: det ena blodfullt, vilt och 
färgrikt, det andra poetiskt och finstämt. Denna dualism verkar 
överensstämma med hans egen allmänna medeltidsuppfattning. 

Liksom Alkman bortser Lindkvist från brotten mot traditionell 
dramaturgi och förmår uppskatta det poetiska hos dramat. De båda 
är också överens om att det är Magnus' tragiska öde som bär upp 
stycket. 

De tidiga recensionernas positiva omdömen skulle emellertid 
komma att motsägas under de följande dagarna. De allra mest bety
dande kritikerna hade ännu inte sagt sitt, och de skulle komma att 
göra det i omfångsrika och analytiskt genomarbetade recensioner. 

Per Rydén (1977) har belyst tidens ledande kritikers, Oscar Levertin, 
förhållande till historisk litteratur. Detta bestämdes av hans dubbla 
förutsättningar som akademisk fackman såväl som utövande författare 
och kritiker. Den konflikt som kunde ligga i forskarens strävan till 
historisk exakthet gentemot författarens och kritikerns uppfattning 
om konstens frihet var Levertin tvungen att försöka lösa. Han upp
fattade historieintresset som något mycket utbrett och karaktäristiskt 
för sekelslutet, och därmed blev det vitalt för hans kritikergärning att 
överbrygga denna motsättning. Ett lösningsförsök blev att ifrågasätta 
att historieskrivningen principiellt hade någon större grad av sanning 
än en litterär gestaltning av historiska förhållanden. Den skönlitterära 
författarens unikt fattade framställning av ett visst historiskt förlopp 
kunde ge lika mycket förståelse av gångna tider som den historiskt-
vetenskapliga framställningen. Enligt Rydén betraktade emellertid 
Levertin detta som något av en idealteori, vars underförstådda förut
sättning var att den enbart gällde historiskt-litterära mästerverk. 
Konstnärligt mindre lyckade verk, som inte förmådde förmedla 
någon vision av den skildrade tiden, fick finna sig i att granskas mot 
historieskrivningens rättningsmall. 
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I sin recension av Folkungasagan går Levertin också förbi frågan 
om sak- och kronologisk trohet mot krönika och historieböcker. 
Hans intresse för dramats historiska detalj fakta inskränker sig till att 
deras förekomst innebär verklighetsreferenser som till delar ger dramat 
ett realistiskt anslag. Detta borde i sin tur motivera att även handling 
och personteckning präglades av logik och rimlighet. Därför får 
Strindberg klä skott för den brist på enhet och konsekvens som gör 
att hans figurer innebär en »godtycklighet först mot verkligheten och 
sedan mot de själfskapade gestalterna» (SvD 12.10.1899). 

Levertin har emellertid även iakttagit spänningen inom Folkunga
sagan, och han skulle gärna sett att större enhetlighet nåtts genom att 
dramat renodlats i riktning mot den tidlösa legenden. Han nämner 
Maeterlincks Prinsessan Maleine som efterföljansvärt exempel. Detta 
skådespel genrekaraktäriseras inte som tidsfäst historiskt drama utan 
som ett »sagohistoriskt» drama. 

Bakom denna 90-talistiska preferens för saga och legend demonst
rerar Levertin dock även klassicistiskt färgade krav på den dramatiska 
konsten: 

Men i e tt drama är allt orsak och verkan, och när hvar handling blir en sak för 
sig, hviland e på en spontan och mystisk tillskyndelse, bortfaller all tanke på 
enhet och psykologisk motivering, och i stället för dramats byggnad af organiskt 
på hvarandra uppvuxna celler, står man inför kaleidoskopets nyckfullt kombi
nerade glasbitar. I stället för lif har man för sig ett skuggspels blott af t idsföljden 
hophållna taflor. (Ibid.) 

I Levertins syn på historisk dramatik blir »enhet» och »stämning» 
honnörsord. I ljuset av detta kan han visserligen uppskatta enskilda 
inslag i Folkungasagan, men domen över den kompositionella helheten 
blir hård: »ett ojämnt, oredigt och förvirradt arbete, i hvilket ett 
öfvermått af alla sorters effekter icke kan beslöja bristen på inre 
organiskt sammanhang.» (Ibid.) 

Karl Warburg i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning kan visser
ligen inte avhålla sig från lite historisk kriarättning, men han hävdar 
samtidigt att inadvertenserna i Folkungasagan inte är så viktiga, efter
som Magnus Erikssons historia är föga känd bland presumtiva läsare 
och teaterbesökare. Därmed kan det sägas att Strindbergs självsvåld 
inte »väsentligen stör illusionen.» (GHT 13.10.1899.) Warburg anser 
alltså att ett historiskt drama måste sträva efter att ge ett riktigt 
intryck (»illusion») av historisk tid. Liksom hos Levertin är detta 
emellertid ett krav som snarare inriktar sig på »tidsfärg» och »stämning» 
än på krönikans detaljer. Warburg anser också att det historiskt typiska 
ska avspegla sig genom att dramat ger en värdering eller tolkning av 
de historiska händelsernas »värkliga innebörd», vilket väl får tolkas 
som deras historiska betydelse. Samtliga dessa krav anses Strindberg 
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bättre ha uppfyllt i sina äldre historiska dramer än i Folkungasagan. 
Liksom övriga kritiker bejakar Warburg emellertid själva genrevalet. 

Han gör det, eftersom det innebär att »författaren vändt sig till mera 
objektiva ämnen från den oroliga, oftast pinsamma själfdissekering, 
som flertalet af hans arbeten under senare årtionde företett.» (Ibid.) 
Denna kritiska inställning till det »subjektiva skriftställeriet», som 
Warburg fö delade med flera samtidiga kritiker, verkar ägnat att 
upprätthålla gränsen mellan privat och offentligt, intimt och publikt. 
Det är emellertid inte fråga om en gränsdragning inne i verket. Strind
bergs ambition att i Folkungasagan sammanföra det intimt mänskliga 
med statsmannaoffentligheten uppmärksammas inte. Det är enbart 
fråga om att upprätthålla gränsen mellan den private författaren och 
det offentliga verket. 

Warburg accepterar såväl genreval som val av historiskt utsnitt i 
fråga om Folkungasagan. Han har inga vägande invändningar mot 
användandet av historiska fakta, utom den tråkiga redogörelsen vid 
folkungaporträtten. I stort sett godtar han att Strindberg eftersträvat 
en stämning snarare än historisk detaljtrohet, även om han tycker att 
författaren lyckats bättre förr. När det gäller att sammanfatta dramats 
inre komposition liknar hans omdöme Levertins. Han anser, att 
författaren »icke lyckats att göra handlingen vare sig mycket rik eller 
mycket enhetlig. Eller rättare, man saknar en egentlig handling med 
orsak och värkan» (ibid). Man anar här ett estetiskt krav på all 
dramatik som överlagrar kravet på historisk trohet eller »illusion». 
Det dramatiska verket måste självt, med utgångspunkt i sina egna 
förutsättningar, kunna motivera skeendets fortskridande. Warburgs 
utgångspunkter liknar alltså i mycket Levertins. 

Den fränaste kritiken mot Folkungasagan skulle formuleras av Carl 
David af Wirsén. Svenska akademins ständige sekreterare och den 
trogne väktaren av konservativa kulturideal uttalar stränga domar över 
dramat. Det anses »sågodtsom alldelesmisslyckadt»(VL 13.10.1899), 
och betecknas som »ett i hög grad otillfredställande hastverk.» »Det 
finnes ingen anledning att lofprisa ett sådant 'sammelsurium' som hr 
Strindbergs Folkungasaga.» 

Visserligen accepterar även Wirsén att historien dras samman i den 
dramatiska förtätningens och enhetlighetens namn, men han bedömer 
t ex personteckning och språkbruk utifrån historieskrivningens facit. 
Faktaförteckningen i Magnus' redogörelse inför folkungaporträtten 
rättas t ex hårdhänt. De flesta recensenterna ställde sig tveksamma till 
denna sekvens. De övriga gjorde det emellertid för att de fann den 
omotiverad, tråkig och skolmästaraktigt torr. Wirsén ensam accepterar 
skolmästarhållningen och sätter kraftiga streck med rödpennan i 
Strindbergs sakframställning. Ur författarintentioneli synpunkt torde 
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ett av de få möjliga motiven till redogörelsen vid porträtten ha varit 
ambitionen att demonstrera sin lärdom. I så fall borde Wirséns inställ
ning ha drabbat hårdare än övriga recensenters oförstående. 

Även Wirsén vänder sig mot den dramatiska kompositionen: 
»Handlingen är ett fullkomligt virrvarr, där enhet saknas.» (Ibid.) 
Liksom flera andra kritiker försöker han analysera Ingeborgs och 
Porses intrig mot Magnus som det element som ska föra handlingen 
framåt. Sökandet efter en motiverande intrig visar hur beroende 
kritikerna var av piece-bien-fait-mallen, men ingen av dem, inte heller 
Wirsén, kan i detta sammanhang godkänna intrigen mot Magnus som 
tillräcklig. 

Också sättet att hantera dramats tragik ådrar sig Wirséns missnöje. 
Den statiskt passive och oskyldige Magnus är bara försoningsoffret 
för släktens tidigare brott. Han har ingen egen skuld, och »olycka är 
ej detsamma som tragik». Även Wirsén kräver att ett skådespels 
handling och tragik måste finnas motiverade i skådespelet självt: 

Den tragiska skulden i hr Strindbergs pjes är uteslutande ättskuld; Magnus 
själf är oskyldi g. Men detta förstör hela dramat; skådespelet fordrar mensklig 
handling, mensklig frihet, och de rena ödestragedierna äro ett oting. (Ibid.) 

Sin vana trogen uppträder Wirsén även i kritiken av Folkungasagan 
som värnare av den allmänna moralen. Med många citat fördöms 
Strindbergs »smak för grofheter» i ordvalet, och varningar utfärdas 
för att de braskande sensationella inslagen i dramat vid framförandet 
på teatern ska appellera till »ytliga sinnen» på de övre raderna. Wirsén 
syftar här på sådana inslag som bödeln och dennes galge med en 
hängd, flagellanterna och lynchningen av Bengt Algotson. Det svensk
historiska ämnet och den eftersträvade tragiken hade inte fått den 
värdighet i utförandet som tillkom dem. 

Den siste som hann recensera Folkungasagan, innan den förestående 
Gustaf Fasa-premiären helt överflyttade intresset till detta drama, var 
Georg Nordensvan i Aftonbladet. Han är försiktigt tveksam inför 
Strindbergs nya verk. Visserligen kan även han avfärda kravet på 
historisk trohet. Konstverk ska bedömas som konstverk. Men han 
oroar sig för det grova språket och han tycker att handlingen är 
braskande likt ett operalibretto. Huvudomdömet är att Folkungasagan 
är en ofullgången skiss som lovar mycket men som skulle ha över
arbetats betydligt mera. 

Efter sin recension har Nordensvan emellertid lagt till en notis som 
på ett signifikant sätt talar om vad som komma skulle : 

Sedan ofvanstående var skrifvet, har äfven skådespelet Gustaf Vasa utkommit. 
Då det om få dagar skall gå öfver scenen, är det lämpligast att spara alt uttalande 
till dess. Endast ett ord nu om att detta sy eke, af ett hastigt genomögnande att 
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döma, synes vara vida öfverlägset »Folkungasagan» och ett märkligt diktverk, 
det utan all fråga mest betydande, Strindberg på länge skrifvit. (AB 14.10.1899.) 

Recensionerna av Folkungasagan kan ses som ett förspel till den 
stora uppmärksamhet Strindbergs nästkommande historiska dramer 
skulle få. Granskningen av recensenterna har visat de grunder sam
tidens kritiker stod på vid mötet med Strindbergs historiska dramatik. 
I slutet av 90-talet kunde dess lyriska och symboliska kvaliteter 
uppskattas liksom anknytningen till saga och legend samt »stämningen» 
av medeltid. Huvuddelen av kritikerna hade också samma fria upp
fattning om förhållandet till historieskrivningen som Strindberg, 
medan de däremot krävde en betydligt handfastare dramatisk mekanik 
i kompositionen. Carl David af Wirsén ensam genomförde någon 
mera konsekvent granskning mot historieböckernas fakta. 

Gustaf Vasa spelas 
Inför press och annan offentlighet framstod teaterframförandena av 
Strindbergs historiska dramer som långt betydelsefullare händelser än 
deras utkomst i bokhandeln. Han delade själv denna föreställning och 
var medveten om att det var Svenska teaterns uppsättningar av Gustaf 
Vasa och Erik XIV som placerade honom i den samtida kulturoffent
lighetens brännpunkt. Något nytt strindbergsdrama hade inte på lång 
tid framförts i huvudstaden. När hans återkomst till scenen nu 
skedde med den kanske mest prestigetyngda av alla dramatiska genrer 
betecknades detta genomgående i tidningarna som ett evenemang av 
särklassig dignitet. I recensionerna duggade uttryck som »den skald 
som inom svensk dramatik står utan medtäflare», »en teaterafton af 
det slag som hör till sällsyntheterna» (DN 18.10.1899), »årets märk
ligaste première» (UNT 18.10.1899). Även i mera utförliga recensions
inledningar betonas händelsens betydelse. Hjalmar Branting i Social-
Demokraten jämställer t ex Strindbergs insats med Shakespeares 
krönikespel, och många av de svenska tidningarna hade redan varierat 
det tema med vilket Valfrid Spångberg inledde sin några dagar i efter
hand publicerade rapport i den svenskspråkiga helsingforstidningen 
Nya Pressen: »Det var fest på den svenska scenen i går afton. Det 
nationella dramat i vår främste dramaturgs gestaltning fördes fram af 
våra främsta artister på vår för närvarande främsta scen.» (Nya Pressen 
22.10.1899.) 

Blotta mängden av tidningarnas uppmärksamhet visar vilken bety
delse Gustaf Fasa-framförandet tillmättes. Texten kom ut i bok-
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handeln den 13 oktober,8 och recenserades i Nya Dagligt Allehanda 
redan den 16:e. Den 17:e ägde Svenska teaterns premiär rum, och 
denna dag presenterades dramat med ett innehållsreferat i Stockholms-
Tidningen. Dagen efter premiären infördes recensioner i samtliga 
stockholmstidningar, 10 stycken. Social-Demokraten följde den 19 :e 
upp med ett långt utdrag ur Gustaf Vasas och Magister 0:s replik
skifte i fjärde akten och den 20 :e med ytterligare omdömen om 
skådespelarprestationerna. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
samt Göteborgs-Posten recenserade den 19 oktober och Ny Tid 
tryckte den 20:e av Brantings recension ur Social-Demokraten. Dagen 
därefter kompletterade Stockholms Dagblad sin korta förstaanmälan 
med en stor recension. Någon mera allsidig undersökning av landsorts
pressen har inte gjorts, men Upsala Nya Tidning recenserade redan 
dagen efter premiären och Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 
19:e. Att premiären gav återklang även i vidare landsortssammanhang 
antyds bl a av att Sundsvalls-Posten uppmärksammade den. 

Att Strindberg själv fäste stort hopp vid den förestående Gustaf 
Fasa-premiären visas av de rikligt inströdda kommentarerna i hans 
brev från förhösten 1899. Medan bokutgåvorna bara nämns i de 
ilskna brev där han klagar på de undermåliga korrekturen, återkommer 
han ständigt till den väntade teaterhändelsen. Han upplyser sina 
vänner och släktingar om planerade premiärdatum och skådespelar-
besättningar, och han följer teaterns arbete med uppsättningen.9 Hur 
hans förhoppningar stegrades kan illustreras med hjälp av två av hans 
egna brevkommentarer om Gustaf Vasa. Den första är ur ett brev till 
Gustaf af Geijerstam den 11 juni 1899, omedelbart efter att texten 
färdigställts: »Denna gång känner jag att den dramatiska formen är 
fastare än i Folkungasagan och att jag gjort framsteg! mest i karakters-
teckningen!» (Brev XIII, s 145.) Denna relativt försiktiga formulering 
kan kontrasteras mot ett omdöme i ett brev till dottern Greta den 
4 oktober, mitt under repetitionsarbetet. Där sägs Gustaf Vasa vara 
»den bästa dram jag skrifvit, och på hvilken jag hoppas!» (Ibid, s 207.) 

Att Strindberg i Gustaf Vasa avsett att bevara den målsättning som 
gällde för Folkungasagan bekräftas av en brevkommentar till Adolf 
Strömstedt den 6 juli: »Gustaf Vasa 'at home' är färdig» (ibid, s 160). 
Ambitionen att göra individualiserade privatpersoner av de historiska 
gestalterna hade blivit program för de historiska dramerna. Även i 
detta avseende måste Strindberg anses ha nått längre i Gustaf Vasa 
än i Folkungasagan. I det senare skrivna dramat är det inte bara fråga 
om att sammansmälta intimsfären och »statsaktionerna». Det intimt 
mänskliga och det statsmannamässigt offentliga konfronteras i Strind
bergs Gustaf Vasa-gestalt och formar en djupgående problematik. 
Statsmannen Gustaf Vasa kommer gång på gång i konflikt med 
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privatpersonen Gustaf Eriksson. Nationens enare och grundare får i 
statsnyttans namn tvinga sig till att avrätta sina personliga vänner. 
I andra fall, som t ex undfallenheten mot svärmoderns katolicism och 
undanstoppandet av konfiskerat kyrkogods i den egna skattkammaren, 
kan privatmotiv få överhanden över statsnyttokraven i hans hand
lande. Magister 0:s syndakatalog över konungen i fjärde akten är inte 
bara en tillrättavisning för utebliven hänsyn från den starkare gentemot 
de svagare, utan även i stor utsträckning just anklagelser för brister i 
förmågan att se till statskraven bortom privatintresset. En effektiv 
bild av kontrasten mellan privatmänniskan—vännen—familjefadern 
och den statsmannamässigt offentliga konungagestalten ger Prins Erik 
i andra aktens böljan under sitt samtal med Jakob Israel: 

Kan Du tänka dig, i går afton nalkades han mig och lade armen på min axel — 
för första gången i mitt lif — och som jag lefvat i den tron att jag bara nådde 
honom till höften, så f ann jag till min förvåning att jag var lika lång som han. 
Men när jag igen såg honom på afstånd växte han och blef till en jätte. (S 64 f.) 

De nödvändiga våldshandlingarna i statsnyttans namn gör intrång hos 
människan Gustaf Vasa genom att störa hans förhållande till familj 
och vänner och riva upp hans sinnesro. 

Även hos Herman Israel gestaltas konflikten mellan det intima och 
det offentliga. När Magister O. ska svara på kungens fråga om lübecka-
ren är pålitlig, så gör han försiktigtvis en viktig distinktion: »som 
enskild person är han i allo hederlig, stort tänkande och rätt hand
lande.» (S 133.) Därmed undviker han att göra någon utsaga om 
Herman Israels pålitlighet i egenskap av handelsstaden Lübecks 
officielle representant. 

I Gustaf Vasa gestaltas alltså borgerlighetens båda roller, både 
privatlivets »egentliga» människa och offentlighetens hårdhänte 
kapitalist. Det borgerliga varat framstår alltså här som erövrare av den 
kungliga svenska historien. 

Som kommer att framgå nedan förmådde inte sekelskiftets teater
kritiker formulera någon förståelse av grundkonflikten mellan intimt 
och offentligt i Gustaf Vasa. Den terminologi som här används har 
blivit gängse efter Jürgen Habermas (1962). Enligt dennes systematik 
var i feodalsamhället gränsen mellan privat och offentligt upplöst. 
Med tillkomsten av den absoluta monarkin kom sedan offentligheten 
i den speciella betydelsen av offentlig makt, staten, att skiljas från 
det privata området. I det framväxande borgerliga samhället kom 
därefter en ny gräns att dras mellan det privatas allra innersta, 
»intimsfären», och politisk samt litterär offentlighet, »den borgerliga 
offentligheten». I den senare etableras en ny politisk legitimitet i 
form av breda opinioner och genom att »den allmänna meningen» 
fastställs via i princip fritt åsiktsutbyte. Under 17- och 1800-talen 
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flyttar den borgerliga offentligheten alltmera fram sina positioner in 
på det politiska området, d v s in i den offentliga maktens sfar. Därmed 
ersätts småningom den autonoma och utpräglat centralistiska stats
makt som i den absoluta monarkin sett sin mest renodlade typ. I 
1800-talets utvecklade borgerliga samhällen går därför enligt Habermas 
den viktiga skiljelinjen mellan intimsfaren och offentligheten i stort, 
efter att i enväldesstaten ha varit den mellan den offentliga maktens, 
statens, sfär och den privata verksamhetens sfär i stort. Det är slutligen 
att märka, att Habermas inte utger sig för att beskriva något bestämt 
samhälle. Han talar istället om generella tendenser som är mer eller 
mindre urskiljbara i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. 

För eftervärlden framstår emellertid Strindbergs Gustaf Vasa inte 
bara som en gestaltning av medvetandeformer från författarens egen 
tid, utan även som en meningsfull historisk utsaga. Dramat visar den 
svenska statens utveckling under 1500-talet på ett sätt som borde 
tillfredsställa även högt ställda historiskt-teoretiska anspråk. Genom 
Gustaf Vasa tog Sverige steget in i absolutismen, den stat som präglade 
den månghundraåriga övergångstiden mellan den egentliga feodalismen 
och kapitalismen.10 I det ljuset visar den nyss berörda problematiken 
i Gustaf Vasa hur den absoluta monarkins.abstrakta statsnytta bryter 
ner feodalstatens maktstrukturella förutsättningar: vänskap, släkt
skapsförhållanden och personligt beroende. Den berömda första 
akten, där kungen inte framträder på scenen, demonstrerar detta. 
Den enskilde ädling som enligt legenden rest ensam genom Dalarna 
och gömts i hölass, smiskats med bakspadar och förföljts på skidor 
har nu förvandlats till en närmast opersonlig makt som drabbar de 
forna vännerna hårt. 

I Gustaf Vasa, liksom i Folkungasagan, är insikten om ledning 
ovanifrån ständigt närvarande. Vinnandet av denna insikt är alltså 
inte i sig något problem heller i detta drama, utan vad det gäller är 
kungens uppfattning av sin särställning gentemot högre makter. Han 
ska brytas i sin tendens att tolka sina egna handlingar som guds vilja 
med hänvisning till att han är guds utvalde. I dramats tidigare delar 
har kungens påståenden att han alltid hämtar ledning från ovan 
mycket av tom retorik över sig. I mera obevakade ögonblick beteck
nar han sig själv som den högste domaren. Under dramats gång måste 
han lära sig inse att han inte är någon uttolkare av den högstes vilja 
utan på sin höjd dennes redskap. Det finns inget nödvändigt samband 
mellan hans planer och den högstes, och när de divergerar blir det 
med nödvändighetens tyngd den högstes som gäller. 

I Gustaf Vasa återkommer och utvecklas temat om den mogna 
människans lugna anpasslighet i kontrast mot ungdomens revolt
lystnad. Genom att kontrastera Magistero, i Gustaf Vasa mot titel-
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gestalten i Mäster Olof ger Strindberg till synes en kommentar till sin 
egen utveckling. Han låter Magister O. säga till sin upproriske son : 
»Vid dina år trodde jag mig veta allt och förstå allt! Nu vet jag ingen
ting och förstår ingenting, därför inskränker jag mig till att göra min 
plikt och tåligt bära.» (S 180.) I samma samtal berättar han att han 
nu ser sin ungdomsgärning som att han burit ett irrbloss som lett 
andra vilse. 

En aspekt på Gustaf Fasa-uppsättningen som förtjänar att upp
märksammas är den direktkontakt Strindberg därigenom inledde med 
Stockholms teatervärld, främst människorna kring Svenska teatern, 
och viktigast bland dem Harald Molander. 

Redan när Ranft var ute på Furusund för att avsluta förhandlingar
na om uppföranderätten ägde diskussioner om rollbesättningen rum 
mellan författaren och teaterdirektören.11 Att Strindberg i det 
sammanhanget hade möjlighet att komma med förslag och påverka 
antyds av hans brev till sin teaterintresserade dotter Greta den 13 juli, 
där han försöker intressera henne för att försöka sig på Karin Måns
dotters roll. 

Ett brev till Fredrik Vult von Steijern den 22 september är så 
formulerat att man får uppfattningen att Strindberg deltagit vid 
kollationeringen av Gustaf Vasa. Under tiden därefter och fram till 
premiären började han umgås även privat med personer som arbetade 
med uppsättningen. Den 2 oktober träffade Strindberg för första 
gången den unge, snabbt uppåtstigande skådespelaren Anders de Wahl, 
som skulle ha Prins Eriks roll, på en bjudning hos teaterns sekreterare 
Lars Nilsson.12 När han någon vecka in i oktober flyttade till Banér-
gatan var teatersekreteraren en av de första som underrättades, varvid 
Strindberg även utbad sig att få den nya adressen och det nya telefon
numret spridda till övriga på teatern. 

Strindberg gick inte på offentliga föreställningar av egna pjäser, 
och till den applåderande och inropande publikens besvikelse besökte 
han inte heller premiären på Gustaf Vasa. Däremot såg han i sällskap 
med Gustaf af Geijerstam genrepet kvällen innan.13 

Det kanske intressantaste nedslaget av Strindbergs kontakter med 
Svenska teatern inför Gustaf Fasa-premiären är emellertid ett brev 
till Harald Molander som av Eklund daterats till ca 10 oktober och 
som i sin helhet lyder: »Broder, Fru Håkansson ber få slippa sista 
entrén i sista akten! Jag tillstyrker och ber Dig göra det samma.» (Brev 
XIII, s 212.) Det anmärkningsvärda är inte så mycket att Strindberg 
försöker påverka uppsättningen, utan att en skådespelare finner det 
naturligt att vända sig till honom och inte till regissören med en sådan 
förfrågan.14 Förutom ett allmänt teatermedvetande, där författaren 
kunde tillmätas större betydelse än regissören även för teateruppsätt
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ningen, antyder detta även att Strindberg deltog så mycket i teaterns 
arbete att det blivit naturligt att framföra saken till honom. 

Kontakterna mellan Strindberg och teatern har emellertid inte sin 
betydelse enbart genom författarens möjligheter att påverka uppsätt
ningen utan minst lika mycket genom motsatsen. Växelverkan mellan 
författare och teaterarbetare måste ha påverkat även den förstnämnde. 
Den möjlighet att på nära håll studera Svenska teaterns och Harald 
Molanders arbetssätt och inriktning som Strindberg här fick måste 
rimligen ha påverkat hans fortsatta arbete med Gustaf Adolf. Molander 
och Svenska teatern framstod säkerligen som predestinerade att ta 
hand om även detta stycke. 

Ett ofta upprepat nyckelord i recensenternas bedömning av 
Molanders Gustaf Fasa-uppsättning är »stiltrohet». Däri sammanfattas 
det väsentliga i den påverkan Strindberg kan ha utsatts för av Molanders 
iscensättningskonst. Ordet ska inte enbart uppfattas som trohet mot 
författarens stil utan även som historisk stiltrohet, ett drag som hos 
Molander parades med psykologisk och annan realism och hade 
konstituerande betydelse för hela hans gärning.15 Vad gäller historisk 
dramatik brukar Molander jämföras med Meiningarna och deras 
detaljrealism. 

En del av Molanders regimaterial för Gustaf Vasa finns tillgängligt i 
Molandersamlingen på DTM. Där finns fem planskisser för maskin
mästaren, detaljerade skisser för kulisstillverkningen till dramats tre 
första miljöer samt en teckning, uppenbarligen föreställande femte 
aktens slottsterrass. Detta material ger vissa insikter i Molanders sätt 
att arbeta med Gustaf Vasa. Utom tvånget att av sparsamhetsskäl 
återanvända gamla kulisser präglas detta främst av följsamhet mot 
texten och noggrant hanterande av historiska interiördetaljer.16 

Molander går så långt i sin trohet mot texten vad gäller interiören till 
andra aktens hanseatkontor att han påpekar för kulissmålaren att det 
ska göra ett klosterliknande intryck, trots att Strindberg först i fjärde 
akten, när kontoret visas från utsidan, låter Agda berätta att det 
tidigare varit kloster. Per Ringby har påvisat hur Molander även 
tidigare under 1899, vid uppsättningen av Hauptmanns Väfvarne, 
mycket nära följt författarens scenanvisningar.17 Den noggrant 
studerade etnografiska detaljtrohet som Ringby funnit i Molanders 
arbete med Väfvarne motsvaras i Gustaf Vasa av en likartad historisk 
detaljtrohet. 

Denna detaljrealism verkar ha blivit svårhanterlig. Mellanakterna 
drog ut på tiden för att Molanders noggrant beräknade miljöer skulle 
hinna byggas om. Georg Nordensvan klagade i sin anmälan: »Undras, 
om ej en stor del af publiken skulle föredraga mindre invecklade 
dekorationer — hur illusoriskt dessa än kunna verka och hur förträff

105 



ligt de än äro anordnade — framför dessa långa mellanakter» (AB 
18.10.1899). 

Lägg till detta att skådespelarna bar porträttlika masker, där särskilt 
Hillberg i titelrollen uppmärksammades, så blir bilden ganska klar. I 
samarbetet med Molander mötte Strindberg en regissör som i detalj 
var villig att följa författarens anvisningar, men vars historiskt-
rekonstruktiva ambitioner samtidigt måste ha verkat förstärkande på 
Strindbergs strävan till historisk sakriktighet i det pågående arbetet 
med Gustaf Adolf. Det gällde inte bara att tillfredsställa kinkiga 
recensenter utan även att lägga en passande grund för fortsatta teater
framgångar. 

Blotta tyngden hos den massiva offentliga uppmärksamhet vid 
Gustaf Fasa-premiären som tidigare påvisats måste ha gjort djupgående 
intryck på författaren. Det är emellertid anledning att även granska 
innehållet i kritikernas omdömen. 

Den första iakttagelse som ska göras är att bedömningen av Gustaf 
Vasa på ett mera uttalat sätt än ifråga om Folkungasagan grupperade 
sig enligt tidningarnas politiska färg. Berömmet var uppenbart frikosti
gare i liberala och socialdemokratiska tidningar än i konservativa. 
Ingen kritiker tog heller definitivt avstånd från Gustaf Vasa på det 
slutgiltiga sätt som Wirsén gjorde med Folkungasagan. 

Själva ämnesvalet, den svenske kung som allmänt uppfattades som 
nationens grundare, byggde upp ett stort intresse och gjorde kritikerna 
predisponerade till positiva bedömningar. Att Gustaf Vasa fick 
genomgående bättre press än Folkungasagan innebär långt ifrån att 
alla var nöjda med allt. Tyngden hos den historiska traditionen runt 
befriaren och riksgrundaren i mötet med resningen hos Strindbergs 
dramatiska gestalt tvingade dock fram erkännanden även från de 
motvilligaste kritikerna. 

Det är dock påfallande i vilka oprecisa termer titelgestalten tolkades, 
kanske främst hos de kritiker som var frikostigast med berömmet. 
Man prisar karaktärsgestaltningen och kungens »storhet». Visst iakttar 
man att det finns brister i denna storhet, men få kritiker formulerar 
någon som helst förståelse av förhållandet mellan denna storhet och 
dess brister. Längst kommer kanske i det fallet J A L Axelsson i 
konservativa Nya Dagligt Allehanda, men även han stannar vid följande 
allmänna omdöme: »Konung Gustaf är den kraftfulle, men hänsyns
löse herskaren, hvilken för att uppfylla sin regentpligt glömmer alla 
privata hänsyn, alla familjeband, alla tacksamhetens och vänskapens 
förpligtelser.» (NDA 16.10.1899.) För de mest positivt inställda 
liberala kritikerna verkar det som om Strindbergs människoskildring 
med dess möte mellan intimt och offentligt står på en grund som 
även de omfattar, men på ett intuitivt och oreflekterat sätt som inte 
låter sig verbaliseras. 
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Den hårdaste kritiken mot Strindbergs Gustaf Vasa-gestalt levereras 
utifrån det tidigare berörda subjektivitetskriteriet. Tor Hedberg i 
Svenska Dagbladet och Karl Warburg i Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning irriterar sig båda över att Strindbergs eget ansikte så 
tydligt skymtar bakom Gustaf Vasas mask. Bakom denna kritik 
måste ligga åsikten att en begåvad författares diktargeni ska präglas 
av förmågan att objektivisera sitt erfarenhetsstoff. 

Liksom Folkungasagan får Gustaf Vasa utstå kritik för brist på 
enhetlighet i handlingen, och de konservativa kritikerna efterlyser en 
genomgående huvudintrig. I den mån någon kritiker urskiljer en 
huvudhandling anges den vara förhållandet mellan Gustaf Vasa och 
dalkarlarna. Med ett sådant synsätt blir det möjligt för t ex Alfred 
Lindkvist i Stockholms-Tidningen att precisera den utveckling kungen 
genomgår i dramat till att han ska stämmas till större mildhet och 
modifiera sin blodigt hårda politik. För de kritiker som gör denna 
tolkning blir vändpunkten Magister O:s strafftal i fjärde akten med 
dess ord om pietet mot de svagare. I det sammanhanget kan tilläggas 
att många recensenter kritiserar en brist på konsekvens hos Magister O. 
som nu predikar hänsyn mot de svagare efter att tidigare emfatiskt ha 
tillstyrkt avrättningarna. Här har emellertid kritikerna uppenbart läst 
fel. Tendensen att se förhållandet till dalkarlarna som ett huvudtema 
leder dem att övertolka Magister 0:s ord. Hans klander i fjärde akten 
gäller nämligen på intet sätt de hårda domar som lett till avrättningar, 
utan det är helt andra missnöjesorsaker som betonas. 

Vad gäller kungens förhållande till högre makter accepterar flertalet 
av recensenterna hans egna ord om att han ständigt lyssnar på ledning 
ovanifrån. Det är bara två av de konservativa kritikerna, Carl David 
af Wirsén i Vårt Land och Claes Lundin i Stockholms Dagblad, som 
förmår upptäcka den tomma retorik som komplicerar kungens 
påståenden: »Han är gudfruktig och frågar den Högste om råd; men 
han förblandar nog mellanåt Guds vilja med sina egna önskningar» 
(VL 18.10.1899). Majoriteten av kritikerna utnyttjar alltså inte den 
möjlighet till tolkning av Gustaf Vasa-gestaltens problematik och 
utveckling som Strindbergs text här onekligen ger. 

Ett drag som däremot måste anses genomgående i kritikernas 
behandling av Gustaf Vasa är deras tendens att använda den gängse 
historieskrivningen som underförstådd mall. Detta verkar ha blivit 
viktigare vid diskussionen av ett drama om landsfadern Gustaf Vasa, 
en av svenska historiens portalgestalter, än vid bedömningen av det 
allmänna skimret av medeltid i Folkungasagan. Vid skildringen av 
den avlägsna medeltidens mera okända historia var nästan alla kritiker 
villiga att ge författaren stor frihet. Vid granskningen av framför allt 
titelgestalten i det senare dramat blir däremot den av historien 
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knäsatta bilden en viktig jämförelsegrund. Detta gäller inte bara de 
recensenter som har något kritiskt att säga. Trohet mot historien är 
även underlag för beröm och uppskattning som t ex hos Alfred 
Lindkvist, även här en av de mest entusiastiska kritikerna: 

I denna utomorden tligt liffulla tredje akt har författaren på det mest lefvande 
och öfvertygande sätt skildrat kung Gösta såso m den rikets herre och far 
och det familjens myndiga öfverhufvud som han i verkligheten var. (StT 
18.10.1899.) 

Det är otvivelaktigt så att även de liberala tidninarnas kritiker gläds åt 
den fosterländska tyngd de tycker sig finna i Gustaf Vasa och att ett 
viktigt element i deras uppskattning är vad de uppfattar som en över
tygande skildring, inte bara av en enskild människa, utan även av 
historiens landsfader. 

Det är däremot inte många kritiker som bryr sig om att beröra de 
kronologiska detaljförhållandena. Bara Karl Warburg och Carl David 
af Wirsén ger sig in på någon sådan kriarättning. Warburg fullföljer 
därvid sin uppfattning från Folkungasagan, att det är mindre noga 
med årtalen vid gestaltning av mindre kända historiska förlopp, men 
»i Gustaf Vasa har författaren dragit väl stora växlar på publikens 
glömska af hvad den läst i folkskola eller elementarlärovärk.» (GHT 
19.10.1899.) 

Många kritiker fortsätter emellertid den även mot Folkungasagan 
riktade kritiken av allmänt moralisk innebörd. Det anses vara många 
motbjudande och grova formuleringar även i Gustaf Vasa. Här 
tillkommer dessutom en nykterhetskritik. Det finns ingenting som 
recensenterna är så totalt eniga om som det olämpliga i att låta Engel
brecht vara berusad när han gör räddarens entré i sista akten. Prins 
Eriks och Göran Perssons dryckeslag på Blå Dufvan uppskattas heller 
inte av alla. Här skymtar med all sannolikhet något sorts allmänt 
accepterat fosterländskt-representativt krav. De historiska gestalterna 
borde inte sjunka till supandets nivå, och framför allt borde den 
präktige dalkarlen ha varit manligt och ädelt nykter, när han fram
trädde som kungens och fosterlandets räddare. 

På ett av utkastbladen till Gustaf Vasa har Strindberg gjort anteck
ningen »Kronologien, Fula orden.» Det går inte att säga när anteck
ningen gjorts. Skriften avviker något från den övriga på bladet. 
Anteckningen visar emellertid att Strindberg vid något tillfälle 
observerat att dessa två element ofta framkallade kritik mot hans 
historiska dramer. 

En tydlig indikation på den allmänna uppskattningen av Gustaf 
Vasa kan man få genom att studera Wirséns recension i Vårt Land. 
Denne hade hårdhänt dömt ut Folkungasagan. Slutintrycket av hans 
Gustaf Fara-recension blir däremot att hur han än rättar och rättar 
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och klagar på bristen av huvudintrig, kan han ändå inte låta bli att 
gripas av vad han uppfattar som en intuitivt riktig gestaltning av 
landsfaderns karaktär och egenart : 

Bilden är ej oriktigt tecknad, om ock författaren, trogen sin benägenhet för 
det oskrädda, i onödan låter konungen begagna råa och fula ord. Icke utan 
skäl har författaren låtit all denna kraft uppblandas med ett visst drag af 
hemligt vemod, som ej var för Gustaf främmande (VL 18.10.1899). 

Mot slutet av recensionen formulerar han sig rentav till ett uttryckligt 
beröm : 

Man kan blott förvåna sig där öfver, att en författare, som annars i åtskilliga 
af sina nyare arbeten skattat åt virriga och hemska hallucinationer, här visat 
sig mäktig af verklighetssinne och kunna gifva tämligen fasta konturer åt 
historiska bilder, sådana han tänkt sig desamma. (Ibid.) 

Totalbilden av kritikergranskningen av Gustaf Vasa visar alltså på 
stor framgång. Hos samtliga recensenter, inte bara de konservativa, 
verkar dramats fosterländska kvaliteter ha varit en grund för uppskatt
ningen. Även den ganska kritiske Karl Warburg formulerar detta, och 
det är inte att ta miste på hans förväntan, när han förebådar skild
ringen av en ännu större hjältegestalt ur svenska historien: 

Han är att lyckönska till att ånyo ha slagit in på en bana, där hans författar
skap synes skola finna en hälsosam luft och där hans fantasi skall kunna få 
nya vingar vid omdiktningen och gestaltningen af svenska historiska skepnader 
och historiska tilldragelser. 

Ett Gustaf Adolfs-drama lär redan vara på stapeln. (GHT 19.10.1899.) 

Recensenterna vittnar också samstämmigt om publikens entusiasm 
vid premiären. En del kritiker anser även att uppsättningen av Gustaf 
Vasa innebar ett steg uppåt ur den allmänna teaterförsumpningen. Så 
t ex Claes Lundin: 

Svenska teatern har med detta skådespels upptagande gjort ett viktigt inlägg i 
våra samtida sceniska förhållanden, och man måste lyckönska teatern både till 
sjelfva upptagandet och till det värdiga sätt, hvarpå stycket uppsatts och 
hvarmed det tolkas. (StD 21.10.1899.) 

Uppsättningens kolossala framgång visas kanske bäst av det faktum, 
att den stod på repertoaren oavbrutet varje dag ända fram till Erik 
A7F-premiären den 30 november. Gustaf Vasa spelades alltså i första 
omgången 44 gånger i sträck.18 I mars 1900 flyttade Ranft Gustaf 
Fasa-uppsättningen till sin göteborgsteater, Stora teatern, där den 
framfördes 21 gånger.19 

Succéen var så total, att Sydsvenska Dagbladet Snällpostens 
korrespondent A A A:son Edenberg kunde utnämna Gustaf Vasa till 
något av ny rikslikare för teater. Han avslutar sin recension med att 
sätta in Strindbergs historiska dramatik i den nya konkurrenssituation 
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som uppstått efter att Stockholm fått två stora taldramatiska scener: 

Efter att man nu sett Gustaf Vasa på Svenska teatern, är man högst nyfiken att 
få se Folkungarne på den Dramatiska, hur de skola taga sig ut der. Rivali
teten mellan de begge scenerna har af Strindberg fått sin probersten. (SDS 
19.10.1899.) 

Det skulle emellertid småningom visa sig att Dramaten drog sig ur 
just denna strid och valde att leverera batalj med en historisk dramatik 
av annat slag. 

Det kan tyckas självklart att Strindberg, som nu själv bodde i 
Stockholm, skulle få omedelbar och detaljerad information och 
kunskap om reaktionerna på Gustaf Vasa. Det allmänna bifallet och 
dess styrka kan han naturligtvis inte ha undgått, men frågan är i vad 
mån han kom i kontakt med det exakta innehållet i recensionerna. 
Frågeställningen motiveras i mycket av att Strindberg under i stort 
sett hela sitt liv energiskt hävdade att han inte läste tidningar och 
framför allt inte omdömen om de egna verken. Tidvis lade han ner 
stor möda på att upprätthålla denna pose. 

Att man i detta ärende inte får ta Strindberg alltför bokstavligt 
visas t ex av hans brev från tiden för striden kring Svenska folket. 
Som tidigare visats tog han så noggrant del av recensionerna av detta 
verk att han kunde gå i direkt polemik på de följande häftenas bak
sidor. Även en del samtida brev visar Strindbergs goda kunskap om 
vad som stod i tidningarna.20 Trots detta kunde han i ett brev till 
brodern Axel den 18 november 1881, när redan 2:aoch 3 :e häftena 
av Svenska folket kommit ut, hävda: »Jag har ej läst ett enda tidnings
nummer och vill intet veta!» (Brev II, s 310.) 

När Strindberg, strax efter att han lämnat Sverige, skulle ge ut 
Dikter på vers och prosa fylls breven hem om böner att få slippa veta 
något om tidningsreaktionerna.21 I ett brev till Albert Bonnier den 
10 november 1883 anger han rentav trycket från tidningarna som 
huvudorsak till exilen: »jag har ju enkom rest 200 mil för att slippa 
tidningsgnatet.» (Brev III, s 351.) Strindbergs under 1880-talet ofta 
upprepade ovilja mot tidningsläsning kan inte tolkas som ett ointresse 
från hans sida. Snarare är det fråga om en extrem känslighet för de 
offentliga reaktionerna på hans verk. Avståndstagandet gentemot 
tidningarna blev både en markering av det egna oberoendet och ett 
försvar mot yttre tryck. 

Det tillkämpade i Strindbergs attityd visas åskådligt av ett brev till 
August Lindberg den 26 maj 1889 inför premiären på dramatiseringen 
av Hemsöborna. Efter att ett halvt decennium ha bombarderat sina 
brevkontakter med försäkringar om att inte läsa tidningar, avslöjar 
han här en ohöljd nyfikenhet: »Emellertid — be stå mig ett natt

110 



telegram om utgången — och sänd en affisch och alla Stockholms
tidningar med recensioner!» (Brev VII, s 332.) 

Vad gäller tiden kring sekelskiftet blir det viktigt att peka inte bara 
på Strindbergs återupprättade möjligheter till direktkontakt med 
svensk press, utan kanske främst på den roll som Gustaf af Geijerstam 
kom att spela. Redan den 12 november 1898 ber Strindberg brevledes 
Geijerstam om upplysningar kring en bestämd recension: »I hvilken 
genre var K. Varburgs långa kritik på Damaskus?» (Brev XIII, s 37.) 
När sedan banden mellan Gernandts förlag och Strindberg knöts allt 
fastare, och Geijerstam blev både förlagsredaktör och något av 
impressario för Strindberg torde rapporteringen ha blivit regelmässig. 
Så visar OD den 4 mars 1900 att Geijerstam berättat om kritiker
reaktionerna på Brott och brott. Man måste också räkna med att de 
allt tätare kontakterna med Svenska teaterns ägare och anställda 
ökade Strindbergs detaljkunskap åtminstone om teaterkritiken. Till 
yttermera visso visar OD att han under denna tid i varje fall regel
bundet läste Dagens Nyheter. 

August Falck, som lärde känna Strindberg några år in på 1900-talet, 
har gett en anekdotiskt lustig skildring av dennes uttalade respektive 
verkliga förhållande till tidningar: 

Han läste ej tidningarna, påstod han — men hur många gånger överraskade jag 
honom inte med den föraktade lektyren! Då stack han hastigt tidningen under 
den stora skinnstolen han satt i, och såg sedan obesvärad ut. (Falck 1935, s 306.) 

Långtifrån att acceptera Strindbergs eget poserande ifråga om 
tidningsläsning bör man alltså förutsätta, att han hösten 1899 hade 
goda möjligheter att bli informerad om kritikernas åsikter. Accepterar 
man å andra sidan hans vittnesmål från 80-talet om offentlighetens 
avståndstagande som en bidragande orsak till exilen, så bör man 
förutsätta en motsvarande känslighet vid hemkomsten. När han 
omsider vågat sig tillbaka till Stockholm för att leva i direktkontakt 
med den svenska huvudstadens kulturliv, torde en viktig förutsättning 
ha varit att bli accepterad av de offentliga organen. På annat sätt kan 
man inte förklara att Strindberg två dagar efter Gustaf Fasa-premiären, 
trots den obestridliga framgången, höjde ambitionerna i fråga om 
historisk saklighet inför Gustaf Adolf. 

»Jag måste komma väl rustad ti ll Gustaf Adolf» 
Efter det tidigare påvisade arbetsstadiet i början av oktober, när 
Strindberg ansåg att Gustaf Adolf låg »planlagd», torde arbetsintensi
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teten under några veckor ha minskat. Den främsta orsaken till detta 
var att han åter bytte bostad. Den 13 oktober anger dagboken att 
han flyttat in på Banérgatan 31, något som han omedelbart satte i 
samband med sitt pågående arbete: »Skall skrifva dram om Gustaf 
Adolf. Bor nu midt emot Gustaf Adolfs kyrka och Svea gardes (Gula 
Brigadens) kasern, på (Johan) Banérs gata.» Huruvida han även dröjde 
med arbetet i samband med (7ws/a/Fasa-premiären går inte att avgöra, 
men omedelbart efter densamma började han söka mera litteratur. 

Rubrikens ord är hämtade ur ett brev till Gustaf af Geijerstam den 
19 oktober, alltså just när huvuddelen av Gustaf Fasa-recensionerna 
nått offentligheten, och står där som inledning till en bön om nya 
boklån på Kungliga biblioteket. I brevets senare del beskriver han 
närmare sin känsla inför arbetet: »Jag bäfvar för ögonblicket, då jag 
skall sätta pennan till Gustaf Adolf; framskjuter derför, och studerar 
ämnet.» (Brev XIII, s 219.) Den tidigare gjorda planläggningen till 
dramat var alltså inte längre tillfyllest, och den enda rimliga för
klaringen till denna Strindbergs attityd är att han påverkats av 
händelserna kring Folkungasagans och Gustaf Vasas möte med offent
ligheten. Att reaktionen blev just fördjupade historiska studier tyder 
på att Strindberg tagit intryck av den kritik de två tidigare dramerna 
mött i fråga om historieskildringen. På titelbladets baksida i bokut
gåvan av Gustaf Vasa hade han låtit trycka: »De anakronismer som 
förekomma i denna pjes äro nödvändiga offer åt dramats teknik.» De 
omsorgsfulla historiska studierna inför Gustaf Adolf antyder att han 
inte längre var villig att sätta sig över kraven på historisk exakthet. 
Annars var det ju mest bara Carl David af Wirsén som brytt sig om att 
göra någon mera hårdhänt rättning av historiska sakförhållanden i de 
tidigare dramerna. Det kan tyckas överraskande att Strindberg skulle 
fästa något avseende vid denne konservative kritikers åsikter, men det 
skulle senare visa sig att han haft ambitionen att med Gustaf Adolf 
tom tillfredsställa Wirsén: 

Hemkommen på aftonen fann jag i breflådan »Vårt Land»; Jag erfor en stilla 
lugn tillfredsställelse och förstod att C.D.W. skr ifvit om Gustaf Adolf och 
inbillade mig att han låtit öfvertyga sig. (OD 30.9.1900.) 

Denna strävan säger åtskilligt om hur starkt Strindberg önskade bli 
accepterad av hemlandets kulturoffentlighet. Han borde ha kunnat 
nöja sig med det breda stödet från radikalare kritiker, men han ville 
försonas även med de krafter som varit hans bittra motståndare under 
80-talet. Kanske trodde han att Wirsén hade samma betydelse som 
då, kanske tillmätte han den officiella kulturens företrädare domsrätt 
just vad gällde den historiska dramatiken. Uppenbart är att han 
brydde sig om vad Wirsén tyckte. 
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övriga kritiker hade varit mest intresserade av historieskildringen i 
förhållande till den fosterländska hjältegestalten Gustaf Vasa. Även 
detta torde ha haft betydelse för Strindbergs hållning till sitt Gustaf 
Adolfs-arbete. Ställdes kraven högre ju »större» gestalter ur svenska 
historien som skildrades, skulle ett drama om Gustaf II Adolf uppen
bart komma att bedömas med yttersta stränghet. Skulle han lyckas 
borde det å andra sidan resultera i något av ett nationellt genombrott. 
Om Strindbergs historiska dramatik var proberstenen för stockholms
teatrarna, så var Gustaf II Adolf proberstenen för en svensk historie
dramatiker. 

Beställningen i ovan nämnda brev till Geijerstam resulterade i 
Gustaf Janssons andra bokleverans till Strindberg. I jämförelse med 
den tidigare leveransens huvudsakligen svenska böcker rörde det sig 
nu mest om utländsk litteratur. Den 23 oktober är Gustaf Jansson i 
enlighet med Strindbergs beställning i KB:s lånejournal antecknad för 
följande lån: Klopp, Der dreissigjähr. Krieg bis zum Tode Gustav 
Adolfs. D.3:1 —2, Chemnitz, Königl. schwed. in Teutschland geführten 
Krieg. 1—4, Theatrum europaeum. Th. 2, Gfrörer, Gustaf Adolf den 
store, Swedenborg, Diarium spiritualis. 1—7, Hyltén-Cavallius & 
Stephens, Sv. historiska och politiska visor. 1, Merle d'Aubigné, Det 
16- årh.- reformations historia. Uppl. 3. D.l—3. 

Litteraturanskaffningen pågick nu intensivt en tid och bär spår av 
ett allt starkare befäst intresse för 1600-talets religionsförhållanden. 
I ett brev till Geijerstam den 25 oktober tackar Strindberg för den 
senaste sändningen men ber även om ett latinskt lexikon och de åter
stående delarna av Gfrörer. Redan dagen efteråt kompletterade han 
med beställning av Bossuets Histoire des Variations des églises 
protestantes. Möjligen frestade han nu för mycket på förlagets 
tålamod. KB:s lånejournal visar att Geijerstam själv lånade Bossuet åt 
honom den 28 oktober, medan del 3—5 av Gfrörer finns antecknad 
som lån i Strindbergs eget namn den 30 oktober. I fortsättningen fick 
han själv gå till KB när han ville ha litteratur, och den 9 november 
lånade han Almqvists Svensk språklära och Cornelius' Svenska 
kyrkans historia efter reformationen. 

En möjlig förklaring till lånet av Almqvist kan vara, att detta verk 
innehåller ordlistor över »de svenska Landskapsmålen och Provins
dialekterna.» I Gustaf Adolf finns vissa försök att dialektfärga språket 
hos den svenska härens lägre befattningshavare. Några enstaka av 
dialektorden återfinns hos Almqvist. 

Religionsfrihetsproblematikens betydelse för Strindberg visas av 
ett brev till Pehr Staaff den 6 november: 

Hjelp mig med detta! - Du mins Mankell (?) framdrog i böljan af 80-talet en 
relation om två (?) Svenska ynglingar som öfvergingo till katolska läran och 
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derför dödades af Gustaf Adolf II. Hvar kan jag läsa om detta? (Brev XIII, 
s 225.) 

Här återknyter Strindberg på ett märkligt sätt till 80-talets början. 
Exakt samma fråga till exakt samma adressat hade han nämligen ställt 
även den 10 juni 1883 inför författandet av dikten »För tankens 
frihet», Strindbergs inlägg i debatten omkring Mankells omvärdering 
av Gustaf II Adolf.22 Som berördes i detta sammanhang hade Mankell 
visserligen använt de åsyftade avrättningarna som argument mot 
Gustaf II Adolfs trosfrihetssträvanden, men tydligen visste Staaff 
ännu bättre besked. Den 9 november 1899 lånade Strindberg nämligen 
på KB också Nordisk Tidskrift för 1867, vari ingår en artikel av 
Th Norlin med rubriken En svensk religions- och högmålsprocess i 
det sjuttonde århundradet. Excerpter ur denna artikel finns på utkast 
k, tillsammans med sådana ur Cornelius. 

I ett brev till Nils Andersson den 10 november markerar Strindberg 
att arbetet sväller ut: »Jag har varit middagsgäst någon tid, men Gustaf 
Adolf kryper framåt likafullt och vexer på vägen.» (Brev XIII, s 227.) 
Ordvalet »kryper framåt» är inte ovanligt hos Strindberg och används 
som regel om läggandet av rad till rad av färdig text.23 Möjligen har 
han då inlett nedskrivandet av första akten. I månadsskiftet november
december var denna akt under alla omständigheter färdig.24 

Vad gäller utkasten ligger det nära till hans att anta, att den nya 
fasen i Strindbergs arbete inletts med heldramsutkasten nr 16 och 17. 
I samband med Gustaf II Adolfs bikt inför slaget vid Lützen innehåller 
utkast 16 anteckningen: »Rådbråkningarne af studenter i ungdomen.» 
Denna anteckning är sedan kraftigt markerad med färgkrita. 

I nr 17 är första akten slutligen reducerad till bara en scen. Över
huvudtaget har Strindberg skjutit fram scenerna och förlagt dem till 
senare akter än som tidigare planerats. Miinchen-scenen, som länge 
fungerade som dramats mittpunkt, är nu placerad i fjärde akten. 

Man får räkna med att många av excerpt- och anteckningsbladen 
tillkommit under den nu aktuella perioden, men därutöver får man 
även räkna in aktutkasten nr 18 och 19. Nr 18 är ett utförligt utkast 
över första akten, sannolikt det sista, och nr 19 är ett avbrutet utkast 
över andra akten. Som nämnts i appendix är det troligt att nr 7S 
kompletterats under arbetet med första aktens slutgiltiga text. Nästa 
fas i arbetet, efter de utkast som hittills presenterats, blev alltså 
färdigskrivandet av första akten. 
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»Paul dyker opp!» 

Den finlandssvenske författaren Adolf Paul hade varit en av Strind
bergs närmaste umgängesvänner under Berlintiden i 90-talets tidigare 
skede, varefter de brutit sina förbindelser. I böljan av 1899 hade en 
viss kontakt återupprättats, genom att Paul telegramuppvaktade 
Strindberg på 50-årsdagen och fick ett vänligt brev till svar. När Pauls 
skådespel Kung Kristian II hade sin premiär på Dramaten i början av 
februari, skickade Strindberg dessutom ett lyckönskningstelegram.25 

Under hösten 1899 skulle deras förhållande komma att ta en märklig 
riktning, genom att deras respektive historiskt-dramatiska författar
skap inför offentligheten kom att uttryckligen ställas mot varandra. 
Händelseförloppet är intressant genom att det i blixtbelysning kastar 
ljus över det nya i Strindbergs historiska dramatik i jämförelse med 
genrens traditionella estetik, i vilken Pauls arbeten var förankrade. 

Bakgrunden var att Dramaten under hösten 1899 skulle ta upp 
ytterligare ett historiskt skådespel av Adolf Paul, Karin Månsdotter. 
Ett brev som Stig Torsslow andragit, skrivet den 28 september av 
Dramatens chef Nils Personne och riktat till teaterns censor baron 
Bonde, antyder rentav att uppsättningen var ett medvetet motdrag 
till Svenska teaterns planerade Gustaf Fara-uppsättning.26 

Början till debatten var en artikel av Paul i helsingforstidningen Nya 
Pressen den 29 oktober, ett par veckor efter Gustaf Fasa-premiären 
och lika länge innan första föreställningen av Karin Månsdotter. 
Artikeln bär rubriken Strindbergska anakronismer och tar sin utgångs
punkt i den formulering Strindberg tryckt i Gustaf Vasa om att 
anakronismer kunde ursäktas i den dramatiska teknikens namn. 
Inledningsvis intar Paul till synes den ståndpunkt som, om än ofta 
underförstått, genomsyrat så många av Gustaf Fasa-recensionerna, 
att det inte var så noga med de kronologiska detaljerna så länge 
karaktärsskildringen var historiskt godtagbar. Han övergår emellertid 
omedelbart till en kriarättning av årtalsförhållandena i Gustaf Vasa 
som i stränghet inte står Wirséns efter. När han sedan granskar karak
tärerna riktar han helt in sin kritik på de i Strindbergs stycke relativt 
sekundära Erik XIV- och Karin Månsdotter-gestalterna, dvs just de 
personer som snart skulle framträda på scenen i hans eget skådespel. 
Pauls artikel är alltså också att se som ett förhandsförsvar för den 
egna konceptionen. I en sammanfattande formulering avslöjar Paul 
indirekt förutsättningarna för denna: 

Ty Strindberg subordinerar under nödvändighetens lagar liksom hvaije annan 
dödlig. Hans maktord upphäfver ej en enda af de eviga lagarna för det sköna. 
Och om han drager ned fädernas saga till sig, och gör dess lysande gestalter till 
rena partigängare för sin infernomoral, så lägger h an ej därmed grunden till 
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något stort shakespeareskt skede inom svensk d ramatik, såsom en del recen
senter med väl långt gången blasfemi antydt. (Nya Pressen 29.10.1899.) 

I förhållande till den historiska dramatiken består tydligen »de eviga 
lagarna» i tvånget att inte dra ner de historiska gestalterna i smutsen 
och att hålla »fädernas saga» i helgd. Paul formulerar här på ett 
utmärkt tydligt sätt de viktigaste inslagen i det estetiska regelsystemet 
runt den traditionella historiska dramatiken. En av de viktigaste 
konsekvenserna av Strindbergs nya arbeten var däremot uppbrottet 
från dessa normer. Däri ligger deras nyskapande sprängverkan. 

Paul fullföjde sitt angrepp i Aftonbladet den 2 november med »Ett 
öppet brev till hr Gustaf af Geijerstam.» Denne anklagas där för kuliss
intriger på Dramaten i syfte att förhindra framförandet a v Karin Måns
dotter med hänvisning till att teatern redan köpt ett svenskt historiskt 
drama, Strindbergs Folkungasagan. I denna omgång lämnades Strind
berg utanför skottlinjen, och Pauls vrede riktade sig uteslutande mot 
Geijerstam i dennes egenskap av förkämpe för Strindberg. Paul 
förutsätter rentav att denne själv skulle vara ovetande om Geijerstams 
manövrer. 

Onekligen kan det tyckas märkligt att Dramaten inte tog upp den 
redan inköpta Folkungasagan på spelplanen, och Geijerstam vidgår 
också förbehållslöst i sitt svar i samma tidning påföljande dag, att han 
verkligen frågat Dramatens sekreterare och regissör Emil Grandinson 
om detta. Däremot förnekar han emfatiskt att han på något sätt 
skulle ha motarbetat Pauls stycke. I ett komplement till Geijerstams 
inlägg försäkrar även Nils Personne att inga intriger kring Karin Måns
dotter förekommit på Dramaten.27 

Detta replikskifte förstärker bilden av hur den kungligt protegerade 
och censorsövervakade Dramaten, trots Bondes entusiasm vid August 
Lindbergs uppläsning, ännu tvekade att bryta med den konventionella 
historiedramatiken och spela Strindberg. Principiellt intressantare är 
Pehr Staaffs inlägg i Dagens Nyheter, även det publicerat den 3 
november. Han vänder huvudintresset mot Pauls artikel i Nya Pressen 
och bemöter dess estetiska argumentation. I stället framhåller han i 
programmatiska formuleringar det nya i Strindbergs historiedramer: 

Med eller utan hr Pauls samtycke torde det vara Strindbergs rättighet att ur 
de upplysningar som stå till buds söka en psykologisk förklaring af denne 
konungs gärning, att söka på scenen göra honom till en människa, icke till en 
blott och bar deklamatör af de fraser historien i mer eller mindre autentiskt 
skick bevarat. (DN 3.11.1899.) 

Staaff uttrycker här i ovanligt tydliga ordalag grunden för sin och 
huvuddelen av de samtida kritikerkollegornas strindbergsuppskattning. 
De greps av att få se svenska historien befolkas av trovärdigt mänskliga 
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individer med förutsättningar och tänkande som kunde upplevas 
naturligt utifrån sekelskiftets synsätt.28 

Strindberg själv höll sig alltså utanför debatten, men att han upp
märksammade den styrks av att han i OD i novembers början anteck
nade de ord som står som rubrik till detta avsnitt. Den viktigaste 
fasen av kraftmätningen, det offentliga bedömandet av Pauls och 
Strindbergs dramer med samma ämne, återstod emellertid. I efterhand 
betraktade Strindberg det hela som ett sammanhängande skeende. I 
ett brev till Nils Andersson den 3 december, sedan även Erik XIV 
haft sin premiär, skriver han : »Men vi skulle gå igenom en helsosam 
skräckmånad, då allt gammalt agg mot mig uppsamlades i en Dacke-
figur som hette Paul, ett ris som kastades på elden sedan det tjenat!» 
(Brev XIII, s 235.) Strindberg tolkar alltså Pauls funktion i förhållande 
till honom själv på samma sätt som Dackes till Gustaf Vasa i det egna 
dramat. Det är fråga om en luttrande prövning som ska ge rimliga 
proportioner på den egna framgången. Formuleringen att Paul 
representerar »allt gammalt agg» är emellertid intressant och antyder 
att Strindberg fruktar en återupprepning av bl a striden kring Svenska 
folket. Tolkad på det sättet skulle formuleringen markera insikten att 
striden ytterst gällde historieskrivningen. Den märkliga satsen om 
riset som kastats på elden torde i enlighet med Strindbergs inferno-
tänkande betyda, att Paul i egenskap av straffredskap nu var förbrukad 
eftersom han fått dåligt stöd av sina meningsfränder. Kritiken mot 
Karin Månsdotter skulle nämligen komma att visa hur kringskuren 
Paul stod. 

För Dramaten var Karin Månsdotter en stor satsning. Pauls tidigare 
historiska skådespel Kung Kristian II hade varit föregående spelårs 
största konstnärliga och publika framgång. En närmast enhällig 
kritikerkår hade framför allt betonat det lyckade greppet att skildra 
titelgestaltens karaktär genom att spalta upp den på två sceniska 
personer, kungen och narren. Trots den konventionella uppläggningen 
i övrigt med stor historisk trohet och löslig scenföljd ansågs Paul 
därigenom ha nått för ett historiedrama ovanliga djup i karaktärs
skildringen. Narren, som representerar kungens samvete och goda 
sidor, spelades av den populäre teaterchefen Nils Personne själv. Av 
recensenterna att döma bidrog hans rollprestation liksom påkostad 
scenografi och kostym påtagligt till framgången. 

Kung Kristian II hade alltså gjort stor succé och under våren spelats 
hela 37 gånger.29 Liksom till denna uppsättning kostade man förban'« 
Månsdotter på sig att beställa helt nya dekorationer hos Carl Grabow 
och nya kostymer från Berlin. Stig Torsslow har visat hur uppsätt
ningens regissör, Emil Grandinson, försökte mäta sig med Harald 
Molander ifråga om historisk exakthet i scenografi och kostym.30 
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Premiären ägde rum den 14 november, och tidningarnas omdömen 
infördes de närmast följande dagarna. Recensionsintresset var inte 
fullt så rikligt som i fråga om Gustaf Vasa. Så brydde sig t ex inte 
Social-Demokraten om att anmäla Pauls stycke. 

Det egentligen enda riktigt positiva bemötandet fick Paul av Nya 
Dagligt Allehandas kritiker J A L Axelsson, som emellertid inte ger 
några särskilt preciserade motiveringar utan snarast ställer sig bakom 
publikreaktionerna. Dessa beskrivs som goda. I två andra konservativa 
tidningar är reaktionerna mera neutrala. J A Runström i Post- och 
Inrikes Tidningar tycker att Karin Månsdotter kan duga som drama
tiskt rutinarbete men saknar »den skaldiska fördjupningen» (PoIT 
15.11.1899). Carl David af Wirséns recension i Vårt Land styrs av en 
välvillig utgångshållning. Han söker noggrant reda på anledningar till 
beröm, men för att vara en anmälan av Wirsén är den märkvärdigt 
defensivt hållen. Även han verkar acceptera som en naturlig förutsätt
ning att Strindberg är överlägsen Paul som historiedramatiker. Han 
försöker i görligaste mån ta Paul i försvar och skydda honom. Ett 
problem för Wirsén är att han, med sina estetiska grundprinciper, 
anser sig skyldig att kritisera Pauls teckning av titelgestalten såsom 
ohistorisk. Erik XIV-gestalten är han däremot mycket nöjd med, och 
resultatet av att Wirsén koncentrerar sig på honom blir att han 
undviker att skriva ner dramat. Han är inte ensam om att i praktiken 
behandla Pauls stycke som ett Erik XIV-drama, men han är den som 
gör det mest konsekvent. Det överraskande med Wirséns infallsvinkel 
är att han ger Pauls kung Erik försteg framför Strindbergs, som han 
säger sig känna till från den redan utkomna danska upplagan. Han 
anser att Paul kommit längre i »psykologisk analys» (VL 15.11.1899). 
Det visar sig emellertid att det mest är fråga om att Wirsén använder 
denna terminologi på ett, även från de samtida kollegorna, avvikande 
sätt. Av det fortsatta resonemanget framgår det, att han med »psyko
logisk analys» egentligen bara menar någon sorts patologisk-klinisk 
korrekthet i beskrivningen av en sinnessjuks yttre beteendemönster. 
Ingenstans efterlyser han några förklaringar till detta beteende. 
Wirséns hållning kan på ett klargörande sätt kontrasteras mot Tor 
Hedbergs. Denne diskuterar samma företeelser i Pauls text, men 
genom att i personskildringen kräva något mer än bara det yttre 
beteendet kommer han till motsatt resultat: 

[---] han är fåfäng och härsklysten, vek och grym, skeptisk och vidskeplig, ädel 
och lumpen, ständigt oscillerande mellan motsatta stämningar, men hvad är 
det som håller samman dessa ytterligheter eller hvad är det som splittrar 
honom — hvad är han egentligen för en människa? Ja, jag vet det icke, hr 
Skånberg vet det synbarligen icke heller, och jag misstänker att icke författaren 
själf riktigt vet det. (SvD 15.11.1899.) 
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Georg Skånberg var den skådespelare som kreerade Erik, och i linje 
med den skiljaktiga uppfattningen av Pauls text bedömdes även hans 
prestation olika av Wirsén och Hedberg. Den förre slösar med lov
orden, medan den senare framhåller »att spelet ytterligare framhäfde 
karaktärsskildringens svagheten). Spelsättet var »tröttande monotont, 
trots alla växlingar mellan ursinne och sentimentalitet, hånskratt och 
gråt.» Det var »utan nyanser och utan betoning, liksom i en oändlig 
trumhvirfvel.» Wirsén tycks mena, att eftersom Erix XIV inte ingår i 
raden av svenska hjältekungar utan tvärtom av historieskrivningen 
betecknats som sinnessjuk, så måste vansinnet vara tydligt uttryckt 
även i den dramatiska gestaltningen. När han talar om att Paul lyckats 
»fördjupa den psykologiska karakteristiken av konung Eriks person», 
betyder detta nog egentligen bara att denne ytterligare förstärkt de 
knäsatta dragen. 

Det är emellertid typiskt för Wirséns recension att det mest oreser
verade berömmet ges till Grandinsons regi, och då främst till de 
visuella komponenterna i uppsättningen. Såväl scenografi som dräkter 
lovprisas, och teaterledningen hyllas för att den »velat offra någon
ting för att i det yttre värdigt återgifva svenskt historiska taflor.» (VL 
15.11.1899.) 

Huvuddelen avkritikerna gick dock hårt fram med Karin Månsdotter. 
Konservativa Stockholms Dagblads huvudägare Wilhelm Walldén 
stod de kungliga teatersträvandena nära men inte heller i denna 
tidning sades mycket till skådespelets försvar.31 Claes Lundin beteck
nade det som »bara historia och ej dramatik» (StD 15.11.1899), en 
synpunkt som hela den liberala delen av kritikerkåren eftertryckligt 
delade.32 

Vid sekelskiftet skrevs teaterrecensioner nästan uteslutande efter 
en fyrdelad mall. Efter en kort inledning följde ett långt analytiskt 
textreferat, därefter bedömdes skådespelarprestationerna en efter en 
och till sist skrevs några rader om regi och scenografi. En indikation 
på styrkan hos kritikernas avståndstagande gentemot Karin Månsdotter 
för dess egenskap av tråkig historisk sakrepetition är att denna nästan 
lagbundna recensionsstruktur i flera fall hotade att brytas upp. Det är 
som om pjäsen rentav rörde sig i utkanterna av vad dessa kritiker 
överhuvudtaget kunde uppfatta som teater. Så avbryter sig t ex Edvard 
Alkman mitt i framställningen och låter recensionen domineras av en 
tankelek : 

Medan jag i går afton satt på teatern och följde med scen efter scen, den ena 
lika pålitligt förutsedd som den andra, fick jag under en af de allra längsta 
replikerna, som örat vägrade att anamma ända fram till sista punkten, denna 
idé: 
- Det här går ju som rinnande vatten, du begriper alltsammans, till och med 
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om uppmärksamheten ger sig f ör en stund, men tänk om du vore fransman 
eller engelsman och aldrig hört ett jota om vare sig Kar in, Erik eller Göran! 
Hur skulle du då reda dig? (DN 15.11.1899.) 

En sådan utgångspunkt för en teaterrecension var inte vanlig. Även 
Alfred Lindkvist kryddade sin artikel i Stockholms-Tidningen med 
närmast satiriska inslag. 

En intressant aspekt av Karin Månsdotter-uppsättningen speglad i 
kritikernas vittnesmål är dess förhållande till publiken. De kritiker 
som inte är alltför ovilligt inställda anger att publikmottagandet på 
premiären varit gott, medan andra som t ex Warburg anser att skåde
spelet inte gjort någon »större lycka» (GHT 16.11.1899). Det finns 
emellertid även noggranna redogörelser som följer publikreaktionerna 
genom hela föreställningen och redogör för precis vilka aktslut som 
applåderats och vilka som mötts med tystnad samt hur bifallet egent
ligen först efter hela pjäsens slut stegrats till någon nämnvärd nivå. 
Det finns egentligen inget motsägelsefullt i dessa redogörelser annat 
än att man valt att vara mer eller mindre fullständig. Uppenbarligen 
var bifallet under större delen av kvällen ganska ringa. Att aktslut 
lämnades oapplåderade under en premiär får anses anmärkningsvärt, 
och tydligen var det först i samband med energiska inropningar av 
författaren som något intryck av framgång byggdes upp. Trots att 
bara en recensent uttryckligen formulerar sig i den riktningen antyder 
flera av rapporterna att någon krets i salongen haft intresse av att 
Dramatiska teatern och Adolf Paul skulle få en succé med Karin 
Månsdotter och därför energiskt hållit ut ovationerna efter pjäsens 
slut. Den kritiker som åsyftas är Alfred Lindkvist: 

Efter sista akten böljade de obligata applåderna, från hvilka man förut tämli
gen allmänt hvilat sig ända sedan artighetsapplåderna efter första akten. Man 
fick nöjet se f örfattaren framträda å scenen under det man applåderade Karin 
Månsdotter och kung Erik; man hade nöjet se honom framträda upprepade 
gånger under det att de spridda applåderna — ofrivilligt men med framgång 
dirigerade från högloge — fortforoi den glesnande salongen. (StT 15.11.1899.) 

Kungen, prins Carl, prinsessan Ingeborg och en stor uppvaktning 
hade övervarat premiären i kungliga logen. Lindkvist vågar inte säga 
att hovet medvetet försökt framkalla en succé, men det är nog ändå 
det han menar. Det vore heller inte så märkligt om Oscar II velat 
etablera Paul som motvikt till Strindbergs historiska dramatik. Man 
vet nämligen att han ansåg denna farlig. I sitt personliga exemplar av 
Erik XIV, som finns bevarat i Bernadottebiblioteket, har kungen på 
titelbladet antecknat:33 

Det [Erik XIV] kan ej uppföras utan att man må skämmas! [August Strind
berg] är Mästare — men egentligen i att uppfinna och slösa med de otäck
aste, smutsigaste och gröfsta skällsord som på dålig svenska kunna framvrålas! 
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Hela stycket är ett ej ogenialiskt machverk, ohistoriskt och omenskligt, 
och det genialiska påminner läsaren om att dj-n också är ett stort genie (ett 
vida större än A S!) 

O. 

Eftersom Erik XIV ännu inte kommit ut i den svenska bokhandeln kan 
denna anteckning inte vara gjord innan Karin Månsdotter-premiären, 
men såväl Folkungasagan som Gustaf Vasa fanns ute, och det senare 
hade haft sin uppmärksammade premiär. Om Oscar II bedömde 
Strindberg som så skicklig och farlig, så bör det ha varit ganska natur
ligt att försöka använda Paul som motvikt. Denne hade ju själv i den 
föregående debatten etablerat sig som Strindbergs konkurrent. 
Möjligen tangeras här även en anledning till att Dramaten inte spelade 
den redan inköpta Folkungasagan (mer därom senare). Akademi
sekreteraren Wirséns recension av Karin Månsdotter passar också in i 
detta betraktelsesätt. Som tidigare framhållits verkar han själv inte 
riktigt övertygad i sin hållning till Pauls stycke. Han söker efter 
möjligheter att utdela beröm och undviker med lätt hand att fästa 
alltför stor uppmärksamhet vid bristerna. Ett historiskt skådespel där 
titelgestalten kunde anses ohistoriskt skildrad skulle Wirsén i vanliga 
fall ha avrättat brutalt. Det finns givetvis inga belägg för att han fått 
några direktiv för sin kritikertjänst, men misstanken ligger nära att 
han på ett eller annat sätt blivit underkunnig om att Karin Månsdotter 
skulle skonas. 

Oavsett kritikerreaktionerna blev emellertid Karin Månsdotter en 
god publikframgång och spelades 29 gånger under spelåret.34 Flera av 
recensenterna, som t ex Edvard Alkman och Karl Warburg, hade 
förutsett detta med hänvisning till att det historiska ämnet i sig skulle 
dra folk. Deras påpekanden är intressanta. Alkman betonar före
komsten av en teaterpublik som uppskattade varje pjäs, oavsett hur 
bra eller dålig den var, som på ett värdigt sätt refererade till »fädernas 
saga». 

Händelserna kring Adolf Paul och hans skådespel hösten 1899 
bidrar till att klargöra de aktuella positionerna i de teaterförhållanden 
som följde det sena 1800-talets samhällsförändringar. De konservativt-
officiösa värderingar och strukturer som tidigare dominerat kulturliv 
och offentlighet hade ännu vissa möjligheter att göra sig gällande 
inom teaterområdet. På den av hovet skyddade och övervakade 
Dramaten kunde ännu det traditionella historiska skådespelet fram
föras. De fosterländska stämningarna bland borgerligheten vid 90-
talets slut kunde även förse det med en relativt bred publik och de 
mest konservativa tidningarna kunde uppträda till dess försvar. 
Samtidigt är det ingen tvekan om att vitaliteten och livskraften fanns 
på annat håll, och att andra krafter eftertryckligt dominerade kultur
offentligheten. 
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Erik XIV möter offentligheten 
Det har sitt intresse att i några korta drag följa Erik XIV:s väg till 
Svenska teaterns spelplan. Detta motiveras inte bara av strindbergs
sammanhanget. Ett visst ljus kan nämligen också kastas över hur 
repertoarläggningen inom det växande ranftska teaterimperiet kunde 
gå till. 

Ranft hade köpt spelrättigheterna till dramat någon gång i augusti. 
I ett tidigare citerat brev till August Lindberg den 10 augusti berättar 
Strindberg att Ranft avser att spela Gustaf Vasa den 1 november och 
därefter Erik XIV på nyåret. Strindbergs formulering antyder att 
man resonerat om att låta de båda pjäserna följa på varandra. Fram 
mot säsongstarten kom emellertid Ranft i sin planering att tidigare-
lägga Gustaf Vasa, och i ett brev den 28 augusti till dottern Kerstin 
skriver Strindberg att avsikten nu är att spela Gustaf Vasa redan om 
en månad och Erik XIV först i februari. Med så vitt spridda premiär
data kunde de båda dramerna omöjligt följa på varandra i spelplanen. 
Ranft avsåg uppenbart att låta Gustaf Vasa bilda höstsäsongens kärna 
och Erik XIV vårsäsongens, med annan dramatik däremellan. Under 
förhösten 1899 vistades Ranft själv på Stora teatern i Göteborg, 
medan Molander som intendent ledde arbetet på Svenska teatern. 
Ranft utövade emellertid en strikt personlig kontroll över repertoaren, 
och i hans kontrakt med Molander finns följande ovillkorliga bestäm
melse inskriven :35 

Herr Molander eger ej rätt att utan mitt hörande för teaterns räkning beställa 
eller köpa dekorationer, möbler eller reqvisita utan skall han dertill hafva mitt 
medgifvande. 

Repertoiren bestämmes af mig Albert Ranft. 
Herr Molander eger att till mig, Albert Ranft, ingifva rolförslag till de pjeser 

som af Herr Molander iscensättes, dock förbehåller jag, Albert Ranft, mig att 
om jag så för godt finner deruti göra ändring. 

I KB:s Molandersamling finns en serie brev från Ranft i Göteborg till 
Molander under hösten 1899. Den 14 september meddelade Ranft 
beslut om rollfördelningen för Gustaf Vasa. Förteckningen i hans 
brev stämmer med den slutgiltiga, och det är uppenbart att Molander 
här får rätta sig efter sin chefs beslut. Några dagar senare, den 19 
september, meddelade Ranft repertoardirektiv för höstsäsongens 
fortsättning. Pjäsordningen skulle vara Gustaf Vasa, En skugga, Arfvet 
och Musketörerna. Inget sägs om Erik XIV. En lätt irriterad formule
ring antyder emellertid Ranfts insikt om att Molander inte skulle gilla 
denna plan: »Var af den vänligheten och följ denna plan. Jag kan och 
vill ej rubba den.» Några svarsbrev från Molander är inte kända, men 
det är uppenbart att han protesterade mot Ranfts planer. Den 
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22 september upprepar denne nämligen sina krav och säger om 
Musketörerna : 

Du synes fortfarande ohågad att sätta upp detta stycke, jag sluter detta deraf 
att du vill få det så långt från repertoiren som möjligt. Det är emellertid min 
oeftergifliga önskan att denna pjes ska spelas. Förbered i tid dekorations och 
kostymlistor. 

Den pjäs det här är fråga om är en engelsk dramatisering av ett avsnitt ur 
Dumas' roman. Den var utförd av Sidney Grundy, och Ranft hade sett 
den i London och omedelbart beslutat sig för att spela den redan under 
hösten.36 Skulle Gustaf Vasa visa sig bli en framgång var han villig att 
skjuta upp de övriga pjäserna, men ifråga om denna internationella 
succé stod han på sig. Ett brev den 9 oktober visar inte bara detta utan 
även hans egna förhoppningar på Gustaf Vasa: »Går Wasa så länge som 
en månad bör och måste 'Musketörerne' gå efter den sistnämnde 
pjesen.» Inte ens den förhoppningsfulle teaterdirektören själv kunde 
alltså drömma om att Gustaf Vasa skulle bli en så monumental fram
gång att den i första omgången skulle spelas 44 dagar i sträck. 

Den 17 oktober fick Molander rollfördelningen till De tre muske
törerna, och den 19 :e hade Ranft hunnit bli så irriterad över Molanders 
passiva motstånd att han knappt tog sig utrymme i sitt brev att ge 
Molander något tack för den lyckade Gustaf Fasa-premiären. Han 
gick omedelbart in på den fortsatta repertoaren: 

[--••] vi ll jag betona det nödvändiga i att gifva Musketörerne efter Gustaf Wasa 
[---] Kan du ej ansvara mig för att stycket kan gå den 1 December, måste jag 
sjelf öfvertaga inöfningen af pjesen i fråga. [---] Nu har jag fö resatt mig att 
»Musketörerne» skall spelas efter Wasa. [—] I förhoppning om att du visar det 
intresse som du kan och hvilket du haft för Gustaf Wasa — väntar jag nu med 
otålighet ditt svar. 

Innan Ranft rimligen hunnit få något svar från Molander blev han 
emellertid utsatt för påtryckningar även från annat håll. 

Dagen efter Gustaf Fasa-premiären hade Strindberg ätit middag 
med Molander, och sannolikt även Pehr Staaff, på restaurang Du 
Nord.37 Dagen därefter, den 19 oktober, rapporterar han till Molander: 

I natt fann jag ett vänligt telegram från Albert. I dag ett bref: af innehåll att 
han nu genast önskade för komediafdelningen det Sagospel jag bebådat och 
som han trodde färdigt men som ej var det. Jag röck då fram med Erik XIV, 
precis som vi k ommit öfverens i går, citerade Dig och Pelle S såsom biträdare 
af projektet. (Brev XIII, s 218.) 

När författaren och regissören på detta sätt förenade sig om tanken 
att ge Gustaf Vasa och Erik XIV en suite gav Ranft uppenbarligen 
med sig. Redan den 25 oktober bad nämligen Strindberg Molander 
om mera detaljerade diskussioner: »Må vi språka litet om E XIV innan 
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vi gått för djupt!» (ibid, s 221), och Ranfts brev till Molander den 
1 november visar att han redan på något sätt meddelat sitt ändrade 
beslut: »Sätt i scen 'Musketörerne' och repetera samtidigt med 'Erik 
XIV'. Som du väl kommer ihåg, skall ju 'En skugga' gå efter 'Erik 
XIV' sen därefter 'Musketörerne'.» 

Det visar sig alltså att Ranfts personliga kontroll över sina teatrar 
var så fast att även en betydande och erfaren teaterman som Harald 
Molander både tvangs till förhalningstaktik och behövde stöd från 
landets ledande dramatiker för att få sin vilja igenom. Han lyckades 
heller inte helt slingra sig undan de förhatliga Musketörerna utan 
tvangs till sist att regissera även denna pjäs.38 Händelseförloppet har 
emellertid även sin betydelse genom att det tydligt visar det allt tätare 
samarbetet mellan Strindberg och Molander. 

Av de tre historiedramer Strindberg skrev våren—sommaren 1899 
är Erik XIV kanske det som är svårast att karaktärisera med några 
korta ord. Folkungasagan kunde såväl från de samtida kritikernas 
som denna framställnings utsiktspunkt betraktas som ett ömsom 
livfullt ömsom legendskirt medeltidsdrama dominerat av en skuld-
och försoningsproblematik. Därmed kunde det förstås av samtida 
kritiker med krav på realism likaväl som av 90-talistiskt färgade 
bedömare. I Gustaf Vasa var det den fosterländska tyngden och 
karaktärsskildringen av centralgestalten som kunde gripa och nästan 
göra den samtida uppfattningen samstämmig. I denna framställning 
blev det naturligt att tolka såväl dramat självt som den samtida 
uppskattningen av det utifrån huvudpersonens kamp för att hantera 
konflikten mellan sina båda roller, i offentligheten respektive intim
sfären. 

Om Erik XIV gick de samtida kritikernas åsikter vitt isär. Positio
nerna var i stort sett bestämda av de föregående händelserna, och det 
gick nästan att förutsäga vilka som skulle vara positiva och vilka som 
skulle vara negativa. Oavsett inställning hade de emellertid svårt att 
formulera någon mera kvalificerad förståelse av dramat. 

Det kan vara funktionellt att inledningsvis betrakta även Erik XIV 
utifrån Strindbergs flera gånger nämnda målsättning att skildra »det 
intima i menskorna midt under statsaktionerna.» Detta tydliggör 
omedelbart anledningen till att dramat kan vara svårt att förstå. 
Liksom ifråga om Folkungasagan har nämligen titelgestalten endast 
svag anknytning till »statsaktionerna». Erik själv skildras nästan bara 
som privatmänniska och hans handlingar är i huvudsak motiverade av 
personliga känslor och hänsyn. När Göran Persson i andra akten 
energiskt pläderar för att Eriks bror Johan ska avrättas, vilket för den 
nationella enighetens skull är väl motiverat av dramat, värjer sig Erik 
upprört med skäl som hämtats från den egna intimsfären: »Jag vill 
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inte ha med blod att göra sedan jag fått mina barn omkring mig.» 
(S 72.) Sedan han dessutom deklarerat att han inte skulle kunna sova 
om nätterna om han tog sin brors huvud, relaterar Göran Persson 
hans förhållningssätt till faderns. Detta sker med ord som direkt 
refererar till problematiken i Strindbergs föregående drama: »Din 
store fader, riksbyggmästaren, höll alltid på domareregeln att icke 
taga hänsyn till frändskap, vänskap eller skyldskap. Först riket, sedan 
byket!» (Ibid.) 

Bäst belyses detta förhållande av händelserna i Uppsala i tredje 
akten. När Erik inför talet till ständerna iklätt sig rikets regalier, 
förvånar honom hans egna barn med att vilja se »kungen». Genom att 
använda den ironiska formuleringen »teaterkungen» (s 105) visar han 
därvid hur svårt han har att fästa något avseende vid de offentliga 
framträdelseformerna. Efter att talet misslyckats och familjen flytt, 
ser Göran ingen annan utväg än att döda de gripna Sturarna utan 
rättegång. Erik ställer sig länge vid sidan om den handling Göran 
beordrar, men vid åsynen av barnens kvarlämnade leksaker böljar 
han för denne återge minnet av en idyll ur intimsfären. De känslor 
som därvid väcks driver honom att av privatpersonliga hämndskäl 
springa ut för att hjälpa Peder Welamson med de av Görans statslogik 
motiverade Sturemorden. Här ligger nu Eriks problematik uppenbar. 
Till skillnad från fadern i det föregående dramat saknar han förmågan 
att särskilja privat och offentligt och att i statsangelägenheterna ställa 
sig utanför sig själv och fungera som den opersonligt-offentliga repre
sentationen av statsmakten. Han kan inte frigöra sig från upplevelsen 
av personligt ansvar för de av statsskäl nödvändiga våldshandlingarna, 
utan känner sig direkt drabbad av skuld och samvetskval och blir 
därför benägen att ta tillbaka och benåda. Tom simpla knektar 
behandlar honom helt som privatperson. Allt detta sammantaget gör 
honom inte bara till en svag kung, det berövar honom rentav hans 
konungslighet. 

I det drama som bär Erik XIV:s namn blir det istället i Göran 
Persson-gestalten som mötet mellan privat och offentligt visas inom 
en och samma människa. Han uppträder både hemma och som 
konungens rådgivare. Han har både privata känslor och ett kallt 
logiskt statstänkande. När han får tjänstebesök hemma drar han fram 
en skärm mellan matbord och skrivbord och delar alltså även in sitt 
hem i en privat och en offentlig del. 

Ett flertal av de samtida kritikerna tyckte att dramat gott kunde 
ha burit Göran Perssons namn. Oavsett vad de tyckte om dramat som 
sådant var de snara att acceptera skildringen av denne. Strindberg 
berömdes för att inte ha reducerat honom till en »teaterbof» utan 
tecknat honom som en levande och sammansatt människa. Man upp
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skattar att han begåvats med både ett hem och egna känslor. Det är 
uppenbart att skildringen av s åväl en privat som en offentlig del var 
en förutsättning för att en människoskildring skulle upplevas som 
fullständig. Detta formuleras uttryckligt av t ex Karl Warburg. Efter 
att ha konstaterat att Göran är en »renässanspersonlighet», vilket ska 
läsas som ett omdöme om hans machiavelliska roll i statsaffärerna, 
fortsätter han: »Men hvad som är det geniala greppet i Strindbergs 
Göran, är att han gjort honom till människa, att han skildrat honom i 
sitt intima lif på ett sätt, som skänkt honom must och märg.» (GHT 
2.12.1899.) 

Utom med Erik-gestalten hade de samtida kritikerna svårigheter 
med den avmattning de tyckte sig utläsa mot slutet av dramat. Deras 
problem därvidlag bottnar nog mycket i att de inte förmådde isolera 
den outtalade premiss för dramat som orsakar detta. I Erik XIV 
gestaltas inte på något påträngande sätt frågan om hur människorna 
vinner insikt om att en högre makt dirigerar historiens gång. Ändå 
finns detta med som en förutsättning, och den avmattning som 
kritikerna avläste mot slutet motiveras av den resignation som inträder, 
främst hos Göran, när han inser att inte ens det klaraste mänskliga 
förnuft kan påverka händelsernas gång. Till det yttre motiveras 
Görans misslyckande av att Erik inte fungerar i sin kungaroll, men 
dramat förutsätter att detta inte är hela förklaringen. Till syvende 
och sist finns det en högre vilja som dirigerar allt. 

Utifrån en senare tids synsätt kan Erik XIV, liksom Gustaf Vasa, 
uppskattas för dess gestaltning av viktiga inslag i 1500-talets statsut
veckling. Efter att det föregående dramat gestaltat den absoluta 
monarkins avskaffande av den egentliga feodalismen, visas i Erik XIV 
feodalherrarnas försök att återställa ordningen. Feodalkrafterna 
representeras av släkten Sture, men även av dess släktingar hertigarna 
Johan och Carl. Tvärtemot sina bröder känner Erik själv ingen 
samhörighet med högadeln, och genom Göran visas hur kungamakten 
byggs upp nedifrån i motsättning till adelsståndets spetsar. Han repre
senterar den nya centraliserade statsapparaten, byggd på administrativ 
förmåga snarare än adelsrytteriets svärdsmakt. Detta är innebörden i 
hans ord till Svante Sture: 

Adel är I, men hvad är adel? En häst med en karl på! — Styra riket förstån I 
icke, och viljen intet lära utom stalltjänst och knektforor; I föraktar penn-
fäktaren, men pennan har planritat hela den ny tid som gått förbi er och som I 
ej förstån! (S 61.) 

När Göran i fortsättningen karaktäriserar denna nya tid med ord som 
»mänskorätt och mänskovärde» är det sin egen tids brott med det 
gamla som Strindberg talar om. Centraladministratörens ord till 
riddaren är emellertid helt relevanta även för 1500-talet. En intressant 
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relief till denna problematik ges av Nils Gyllenstjerna-gestalten. Eriks 
och Görans »herr Till och Ifrån», kan nämligen mycket väl läsas som 
en skildring av den nya tidens adelsman. Han är den adelstyp som 
inte i första hand ser till feodalfamiljen, utan som blir den absoluta 
monarkins ämbetsman. Hans trohet är inte så mycket riktad till en 
person som till den abstrakta staten. Han är noga med att lagarna 
följs och han lånar sig inte till olagliga handlingar. Däremot spelar det 
inte så stor roll vilken person som står i statens ledning, bara denne är 
»kungen». Hur den nya statens abstrakta kitt blir viktigare än det 
egentliga feodalsamhällets hierarkiska ordning demonstrerar han i 
sina ord till de fängslade Sturarna: »Gån, gode herrar! Rättvisan väntar 
Er, och lagen, inför hvilken vi alla måste böja oss, ofrälse som ädling!» 
(S 99.) 

I ett 1500-talsdrama blir både Göran Persson och Nils Gyllenstjerna 
genombrottstyper. Strindberg hade emellertid mycket väl kunnat 
hämta modellerna från sin egen tid. Adliga ämbetsmän i kombination 
med ofrälse administratörer bar ju ännu under 1800-talet upp den 
centraliserade statsapparat som först det kapitalistiska industrisam
hället skulle förmå rubba. 

Som redan nämnts uttryckte Strindberg tidigt intresse för att 
diskutera Erik X/F-uppsättningen med Harald Molander. Det verkar 
också som om han denna gång kommit att följa uppsättningsarbetet 
ännu livaktigare än ifråga om Gustaf Vasa. Breven antyder att han såg 
flera repetitioner, inklusive ett genrep.39 Även privat umgicks han 
med Tore Svennberg och Anders de Wahl, vilka skulle spela dramats 
två viktigaste roller.40 I ett långt brev till Molander den 25 november 
gav han sin syn på några punkter i Erik XIV. Noterbart är att brevet 
visar hur Strindberg även diskuterat med de Wahl, att han tillstyrker 
utrensandet av grova ord och att han betonar att Måns knekt absolut 
måste vara nykter under bröllopsmiddagen. Att han upprepar detta, 
trots att det fastslås redan av textens scenanvisning, visar hans känslig
het för recensenternas enstämmiga fördömande av Engelbrechts 
tillstånd i slutet av Gustaf Vasa. 

Det material till Erik Z/F-uppsättningen som finns tillgängligt i 
DTM:s Molandersamling är koncentrerat kring folkscenerna vid 
bröllopsmiddagen.41 Där finns bla något som kunde kallas ett 
»partitur», i vilket nyckelrepliker skrivits in för att markera rytmen i 
förhållande till texten. Detta detaljreglerar aktiviteten kring fest
bordet.42 Av de inskjutna replikerna framgår också att Molander 
ändrat Strindbergs »Jag vill göra kiss,mamma!» (s 169) till »Jag behöfver 
gå ut Mamma». 

Erik XIV kom ut av trycket den 21 november 1899.43 Innan 
premiären den 30 november bedömdes texten av fem tidningar och 
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efter densamma var recensionsflödet nästan lika rikt som efter Gustaf 
Vasa. Redan textrecensionerna visar att kritikerverksamheten, efter 
höstens tidigare händelser, nu stelnat till en kamp mellan två »läger». 
Det hade brutit ut ett skyttegravskrig mellan å ena sidan en grupp 
kritiker som var verksamma i liberala och socialdemokratiska tidningar 
och som kunde räkna sina rötter till 80-talet och å den andra sidan 
ett antal kritiker i konservativa tidningar, med Carl David af Wirsén 
som centralfigur. Kampen gällde uppfattningen om historisk dramatik 
i allmänhet och Strindbergs variant av den i synnerhet. Erik XIV-
recensionerna kom att flöda av ironiska anmärkningar om den andra 
»skolans» brist på insikt och förståelse. Det är inte oriktigt att se 
recensionsverksamheten kring Erik XIV som en fortsättning på den 
av Paul utlösta pressdebatten. 

Redan samma dag som Erik XIV kom ut i bokhandeln trycktes 
Wirséns recension i Vårt Land, och han deklarerar öppet sitt polemiska 
syfte. Avsikten var att förekomma det okritiska och onyanserade 
hyllningsskall som var att frukta: 

Måhända skulle i denna anmälning skådespelets fel mindre utförligt framhållits, 
därest ej det fanatiska jubelsorl, hvarmed oförståndiga beundrare nu i likt och 
olikt upphöja hr Strindberg, gjorde det till en pligt att anställa en liten sofring. 
(VL 21.11.1899.) 

I sin värdering av Erik XIV tar Wirsén som vanligt sin utgångspunkt i 
vad han uppfattar som historiskt riktigt. Det gäller denna gång inte så 
mycket de kronologiska detaljerna som karaktäristiken av personer 
och tid. Mest missnöjd är han med titelgestalten, och grunden för 
hans kritik är att Strindberg inte målat dennes vansinne med tillräck
ligt grälla färger. I sitt slutomdöme har Wirsén nu tvingats ta öppen 
ställning för Adolf Paul: »A. Pauls 'Karin Månsdotter' har mycket 
mera af både ädelhet och verklig kraft.» (Ibid.) 

Efter att Wirsén på detta sätt grävt den första minan under Erik 
XIV var striden i full gång. Redan följande dag placerade Edvard 
Alkman sin kontramina. Eftersom Alkman är den av de samtida 
kritikerna som mest explicit förmår formulera debattens estetiska 
kärna kan det vara motiverat med ett längre citat. Han ursäktar inled
ningsvis sitt tilltag att recensera dramat innan det gått över scenen 
med att det från annat håll redan på samma premisser blivit helt 
utdömt. Den första delen av citatet kan ses som direkt riktad mot 
Wirséns önskan om ett grällare vansinne hos titelgestalten. 

Den som ur Erik XIV :s saga icke är mäktig att hämta fram en annan idé än 
den barnsliga bilden af en rasande åsna, ledd mellan en god ängel och en ond 
djäfvul — för honom skall Strindbergs drama aldrig bli annat än ett fantastiskt 
och obegripligt abrakadabra. Han finner en Erik som inte är bara en tokig 
maniaque, en Göran som har sina både goda och förnuftiga sidor, en Karin 
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som inte är skapt af idel ljusstrålar och »hvita vingar». Och så sä ger han sig 
själf: Hvar har jag min galna åsna , min änge l och min djäfvu l? Hvarefter han 
går bort och gråter bitterligen. 

Nej, medan den drama tiserande krönikeskrifvaren mödosamt läser ihop sina 
gestalter och seda n blåser upp dem med stora ord, så att de sväfva omkring på 
scenen som fylld a ballonger, hvilka skulle ta sig ut genom taket om de ej vore 
väl tjudrade af regissör - och sufflör, så har Strindberg en helt annan metod: 
han lefver sig till sina g estalter. Han ska par dem af ondt och godt, ser dem i 
deras ensamma stunder och i deras inbördes samlif, lyssnar till tonfallet frå n 
deras röst, blir tillgi fven den ene, känner kanske en gnist a af förakt för den 
andre - kor teli gen: han umgås med dem på samm a sätt som med människor 
af kött och blod. Natur ligtvis kan det hända att han misstar sig på dem, att 
han kan bedöma dem orätt, men alltid bedöm er han dem som m änniskor, ej 
som döda historiska fakta, och därigen om får han dem alltid att angå oss — 
som människor. (DN 22.11.1899.) 

Så skulle debatten komma att fortsätta även efter premiären. 
Åsikterna om Erik XIV gick vidare isär än ifråga om de två tidigare 
historiedramer Strindberg publicerat under hösten 1899. Kritikerna 
hade också svårare att få något grepp om detta drama, och samman
taget fick det inte lika god press som Gustaf Vasa. Ett dominerande 
intryck av det offentliga bemötandet av Erik XIV var emellertid den 
betydelse som samtiden tillmätte den historiska dramatiken. Tidnings
reaktionerna visar hur genren förmådde engagera och väcka debatt. 

Även publikt skulle Erik XIV komma att få stå i skuggan av Gustaf 
Vasa, men stycket blev ändå en mycket stor framgång. Kritikerna 
lämnar samstämmiga vittnesbörd om publikens entusiasm vid premi
ären. Göteborgs-Postens korrespondent, som försökte räkna inropning-
arna, kom fram till att de Wahl och Svennberg efter föreställningens 
slut kallades in ett tjugotal gånger. Strindberg själv noterar i dagbok 
och brev att premiären blivit en framgång, något som han inte kostade 
på sig ifråga om Gustaf Vasa.44 Sannolikt hade affären med Paul spänt 
hans nerver och gjort honom osäkrare på hur Erik XIV skulle bemötas. 
Ett brev till Nils Andersson den 3 december styrker denna tolkning. 

Interfolierad av några Gustaf Fasa-föreställningar mellan jul och 
nyår gick Erik XIV 34 gånger till mitten av januari 1900.45 Båda 
dessa dramer gavs i några föreställningar i mars, innan Svenska teaterns 
ensemble flyttade över till Stora teatern i Göteborg för resten av 
vårsäsongen. I Göteborg spelades Erik XIV 13 gånger.46 Under detta 
enda spelår framfördes alltså Gustaf Vasa sammanlagt 70 gånger och 
Erik XIV 49 gånger, eller tillhopa inte mindre än 119 föreställningar! 
Den formidabla framgången förtjänar att än en gång understrykas. 
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»I känslan af ansvaret och de stigande fordringarne!» 
Som tidigare nämnts arbetade Strindberg med Gustaf Adolfs första 
akt under den tid när Karin Månsdotter spelades och Erik XIV 
repeterades. Han deltog inte själv i den offentliga debatten, men det 
är frestande att se några ord i denna första akt som hans förstuckna 
gliring gentemot Adolf Paul. I dramat förekommer en finsk fänrik 
som sedan visar sig heta Axel Ericsson Sparre och får en viktig funktion 
för gestaltningen av Gustaf Adolfs ärvda blodskuld. Hans uppträdande 
i första akten är helt skilt från denna senare betydelse, och vid ett 
tillfälle låter Strindberg honom med finsk brytning, och utan samman
hang med händelseförloppet i övrigt, yttra: »Oj, att jag vore hemma 
på nytt och vore fri från allt det häringa papisteriet ... nog ha de 
spela pjes med mig, men, pino-å-dö, kommer jag nu bara tebaka, så 
står jag rabbis ...» (S 39.) 

Vad övrigt gäller Gustaf Adolfs första akt, så är det möjligt att de 
däri införda stora läger- och folkscenerna till en del kan ha inspirerats 
av Harald Molanders regikonst. Molander ägnade ju just vid denna tid 
stor omsorg åt utformandet av folkscenerna i Erik XIV.s fjärde akt, 
och Strindberg följde uppenbart iscensättningsarbetet. Utkast nr 14 
är en särskilt utarbetad skiss till sådana lägerscener som troligen till
kommit tidigare, men kontakterna med Molander bör kunna ses 
åtminstone som en delförklaring. 

Efter att första akten fullbordats och under arbetet på den andra 
gjorde Strindberg ytterligare tre utkast. Det är nr 20, som är en skiss 
över hela akten, samt nr 27 och 22 som är skisser till enskilda scener 
inom densamma. Dessa utkast skiljer sig bara i enstaka detaljer från 
det färdiga dramat. Noterbart är att Strindberg fortfarande lekte med 
tanken att låta en hugenott från La Rochelle vädja om hjälp hos 
Gustaf Adolf. Detta franska protestantiska fäste krossades ju av 
samme Richelieu som understödde den svenske kungens krig med 
pengar. Genom införandet av hugenotten avsåg Strindberg sannolikt 
att ytterligare problematisera såväl synen på 30-åriga kriget som 
uppfattningen om Gustaf Adolfs religionsidealism. Motivet kom 
emellertid slutligen att lyftas ut ur Gustaf Adolf och istället användas 
för en av novellerna i Höfdingaminnen. 

Från tiden för arbetet med andra akten finns ytterligare en del 
dokument som belyser Strindbergs inställning till sitt arbete. Det gäller 
först rubrikens ord, som är hämtade ur ett brev till Nils Andersson 
den 1 j anuari 1900. I sin helhet lyder meningen: »Gustaf Adolf kryper 
med några rader hvar dag, i känslan af ansvaret och de stigande ford
ringarne!» (Brev XIII, s 241.) Känslan av ansvar och fordringar måste 
ses i ljuset av händelserna i offentligheten tidigare under hösten. Att 
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skriva ett historiskt drama hade därigenom etablerats som något 
betydelsefullt, som en handling som verkligen räknades. Som tidigare 
antytts var också ansvaret större, ju »större» gestalt ur svenska historien 
som valdes som ämne. Skildrandet av Gustaf II Adolf innebar den 
slutgiltiga genombrottsmöjligheten för den författare som ett och ett 
halvt decennium tidigare lämnat hemlandet med en känsla av att vara 
utstött och oförstådd och som nu återvänt från exilen för att försöka 
etablera sig och bli accepterad i hemstadens kulturliv. Som redan 
visats ville han med Gustaf Adolf to m tillfredsställa de kulturkonser
vativa kretsar som under 80-talet utgjort hans öppna fiender. Med 
Wirsén som främste offentlige förkämpe levde dessa i viss mån fort
farande kvar. Folkungasagan och Erik XIV hade visat att de ännu var 
snara till kritik, men Gustaf Vasa hade å andra sidan visat att det 
fanns möjligheter till öppningar. 

En intressant belysning av denna problematik kan fås ur Strind
bergs umgänge med August Lindberg. En första antydan om att 
arbetet på Gustaf Adolf diskuterats med denne fås av ett brev den 21 
december 1899. Strindberg hade tyckt sig märka förstämning hos sin 
vän dagen innan, och försöker nu uppmana honom till förtröstan: 
»För öfrigt 'tro Gud om godt', var icke otålig» (Brev XIII, s 238). 
Citationstecknen kring »tro Gud om godt» visar att Strindberg refererar 
till en formulering som redan var bekant för Lindberg. Orden används 
ordagrant av Marcus i Spandauscenen i Gustaf Adolfs andra akt. 
Lindberg hade alltså möjlighet att följa arbetet på Gustaf Adolf och 
borde vara vittnesgill om detta. 

I sin bok om fadern har Per Lindberg återgivit ett utdrag ur dennes 
minnesanteckningar som skildrar ett besök hos Strindberg. Det gäller 
sannolikt en senare tidpunkt än under arbetet med andra akten, men 
det viktiga är vad som sägs om Strindbergs ambitioner med sitt arbete : 

En dag kom jag till honom när han hade en paus i arbetet på Gustaf Adolf 
och skulle till att stärka sig med älsklingsrätten, ärter och fläsk. 
- I dag har det gått hårt på, sa jag, när jag såg de djupa sänkningarna under 

hans ögon, i vilka alla eldar släckts. 
- Ja, om du inte vill äta med mig, mumlade han, så gå fram och titta i de 

stora böckerna, som står uppställda där. Där finner du Liitzens.slagfält. 
- Åh! 
— Ser du de tre väderkvarnarna? 
-Ja. 
— Ser du de tre korsen till vänster? 
-Ja. 
— Platsen för det yttersta korset är stället där allting sker! 
Jag tordes knappt vända mig om. Så hade hans röst förvandlats. 
— Åh, vänta mig bara, när min Gustaf Adolf blir färdig skall den komma att 

läsas i skolorna! (Lindberg 1943, s 401 f.) 
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Om Lindbergs anteckning kan bedömas som trovärdig, skulle slut
repliken vara ett ovedersägligt bevis för att Strindberg verkligen siktade 
mot ett nationellt genombrott med Gustaf Adolfi1 Mot bakgrund av 
Strindbergs tidigare citerade föraktfulla ord om »kungliga läroboks
kommissioner» i Det nya riket vittnar onekligen denna inställning om 
en långt gången vilja till anpassning. 

Vad gäller upplevelsen av krav omkring Gustaf Adolf förtjänar det 
också att poängteras, att arbetet på dramat var tämligen offentligt. 
Redan i sin Gustaf Fasa-recension hade ju Karl Warburg upplyst om 
dess tillblivelse, och senare infördes även notiser i flera tidningar med 
samma information. 

När Daniel Fallström långt senare skulle recensera Ernst Didrings 
drama Gustaf II Adolf vid dess framförande på Svenska teatern, 
erinrade han sig Strindbergs arbete:48 

Jag minns med vilken entusiasm Strindberg gick till arbetet, när han skrev sin 
Gustav Adolf. Och vi andra sedan, som umgicks med honom den tiden han 
bodde på Banérgàtan 31 i två rum på nedre botten, med vilken otålighet 
väntade vi icke att det stora svenska historiska dramat skulle bli färdigt. 
Strindberg var idel eld och lågor, och som ett yttre bevis för hur svenskt han 
verkligen tänkte och kände under författandet av Gustav Adolf, använde han 
till sigill lack i blått och gult på sina brevkuvert. (StT 31.3.1917.) 

Fallström har alldeles rätt om det blå och gula lacket. På utkast nr 2 
till Gustaf Adolf har Strindberg pressat in sitt sigill i blått respektive 
gult lack. Riktigheten i Fallströms observation styrks dessutom av en 
prydligt färglagd flagga i blått och gult som Strindberg tecknat på 
utkast b. I en brevanteckning har också Oscar Levertin hävdat att 
Strindberg använde en blågul flagga som kråsnål.49 För Levertin var 
detta att gå lite väl långt. Strindberg såg med sin fosterländskhet och 
sina ambitioner med Gustaf Adolf ända tillbaka till de konservativa 
kretsar som under 80-talets tidigare del ännu förmått dominera den 
offentliga debatten och som då varit hans motståndare. För den 90-
talistiska kulturelit som Oscar Levertin representerade, och som 
kontinuerligt levt i direktkontakt med det svenska kulturlivets utveck
ling, var det gamla konservativa etablissemanget att betrakta som 
passerat. Levertins slutuppgörelse med Wirsén ägde rum just under 
åren 1899-1901.50 

Medan Strindberg arbetade på Gustaf Adolfs andra akt löstes också 
slutgiltigt frågan om Dramaten och Folkungasagan. Stig Torsslow har 
redogjort för hur Personne tog kontakt med Strindberg i slutet av 
december 1899 och med motiveringen att Dramatens scen inte kunde 
härbärgera de folkrika torgscenerna lyckades få byta ut Folkungasagan 
mot rätten att få spela Brott och brott. Det förra dramat övertogs av 
Ranft. Torsslow refererar en artikel i Svenska Dagbladet den 29 
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december 1899 där man spekulerar om att beslutet skulle ha fattats 
över Personnes huvud. Torsslow kan dock inte belägga att Dramatens 
censor, baron Bonde, skulle ha haft med saken att göra. Med tanke 
på dennes positiva reaktion vid August Lindbergs uppläsning är det 
också mindre troligt att han skulle ha velat skjuta ifrån sig Folkunga
sagan. Däremot är det, med tanke på kungens inställning till Karin 
Månsdotter respektive Erik XIV, mycket troligt att Oscar II själv 
påverkat händelseförloppet. Oavsett Strindbergs egna ambitioner 
accepterades inte hans historiska dramatik av kulturkretsarna kring 
hovet, akademin och de kungliga teatrarna. 

Den 7 januari 1900 var Strindberg enligt OD klar med andra akten. 
Fjärde akten förelåg färdig den 21 februari, och den 7 mars var 
Gustaf Adolf enligt dagboken äntligen klar. 

För att sammanfatta teaterhösten 1899 och Strindbergs nya 
position i den svenska offentligheten under arbetet med Gustaf Adolf 
kan det vara lämpligt att ta en samtida artikel av Erik Thyselius som 
utgångspunkt. Artikeln infördes i Nordisk Revy nr 10 1899 och är 
till sin huvuddel en genomgång av kritikerbemötandet av Gustaf Vasa. 
Mest intressant är den emellertid för sina inledande ord om de strind
bergska framgångarna i relation till 80-talets fördömanden. 

Thyselius understryker energiskt att det är något alldeles nytt som 
inträffat. Efter »de tjugu-trettioårens underskattande, öppna eller 
dolska fiendskap eller kyla mot August Strindbergs författarskap» har 
tiden själv nu medverkat till en verklig revolution. Tom inom »de för
domsfullaste och litterärt mest efterblifna läger» tycker sig Thyselius 
nu kunna ana en viss förändring av tänkesätten. Visserligen är även 
han tacksam över att de historiska dramerna efterträtt infernotidens 
strindbergska författarskap, men han betonar noga att grunden för 
den nya uppskattningen inte är att Strindberg gett med sig. Det är 
tiden som äntligen hunnit ifatt August Strindberg: 

Både att något sådant kunnat påtänkas och med framgå ng utföras som det 
Gernandtska förlagets samlade upplaga af Strindbergs romaner och berättelser 
och denna storartade ihållande sceniska framgång som mött hans Gustaf Wasa, 
de äro tidstecken talande nog. (Nordisk Revy 1899, s 632.) 

Så långt Erik Thyselius. Här har tidigare gjorts troligt att det inte 
bara var tidsandan som ändrats, utan att det även fanns nya signaler i 
Strindbergs tankar och författarskap. Thyselius har rätt så tillvida att 
den viktigaste orsaken till det framgångsrika mötet mellan den hem
vändande Strindberg och den svenska kulturoffentligheten säkerligen 
är att samhällsförändringarna under hans exil drivit tänkesätten i en 
riktning som hans 80-talsförfattarskap förebådat. Det är huvudanled
ningen till att Strindberg nu är i takt med sin tid. Man kan emellertid 
inte blunda för att hemkomsten medförde något nytt även för 
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Strindberg. Känslan av samhörighet med det egna landet förde med 
sig en vilja till anpassning som kunde ta hänsyn till alla tänkbara krav. 
Hans gång på gång fördjupade studier inför Gustaf Adolf, hans ängslan 
inför arbetet och utkastens noggrant upprättade kronologiska förteck
ningar samt detaljerat exakta genealogiska anteckningar demonstrerar 
detta på ett övertygande sätt. 

Ett viktigt inslag i analysen av Gustaf Adolf blir därför att studera 
hur Strindbergs strävan till ett nationellt genombrott bryter sig mot 
mera nydanande drag i hans skaparande. 

134 



Emil Hillberg som kungen i Gustaf Vasa på Svens
ka teatern 1899. 
Drottningholms teatermuseum. 
Inför Hillbergs mask och rollprestation gav t om 
Carl David af Wirsén sitt erkännande: »Konung 
Gustaf själf återgafs värdigt och majestätiskt samt 
äfven med tillbörlig saft af hr Hillberg» (VL 
18.10.1899). 
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Hos Måns Nilsson i Aspe boda. Gustaf Vasa på Svenska 
teatern 1899, första akten. 
Drottningholms teatermuseum. 
Harald Molanders historiskt och etnografiskt rekonst
ruerande regi fic k varma erkännanden av samtiden, så 
t ex av Alfred Lindkvist: »Uvertyren är slut, ridån 
går upp och visar oss en interiör från storstugan hos 
Måns Nilsson i Aspeboda — en präktig interiör för 
öfrigt, som efter författarens anvisningar i det tryckta 
skådespelet ordnats med artistisk fantasi och smak.» 
(StT 18.10.1899.) 

Molanders arbetssätt påminner här starkt om 
samtida utställningsteknik, sådan den främst manifes
terade sig i Artur Hazelius folkloristiska tablåinte
riörer. I tidiga Hazeliusutställningar, på Skansen och 
på Nordiska museet hade den samtida publiken 
bibringats en bild av folklivet ute i de svenska land
skapen som nu återskapades på teatern av Molander. 

Om Hazelius utställningsteknik kan man t ex läsa i 
en artikel av Nils-Arvid Bringe'us i Fataburen 1972. 
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»Du är ett as, Göran!» (Gustaf Vasa, s 89.) Tore Svennberg som Göran Persson 
och Anders de Wahl som prins Erik pokulerar på krogen Blå Dufvan i Gustaf Vasa 
på Svenska teatern 1899. Teckning 
av Knut Stangenberg. 
Drottningholms teatermuseum. 

»Fröken, oss binda band som 
knutits där nere vid rännstenen; 
det är blodsband ser I, som duga!» 
(Erik XIV, s 21.) Tore Svennberg 
som Göran Persson och Lina 
Sandell som Karin Månsdotter i 
Erik XIV på Svenska teatern 
1899. Teckning av Knut Stangen
berg. 
Drottningholms teatermuseum. 
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»Erik XIV» av Georg von Rosen, målad 1871. 
Nationalmuseum. Foto: Statens Konstmuseer. 
Tavlan visar den vitt spridda uppfattningen av Erik XIV som en psykiskt störd 
person, sliten mellan den goda Karin och den onde Göran. 
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Erik XIV på Svenska teatern 1899. Scenen i Upsala slott, när barnen vill se 
»kungen». 
Drottningholms teatermuseum. 
Det är uppenbart att regissören Harald Molander här på ett medvetet sätt förhållit 
sig till den gängse Er ik XIV-bilden sådan den representeras av von Rosens mål
ning. Även Molander har placerat Erik mellan Göran och Karin, men genom att 
låta Göran dra sig till baka och istället betona barnen har han visat fram en mera 
sammansatt och mänsklig Erik. Ställda bredvid varandra illustrerar denna bild 
och den på föregående sida utomordentligt tydligt Edvard Alkmans ord om den 
fördjupade skildringen av Er ik XIV i Strindbergs drama, även om Alkmans ord 
närmast riktar sig mot Carl David af Wirsén: »Den som ur Erik XIV:s saga icke är 
mäktig att hämta fram en annan idé än den barnsliga bilden af en rasande åsna, 
ledd mellan en god ängel och en ond djäfvul - för honom skall Strindbergs drama 
aldrig bli annat än ett fantastiskt och obegripligt abrakadabra. Han finner en Erik 
som inte är bara en tokig maniaque, en Göran som har sina både goda och för
nuftiga sidor, en Karin som inte är skapt af idel ljusstrålar och 'hvita vingar'. Och 
så säger han sig s jälf: Hvar har jag min galna åsna, min ängel och min djäfvul? 
Hvarefter han går bort och gråter bitterligen.» (DN 22.11.1899.) 
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Slagordningen vid Lützen. 1600-talskopparstick i Theatrum Europaeum, del 2. 
Kungliga biblioteket. 
I den bundna volymen finns detta kopparstick på samma utvikningsblad som det 
stick som återger själva ba taljen. Det var säke rligen inför dessa bilder det samtal 
mellan Strindberg och August Lindberg utspann sig som återgivits i den senares 
minnesanteckningar: »-Ja, om du inte vill äta med mig, mumlade han, så gå 
fram och titta i de stora böckerna, som står uppställda där. Där finner du Lützens 
slagfält. 

-Åh! 
— Ser du de tre väderkvarnarna? 
-Ja. 
— Ser du de tre korsen till vänster? 
-Ja. 
— Platsen för det yttersta korset är stället där allting sker! 
Jag tordes knappt vända mig om. Så hade hans röst förvandlats. 
— Åh, vänta mig bara, när min Gustaf Adolf blir färdig skall den komma att 

läsas i skolorna!» (Lindberg 1943, s 402.) 
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Tore Svennberg som Göran Persson och Anders de 
Wahl som kung Erik i Erik XIV på Svenska teatern 
1899. Teckning av Anders Forsberg. 
Drottningholms teatermuseum. 
Enligt samtidens synsätt kunde den unge Anders 
de Wahls spelsätt vara överdrivet livligt och rörligt. 
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GUSTAF ADOLF. SKÅDESPEL I FEM AKTER 

Tidigare tolkningar och forskning 
De första försöken att tolka och kommentera Gustaf Adolf gjordes 
av de samtida tidningsrecensenterna. På samma sätt som tidigare 
kommer emellertid tidningskritiken att användas som vägledare till 
en förståelse av hur dramat förhöll sig till sin samtid. Därför får redo
görelsen för kritikernas analyser anstå till efter textgenomgången. 

Tidiga uttolkningar av Gustaf Adolf gjordes emellertid även av 
Strindberg själv. Eftersom hans efterhandskommentarer kom att bli 
riktningsgivande för de första vetenskapliga tolkningarna, kan det 
finnas anledning att något dröja vid författarens egna åsikter om sitt 
verk. 

Den sannolikt tidigaste mera sammanfattande kommentar Strind
berg gjorde om Gustaf Adolf förekommer i ett brev till Harriet Bosse 
inför det stundande bröllopet. Brevet har av Eklund daterats till 
18 april 1901 : »Vi viga oss, utanför den lilla Gustaf Adolfs kyrka som 
är mig så kär, emedan jag betraktat den under det år jag skrifvit 
Gustaf Adolf, toleransens hjelte, icke trons, och icke otrons!» (Brev 
XIV, s 70.) Det rör sig alltså om ett skådespel som behandlar frågan 
om religiös tolerans. Lite mera kött på benen gav Strindberg i en serie 
brev till Emil Schering inför urpremiären på Gustaf Adolf, Alfred 
Halms uppsättning på Berliner Theater den 4 december 1903.1 Där 
talar han såväl om Gustaf Adolfs blodskuld från faderns hårda rege
mente som sitt »tragiska motiv» (Brev XIV, s 310), som antyder att 
dramat illustrerar en bildningsgång: »[—] som en lång Ökenvandring, 
under hvilken menniskorna (GA) finna reda på sig, uppfostras genom 
tuktan och lära af erfarenheten rätta sina misstag, för att slutligen 
'längta hem'.» (Ibid, s 321.) Det är inte orimligt att binda ihop dessa 
brevuttalanden och sammanfatta Strindbergs tidiga bild av sitt eget 
skådespel som ett vandringsdrama, under vars gång huvudpersonen 
vinner insikter som gör honom tolerant mot oliktänkande och olik
troende. 

Strindberg skulle också komma att ge mera utförliga kommentarer 
till sin Gustaf Adolf men då i något av försvarsställning och med 
tyngdpunkter som något förskjutits av det polemiska syftet. Det 
första tillfället inträffade efter den fiaskobetonade berlinpremiären, 
vars misslyckande snabbt refererats av svenska tidningar. Strindberg 
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skrev då den 7 december 1903 en svarsartikel i Svenska Dagbladet, 
där han utgår ifrån sin dramagestalts förhållande till historiens Gustaf 
II Adolf och, framförallt, olika sentida uppfattningar av denne. 
Anledningen till berlinmisslyckandet skulle då vara att han följt den 
traditionella svenska hjälteuppfattningen så nära, att människorna i 
det land som blev utsatt för Gustaf II Adolfs invasion måste protestera. 
Nu torde knappast Gustaf Adolfs-uppfattningen ha spelat någon roll 
för teatermisslyckandet. Det rörde sig snarare om brister i själva 
uppsättningen, men det är intressant att notera att Strindberg i allt 
väsentligt ger den förmodade tyska uppfattningen rätt. Den ligger 
enligt honom den historiska sanningen närmare än den svenska. 
Gustaf II Adolfs invasion i Tyskland måste verkligen betraktas som 
en handling av »en främmande äventyrare» (citerat efter SS 54, s 415). 
Trots denna insikt anser Strindberg alltså att han i sitt verk anslutit 
sig till den svenska traditionen. Så viktigt hade det varit för honom 
att få sin Gustaf Adolf accepterad i hemlandet. 

Det måste dock sägas att Strindberg i sin artikel på några punkter 
gör klara övertolkningar av sitt drama för att rätta det i den efter
strävade riktningen. När han t ex talar om att han gjort huvudpersonen 
»ljus, gladlynt, galant» (ibid, s 417), är detta en utsaga som egentligen 
bara kan gälla första akten, utgångspunkten för den utveckling 
Gustaf Adolf ska genomgå. Likaså är det direkt vilseledande, när han 
säger sig ha »slagit bort Gustav Adolfs kejsartankar med skämt» (ibid, 
s 418). Som vi senare ska se är kungens svårartade anfäktelse av 
personliga maktdrömmar tvärtom en av nycklarna till förståelse av 
dramats senare hälft. 

Strindberg återvände till Gustaf Adolf i sina Öppna brev till Intima 
teatern. Även där betonar han utvecklingen mot en allt större religions
tolerans som en utgångspunkt för dramats konception, men han 
upprepar också den märkliga personkaraktäristiken från artikeln i 
Svenska Dagbladet : 

Den ljuse mannen med det lätta sinnet, som alltid har ett skämt tillreds även i 
mörka stunder, mycket statsman och litet musketör, drömmaren med univer
salmonarkien, vår Henri Quatre som älskar sköna damer lika mycket som en 
god batalj (SS 50, s 249). 

Återigen är det som om utgångsläget för Gustaf Adolfs utveckling i 
dramat, skildringen av honom i första akten, dominerar Strindbergs 
egen analys. Att författaren i efterhand främst mindes de ljusa, lätta 
och positiva sidorna hos sin skapelse får ses som ytterligare indika
tioner på hans medvetna försök att med Gustaf Adolf anpassa sig till 
sitt hemland och de uppfattningar han föreställde sig som förhärskande 
där. Några år efteråt verkar han i första hand ha kommit ihåg denna 
utgångspunkt. Den aktuella Gustaf Adolfs-bilden förekommer även 
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på en liten lapp bland utkasten till Gustaf Adolf (litt n i appendix) 
men där med uttrycklig hänvisning till historikern Anders Fryxell: 
»Fryxell: G A Musketör skämtsam. Ljus.» 

Erik Hedén (1921) behandlar Gustaf Adolf kortfattat och betonar 
främst dess antikrigstendens. Den första mera omfattande litteratur
historiska analysen av dramat gjordes av Martin Lamm. Han fäster sig 
vid toleranstemat, och hans sammanfattande omdöme utgår från 
uppfattningen att Gustaf Adolf bäst beskrivs som en text med ett 
bestämt budskap: »ett historiskt tendensdrama med toleransen såsom 
huvudtema.» (Lamm II 1926, s 168.) Tonvikten ligger därvid inte på 
»historiskt» utan på »tendensdrama». Lamm finner nämligen de tanke
gångar och idéer som dramat ger uttryck för i Strindbergs samtid 
långt mera än i 1600-talet. Författaren behandlar det historiska 
stoffet »från upplyst nutidsståndpunkt.» (Ibid.) Men Lamm går längre 
än så. Han binder Gustaf Adolf inte bara till tankegångar i Strindbergs 
samtid utan även till dennes personliga upplevelser. Dramats huvud
person binds till Strindbergs övriga sekelslutsförfattarskap och 
betecknas som »en botgörare i Inferno.» (Ibid, s 179.) Lamm noterar 
nogsamt hur kungen får vinna insikten om att en högre makt leder 
hans öden, och han visar också att denne utvecklas under dramats 
gång. När han accepterar Strindbergs statiska beskrivning från öppna 
brev, så sker det också i uttrycklig relation till första akten. 

Gunnar Ollén har i sitt standardverk om Strindbergs dramatik 
liksom Martin Lamm tagit Strindbergs egna ord om Gustaf Adolf ad 
notam. Även Ollén betecknar »dramats tes» (1982, s 326) som frågan 
om alla religioners lika värde och den därav nödvändiga toleransen 
mellan olika trosinriktningars utövare. Han inför emellertid också 
den sammanfattande genrebeteckningen »historiskt vandringsdrama» 
(ibid, s 324) och reser kortfattat frågan om Gustaf Adolfs förhållande 
till gängse dramaturgi. Ollén hävdar att en »episk form hade säkert 
varit lämpligare för ändamålet» (ibid, s 325) och att »bristen på 
central konflikt» (ibid, s 324) känns besvärande. Vidare beskrivs 
huvudpersonens förhållande till högre makter som synonymt med 
»kända efter-Inferno-mönster» (ibid, s 326), något som resulterar i att 
han straffas för sin hybris. Detta viktiga påpekande ligger ju ett långt 
steg från Strindbergs egna ord i artikeln från 1903 om att han slagit 
bort kungens personliga maktdrömmar med ett skämt. 

De kanske mest omfattande analyserna av Gustaf Adolf har gjorts 
av utländska forskare, Hanno Lunin och Walter Johnson. Lunin, som 
i sin bok behandlar valda exempel på olika grupper av dramer i 
Strindbergs produktion, väljer ut Gustaf Adolf bland de historiska 
dramerna, därför att det behandlar ett historiskt förlopp som inte är 
begränsat svenskt utan även allmäneuropeisk! Detta programmatiskt 
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utomsvenska perspektiv gör att Lunin bortser från egenskaper hos 
dramat som av vaije svensk läsare upplevs som centrala och som 
också lyfts fram av svenska forskare och kommentatorer. Svagheten i 
det internationella synsättet visar sig t ex i att Lunin något över
raskande säger, att Strindberg i Gustaf Adolf inte bekymrat sig om 
att söka komma historiska eller religiösa sanningar på spåren. Vad 
gäller frågan om historiska sanningar måste ju Gustaf Adolf studeras i 
relation till specifikt svenska historieskrivningstraditioner, och vad 
gäller dramats religionssyn har den alltid öppnat sig för analys genom 
sin anknytning till dominerande idéer i hela Strindbergs författarskap 
efter de s k infernokriserna. 

När Lunin talar om det statiska och tidlösa i dramat så menar han 
uppenbarligen att inget egentligen förändras i Tyskland under dess 
gång. Vare sig det historiska händelseförloppet eller de orter där detta 
förutsätts utspela sig har enligt Lunins synsätt någon egen egentlig 
karaktär. Det verkar som om Lunin, trots det tysk-europeiska anslaget 
strävar efter att upphäva Gustaf Adolfs anknytning till ett visst 
förlopp, i en viss tid och i en viss geografisk miljö. Det finns en 
strävan till allmängiltiga betraktelsesätt i hans analys och i enlighet 
därmed förnekas att det krig som skildras i dramat skulle ha givits 
några hållbara orsaker. Gustaf Adolfs egentliga ämne blir därmed 
kriget i sig, »den Kampf an sich» (Lunin 1962, s 113). 

Om än Lunins exklusivt textnära analysmetod snarare beslöjar än 
klargör den tematik och de idéer som i mångt och mycket bär upp 
Gustaf Adolf,2 så presenteras däremot intressanta uppslag till genre
bestämning och förståelse av dramats kompositionella struktur. 
Dramat betecknas som episkt, som ett stations- och vandringsdrama 
och i anslutning till Szondi talar Lunin i en rubrik om dess »Mono-
dramatische Struktur.» Gustaf Adolf skulle handla om en ensam 
hjälte, en ensam människa som ställs mot alla andra: 

Hier besteht die Spannung nicht mehr in Gestalt einer »zwischenmenschlichen 
Dialektik» zwischen Subjekt und Subjekt, sondern, wie schon in »Die Schlüssel 
des Himmelreichs», zwischen Subjekt und Objekt. Das Subjekt ist Gustav 
Adolf, sein Objekt sind die zwischenmenschlichen Beziehungen an sich. (Ibid, 
s 150.) 

Man ser emellertid även här en strävan till allmängiltighet i synsättet. 
Lunin försöker upphäva Gustaf Adolfs anknytning till vissa historiska 
förhållanden, till en viss geografisk miljö och rentav till vissa föreställ
ningar, idéer och tänkesätt. 

Om än Hanno Lunin lyckas i stort sett bortse från religionsproble
matiken och frågan om den högstes ledning, så återvänder Walter 
Johnson i sin tolkning till dessa för de svenska forskarna så självklara 
utgångspunkter. Johnson betonar toleranstemat och lyfter fram 

146 



Strindbergs syn på en högre makt som detaljreglerar historiska förlopp 
och tanken på alla religioners gemensamma kärna och lika värde, 
synkretismen. För honom blir Gustaf Adolf just ett drama vars 
primära betydelse är framförandet av vissa idéer, »a d rama of ideas» 
(Johnson 1963, s 134). Långtifrån att som Lunin rikta uppmärksam
heten på sådant sätt att dramat framstår som statiskt inriktar sig 
Johnson på huvudpersonen och blir därmed i stånd att tala om en 
verklig utveckling: 

In other words, Strindberg emphasizes the development of Gustav Adolf from 
the time he landed in Germany optimistic and naïve about his crusade until 
he gained the insight into and understanding of his mission. That development 
is presented by Strindberg not as simple and mechanical but as highly complex, 
delayed, interrupted, and changed because of factors such as the selfishness 
and ignorance of the king's allies, the limitations of the resources at his 
command, the bewildering religious and political facts of life on the continent, 
disaster and disease, well-meant interference by the people closest to him, his 
own past, and the gnawing conviction that he had a burden of blood guilt, and 
because of his human tendency to consider yielding to the temptation of 
seizing power for himself. (Ibid, s 146 f.) 

Några utgångspunkter 
Vi har sett hur uttolkarna av Gustaf Adolf, från Strindberg själv och 
framåt, som regel betonat dramats idéinnehåll. Det är egentligen bara 
Lunin som med sin närläsning av texten gått utanför detta angrepps
sätt. Den tyske forskaren kunde därmed ansatsvis göra intressanta 
påpekanden om dramats helhetsstruktur, men det visade sig också att 
analysen i övrigt på något sätt kom att sväva i luften genom att 
förbindelserna bröts med textens bakgrundsförutsättningar med de 
svenska, och stockholmska, kulturmiljöerna vid sekelskiftet, de 
specifikt svenska historietraditionerna och den mycket specielle fö-
fattaren och dennes ambitioner. I mångt och mycket måste alltså 
övriga uttolkare sägas ha nått längre genom att knyta texten, och 
förståelsen av den, till dess tillkomstförutsättningar, till dess tid och 
till dess författare. 

På sätt och vis kommer den fortsatta analysen här att fullfölja 
denna tradition. Uppmärksamheten kommer att riktas mot det 
specifikt strindbergska idéinnehållet, men en huvudambition blir att 
kvarhålla perspektivet från den tidigare framställningen och studera 
även detta drama i relation till de förändrade tänkesätten och, inte 
minst, den förskjutna historiesynen under 1800-talets slut. 
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Föregående kapitel har visat hur Gustaf Adolf kan betraktas som 
något av ett anpassningsförsök från Strindbergs sida. Som så många 
gånger tidigare konstaterats innebar just åren vid sekelskiftet en tid 
av attitydförändring i hans författarskap. Attackerna mot samhälls
förhållanden, mot etablissemang och rådande kulturförhållanden 
tonades ned, och man kan snarare tala om en vilja till integration i 
den hemmiljö författaren vid denna tid återvände till. Sedan är det en 
annan sak att Strindberg mot slutet av sitt liv skulle återvända till 
attackerna och samhällskritiken.3 I detta sammanhang blir det, som 
redan antytts, viktigt att svara på frågan om denna anpassnings art, 
hur Strindberg strävade att uppfylla äldre krav på historisk dramatik 
och hur denna strävan bröts mot bestämmande drag i hans skapande. 
Man kan hypotetiskt anta att resultatet därmed snarare blev anpassat 
till ett senare utvecklat synsätt på den historiska dramatiken, ett syn
sätt som redan vid sekelskiftet hunnit, om än outtalat, bli dominerande. 

En nyckelroll får här det historiska dramats egenskap som »histo
riskt», eftersom synen på historien i mycket överbestämmer även 
synen på historisk litteratur. Det behövs uppenbarligen någon form 
av terminologisk systematik omkring detta. En utgångspunkt kan 
vara det historiska dramats förhållande till sin författare och därmed 
dennes samtid och samhälleliga miljö. Det lånar sitt material, sitt 
stoff, från något som vid lånetidpunkten uppfattas som »historien». 
Detta är då givetvis inte faktiskt-materiella förhållanden och händelser 
i en gången tid utan den förmedlade bilden därav, historiebilden. 
Dess förutsättningar (urvalet av fakta, sättet att tolka och organisera 
dem osv) bestäms då inte bara av de historiska förhållanden som ska 
avbildas utan även av de mellanliggande tider, genom vilka bilden 
förmedlats, och inte minst av den tid bilden förmedlats till, dvs den 
tidpunkt när bilden läggs till grund för ett litterärt arbete. Varje tid 
har förändrat historiebilden utifrån sin historiesyn, dvs sin syn på 
vad historia bör vara och hur den bör tolkas. Vaqe tid har inte bara 
fått sin egen historiebild påverkad av föregående tiders historiebilder 
utan även samtidigt haft tillgång till dessa tidigare historiebilder som 
alternativ. Eftersom varje historiebild bestäms av en specifik historie
syn, finns därmed även gångna tiders historiesyn tillgänglig i form av 
immanenta strukturer i bevarade historiebilder. 

Vi har tidigare sett hur ännu under 1880-talets början ett viktigt 
inslag i den dominerande historiesynen var tanken att begreppet 
historisk sanning inkluderade förhärligandet av fosterlandet. Det som 
bidrog till Sveriges ära var därmed också sant. Historiebilden var upp
byggd utifrån denna förutsättning, och när Strindberg försökte bygga 
upp en alternativ historiebild i Svenska folket, och varför inte även i 
Mäster Olof, upplevdes detta även som en attack mot historiesynen. I 
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den tidigare framställningen har det gjorts troligt att Strindberg vid 
sekelskiftet, efter den långa landsflykten och efter hemkomstupp
levelsen, var mer benägen att acceptera en historiesyn med foster
ländska förtecken. Han borde därmed också ha varit mera benägen 
att välja stoff till sina historiska dramer utifrån statshistorien och 
historien om kungarna än utifrån den folkligt och kulturhistoriskt 
alternativa historiebild han försökt etablera i Svenska folket. Samtidigt 
måste man räkna med att såväl historiesyn som historiebild i svensk 
kulturoffentlighet hunnit förändras från 1880-talets början och fram 
till sekelskiftet. Även detta har berörts tidigare. Det är när Strindbergs 
speciella författargenius med dess bestämmande drag vid sekelskiftet 
möter skilda historiesyner och historiebilder som Gustaf Adolf får 
sina förutsättningar. 

Självfallet kommer i fortsättningen även de frågor om Gustaf Adolfs 
genremässiga och kompositionella art som fr a Lunin uppmärksammat 
att beröras. Även i detta sammanhang måste frågan om Gustaf Adolfs 
egenskap av »historiskt» tillmätas primär betydelse. Som tidigare visats 
stod visserligen frågan om författarens frihet gentemot historiens 
»fakta» i centrum för diskussionen om den historiska dramatiken vid 
sekelskiftet, men även om Strindberg med stöd av samtida kritiker 
med viss framgång kunde hävda de estetiska övervägandenas försteg 
framför den historiska exaktheten kan aldrig frågan om ett historiskt 
dramas historiska referenser lämnas därhän. Detta är en anledning till 
att delar av Lunins analys blir svår att följa. Hur är det möjligt att 
läsa Gustaf Adolf som en litterär gestaltning av »krig i sig», när snart 
sagt varje sida är bemängd med referenser till ett speciellt krig vid en 
speciell tid och till speciella, historiskt kända, personer? Det är ju 
detta som gör att Szondi, som Lunin refererar till, anser att alla 
historiska dramer i grunden är odramatiska. Szondi definierar ju 
dramat efter renässansen som en litterär form som genom dialogens 
gestaltning av mellanmänskliga förhållanden skapar sina egna villkor 
på ett sätt som är helt slutet inom dramat självt. På detta sätt blir 
historiska dramer alltid »odramatiska». De kan aldrig helt etablera 
sina egna villkor eller på något sätt bli »generella», eftersom de med 
nödvändighet inbegriper bestämda historiska förhållanden. 

Det kunde vara frestande att tala om det historiska dramats dubbla 
referenti ella funktion, till konceptions- eller receptionstillfällets 
samtida förhållanden respektive till historiska förhållanden, och man 
har en känsla av att Szondi använder ett historiebegrepp som kunde 
göra ett sådant tänkande möjligt. I enlighet med nyss förda resone
mang vore emellertid detta i viss mån oegentligt. »Historien» existerar 
ju i samtiden i form av fakta och kunskaper valda och traderade 
utifrån specifika och föränderliga synsätt. Det är närmast denna bild 
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som det historiska dramat refererar till. Detta till trots vore det 
knappast meningsfullt att studera ett historiskt drama på ett sätt som 
inte medreflekterar dess speciella förhållande till »historien». 

Kung och människa 
Frågan om Gustaf Adolfs kompositionella uppbyggnad kommer att 
bli en återkommande stötesten i analysen. Dramat är rikt och mång
facetterat och låter sig inte enkelt fångas i kort sammanfattande 
formelartade beskrivningar. Som en inledande metaforisk hypotes 
skulle man kunna ställa upp bilden av en brusande flod som får sin 
allmänna karaktär av en vindlande och virvlande huvudfåra. Denna 
huvudström driver personer, teman och handlingar med sig i en 
riktning som inte är så skarpt definierad som om den vore inbyggd 
och avgränsad med stenkistor utan som är mera friflytande och 
självsvåldig. Hela tiden kan dock rörelseriktningen iakttas. Till bilden 
av denna brusande fors kan man lägga klippblock som ur djupet 
sticker upp och bryter strömmen, klyver den och orsakar virvlar. Man 
kan se sidoströmmar som ibland driver in mot stranden och dör ut. 
Där finns strömdrag som läggs till och förtydligar huvudströmmen 
eller som motarbetar och gör den otydlig. 

Uppenbart är att Gustaf Adolfs titelgestalt i sig bestämmer mycket 
av karaktären hos dramaströmmens huvudfåra. En första genom
gående analys av frågeställningar omkring honom kan därför lägga en 
grund för fortsatta resonemang. Genom att gå metodiskt fram scen 
för scen ges därvid också en översikt över dramat. Denna första analys 
kommer att ta sin utgångspunkt i problemställningar som fick styra 
skildringen av Strindbergs tre tidigare historiska dramer från 1899, 
nämligen centralgestaltens egenskap av officiell—offentlig respektive 
privat—intim person. 

Ifråga om Folkungasagan, Gustaf Vasa och Erik XIV fann vi hur 
spänningen hos huvudpersonerna mellan offentligt och privat, mellan 
kung och människa, gav bestämmande karaktär åt dessa dramer. 
Denna spänning hade emellertid delvis olika tyngdpunkter. Medan 
Magnus Eriksson och Erik XIV skildrades som privatpersoner i så stor 
utsträckning att deras egenskap av kungar, deras offentligt bestämda 
konungslighet, hotade att upphävas, blev hos Gustaf Vasa själva 
konflikten mellan privat och offentligt det avgörande. 

Som tidigare visats uppmärksammar redan Gerda Rydell denna 
problematik. I de historiska skådespelen från 1800-talets mellersta 
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del hade intimsfâren hunnit göra vissa inbrytningar. Rydells accent
läggning innebär att detta inslag där var embryonalt på ett oorganiskt 
sätt. Hon visar också hur dåtida krav på fullödighet i skildringen av 
framförallt de kungliga karaktärerna vid närmare påseende egentligen 
är ett annorlunda formulerat idealiseringskrav, naturligen anknutet 
till deras offentliga konungslighet. De fick inte ha vanliga människors 
fel och brister och helst skulle deras karaktär på något sätt vara 
präglad av deras historiska uppgifter. 

Det analysmönster vi på detta sätt fått att lägga över Gustaf Adolf 
innebär alltså att historiska dramer med idealiserade karaktärer som i 
allt väsentligt ägnar sig åt statsaffärer, krigföring och andra offentliga 
uppgifter pekar tillbaka mot en tidigare estetik för det historiska 
skådespelet. Det är då en estetik som bestäms av verkets representativa 
funktion och som har sin sociala bas i det förborgerliga samhället. Ett 
historiskt drama som tar fasta på intimsfär, individualitet och personlig 
problematik vätter däremot mot det borgerliga dramat. Som den mest 
kvalificerade formen bör man se ett historiedrama som problematiserar 
själva konflikten mellan privat och offentligt och därmed gestaltar 
den ständigt hotande splittringen i den borgerliga självupplevelsen, 
våndan inför att klyvas mellan rollerna som offentlig respektive privat 
människa. När en sådan problematik gestaltas med hjälp av ett 
historiskt stoff kring nationella hjältegestalter, blir resultatet inte 
bara ett borgerligt övertagande av historien. Just vid sekelskiftet kan 
det även bli till en bekräftelse av borgarens upplevelse av att vara den 
nye bäraren av Sveriges storhet. 

Redan den övergripande avgränsningen av händelseförloppet i 
Gustaf Adolf kan vid första anblicken antyda att Strindberg i detta 
drama givit skildringen av Gustaf Adolf i offentligheten ett avgörande 
försteg. Som tidigare konstaterats inriktade han tidigt sitt arbete på 
en komposition som helt sluter sig inom ramen för det tyska fälttåget. 
Kungen kommer alltså genom hela dramat att befinna sig borta från 
sin hemmiljö. Han kommer att vara ute i fält i rollen som härförare 
och statsman. Ett enda av utkasten till dramat, sannolikt det tidigaste, 
visar en tänkt uppläggning där två inledande akter med möjlighet att 
skildra privatmannen Gustaf Adolf skulle ha fått kontrastera mot de 
följande, som skulle ha placerat honom i rollen som fältherre.4 Det 
ska emellertid visa sig att även den tyska fälttågsmiljön ibland lånar 
sig till intimsfärsskildringar. 

Gustaf Adolf själv kommer på scen först relativt sent i första akten. 
Redan innan sin entré har han dock varit närvarande i texten genom 
effekterna av sina beslut och handlingar och genom andras kommen
tarer om honom. Innan han själv stiger in i handlingen anges hela 
tiden hans egenskap av kung. Det är alltså den officiella bilden av 
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honom som tecknas. I Mjölnarhustruns extatiska ord inför sina 
hallucinatoriska syner av den landande svenska flottan frammanas 
bilden av en frälsare och hjälte. Det är svenska 1600-talspropagandans 
och den traditionella historieskrivningens bild av Gustaf II Adolf 
som protestantismens och religionsfrihetens räddare som visionärt 
proklameras av en representant för den tyska lokalbefolkningen. 
Tillråga på allt av en katolik. När sedan härolden läser upp den 
svenska proklamationens pampiga formuleringar är det uppenbart 
kungsord som deklameras med officiell latinsk kungatitel, »Gustavus 
Adolphus Rex Svecorum etcetera» (s 26), och med majestätiskt 
pluralis: »Gifvet i Wolgast från Wårt Högqvarter.» (Ibid.) Fältherre-
och hovkretsen fortsätter sedan i sitt samtal uppbyggnaden av den 
idealiserade hjältebilden, och det är hela tiden fråga om »Hans 
Majestät» och »Konungen». Gustaf Horn drar också i en av sina 
repliker upp konturerna av kungen som den skarpe fältherren vilken 
förmår att bringa taktisk klarhet och reda i en svåröverskådlig militär 
situation. 

Förväntningarna inför Gustaf Adolfs entré är alltså inriktade mot 
en kraftfull hjältekonung. De kommer omedelbart på skam. Visser
ligen upprätthåller generalerna avståndet till sin härskare genom ett 
konsekvent användande av majestätstiteln, men de militära lösningar 
han presenterar är påtagligt lösliga. Vi kan kanske bortse från den 
oformligheten att han inte redan tidigare presenterat fälttågsplanerna 
för sina närmaste militära befälhavare, men dessa visar med sin tvek
samma tystnad att de djupt tvivlar på de kungliga improvisationerna. 
Detta trots att de strax innan livligt bidragit till att kolportera ut 
bilden av kungens geniala förmåga. Redan i Gustaf Adolfs första 
entré etableras alltså en påtaglig spänning mellan det intryck han själv 
gör på scenen och den bild av honom som annars upprätthålls. 

När Gustaf Adolf mot första aktens slut befinner sig ensam på 
scenen tillsammans med Erik Rålamb, framträder han för första 
gången på ett markerat sätt vid sidan av sin kungaroll. De båda sätter 
sig tillsammans vid ett bord för att samtala om personliga trosfrågor, 
och Rålamb börjar snart försiktigt dua kungen. Den familjära stäm
ningen går så långt att Gustaf Adolf kamratligt lägger armen om 
Rålambs hals, när han med blicken mot norr talar om hem och 
familj. Hans ord är naivt mänskliga, närmast barnsliga, och kontrasten 
är skärande i förhållande till den kungliga hjältestorhet som uppmålats 
innan han uppenbarat sig i handlingen. Martin Lamms ord förefaller 
ytterst träffande: »Den älskvärde monarken, som i slutet av första 
akten lovar att bli klokare för var dag och går till sängs efter att ha 
kastat en slängkyss till maka och barn uppe i Norden och sagt god 
natt till Karlavagnen, verkar snarare hygglig skolgosse än statsmanna-
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geni.» (Lamm II 1926, s 173.) Det ska senare visas att Erik Rålamb 
har en funktion i dramats första hälft som något av Gustaf Adolfs 
samvete. Uppenbart är även att han fungerar som förbindelselänk till 
intimsfären. Han är inte som de övriga unga männen runt kungen 
militär. I själva verket förblir han den hemmavarande drottningens 
kammarherre och han har avgivit löfte till henne att vaka över den 
älskade maken, »öfver min härskarinnas gemål» (s 148). Han ska alltså 
inte hålla ögonen på offentlighetens konung utan på intimsfärens 
äkta man. Det kommer också att visa sig att ett viktigt inslag i den 
kritik han utövar som Gustaf Adolfs samvete inriktar sig på att 
upprätthålla det moraliskt och mänskligt ansvarsfulla i motsats till 
det militärt och statsmannamässigt kallhamrade. 

Andra akten inleds med en scen i ett tunnbindarhem i Stettin. 
Denna scens själva grundstruktur är konfrontationen mellan intimt 
och offentligt. Redan den inledande scenanvisningen målar som 
förutsättning upp en familjeidyll: 

Ett rikt borgarhem i Stettin. Snidade mörka skåp; bord med tunga duka r i 
hela färger; stolar i samma stil. [—] T ill vänster ett dukadt födelsedagsbord 
med två tända ljus, en blombukett och flera gåfvor utbredda på den hvita 
duken, som är garnerad med gröna blad och blommor. (S 67.) 

Denna idyll ska sedan slås sönder genom offentlighetens intrång. Det 
börjar med att tunnbindaråldermannen själv istället för de riktiga 
födelsedagsgästerna kommer hem med nyvunna dryckesbröder ur 
den svenska hären. Modren markerar genom att på servitörsmanér 
torka bordet mellan glasen att det dryckeslag som utspinner sig mera 
hör hemma på krogen än i familjemiljö. Det hela urartar också 
snabbt och Tunnbindaren får snart ångra att han bjudit hem råbarkade 
soldater. Hans protester får ingen effekt och först Fältväbeln som en 
utifrån kommande representant för den militära makten kan få stopp 
på uppträdet. Tunnbindarens hemmiljö upphör sedan helt att vara 
hemmiljö i och med att Kvartermästaren meddelar beslutet att 
rekvirera huset till kungligt högkvarter. Mitt under den upprörda 
ordväxling som följer på detta meddelande gör Erik Rålamb sin entré. 
Han utför motvilligt sin uppgift att förbereda för kungens ankomst 
och visar i såväl ord som åtbörd att han innerst tar parti för den 
utdrivna familjen: »Mig smärtar det mer än jag kan säga, detta inbrott 
i en familj och detta störande af en fest» (s 83). I det därpå följande 
samtalet med Gustaf Adolf är Rålambs attacker så intensivt personliga, 
att det formellt hierarkiska förhållandet mellan dem hotar att 
upphävas. Konungen finner sig föranlåten att fråga: »Är kammarherren 
onådig ännu ... mot sin konung?» (S 85.) Även om Gustaf Adolf i 
första akten behandlat Rålamb som sin jämlike och vän, väcks nu 
hans kungliga irritation. Kammarherren går för långt i sin ärliga kritik, 

153 



och kungen varnar honom: »Den dag jag kan bli ond på Dig, och 
kommer att bli ond på Dig, skall jag bli det så grundligt, att jag fruktar 
det ögonblicket!» (S 87.) Denna varning syftar framåt mot de händel
ser i tredje akten, efter vilka kungen i vredesmod förvisar Rålamb 
från hovet. 

Rålamb ställer i fortsättningen av Stettin-scenen upp som riddar-
vakt vid födelsedagsbordet. Detta fungerar som markerande rest av 
intimsfår under den tid offentligheten, i form av handläggning av 
statsärenden, övertar rummet. Den viktigaste punkten bland stats
ärendena är Wallensteins guvernörs audiens, där den officiella 
karaktären bl a tydligt markeras av diskussionen om Gustaf Adolfs 
korrekta titel, »Majestät» eller »Ers Nåde» (s 93). För Gustaf Adolfs 
utvecklingsgång är denna av tidigare forskning så föga uppmärk
sammade audiens av största betydelse och den kommer att behandlas 
utförligare i senare sammanhang. 

I Stettin-scenen uppträder Gustaf Adolf alltså nästan uteslutande i 
sin kungligt-offentliga roll. Till och med i relationen till Erik Rålamb 
anar man här en underström av konungslig irritation. Samtidigt 
uppställs offentlighet, militärärenden och statsangelägenheter som 
direkta hot mot intimt familjära och mänskliga förhållanden. 

I de båda scenerna utanför Frankfurt an der Oder får man följa 
Gustaf Adolfs strävan att upprätthålla och leva med sin kungaroll. 
Hans krigsledning verkar fortfarande lika naivt improviserad och mest 
bestå i att rita streck på lägeskartan. Hur lite denna oskyldiga verk
samhet har med krigets brutala verklighet att göra demonstreras av de 
återkommande rapporterna om plundring och våldsdåd. Tom den 
råbarkade Åke Tott tycker att han måste protestera mot den vändning 
krigshandlingarna tagit. Gustaf Adolf har inte egen kraft att handla 
och fatta de nödvändiga besluten, utan han är beroende av den 
omgivande fältherrekretsens stöd. Det är att märka att de inte ger 
honom ett personligt stöd och lyfter av honom tvånget att fatta 
beslut. De inriktar sig i stället på att backa upp hans konungslighet 
och upprätthålla det yttre sken som gör denna möjlig. Han söker 
deras råd och stöd som människa, men de behandlar honom enbart 
som kung och vägrar att på minsta sätt överta ansvaret för de beslut 
som ska fattas av kungen ensam. Han söker råd hos Nils Brahe, som 
genom sitt släktskap med Gustaf Adolfs ungdomskärlek Ebba Brahe 
på ett särskilt sätt representerar kontakten med det intimt mänskliga, 
han söker råd hos sin själasörjare och han söker råd hos den äldste 
fältherren, Gustaf Horn, som emellertid signifikativt nog svarar: »Nej, 
jag är tjänaren, och min herre skall ensam befalla och bära ansvaret!» 
(S 117.) Däremot accepterar fältherrarna för egen del ett personligt 
ansvar för kungens handlande. För att hindra kungen att schackra 
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med trosfriheten lämnar Gustaf Horn sin privata egendom som pant 
för de hamburgska växlarna, och när kungen tvingas till underhand
lingar med Frankrike erbjuder sig Horn och Banér frivilligt att stå för 
förhandlandet. Detta för att inte de accepterade franska subsidierna 
ska fläcka den kungliga skölden med svekets smuts. 

I sina samtal med varandra visar fältherrarna upp en delvis avvikande 
attityd. Där spåras nu insikten om att kungen är människa han också. 
Med Johan Banérs ord: »Jag tycker också att lite synd klär honom så 
bra, eljes vore han omänsklig; för stor och för omänsklig.» (S 113.) 
När Horn senare använder bilden av en sömngångare balanserande på 
en lina för att beteckna kungens krigsledning och antyder förekomsten 
av machiavellanska drag i hans statskonst, reses misstanken att fält
herrarna i själva verket är medvetna om att det är ett falskt sken av 
kungligt kraftfull storhet som upprätthålls omkring Gustaf Adolf. 

Banérs ord om att lite synd klär kungen kan möjligen rentav läsas 
som eh intressant författarkommentar. Strindberg deklarerade vid flera 
tillfällen sin avsikt att föra in en mänsklig dimension i kungadramerna. 
Ett sätt att uppnå detta blev att klä på de fosterlandshistoriska 
idealgestalterna en del mänskliga brister. I Stettin-scenen gör Rudolf 
en kommentar som går i samma riktning som Banérs ovan relaterade. 
Det rör sig då explicit om att konstnärligt teckna porträtt av individer. 
Rudolf kommenterar tunnbindarhemmets kopparsticksporträtt av 
Gustaf Adolf på detta sätt: »Ljus och ljus ger ingen bild än, Luise; tag 
bort skuggorna från konterfejet där, och Du skall endast se ett hvitt 
papper med några fuktfläckar, som doldes af svärtan.» (s 69.) Det är 
alltså skuggorna som ger karaktär åt ett porträtt. 

Scenerna vid Frankfurt gestaltar Gustaf Adolfs vånda inför sin 
offentliga roll. Han söker skydd och stöd hos den närmaste omgiv
ningen som därvid behandlas både som ett slags ställföreträdande 
intimsfär och som något av en borgerlig offentlighet i Habermas 
mening, en miljö för diskussion och prövning av idéer. I denna, med 
dess särpräglade stöd, kan han på något sätt fungera. När han däremot 
går ut för att ensam tala till soldaterna och därmed konfronteras med 
den stora massan, misslyckas han skändligen. Hans avslappning är 
också ögonblicklig när Horns och Banérs erbjudande lyfter av honom 
tvånget att åter konfronteras med offentligheten vid förhandlingar 
med Frankrike. 

I ett notabelt sammanhang, i den senare scenen utanför Frankfurt, 
vänder Gustaf Adolf emellertid på sin attityd och använder istället 
sin kungaroll som ett skydd. Det är i hans första samtal med fänriken 
Axel Ericsson Sparre, ett av de tillfällen när dramats text hettar till 
av medkänsla och engagemang. Sparres far hade halshuggits av Gustaf 
Adolfs far i Linköping och hans ord formar sig nu till ett djupt 
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känslomässigt vittnesbörd om skuldbördan hos den blodiga dynasti 
Gustaf Adolf tillhör: 

Jag var ett barn då i Linköping, och jag låg på knä i snön jämte min moder för 
att bedja Hertigen om nåd, när han skulle åka förbi; vi lågo i timmar, jag grät, 
jag frös ... då kom Hertigen, han såg bort ifrån oss, men hans häst sparkade 
gatsmuts i mitt ansikte ... Då svor jag ... (S 123 f.) 

I samtalet med Sparre väljer sig Gustaf Adolf med hjälp av erbjudanden 
om tjänst och nåd samt påpekandet att »under min enkla rock och 
min ringa person döljes dock en Herrans smorde ...» (S 124.) I 
ordväxlingen får alltså den intensivt personliga känslan bryta sig mot 
det opersonligt konungsliga, och denna gång är det Gustaf Adolf själv 
som griper till kungarollen. 

Frankfurtscenerna efterföljs av den egenartade scenen i parken 
utanför slottet i Berlin, där befälhavaren över världens då sannolikt 
starkaste maktinstrument, den svenska hären, visserligen dundrar lite 
med kanonerna för att få sin vilja igenom men ändå uppträder märk
ligt återhållsamt. Han uppträder halvt skamset som en tjuv om natten 
i kurfurstens trädgård istället för att slå pansarnäven i bordet och 
diktera villkoren. Gustaf Adolf medger själv att han »skulle hellre ha 
stormat slottet med värjan i hand.» (S 132.) Det visar sig också att 
kvällens disputationsliknande förhandlingar med kurfursten och 
dennes minister inte är hans starka sida. Han kommer hela tiden till 
korta i ordväxlingarna, och när fästningen Spandau med ett otydligt 
skrivet kontrakt överlämnats till honom, bekräftar Gustaf Horn hans 
tidigare bedömning: »Svärdet hade varit bättre!» (S 145.) Hade man 
använt vapenmakt skulle kontraktet inte ha kunnat innehålla några 
spetsfundigheter, Sveriges konung skulle inte ha behövt sänka sig till 
något förhandlingskäbbel och den kungliga värdigheten skulle på ett 
helt annat sätt ha varit bevarad. 

Den enda förutsättning i texten som gör Gustaf Adolfs försiktiga 
handlande förståeligt är det faktum att kurfursten av Brandenburg 
är hans svåger. Det är utanför sin frus föräldrahem han står, och det är 
för sin egen svärmor och svägerska han får gömma sig bakom ett träd. 
Det furstehus vars fästning han behöver är alltså på sätt och vis en del av 
hans egen familj. Man kan inte bruka härsmakt mot intimsfären. 
Gustaf Adolf har tidigare inte dragit sig varken för att brandskatta 
eget territorium eller att avtvinga bundsförvanten Stettin pålagor och 
tvångsinkvartering, men han uppträder med lämpor mot släkten. 

När vi i nästa scen möter Gustaf Adolf i fästningen Spandau, håller 
han åter på och ritar på sin karta. Åter visas det verklighetsfrämmande 
i hans taktiska förståelse. Han drar sina streck snarare utifrån sitt eget 
önsketänkande än utifrån verkliga förhållanden. Det är svårt att se de 
första akternas skildring av kungen som militär på något annat sätt än 
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som ett ifrågasättande av den gängse historiska bilden av Gustaf II 
Adolf som fältherregeni. Dramats Gustaf Adolf har inget som helst 
grepp om de stora logistiska frågorna, öm organiserandet av truppernas 
underhåll och anskaffande av medel till sold och förnödenheter, och 
det övergripande strategiska perspektivet vilar på lika lösa boliner. 
Han är bara hjälte framför sin egen lägeskarta, och till och med detta 
bygger på självbedrägeri. Hjälterollen ifrågasätts alltså konsekvent. 

Spandauscenen bekräftar alltså de första akternas brott mot det 
traditionella historiska skådespelets idealisering av de historiska 
gestalterna. I Strindbergs drama introduceras en Gustaf Adolfs-gestalt 
som är långtifrån den kraftfulle och klarsynte militär som både förr 
och senare framträtt i svensk historieskrivning och litteratur. Den 
aktuella scenen är emellertid också viktig för förståelsen av Gustaf 
Adolfs rolltagande som kung. När Magdeburg utplånats och frågan 
därmed reses om Spandaus återlämnande, ryggar Gustaf Adolf in i en 
machiavellansk statsklokhet och vill behålla fästningen. Detta utlöser 
en akut konflikt med Horn och Banér som personligen gått i borgen 
för Spandaus återlämnande. De reagerar utifrån mera personliga 
utgångspunkter, utifrån frågor om heder och moral, och de betecknar 
därför Gustaf Adolfs resonemang som sofistiskt. Denne kan inte 
hantera kritiken på en personlig nivå utan flyr åter in i kungarollen. 
Banér å sin sida tillerkänner honom visserligen namnet av kung men 
visar samtidigt genom att avbryta honom, att det för Banér är fråga 
om en diskussion mellan jämbördiga individer: 

KONUNGEN 
(högdraget.) 

I kallen mig sofist, i glömmen, att jag står öfver Er kritik, att jag är konungen. 

BANER. 
Det ha vi icke glömt... 

KONUNGEN. 
Du vågar afbryta mig, när jag talar ... 

BANER. 
Ja! 

KONUNGEN. 
Gå härifrån, långt, så långt, att min vrede icke når Dig! 

HORN. 
Då följer jag! 

KONUNGEN. 
Följ! jag blir icke ensam för det! 

HORN och BANER 
(gå ut.) 
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KONUNGEN. 
Har jag fostrat småkonungar, som växa mig öfver hufvudet, så har min 

stränge fader lärt mig boten ... 

HORN. 
Konung, mana icke upp blodiga minnen ... 

KONUNGEN. 
Råd dig själf, och icke mig! (S 157 f.) 

Det vore knappast riktigt att betrakta fältherrekretsen i Gustaf Adolf 
som representanter för någon verklig intimsfär och inte heller som 
någon renodlad borgerlig offentlighet, men den citerade ordväxlingen 
visar på ett tydligt sätt två skilda utgångspunkter. I sin konungsliga 
vrede behandlar Gustaf Adolf Horn och Banér som upproriska adels
män, medan de i sin tur inte alls accepterar en sådan roll utan vill 
diskutera personliga och privata förhållningssätt. Vi har tidigare sett 
hur fältherrarna stöttat Gustaf Adolfs kungaroll genom att vägra ge 
honom råd. Nu bekräftar han själv riktigheten i detta genom att 
utifrån en attityd av konungslighet föraktfullt avvisa tanken på att ta 
emot några råd. Att begära och acceptera råd etableras alltså som 
handlingar för jämbördiga individer, medan en kung helt fattar sina 
beslut själv. 

När Horn och Banér lämnat rummet, sjunker Gustaf Adolf omedel
bart ihop. Hans agerande mot sina båda fältherrar är mera en fråga 
om att han inte orkar med att möta dem i en personlig och öppen 
diskussion, än att han skulle finna kungarollen naturlig. Horns och 
Banérs handlande tar honom egentligen mycket hårt, och när Marcus 
strax efteråt gör entré är Gustaf Adolfs attityd helt ändrad. Det som 
därvid utspinner sig är ett personligt och jämbördigt samtal om 
religion, politik och moral där Marcus är den kunnige och insiktsfulle. 
Tvärtemot Gustaf Adolfs egna närmaste män ger Marcus honom 
gärna råd, och detta accepteras också. I detta mera personligt hållna 
samtal med Marcus, och där denne under alla omständigheter är den 
ledande, löser den uppkomna situationen upp sig, Gustaf Adolf 
återlämnar Spandau och händelseutvecklingen bekräftar riktigheten 
av Marcus' råd. Försoningen med Horn och Banér tar sig också mycket 
personliga uttryck med omfamningar och böner om förlåtelse från 
kungen själv. 

Dessförinnan har ett samtal med Lennart Torstensson uttryckligen 
gällt frågan om att upprätthålla ett passande sken omkring kunga
gestalten. Gustaf Adolf och Erik Rålamb har alltmera distanserat sig 
från varandra, och den förre upplever därvid en försvagning av för
bindelselänkarna till intimsfären. Han känner en tilltagande ödslighet 
omkring sig och tycker rentav att Horn och Banér »tagit min bättre 
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del med sig!» (S 168.) Den enda rimliga tolkningen av detta yttrande 
är att de båda berövat honom något av det personliga och mänskliga. 
I denna situation har han bett sin maka resa till honom i Tyskland. 
Torstenssons reaktion är bestämd och entydig: »Det går icke an! 
Konungen får icke visa sig svag!» (S 167.) För Torstensson är alltså 
konungsligheten mera en fråga om hur Gustaf Adolf visar sig utåt, än 
hur han verkligen är. Kungarollen upprätthålls som ett sken, och en 
kung som öppet visar sig beroende av intimsfären minskar intrycket 
av kunglig styrka. Offentlighetens kung och intimsfärens äkta make 
upprättas som motstående poler. I sitt förhållande till sina närmaste 
män, fältherrarna, befinner sig Gustaf Adolf i ett mellanläge mellan 
dessa poler. Vid vissa tillfällen kan hans relation till dem vara intimt 
mänsklig, vid andra påminner fältherrekretsen ansatsvis om en 
borgerlig offentlighet, vars kritiska diskussion kan verka som ett hot 
mot Gustaf Adolfs statsmannaoffentligt bestämda konungslighet. 
Fältherrarna arbetar emellertid också på att upprätthålla skenet av 
idealiserad konungslighet, styrka och rättrådighet. 

I tredje aktens inledande scen, på en kyrkogård ovanför slagfältet 
vid Breitenfeld, står kungen inte på samma sätt som i de tidigare 
akterna i centrum för handlingen. Inför det oerhörda som ska ske i 
dalen nedanför vänds uppmärksamheten åt annat håll. Med Fält-
väbelns ord ska ju »hela Europa» ryka ihop »där nere på slätten» 
(s 188). Ändå hinner ytterligare ett streck tecknas i bilden av för
hållandet mellan kung och människa. Det sker i samtalet mellan 
Rudolf och Gustaf Adolfs frilloson Gustaf Gustafsson, vars mor 
enligt historielegenden sändes av änkedrottningen till Gustaf II Adolf 
under det baltiska fälttåget för att vända hans tankar bort från 
ungdomsförälskelsen Ebba Brahe. Gustaf Gustafsson klagar med 
hetta över sin avsaknad av föräldrakontakt. Hans mor har gift sig med 
en annan man och sin far får han inte träffa, annat än brevledes. Han 
har nu tagit sig till slagfältet för att åtminstone få se sin far. Dramat 
framställer inte omöjligheten till kontakt mellan Gustaf Adolf och 
dennes oäkte son som ett resultat av kungavärdigheten. Tvärtom visar 
det sig senare att Gustaf Gustafsson i egenskap av»vanbörding»(s221) 
är socialt omöjlig även för tunnbindarens hustru. I detta sammanhang 
bör uppmärksamheten alltså inte så mycket riktas mot de socialt 
betingade hindren för Gustaf Adolf och hans son att träffas, som mot 
de varma känslor som de båda trots detta hyser för varandra. Dessa 
bidrar ytterligare till bilden av den intimt mänskliga sidan hos Gustaf 
Adolf. 

I tredje aktens andra scen firas segerfest i Auerbachskeller efter 
slaget vid Breitenfeld. I denna brett tecknade scen förekommer en 
mångfald personer, samtalsgrupper och ämnen. Även om huvudupp
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märksamheten riktas mot frågan om fälttågets fortsättande, så har 
scenen också central betydelse för förståelsen av förhållandet mellan 
människan och kungen Gustaf Adolf, främst genom att Maria Eleonora 
här introduceras i handlingen. Den känslofulla drottningens entré 
innebär att en representant för Gustaf Adolfs intimsfär direkt förs in 
på scen. Erik Rålamb vittnar i ett förberedande samtal med Gustaf 
Gustafsson om hur kungen förändras i samvaron med sin hustru : 

... Jag kan icke se min store konung som älskare ... det är mig vämjeligt och 
upprörande; jag tål icke ätten kvinna rör vid hans själ, slingrar sina små tankar 
omkring hans; när han talar vid henne försvinner hvarje upphöjdt drag i hans 
ansikte, han ser dum ut, sänker rösten för att inte skrämma henne, och guden 
som plägar åska, han stiger ner och - läspar ... (S 217.) 

Så kan alltså familjemannen Gustaf Adolf se ut för en person som 
vant sig att se honom i kungarollen, trots att alltså Erik Rålamb är 
den i kretsen kring kungen som står intimsfären närmast. Strindberg 
lyckas emellertid demonstrera Gustaf Adolfs klyvnad i olika roller 
genom att låta samma sak betraktas även från andra hållet. Om 
medarbetarna finner familjemannen Gustaf Adolf fånig, så känner sig 
hustrun främmande inför kungen och fältherren: 

Allting är så sällsamt här, och så annorlunda än jag väntat mig! Allt och alla! 
- Är jag kommen bland vänner, som skulle samlats i en stor segerfröjd; de se 
ju ut som de ville bitas, men ej vågade. 

(Halfhögt.) 
Jag trodde mig få möta en efterlängtad make, men jag råkar en kall, räknande 

väbel, som förebrår mig att jag ej medförde flera kanoner och annat krigstyg. 
(S 228 f.) 

Texten har efter Spandau släppt kontakten med Gustaf Adolf, och 
redan innan han i Auerbachskeller åter gör entré är det uppenbart att 
djupgående förändringar inträtt. I samtalet mellan Banér, Horn och 
Torstensson, senare även Stenbock och i någon mån Rålamb, visar 
det sig att Gustaf Adolf fjärmat sig från fältherrekretsen. Själva tolkar 
de det som ett resultat av Maria Eleonoras ankomst. Banér uttrycker 
det som att »frun i huset tycker icke om oss.» (S 231.) Detta är emel
lertid ytterligare ett exempel på att Strindberg förmår låta personer, 
och grupper av personer, betrakta händelserna utifrån egna och 
skiljaktiga perspektiv. Gustaf Adolf visar sig nämligen inte med 
hustrun under denna scen. Redan Stenbock vet meddela, när han 
kommer med i samtalet, att kungen håller sig undan »med kurfurstar 
och härtigar» (s 236). Vid kungens entré visar det sig mycket riktigt 
att han inte sätter sig bland sina generaler, vilket kunde förväntas 
efter de förhållanden som gestaltas i de två första akterna, utan bara 
vinkar till dem från ett annat bord. Detta sker dock inte för Maria 
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Eleonoras skull. Liksom fältherrarna får hon känna sig distanserad 
från honom. Det är istället statsmän och furstar han umgås med. 
Banér själv noterar att kungen lagt bort pojkfasonerna och ser äldre 
och mpra utvuxen ut, ord som till stor del får tolkas som att det 
representativt-kungliga beteendet fått större insteg. Gustaf Adolf har 
alltså inte vänt sig från fältherrarna till intimsfären och Maria Eleonora 
utan till det kungligt-offentliga och statsaffärerna. Det blir allt 
tydligare att fältherrekretsen formar en miljö som på något sätt svävar 
mellan statsoffentlighet och intimsfär. Deras samtal i Auerbachshof 
påminner också om en borgerlig offentlighets kritiska analys. 

Fjärde akten inleds med en kort scen mellan bara Åke Tott och 
Erik Rålamb, som båda förvisats från hovet. Denna scen har sin 
betydelse främst i förhållande till frågan om religionen och religions
friheten, medan den därpå följande, vid Mainz, åter knyter an till 
den i detta sammanhang aktuella problematiken. Där möter först 
Johan Banér och Nils Brahe i ett storvulet samtal som främst behandlar 
kriget och dess betydelse. Till detta samtal blir det anledning åter
komma i senare sammanhang. Under det att det pågår demonstreras 
genom kommentarer och defiléer i bakgrunden hur Gustaf Adolfs tid 
nu helt upptas av överläggningar och förhandlingar med furstar och 
ambassadörer. »Vi, gamla falangen, böljar glesna» (s 253), konstaterar 
Banér. Fältherrekretsen från dramats tidiga akter börjar upplösas, 
och Gustaf Adolf får alltmera sina roller definierade i förhållande till 
andra personer och sammanhang. Att kungarollen markeras mera i 
denna fas av dramat, visas också av att Trumpetaren nu föregår 
kungen, innan dennes entré. Den typen av ceremoniel har inte tidigare 
förekommit runt Gustaf Adolf. Samtalet mellan kungen, Banér och 
Brahe visar tydligt hur de senare står utanför såväl den trängre intim
sfären som statsoffentligheten. När kungen vill bjuda de båda på en 
utfärd på Rhen, upptar Banér detta som ett tjänsteåliggande, och 
Gustaf Adolf finner sig föranlåten varna dem för att »Frun skall följa 
med.» (S 256.) Han är medveten om att fältherrarna inte trivs till
sammans med »Frun». Å andra sidan umgås de inte heller gärna med 
den allvarlige statsmannen och kanslern Axel Oxenstjerna. När han 
kommer in för att fortsätta ett samtal om statsaffärer med kungen, 
avlägsnar de sig genast. Kanslern inleder med att redogöra för 
nyinkomna underrättelser och försöker därefter ge kungen råd om 
hur han bör handla. Till en början ger sig denne in i en diskussion på 
ganska jämbördig nivå, men allteftersom kantrar han mot kungarollen 
och vill själv besluta över sin rådgivares huvud. Under samtalet inträder 
Drottningen tyst på scenen, och Gustaf Adolf stjäl sig till att smeka 
hennes hand, samtidigt som han fortsätter överläggningen med Oxen
stjerna. Här visas alltså i en scenisk bild Gustaf Adolfs tudelning som 

161 



människa och make respektive konung och statsman. Det är också 
den senare rollen som kan visas öppet och utåt, medan den förra får 
visas en förstucken uppmärksamhet. Än tydligare visas detta ett 
ögonblick senare, när kungen försöker samla sina härförare för att 
sätta sin armé på marschfot. Då kan Maria Eleonora inte längre få vara 
närvarande: »Lämna mig nu, Du är till hinders, ty i nästa ögonblick 
samlas generalerna, och jag vill icke vara oartig mot dig!» (S 267.) 
Tydligare kunde knappast uppdelningen i intimsfär och offentlighet 
demonstreras! 

I nästa scen, vid Ingolstadt, kommer dramat åter krigshandlingarna 
nära, och då är det följdriktigt sina generaler Gustaf Adolf stödjer sig 
på. Detta sker i rent bokstavlig bemärkelse när han kommer sårad 
vacklande från slagfältet stödd på Horn och Banér. I strid har man 
ingen hjälp av vare sig familj eller statsmän. Där får man lita till 
vänner och medarbetare. Det avsked från Gustaf Horn som följer är 
också påfallande kamratligt. Gustaf Adolf kallar honom sin »vän» 
(s 282) och omfamnar honom. När Horn går, står Gustaf Adolf så 
tillsammans med Banér och Torstensson och vinkar farväl på samma 
sätt som de gör. 

Även Münchenscenen, som i utkasten regelmässigt betecknades 
som »höjdpunkten», är mångfacetterad och komplicerad med en 
mångfald personer och samtalssituationer. Den är förvisso också i den 
färdiga dramatexten, på flera nivåer, en nyckelscen. Även Gustaf 
Adolfs olika roller får i denna scen en spänningsfylld gestaltning. 

Redan själva anslaget utgår från den offentliga bilden av kungen, 
från hans närmast förhärligade rykte, genom de röster som Fältväbeln 
och Kvartermästaren hör över sina huvuden. När han småningom 
själv kommer in på scenen, ut från en katolsk kyrka, är det som 
sträng och dömande konung. Utan sidoblickar mot nåd eller person
liga hänsyn upprätthåller han konsekvent sin egen lag. Skolmästaren 
döms till döden för att ha stört andra trosutövares gudstjänst. 
Omedelbart efter att den kungliga strängheten demonstrerats visar 
han upp den kungliga visheten. Den boktryckare som vägrat trycka en 
svensk proklamation behöver bara trycka den del av texten som över
ensstämmer med hans eget samvete. Gustaf Adolf ryggar emellertid 
för att fullfölja och acceptera alla yttre markeringar av sin konungsliga 
härlighet. Bildhuggaren och Målaren vill avbilda honom som Salomo, 
men han avvisar deras emblematik och avböjer rentav att överhuvud
taget stå modell för förhärligande konstnärliga framställningar. Trots 
detta gör han i scenens fortsättning gång på gång den konungsliga 
hållningen till sin attityd. Tom Fredrik af Pfalz drabbas av hans 
kungliga vrede, och inte heller i ett möte med två av sina generaler, 
Banér och Torstensson, håller han den tillbaka. Denna senare kon
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frontation belyser på ett intressant sätt spänningen i hans förhållande 
till fältherrarna. De båda yrkesmilitärerna talar först för soldaternas 
intressen och för truppandan. Det vofe bra för moralen att utelämna 
München till plundring. Kungen fäller följande omdöme: »Då ä ren I 
dåliga rådgifvare, och I han som sådana min onåd!» (S 310.) Nu är 
det inte längre bara fråga om att en konung ska avvisa råd. Den som 
försöker komma med förslag råkar rentav i onåd. När sedan de båda 
generalerna ber om nåd för den dödsdömde Skolmästaren, och den 
tystlåtne Torstensson för ett ögonblick engagerat flammar upp blir 
denne rentav bortkörd: »Gå ifrån mig! upphör vara min vän, och 
inskränk dig till att vara i min tjänst, till ditt fäderneslands gagn! Gå! — » 
(Ibid). Kungen definierar alltså här själv fältherrarna både som vänner 
och »tjänstemän». De har sin betydelse såväl i relation till hans roll 
som människa som hans yrkesroll som krigare. Det visar sig omedelbart 
att åtminstone en del av de unga adelsmännen även står i ett bestämt 
och problematiskt förhållande till hans kungaroll. Vasasläktens 
legitimitet till den svenska tronen är alls inte odiskutabel, och de 
högadliga fältherrarna räknar i vissa fall anor som är gott och väl 
jämbördiga med Gustaf Adolfs. När Banér solidariskt vill följa den 
bortkörde Torstensson, hotar kungen för andra gången med de blodiga 
utrensningar tidigare svenska monarker använt sig av för att försvara 
sin krona: »Småkonungar, akten Er! Minnens Folkungarne, Sturarne, 
Linköpingsherrarne!» (S 311.) Han ser alltså deras opposition inte 
bara som en moraliskt-mänsklig kritik från vänner eller en sakkritik 
från yrkeskollegor, utan rentav som en utmaning mot själva hans 
konungslighet. Johan Banér tar också upp det kungliga utbrottet på 
en fullt jämbördig nivå och levererar en personbeskrivning som hämtar 
sin legitimitet från både edshållighet och släktskap med de Sturar som 
styrde landet före Gustaf Vasa: 

Ja, Johan Banér, född i äkta säng af Riksrådet Gustaf Axelsson Banér, som 
halshöggs i Linköping af drottsvikaren Carl den Blodige, min far af din far! 
Min fa r, därför att han höll sin konungaed! Och min mor, Kristina Sture! Där 
är Sture igen, Vase! Det är Johan Banér, som talar! (Ibid.) 

Liksom förra gången han i kunglig vrede brusade upp mot sina fält
herrar, rinner ilskan även denna gång omedelbart av honom och 
efterträds av en tyst och betänksam bedrövelse. Scenanvisningarna 
gestaltar i båda fallen Gustaf Adolfs snara insikt om att det är fel att 
inta en sådan attityd. I denna bedrövade stämning lyckas Maria 
Eleonora för första gången i dramat isolera honom i en intimsfärs-
liknande situation. Framför ett palats i München, avskärmade från 
scenen i övrigt av en stenbalkong och i en egen ljuskrets åstadkommen 
med två kandelabrar, sitter kungen och drottningen och samtalar som 
man och hustru. Visserligen dröjer de en stund vid en så formell fråga 
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som Vasasläktens legitimitet, men utgångspunkten är inte själva 
sakförhållandet utan Gustaf Adolfs personliga vånda över detta: 

KONUNGEN. 
[---] De äldsta Sturarne grundade rikets själfständighet såsom riksföreståndare, 
men Gustaf Vasa kom till kronan. Erik den Fjortonde lät döda Sturar utan 
fullt klar anledning. Min far, Carl den Nionde, halshögg Linköpingsherrarne 
och drabbade på samma gång Stureätten, kanske utan att han syftade ditåt... 
[---] Det är denna blodskuld jag burit, och därför har jag fördragit mer af 
mina vänner Horn, Baner och Stenbock än af någon annan människa! 

DROTTNINGEN. 
Det var därför alltså Du låtit dessa vänner, som jag aldrig lidit, komma dig så 

nära? 

KONUNGEN. 
Ja, men jag har icke ångrat mitt tålamod, ty de voro mig kära och tillgifna 

ända tills nu! (S 315.) 

Kungen har på ett mellanmänskligt plan sökt bota vad fadern brutit 
på ett politiskt, och Maria Eleonoras ord visar åter att även om delar 
av fältherrekretsen kan vetta åt Gustaf Adolfs privata förhållanden, 
så står den ändå på något sätt i motsatsförhållande till dessa. Fort
sättningen av samtalet rör sig mest om barnuppfostran och erotisk 
trohet. Maria Eleonora säger rentav, att kungen äntligen »fått tid att 
sköta sitt hjärtas angelägenheter» (s 319). 

Münchenscenen har sålunda bekräftat en utvecklingsrörelse som 
allt oftare placerar Gustaf Adolf i en renodlad kungaroll. Samtidigt 
har intimsfären för första gången framställts som ett reellt alternativ. 
Däremot minskar fältherrekretsens betydelse alltmer. I dramats två 
första akter mötte vi nästan uteslutande Gustaf Adolf i relation till 
denna mellanliggande och överbryggande samtalsmiljö, där det 
kamratligt-mänskliga, det yrkesmässigt-sakliga och till och med ansat
ser till kunglig jämbördighet kunde mötas och vävas samman. Senare 
i dramat har dualismen renodlats mellan statsoffentlighet och statsmän 
å ena sidan samt intimsfär och Maria Eleonora å den andra. Den sida 
av Gustaf Adolf som fallit bort allteftersom fältherrarnas betydelse 
för texten minskats är framför allt den som militär yrkesman. Som vi 
senare ska se hänger detta samman med en tematik som byggs upp 
under dramats gång och som centreras kring Gustaf Adolfs tilltagande 
hybris, hans frestelse att tillvälla sig makten över ett stort alleuropeiskt 
välde. Den mera renodlat militärt inriktade unge kung som framträdde 
i de första akterna och som alltid, om än naivt och improviserat, hade 
taktiska lösningsförslag framför sina lägeskartor har i femte akten 
förlorat intresset för krigiska handlingar. I dess inledande scen, vid 
Alte Veste, känner han sig förlamad inför fienden och ber spontant 
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en av de få kvarvarande generalerna, Fredrik Stenbock, om råd. Denne 
kylige militär analyserar snabbt situationen och talar om för kungen 
vad som bör göras, något som denne nù accepterar: 

KONUNGEN. 
Tack, Fredrik! Hvarför talar Du icke oftare till mig, Du som är så klok? 

STENBOCK. 
Hvarför frågar Du icke oss lite oftare, oss, dina gamla vänner? (S 356.) 

På Stenbocks fråga har Gustaf Adolf inget klart svar att ge. Vad som 
emellertid är uppenbart, är att hans plötsligt påkomna beredvillighet 
att lyssna på en av sina generaler hänger samman med en tilltagande 
förmåga att komma tillrätta med sina kejsardrömmar. 

Strax därförinnan har Stenbock fått möjlighet att precisera sitt 
förhållande till Gustaf Adolf i samband med att Sparre, som gått i 
katolsk tjänst, tas tillfånga och förs inför kungen. Sparre är den ättling 
till de avrättade Linköpingsherrarna som inte kunnat förlåta utan 
bevarat ett personligt och familjefeodalt förhållningssätt till det 
skedda, något som han nu tagit konsekvensen av och gått i polsk 
tjänst för att fullfölja sin fars trohetsed till Sigismund. I sitt samtal 
med kungen formar han en ny attack mot dennes legitimitet. Efter 
att han anklagat Stenbock: »... men Du kom igen och kysste den 
blodiga handen ...» (s 350), fortsätter samtalet mellan kungen och 
denne : 

KONUNGEN. 
Du har ald rig håll it af mig; Du har alltid var it som is, den jag ic ke förmått 

smälta. Är det därför, att din fars mor hette Sture? Säg? 

STENBOCK. 
Kanske! Kanske äfven därför att hon, Malin Sture, fick dö i en grym lands

flykt; kanske äfven därför att Carl Stenbock ... 

KONUNGEN. 
... benådades i Linköping ... 

STENBOCK. 
... på afrättsplatsen! Därför att han var si n konung trogen, liksom jag min. 

Trogen, ja, det är jag in till döden, men älsk a honom kan jag aldrig. (S 351 f.) 

Medan Sparre med sin konsekventa oförsonlighet konserverar en 
feodal attityd, har Fredrik Stenbock påbörjat adelns utveckling till 
enväldets tjänstemän. I yrkesmilitären Stenbock med sin opersonliga 
ansvarskänsla har Strindberg gestaltat en representant för de statliga 
kårer som på 1600-talet på allvar fick sin betydelse, och som på 
Strindbergs eget 1800-tal utgjorde ett viktigt inslag i det svenska sam
hället. 
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Alte Veste-scenen avslutas av den rörande händelsen med den lille 
trumpetargossens död. Denne är årsbarn med Gustaf Adolfs utländska 
krigargärning; har uppenbarligen inte levt med sina föräldrar, känner 
dem kanske rentav inte, och har aldrig sett Sverige. Hans identitet är 
helt bestämd av hans officiella gärning och han klamrar sig envetet 
fast vid sin trumpet, när Leubelfing vill ta undan den för att lägga 
honom bekvämare. Han har aldrig mött mänsklig värme, och när 
slutet närmar sig ber han Leubelfing: »Monsieur, får jag kyssa Dig! 
Men Du skall vända Dig bort sen, för jag skäms ... jag har aldrig fått 
en smekning och aldrig gifvit!» (S 363.) Utan att veta det är det i själva 
verket Gustaf Adolf han omfamnar, och i sina sista yrselkommentarer 
visar han att även den som inte känner något hem, och inte ens vet 
vad det är, längtar dit : 

TRUMPETAREN 
(vaknar; reser sig upp; utan att se konungen.) 

Jag vill gå hem ... jag vill gå hem! 

KONUNGEN. 
Hvart, mitt barn? Hvart vill Du gå hem, mitt lilla barn? 

TRUMPETAREN 
(utan att känna igen Konungen.) 

Jag vill gå hem! 
(Faller tillbaka på marken; trumpeten i famnen.) (S 364.) 

Man bör sannolikt läsa texten så att Trumpetarens obestämda hem
längtan består av tanken på att resa till det hemland han aldrig sett. 
Men likaväl som han alltid saknat ett hem, har han också alltid saknat 
mänsklig värme. När dessa två saker ställs samman, blir det omöjligt 
bortse från att hans längtan ytterst också gäller ett hem i dess familje
betydelse. När Gustaf Adolf efter Trumpetarens dödskamp säger sig 
också vilja gå hem, och när Maria Eleonora sällar sig till honom och 
de gemensamt talar om att återvända »hemåt» (s 365), formas detta 
till en seger inte bara för hemlandet utan även för familjehemmet. 
Formuleringen »gå hem» används emellertid ofta i den överförda 
betydelsen att dö. Denna dubbelbetydelse markeras genom att Trum
petaren dör omedelbart efter att sista gången ha uttalat sin önskan. 
Därigenom färgas även kungens ord om att återvända hem. De får en 
ton av förebud om hans egen förestående död. 

I scenen inför slaget vid Lützen, den sista scen som visar Gustaf 
Adolf i livet, är det också i huvudsak en människa med sin ångest och 
sin oro vi möter. Visserligen visar Smeden upp föreställningar kring 
Gustaf Adolf som bygger på bilden av honom som konung och hjälte, 
och visserligen stöds denna bild av de förevisade stridshästarna med 
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deras praktfulla mundering, men scenen visar på ett mycket tydligt 
sätt att detta bara är ett yttre sken inför omvärlden. Det kontrasterar 
starkt mot den utvakade, genomfrusna och ångestfyllda människa 
som strax efteråt gör sin entré. När Smeden faller på knä för honom, 
avvisar Gustaf Adolf också häftigt kungahyIlningen: »En fattig, syndig 
människa är han, om Du vill veta't!» (S 376.) Inför sin sista strid är 
det inte längre statsmannatankar som upptar Gustaf Adolf. Sympto
matiskt nog finns inga furstar eller diplomater längre i hans omgivning. 
Han diskuterar de taktiska dispositionerna med sina två kvarvarande 
generaler, Fredrik Stenbock och Nils Brahe, och han byter några ord 
med sin själasörjare, Fabricius. Hans förhållande till dem är direkt 
och mänskligt; han lägger Fabricius' hand på sin hjässa, omfamnar 
Nils Brahe och räcker Stenbock handen. När skottlossningen böljar 
faller Gustaf Adolf själv på knä i bön, och han lämnar dramahandlingen 
som en ensam människa i djup själaångest. Detta kontrasterar skarpt 
mot traditionella framställningar av förberedelserna inför slaget. 
Såväl före som efter Strindberg har Gustaf Adolfs, och hans härs, 
böner på Lützens slagfält skildrats helt annorlunda. Det har rört sig 
om trosvissa kämpars manligt återhållna ritual. Man kan jämföra t ex 
med den Guds starke stridsman som återges på Ludvig Brauns målning 
»Gustaf II Adolf i bön före slaget vid Lützen 1632» från 1891. Konst
nären var visserligen tysk, men målningen införskaffades till Sverige 
och hängdes på officiell plats i Uppsala slott. Ännu i Verner von 
Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar återkom denna kraftfulla 
stämning av kämpar i bön. Heidenstams illustratör tillåter sig rentav 
att i det närmaste plagiera Braun. 

Gustaf Adolf avslutas med den märkliga lit de parade-scenen i 
Wittenbergs slottskyrka. Den är i många stycken löst anknuten till 
texten i övrigt och dess händelse- och temautveckling. Strindberg själv 
kallade den i efterhand för »Apotheosen». Inför teateruppsättningar 
och nyutgåvor av dramat var han själv benägen att låta den utgå. Så 
t ex i ett brev till Emil Schering den 22 november 1903 inför ut
givandet av Samlade Dramatiska Arbeten: »Den är öfverflödig! Och 
Svenskt skryt! Denna apotheos förnedrar stycket till festspel eller 
tillfällighetsstycke!» (Brev XIV, s 313.)5 Onekligen påminner slut
scenen mycket om de gamla äreminnen, där döda monarker lovprisas 
av vittnesbärare från jordens alla hörn. När Strindberg återvände till 
sitt drama, verkar han ha insett att slutscenen följde den traditionella 
svenska Gustaf II Adolfs-bilden så troget att den blivit oorganiskt 
ansluten till texten i övrigt. Det perspektiv som här anlagts ger emel
lertid möjlighet till en mera betydelsebärande tolkning av Wittenberg-
scenen. Denna tolkning bygger då på den skarpa kontrasten mellan 
bilden av Gustaf Adolfs sista timmar i livet inför slaget vid Lützen 
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och det representativt förhärligande spektaklet vid hans bår efter 
slaget. Det var en människa som dog men en konung som begravs. Av 
alla de kransar som helt otidsenligt läggs vid Gustaf Adolfs bår och 
som kommer från alla möjliga läger och avsändare är det bara en som 
avvisas. Det är kransen från Åke Tott, vars text på bandet kunde ses 
som ett ifrågasättande av Gustaf Adolfs legitimitet som kung: 
»Konung Erik XIV:s dotterson till Hertig Carls Son» (s 384). Alla 
utgångspunkter hos avsändarna accepteras utom den som kan innebära 
ett hot mot Gustaf Adolfs konungslighet. 

Ställda tillsammans ger dramats två sista scener en effektiv gestalt
ning av hur en kung byggs upp som ett yttre representativt sken som 
visas upp inför omvärlden. De visar hur man skapar en kung av en 
vanlig människa, men eftersom Liitzen-scenen givit anslaget visar de 
också att en kung alltid är en vanlig människa. 

I Gustaf Adolf finns spänningar som gör att texten kan tyckas 
osammanhållen och oavrundad. I studiet av Gustaf Adolfs rolltagande 
som kung och människa har vi dock kunnat följa och ge mening åt en 
sådan spänning. Att dramats första del kan tyckas splittrad bygger 
mycket på det faktum att Gustaf Adolfs konungslighet oftast gestaltas 
medan han själv inte finns på scen utan framställs i andras samtal om 
honom. Dramat demonstrerar att hans storhet i själva verket mest 
finns i andras bild av honom. När han sedan själv uppträder på scen 
framträder hans mänskliga drag med all önskvärd tydlighet. I dramats 
senare hälft kan Gustaf Adolf själv söka sig mot kungarollen. Det kan 
gälla i relationen till fältherrarna eller i förhållande till andra europeiska 
furstar. Även då förkastas hans attityd, något som redan antytts och 
som kommer att framgå än tydligare vid diskussionen av Gustaf 
Adolfs skuld- och försoningsproblematik. När han brusar upp mot 
generalerna aktualiseras hans ärvda blodskuld och underhandlingarna 
med furstar och diplomater anknyter till hybrisen i hans personliga 
maktdrömmar. Det kommer senare att framgå, att detta är saker som 
han måste försona eller avsvära sig. Texten innehåller också en 
rytmisering av hans roller. Från att i de inledande akterna ha varit 
sammansatta och ej bestämt renodlade kommer i tredje och fjärde 
akterna rollen som kung att bli mera uttalad, medan femte aktens två 
första scener klart accentuerar människan Gustaf Adolf. Döden vid 
Lützen kan då läsas som en konsekvens av att rollerna renodlats och 
separerats från varandra. Gustaf Adolf försöker fly från det kungliga 
in i det mänskliga. Han överger sina erövrarplaner för att återvända 
»hem». En människas liv kräver emellertid både en offentlig och en 
intim del i välavvägd balans. När han försöker välja kungarollen mera 
renodlat, så Jcorrigeras han av den högste, och när han försöker välja 
enbart rollen som människa dör han. 
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Bakom det yttre sken som utgör kungaskapets substans friläggs en 
vanlig människa. Genom den gång på gång demonstrerade kontrasten 
mellan omgivningens vittnesbörd om kungen och den direkta gestalt
ningens bild av människan blir Gustaf Adolf på sätt och vis ett drama 
om konungslighetens materiella omöjlighet. Den visar sig med nöd
vändighet bygga bara på yttre framträdelseformer och ett konstlat 
anseende, bakom vilket alltid finns en vanlig skröplig människa. 
Dramat kryper bakom och avslöjar såväl den traditionella historie
bildens som det traditionella historiska skådespelts plakatmässigt 
idealiserade framställning av hjältekonungen. Genom att den offent
liga rollen och den privata människan demonstreras som nödvändiga 
delar av samma helhet blir Strindbergs Gustaf Adolf mera sekelskiftes
borgare än 1600-talskung. 

Historiens drivkrafter 
Vi har tidigare sett hur Strindberg i såväl Folkungasagan som Gustaf 
Vasa och Erik XIV framställt historiens gång som detaljreglerad av 
en högre makt. I ett strindbergsperspektiv framstår detta som en 
konsekvens av allmänna föreställningar sprungna ur infernotiden. 
Göran Stockenström följer i sin stora avhandling dessa tankegångar 
hos Strindberg under tiden före den historiska dramatiken, och från 
honom kan en kort sammanfattning lånas: »All s lump eliminerades; 
varje enskilt skeende blev styrt av högre makter; diktarens uppgift 
blev att åskådliggöra detta samband med en högre verklighet.» 
(Stockenström 1972, s 94.) Före den historiska dramatiken hade 
detta synsätt gestaltats i t ex Till Damaskus I, där Modren varsamt 
stärker Den Okändes begynnande insikt: »Har du märkt också, att det 
är varken du eller någon annan människa som styr ditt ovanliga öde?» 
(SS 29, s 101.) Även efter Gustaf Adolf gav Strindberg uttryck för 
denna »mystik». Med exemplifiering från historien skedde detta i t ex 
Karl XII och En blå bok. 

Det största och mest konsekvent genomförda försöket att i pro
grammatisk form framlägga denna sin historiesyn gjorde Strindberg i 
en artikelserie i Svenska Dagbladet några år efter Gustaf Adolfs färdig
ställande. Artiklarna fick den samlande rubriken Världshistoriens 
mystik och infördes under perioden 20 februari till 30 maj 1903. 
Strindberg definierar själv vad han avser med mystik i detta samman
hang: 
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Men detta hemlighetsfulla i världsprocessen som vi icke kunna förklara, detta 
människans omedvetna strävande utan kännedom om målet men i den med
vetna viljans tjänst, är vad jag kal lat mystik som ju är namnet på allt - tills 
vidare eller för alltid — oförklarligt. (Citerat efter SS 54, s 396 f.) 

Huvudtesen i artikelserien är just denna, att en medveten vilja, någon 
form av högre makt, dirigerar historiens förlopp. I den mån utveck
lingens ändamål kan skönjas är det större och större enhet i världen, 
både praktiskt politiskt och ifråga om livsåskådning. Även om utveck
lingens mål är svårurskiljbart är det klart att tankegången inrymmer ett 
finalt perspektiv. Ursprungligen torde dessa föreställningar för 
Strindberg ha varit mer eller mindre instinktiva skyddsmekanismer i 
samband med starka påfrestningar. Genom tanken på högre makter 
som ingrep ända in i den enskilda människans vardag kunde känslan 
av personligt ansvar i någon mån lindras. Detta synsätt utvidgades till 
att gälla hela det historiska förloppet och blev alltmera medvetande-
gjort och verbaliserat. Den programmatiska framställningen i Världs
historiens mystik fungerar utmärkt som stöd för tolkningen av Gustaf 
Adolf. Artikelserien kan ses som en teoretisk formalisering av samma 
historiesyn som i dramat får sin kanske mest genomförda konstnärliga 
gestaltning. Liksom Den Okände i Till Damaskus får Gustaf Adolf 
vandra en bildningsväg som gör honom medveten om den högstes 
ledning. 

Gustaf Adolf böljar för första gången tvivla på sin egen absoluta 
kontroll över händelseförloppet i den första av de båda scenerna vid 
Frankfurt an der Oder. Fälttåget inleddes i en anda av religiös fanatism 
och sträng, närmast asketisk, manstukt. Det håller emellertid redan 
på att urarta. Den svenska hären visar sig lika upprorisk och plund-
ringslysten som den kejserliga, och Gustaf Adolf lyssnar på ljuden 
från plundringen: 

Go' vänner; vet ni att jag kä nner, hur någon tagit mig i håret för att dra mig 
dit jag icke vill. Dessa skrik därute, det är icke nödens pljer smärtans, det är de 
onda lidelsernas, som kriget lössläppt. - Jag vet hvart det bär hän, jag vet jag 
icke vill dit, men jag släpas dit. (S 107.) 

Han kan till en början inte ge något namn åt den kraft som tvingar 
honom, men när han tagit det avgörande steget och accepterat alliansen 
med Frankrike för att skaffa sold åt sina trupper och stoppa plund
ringen, så identifierar han den: »Det var dit jag icke ville; ske Din vilje, 
min Gud» (s 119). Även här verkar emellertid etiketteringen påfallande 
omedveten och konventionell. Vore det inte för detta enda verbala 
utrop, skulle den ledande kraften ännu kunna uppfattas som i grunden 
ond. Gustaf Adolf själv sätter traktaten med det katolska Frankrike i 
samband med onda makter och frestelser och säger om den franske 
ambassadören: »Han är alltid efter mig, som djäfvulen — frestaren! 
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Vike han hädan!» (S 115.) Ännu finns ingen antydan om ett 
positivt, eller ens uttalat, syfte med den högre maktens ledning, och i 
denna scen ges inga belägg för den klart medvetna insikt som ska 
komma hos Gustaf Adolf om hur händelseförloppet detaljregleras. 

I de följande scenerna i andra akten fortsätter stämningen av dunkla 
aningar och de ledande personernas upplevelse av en svårbestämbar 
rörelse i en likaledes svårbestämbar riktning. Gustaf Horn säger till 
Torstensson: »Du märker ju att vi gå framåt, framåt mot något okändt, 
obestämdt, men framåt i alla fall.» (s 128), och förvirrad över att 
hans reformerte svåger har en katolsk minister säger Gustaf Adolf 
själv: »Begriper någon det här! Jag intet, men går på bara!» (S 145.) 
Dessa repliker bygger på samma tanke på det omedvetna i människors 
strävanden som i citatet ovan ur Världshistoriens mystik. Där kopplas 
den samman med att en högre makt i stället har överblicken och 
leder utvecklingen. Detta framträder ännu inte uttalat i dramat, men 
poängterandet av att människorna själva har svårt att förstå vad som 
egentligen händer bereder marken för insikten om att en högre makt 
dirigerar historiens förlopp. Betonandet av Gustaf Adolfs bristande 
förståelse syftar närmast fram mot Marcus' analys i andra aktens sista 
scen. 

Den osäkerhet och förvirring som präglat Gustaf Adolfs beteende 
efter konfrontationen med den svåröverskådliga politiska och religiösa 
situationen i Tyskland, och som gång på gång illustrerats i andra 
aktens fyra första scener, bryts i Spandauscenen för första gången 
genom Marcus' ingripande. Denne judiske hamburgbankir introduceras 
i texten som en av Gustaf Adolfs kreditorer. Han lånar ut pengar som 
finansierar det svenska kriget, och han associeras uttryckligen till det 
Lübeckska huset Israel och dess förhållande till Gustaf Vasa. Marcus 
verkliga betydelse i Gustaf Adolf har emellertid inte i första hand 
med hans yrke att göra, utan bestäms av att han vid flera tillfällen 
fungerar som kungens mentor. Marcus har fått denna vägvisarroll 
relativt sent under konceptionen. När han gör sin första entré i andra 
aktens andra scen är han fortfarande bara en judisk bankir, och på 
utkasten förekommer han bara på de blad som stegvis tillkommit efter 
att den färdiga texten påbörjats. Han finns nämnd bara på utkast som 
skissar dramat fr o m andra aktens sista scen och verkar därvid ha fått 
sin slutliga funktion. Hans första entré avviker alltså, men i fortsätt
ningen av dramat är hans uppgift att ge Gustaf Adolf vägledning och 
fungera som uttolkare av den högstes vilja. Insiktsmässigt befinner 
han sig alltså i dramat på en nivå som är överordnad titelgestaltens. 
Marcus språk är enkelt och osmyckat och hämtar kongenialt bilder 
och exempel från gamla testamentet. 

I tidigare forskning har det gjorts komparativa påståenden kring 
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Marcus-gestalten. Det handlar om Gustaf Adolfs beroende av Lessings 
drama Nathan der Weise. Detta beroende har nämligen av en del 
kommentatorer satts i samband med just Marcus. Tanken på någon 
form av förhållande till Lessings drama emanerar ytterst från Strind
berg själv. Offentligt framförde han detta första gången i det i efter
hand skrivna förord till Gustaf Adolf som finns tryckt i Öppna brev 
till Intima teatern. Hans påstående där gäller inte någon särskild 
gestalt utan dramat som sådant. Walter Johnson har tagit den korta 
formuleringen i förordet till utgångspunkt för en specialstudie om 
Strindberg och Lessing. Sedan Johnson skrev denna artikel har 
Strindbergs brev från sekelskiftet blivit utgivna och tillgängliga, och där 
finns ett samtida belägg i ett brev till dottern Kerstin den 13 december 
1899: »Jetzt schreibe ich Gustaf Adolf den ich als ein Nathan der 
Weise aufgefasst.» (Brev XIII, s 236.) Här verkar Strindberg närmast 
syfta på någon form av överensstämmelse mellan titelgestalterna i sitt 
respektive Lessings drama. 

En mycket tidig referens till Lessings drama gjorde Karl Warburg i sin 
recension av Gustaf Adolf i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
den 27 september 1900: »En skepnad som juden Markus —författarens 
språkrör — hvilke n Strindberg något ohistoriskt låter vara ett slags 
bankir för Gustaf Adolf, är snarast en typ från upplysningstiden, en 
Nathan den vise.» Warburg är närmast ute efter att bevisa att Marcus 
tänkande är anakronistiskt i ett drama som förutsätts utspela sig 
under 1600-talet. Han är utom Strindberg själv emellertid den förste 
som gjort associationen till Lessings drama, och han är också först 
om att göra denna koppling just till Marcus. Senare har även Lunin 
utan närmare motiveringar hävdat att Marcus är modellerad efter 
Nathan. 

Det viktigaste bidraget till frågan är emellertid Johnsons nämnda 
artikel. Han visar där övertygande att inflytandet från Lessing, om 
något sådant föreligger, är helt begränsat till diskussionen om religions
tolerans, men även han anser att Marcus-gestalten är modellerad efter 
Nathan. Det är svårt att se konsekvensen i detta, eftersom Marcus i 
Gustaf Adolf bara har marginell betydelse för utvecklandet av tolerans
temat och har sin centrala funktion som förmedlare av den högstes 
vilja. Att frågan om tolerans mellan utövare av olika religioner har 
central betydelse för såväl Nathan der Weise som Gustaf Adolf är 
uppenbart, men att fästa jämförelsen till Marcus är pressat. Här bör 
man istället ge Strindberg själv rätt och uppfatta sambandet som en 
tematisk överensstämmelse och inte som någon vare sig direkt eller 
detaljerad påverkan. 

Under samtalet med Marcus i Spandau blir Gustaf Adolfs insikt 
mera uttalad om den högre makt som dirigerar händelseutvecklingen. 

172 



Han förmår emellertid inte själv avläsa den högstes avsikter: »Jag 
tänkte återvända till mitt land! ty jag tyckte mig märka Guds finger 
höja sig manande: tillbaka! — Men nu kommer Du . ..»(S 163.)Gustaf 
Adolf uppfattar samtalet med Marcus som ett ingripande från ovan. 
Han frågar honom om han betraktar sig som en profet, och efter 
deras samtal säger han till Torstensson: »Jag hatar honom egentligen 
i mitt hjärtas innersta; men jag tror likafullt, att denne man har en 
sändning i mitt lif, och det förekommer mig, som om Herrens gunst 
vore med honom!» (S 168.) 

Den vägledning Marcus har att ge Gustaf Adolf består av tre huvud
punkter. Han övertygar honom om att en högre makt styr, han visar 
honom hans närmaste uppgift och han påvisar den fara för Gustaf 
Adolf själv som finns inbyggd i den uppgiften. Marcus tar sin utgångs
punkt i Gamla testamentets berättelse om Saul och amalekiterna.6 

Där berättas om hur konung Saul fick Herrens uppdrag att förgöra 
amalekiterna, att dräpa hela detta folk och förstöra all dess egendom. 
Saul dödade visserligen alla amalekiter men sparade deras egendom 
och tog den som byte. Han föll därför i onåd hos Herren. På samma 
sätt förklarar Marcus Magdeburgs förstöring med att Tilly hade den 
högstes uppdrag att förgöra staden. När emellertid Tillys trupper 
försökte ta byte i Magdeburg, drabbades även den katolska hären och 
dess anförare av bannstrålen, och Gustaf Adolf får nu i sin tur genom 
Marcus uppdraget att straffa Tilly: 

MARCUS. 
[—] Gack åstad, Du furste, från Norden, och förgör Tilly, som icke lydde 
Herrans röst, ty nu har Den Evige vändt sig ifrån honom, emedan han icke gaf 
rofvet till spillo. 

KONUNGEN. 
Det är Du, Marcus, som talar, men jag hör det som komme din röst från en 

annan! (S 161.) 

Denna mission sätts i direkt samband med en maktpolitisk motsätt
ning norr—söder som det blir anledning återkomma till, och Marcus 
varnar också Gustaf Adolf för att falla för samma frestelse som Saul 
och Tilly. Detta sker då bla med hjälp av det strindbergska favorit
citat ur Psaltaren som vi redan flera gånger stött på: 

MARCUS. 
Statt upp och slå Amalekiterna, men rör icke vid deras förbannade gods, ty 

då skall Du döden dö! Och Du skall slå d em på den sista slätten, där Nord-
landen sluta och Söderns berg taga vid! Men när Du ser bergskedjorna resa sig, 
så vänd om mot Norden, och blif i ditt land, att Dig redligen nära. 

KONUNGEN. 
Hvar får Du detta ifrån? 
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MARCUS. 
Tag Dig tillvara i medgången, ty motgången blef ingens undergång! (S 164 f.) 

Denna syn på stora fältherrar som Guds redskap till avgränsade upp
gifter överensstämmer väl med tankegångarna i Världshistoriens 
mystik. I denna artikelserie ges många exempel på sådana personer ur 
historien. Bla nämner Strindberg Djingis Khan som ett försynens 
redskap, och Muhammed II:s öde beskrivs och tolkas i termer, som 
direkt motsvarar Marcus' ord i Gustaf Adolf : »Hit — till Konstantinopel 
skulle han gå, men icke vidare, ty när hans trupper landstigit i Italien 
för att gå mot Rom, dog han. » (SS 54, s 359.) Andra exempel på 
Herrans redskap är Attila, Genserik och Alarik. Bla berättas följande 
för dessa tankegångar karakteristiska anekdot: »Genserik, vandalen, 
var en melankoliker, som handlade utan beräkning. En gång lade han 
ut med en flotta utan mål. Lotsen frågade vart han skulle styra och 
vilket folk det gällde. — 'Det folk, mot vilket Gud är vredgad,' svarade 
Genserik.» (Ibid, s 398.) I andra aktens slutscen anvisas Gustaf Adolf 
plats i raden av sådana män som haft den högstes krigiska uppdrag. 
Marcus betonar emellertid som vi sett att uppdraget har en klar gräns. 
Liksom Saul och Tilly, eller för den delen Muhammed II, får Gustaf 
Adolf inte för egen vinnings skull gå för långt. Det bör också observeras 
att det kriterium Marcus nämner på att Gustaf Adolf fogar sig är att 
han efter fullbordat uppdrag ska vända om norrut, tillbaka mot 
Sverige. Därigenom utrustas läsaren—åskådaren med instrument som 
gör det möjligt att värdera Gustaf Adolfs handlande i dramats fort
sättning. Det är också typiskt för Strindberg vid sekelskiftet att 
återvändandet till det egna landet används som signalement på ett 
riktigt handlande. 

Marcus' förutsägelser bekräftas för Gustaf Adolf genom såväl 
rapporter från den egna spaningstjänsten som det faktum att kur
furstarna av Sachsen och Brandenburg byter ståndpunkt och ansöker 
om förbund. Att han verkligen uppfattar detta senare som ett ingrip
ande från ovan antyds av hans ord vid beskedet: »Lofvad vare Gud!» 
(S 173.) 

Katolska ligans härförare Tilly framställs alltså av Marcus som en 
sentida Saul. I dramats fortsättning kommer han också att framställas 
som något av en katolsk pendang till Gustaf Adolf. Tillys utveckling 
går alltid ett steg före, och hans öde kan därför sägas förbereda den 
svenske kungens. Efter att ha agerat som den högstes redskap och 
ödelagt Magdeburg, ett protestantiskt Sodom enligt Marcus, har han 
fallit i onåd och Gustaf Adolf får i sin tur uppdraget att straffa Tilly. 
Det sker i slaget vid Breitenfeld, där Tillys här besegras. Själv varnas 
han genom att såras i armen. Detta framgår av den lilla inledningsscenen 
i fjärde akten: 
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Ur hälvägen komma två Kronbergare, ryttare i svart med dödskallar på hjälmarne 
(se I:a Akten, I:a Scenen); efter rider Tilly på en stor hvit häst; han har ena 
armen i band; efter synas åtskilliga munkar till häst. (S 249.) 

Även Gustaf Adolf har en vit stridshäst, något som förevisas inför 
slaget vid Lützen, och när han inte nöjer sig med att straffa Tilly utan 
fortsätter kriget för egen vinnings skull får han en likadan varning i 
fjärde aktens tredje scen vid Ingolstadt. Tilly, vars öde alltså går som 
förelöpare, har just stupat: 

(Konungen in, öfverstänkt af blod, utan hatt och med ena stöfveln utan sula 
och klack. Han stöder sig på Horn och Baner; följes af Torstensson. Konungen 
sätter sig på en bänk.) 

KONUNGEN 
(till Banér.) 

Nej, Johan, jag kan icke skämta mer, ty jag har gått genom dödens dalar. 
Jag trodde när Tilly föll, att han ensam råkat i vår Herres onåd, och att jag var 
den utkorade, men så fick jag lära annat. Ännu var icke mitt öde moget, men 
jag tackar för varningen! (S 281.) 

Tilly hade den högstes uppdrag men gick för långt. Han varnas därför 
genom att såras vid Breitenfeld och får sitt slutliga straff genom att 
stupa vid Ingolstadt. Hela tiden ett steg efter får Gustaf Adolf också 
den högstes uppdrag men går även han för långt. Han får sin varning 
vid Ingolstadt och stupar slutligen vid Lützen. Sammanställningen 
accentueras av referenserna till Saul. Förbindelsen Tilly—Saul görs 
redan av Marcus, och i fjärde aktens slut associerar Gustaf Adolf sig 
själv till samme bibliske person, i det han säger till Leubelfing: »Kom, 
David, och spela för din Saul!» (S 327.) Gustaf Adolf alluderar på det 
ställe i Bibeln, där David spelar harpa för Saul i syfte att lindra det 
sinnesmörker denne straffats med efter att ha sparat amalekiternas 
gods.7 

Vid Ingolstadt är Gustaf Adolf helt klar över att en högre makt 
kontrollerar händelserna. Han säger sig äntligen böija bli medveten 
om sina egna planer och motiv och konstaterar samtidigt att den 
högstes planer är ogenomträngliga : 

Mina planer, mina sy ften, som icke varit mina och som jag nu först böljar 
förstå ... liksom jag förstår, att jag endast varit en blind underlydande under 
den Högste, hvars planer vi aldrig få genomtränga! (S 283.) 

Det Gustaf Adolf här får uppleva finns formulerat även i Världs
historiens mystik, där Strindberg skriver om »huru människorna icke 
veta vad de göra när de skickas med förseglade order i den medvetna 
viljans ärenden.» (SS 54, s 360.) Att såväl Saul som Tilly och Gustaf 
Adolf av vinningslystnad kan överskrida gränserna för sina uppdrag 
visar emellertid på att det finns ett visst utrymme för fria mänskliga 
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val inom ramen för den högstes reglering. Även detta utreds i Världs
historiens mystik: 

Med ett ord, de dödlige handlade omedvetet och utan kunskap om målet, 
men en medveten vilja begagnade alla stridiga krafter, andens höjdflykt och 
materiens jordsträvan, det goda och det onda, själviskheten och uppoffringen, 
söndringen och samlingen; och stundtals visade sig målet skymta vid synkretsen 
för att åter vika undan och ånyo visa sig. Att människorna icke veta vad de 
göra är deras ursäkt, men detta skulle även lära dem inse att de äro redskap i 
någons hand, vars avsikter de icke kunna förstå, men vilken ser på deras bästa. 
[---] Men his toriens gång visar en sådan förening av frihet och tvång att man å 
ena sidan måste erkänna den mänskliga viljans frihet till en viss grad, å andra 
sidan medgiva tillvaron av en nödvändighet, som efter omständigheterna 
begränsar den enskildes strävan och som utför syntesen. (Ibid, s 397 f.) 

Liksom Den Okände i Till Damaskus accepterar Gustaf Adolf 
relativt tidigt i dramat insikten om den högstes ledning. Därmed är 
det inte givet att han omedelbart underkastar sig denna ledning. Vi 
ska senare se att frestelsen fortfarande är stark. Vad som emellertid 
redan här kan konstateras är att vägen till kunskap är upplagd enligt 
vandringsdramats stationsprincip och i viss mån påminner om Den 
Okändes bildningsgång. Gustaf Adolf går från station till station på sin 
tyska fälttågsvandring och bringas småningom till insikt om ledningen 
från ovan. Detta tema utvecklas alltså naturligt i anslutning till den 
kompositionsram dramat slutits i genom sin avgränsning till det tyska 
fälttåget, där Gustaf Adolf och den svenska hären tränger fram från 
ort till ort. Vi har tidigare sett problematiken kring spänningsfältet 
kung—människa rullas upp i en annan rytm. Där intog Gustaf Adolf 
först framåt dramats mitt på ett mera deciderat sätt den hållning som 
skulle övervinnas, något som sedan skedde i slutakten. Denna proble
matik följer därmed mera en klassisk dramatisk utvecklingsgång. 
Spänningarna i Gustaf Adolf orsakas alltså inte bara av den stora 
mängden personer och teman. Det är uppenbart att även olika 
dramatiska kompositionsprinciper kontrasterar mot varandra. Tema
tiskt finns det emellertid ett samband mellan underkastelsen under 
den högstes vilja och avklädandet av det konungsliga till förmån för 
rollen som fattig syndig människa. Insikten om att en högre makt 
reglerar det historiska förloppet är dock inte den enda kunskap Gustaf 
Adolf ska tvingas förvärva. 

Troskämpe eller världserövrare 
När Julius Mankell 1878 publicerade sin omvärdering av orsakerna 
till Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget väckte detta stort, 
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och delvis chockerat, uppseende. Den gängse bilden av detta historiska 
förlopp var då ännu den av C T Odhner i polemiken mot Mankell 
framförda. Där sågs anfallet mot Tyskland som nödvändigt för det 
egna landets och den egna religionens försvar. Skyddet för protestan
tismen transformerades som regel till påståendet att Gustaf II Adolf 
kämpade för religionsfrihet. Vad gällde värnet om Sveriges säkerhet 
brukade man framhålla de katolska härarnas framträngande mot 
Nordtyskland och risken att kejsaren skulle bygga upp enöstersjöflotta, 
vilken skulle bli ett hot mot Sverige. I en översikt över forskningen 
kring Sveriges stormaktstid har den engelske historikern Michael 
Roberts betecknat denna uppfattning som »den gamla skolan». Inom 
historievetenskapen fick den sina sista stora manifestationer genom 
Nils Ahnlunds arbeten ett par decennier in på 1900-talet. I skolunder
visning och allmänt historiemedvetande har den gamla skolans upp
fattning varit långt mera seglivad än så, men inom historievetenskapen 
har den ersatts av förklaringsgrunder med ekonomiska förtecken. 
Man har som regel pekat på de handelspolitiska fördelarna, på Sveriges 
intresse av att kontrollera Nordtyska utskeppningshamnar osv. 
Marxistiskt inriktade forskare har betonat den svenska adelns intresse 
av en expansionistisk krigspolitik. 

Mankells omvärdering passar som synes inte riktigt in i detta skol-
skifte. Han kritiserade visserligen den gamla skolan hårt, men det 
skulle komma att dröja länge innan den nya skolan hade formulerat 
sig. Som tidigare visats kullkastade Mankell religionsfrihetsargumentet 
genom att påvisa det hårda förtrycket mot katoliker i Gustaf II Adolfs 
eget Sverige, och genom att med stöd av brev, diplomatiska dokument 
och avskrifter av kungens tal demonstrera att religionsargumentet 
överhuvudtaget bara användes för att motivera kriget inför en bredare 
allmänhet. Tanken på religionsfrihet introducerades till yttermera 
visso i den svenska propagandan först efter slaget vid Breitenfeld. 
Vad gäller det kejserliga hotet mot Östersjön och Sverige förkastar 
den förre officeren Mankell detta efter en militärt kunskapsrik sak
kritik. Han betonar ett glapp i händelseföljden och visar att de stora 
svenska rustningarna under 1620-talet kommit före det påstådda 
hotet från kejsarens och den katolska ligans härar. 

Den förklaring som Mankell själv presenterar till Gustaf II Adolfs 
infall i Tyskland är emellertid inte ekonomisk utan han dröjer kvar 
vid rent maktpolitiska argumentationsgrunder. Skillnaden därvidlag 
gentemot den gamla skolan är att Mankell ser det tyska fälttåget som 
en renodlat aggressiv och expansionistisk handling. Han ser det inte 
som något preventivkrig till Sveriges försvar utan som syftande till 
inkorporerande av allt större landområden, helt enkelt ett utvidgande 
av det egna landet. Detta kopplas då samman med kungens egna 
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maktdrömmar, och Mankell reser frågan om inte Gustaf II Adolf 
rentav eftersträvat att avsätta kejsaren i Wien och själv gripa makten 
över ett stort alleuropeiskt välde. 

Julius Mankell var nu inte den allra förste att tala om Gustaf II 
Adolfs kejsardrömmar. Även Strindbergs favoritförfattare i ämnet, 
den populäre historieskrivaren Anders Fryxell, hade i försiktiga orda
lag gjort antydningar i denna riktning. En annan av 1800-talets vitt 
spridda historieskildrare, Arvid August Afzelius, fann detta så 
anmärkningsvärt att han i sin volym om trettioåriga kriget häftigt 
dementerade teorin och betonade att en historieförfattare som kunde 
framföra något sådant i grunden missförstått sin uppgift. 

Redan 20 år innan Strindberg skrev Gustaf Adolf hade alltså frågan 
om varför Sverige ingrep i trettioåriga kriget etablerats som en vatten-
delare vid tecknandet av bilden av detta historiska förlopp. Därmed 
kan gestaltandet av titelpersonens motiv för sitt tyska fälttåg användas 
som ett reagenstest för den historiebild som Strindbergs drama för
medlar. Det är också viktigt och centralt för dramats tematik. 

Gustaf Adolf inleds med en slående illustration av möjligheten till 
sämja över religionsgränserna. Varje läsare eller teateråskådare torde 
närma sig ett drama om trettioåriga kriget med en förförståelse som 
på något sätt inrymmer uppfattningen att det rörde sig om ett religions
krig. Strindberg inleder sitt drama med att omedelbart dementera 
religionsskillnadernas betydelse för tyskarna själva: 

MJÖLNARHUSTRUN 
(fram till Madonnabilden med ett tändt ljus, som hon sätter i en pipa på 
staketet; korsar sig och faller på knä.) 

MJÖLNAREN 
(efter, stannar orörlig och väntar.) 

MJÖLNARHUSTRUN 
(reser sig.) 

MJÖLNAREN. 
Ingalunda var det min afsikt att störa Dig, hustru ... 

MJÖLNARHUSTRUN. 
Vet väl det, kära man; i tolf år ha vi plägat hjonelag, och fastän kriget rasat i 

dessa år, ha vi hållit husfrid, Du med din evangeliska lära och jag med min 
katolska tro. (S 7 f.) 

Genom att låta äktenskapet vara exakt lika gammalt som kriget, tolv år, 
betonar Strindberg sambandet. Mjölnarparets förhållande demonstrerar 
religionskrigets fundamentala absurditet. Genom att dramat inleds på 
detta sätt korrigeras omedelbart läsaren/åskådarens tolkningsförut
sättningar. Den tolkningsgrund som därmed läggs gör det möjligt att 
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relativisera utsagorna om religionskrig i fortsättningen. De kommer 
att framstå som retorik, som ett falskt sken vars syfte är att ge propa
gandistiska motiveringar för krigshandlingarna. Av utkasten framgår 
att Strindberg till en början tvärtom tänkt låta mjölnarparets olika 
religioner motivera en splittring i familjen. Att han i det färdiga 
dramat gjort tvärtom visar hur medvetet mjölnarparet placerats in i 
inledningen för att ifrågasätta bilden av religionskriget och ge en 
kontrasterande tolkningsförutsättning till den enkla bild av kriget 
Gustaf Adolf ska ådagalägga senare i samma akt. Senare i dramat 
kommer mjölnarparets utveckling att korsa Gustaf Adolfs. Alltefter
som denne förvärvar en större tolerans i religiösa frågor tilltar splitt
ringen mellan makarna. Den kulminerar i att hustrun anger sin man 
för plundring och kallar honom kättare, när han leds bort för att 
avrättas. Som Martin Lamm (II 1926) konstaterat är det emellertid 
snarare kriget som sådant än trosfrågorna som moraliskt bryter ner 
mjölnarparet. Deras tilltagande söndring är att se som en utsaga om 
krigsupplevelsernas effekt på den mänskliga psykologin. 

Som tidigare visats har Gustaf Adolf i första akten en i hög grad 
improviserad plan över fälttågets militära utveckling. Han är emeller
tid tvärsäker på sina motiv för att ingripa i trettioåriga kriget: 

Jag kan icke fördraga ofördragsamhet ... och därför hatar jag katolikerna ... 
vet Du, jag vädrar en katolik i luften på ett bösshåll, och när jag nödgats taga 
någon i hand, känner jag det som att ta i en groda. Därför, ser Du, är min 
ställning så klar, min uppgift så enkel! Därför behöfde jag ingen krigsförklaring, 
därför behöfde jag ing a allianser, ty fåren känna herden och herden känner 
ulfvarne! Och den, som icke är med mig, är emot mig! (S 58 f.) 

Dessa ord riktas till Erik Rålamb, den gestalt i dramat som mest ska 
värna om den protestantiska principfastheten. Även för honom är 
emellertid Gustaf Adolfs synsätt alltför enkelt och mekaniskt och 
han börjar omedelbart sina försök att bearbeta kungens inställning: 
»Finns ingen medelväg mellan älska och hata; kan man icke fördraga?» 
(S 58.) Redan tidigare har antytts att Rålamb kommer att fungera 
som något av Gustaf Adolfs samvete. Hans tillrättavisning i första 
akten ger relief åt denna funktion. Visserligen är han ett protestantiskt 
samvete som bevakar de protestantiska principerna och håller hårt på 
sin protestantiska tro, men han pläderar ändå för tolerans mellan 
religionerna. Vi känner igen hans hållning i C T Odhners. Liksom den 
traditionella svenska historiebilden ser Rålamb på ingripandet i trettio
åriga kriget som en protestantisk nödvändighet, vilken emellertid inte 
borde resultera i ett förtryck av katolikerna. I dramats inledning är 
rentav kungen själv för enögt protestantiskt fanatisk och behöver 
tillrättavisas. Rålamb ger sin tillrättavisning inte bara som Gustaf 
Adolfs protestantiska samvete utan även som den på Strindbergs tid 
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gängse svenska historiebildens representant i dramat. De åsikter han 
för fram i Gustaf Adolf borde restlöst ha kunnat accepteras av Odhner. 

Den katolska mjölnarhustruns välkomsthälsning ger tyngd åt 
Rålambs kritik. Gustaf Adolf får ingen känsla av groda, när han tar 
henne i hand. Han är genast redo att ta reson och lovar att lära sig 
bättre för varje dag. Därmed är grunden lagd för den radikala åsikts
förändring Gustaf Adolf senare ska genomgå, en förändring som ska 
gå så långt att Rålamb kommer att uppfatta den inte bara som 
fördragsamhet utan rentav som slapp hållningslöshet. 

Redan från början smyger emellertid Strindberg in misstanken att 
Gustaf Adolf, om än omedvetet, ser ett egenvärde med kriget och 
krigföringen. I första akten berättar Fältväbeln att den svenska hären 
under överskeppningen tvingats brandskatta eget land för att få mat. 
Andra aktens första scen utvecklar de mera principlösa dragen i det 
svenska fälttåget genom att visa hur man till Stettinborgarnas förtvivlan 
inkvarterar soldater i hemmen och till och med utkräver brandskatt 
av sina trosförvanter. Som vi tidigare sett strider detta mot Rålambs 
inställning. 

Sin stora betydelse får emellertid andra aktens inledningsscen i 
första hand genom att den mecklenburgske guvernören, som är 
lutheran trots att han är Wallensteins ställföreträdare, ytterligare 
skakar Gustaf Adolfs enkla syn på kriget som ett religionskrig med 
klara skiljelinjer. I andra hand är scenen väsentlig genom att Guver
nören presenterar den från Wallenstein emanerande kejsartanke som 
senare ska bli så ödesdiger för Gustaf Adolf : 

GUVERNÖREN. 
Min furste, min hjälte, Albrecht von Wallenstein, 

(reser sig och bugar sig) 
han ser längre än som så, och därför har han satt som sin lifsuppgift att först 
göra Tyska Riket till ett enigt och enda genom att afskaffa Furstar och Kur
furstar, och sedan kasta Turken ur Europa, återbörda Byzans och rekonstruera 
det Östromerska Kejsardömet. Det är Kejsartankar, det! 

KONUNGEN 
(ofrivilligt gripen.) 

En stor tanke, i sanning! 

GUVERNÖREN. 
Därmed är det stora Moskovitväldet införlifvadt i Europeiska rörelsen och 

Asien upphör att vara fruktansvärdt. — Om jag nu återvänder till böljan, eller 
Tyska Rikets enhet genom småfurstarnes undertryckande, så har Ers Nåde 

(bugar sig) 
redan uppträdt som Friedländarens samarbetare, och jag afslutar denna 
audiens med att framföra uttrycken af min herres sympatier och lyckönskan 
till en god fortsättning! (S 97 f.) 
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Efter att Guvernören lämnat rummet betonas ytterligare hur krigets 
mål börjat fördunklas och de klara skiljelinjerna suddas ut genom att 
Gustaf Horn berättar för Gustaf Adolf att den katolske kejsarens 
härförare, Wallenstein, inte bara har en protestantisk guvernör utan 
även protestantiska generaler och att halva hans armé har samma tro. 

Gustaf Adolf blir instinktivt tilltalad av Wallensteins vittsyftande 
politiska vision. Denna attraktion innebär emellertid inte omedelbart 
någon personlig frestelse. Till en början är det mest det storslagna i 
tanken som tilltalar honom: »Wallenstein har större tankar än jag; han 
ser i fjärran enheten, där jag endast såg söndringen.» (S 99.) Något 
omedelbart tankekliv från en tänkt stor europeisk enhet till att själv 
tillvälla sig makten över densamma tar han inte. Det är först senare 
som detta frö ska växa ut till en personlig frestelse. 

I och med det i slutet av andra aktens andra scen fattade beslutet 
att ingå avtal med det katolska Frankrike och motta dess subsidier är 
alla räta linjer i religionskriget utplånade. Det omedelbara motivet till 
denna ur religionssynpunkt oheliga allians är att betala de svenska 
soldaterna, så att de inte ska ta sin sold genom att plundra Frankfurt 
an der Oder. Någon övergripande målsättning som sätter in denna 
pakt i ett större sammanhang gör Gustaf Adolf inte. Han improviserar 
handlingen i ett tillstånd av nervositet och anspänning utan att göra 
klart för sig vilken inverkan detta nya förbund får på krigets mål. 

Den Gustaf Adolf som i första akten lovat lära sig mera fördrag
samhet för var dag är fortfarande, när han får höra att judarna i lägret 
vill hålla egen gudstjänst, spontant intolerant: »Alltså hedningar! Och 
dem kan jag väl icke bevilja Gudstjänst?» (S 107.) Strax därefter är 
han emellertid för att kunna fortsätta kriget beredd att schackra med 
Marcus om gudstjänstfrihet i utbyte mot kredit. Denna vacklan verkar 
dock inte i första hand vara resultatet av allmän hållningslöshet hos 
Gustaf Adolf utan beror snarare på hans otillräckliga medvetenhet 
och ofullständiga analys av situationen och det egna handlandet. 

När Torstensson berättar att Wallenstein avsatts som kejserlig 
härförare, är det för Gustaf Adolf inte bara en fråga om att hotet från 
den farligaste fienden helt plötsligt upphört: »Nej, Wallenstein var fien
den, och likafullt — mins I hvad guvernören sade? — om kejsartanken? 
Och nu är han borta! Saknar I honom inte?» (S 126.) Det är inte sin 
fiende Gustaf Adolf saknar utan mannen med den stora och fascine
rande tanken. Hans reaktion är ett tydligt bevis för det djupgående 
intryck Guvernörens tidigare redogörelse gjort. Ännu har emellertid 
inte Wallensteins idéer utvecklats till bestämmande drivkrafter för 
Gustaf Adolf, och den fientlige härförarens avsättning bidrar närmast 
till att ytterligare sudda ut hans analytiska konturer. Han får svårare 
och svårare att formulera några motiv för sin krigföring. 
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I det läget etableras i dramat en ny tolkning av trettioåriga krigets 
betydelse. Den förs fram av Gustaf Adolfs generaler och är makt
politiskt grundad: 

HORN. 
Och likafullt; på några timmar ha vi blifvit det katolska Frankrikes icke 

allierade utan legotrupper. Frankrike har icke förbundit sig deltaga i, endast 
betala kriget. Hvad ä r nu kriget? Kardinal Richeliusmot Habsburg! [---] Tror 
Du att vår gode Konung har klart för sig hvad kriget är? 

TORSTENSSON. 
Knappast; men Oxenstjerna hade det; mins Du hans yttrande i rådet: att 

»hufvudändamålet med tyska kriget ingalunda var att försvara religionen, 
hvars vapen är o af andligt slag såsom böner och tårar, utan på det att Svenska 
Kronan och dess religionsförvandter, Tyska Kurfurstarne, måtte sitta i säkerhet 
och vara oberoende». 

HORN. 
Låtom oss tacka Gud att det icke är något religionskrig, ty våra vapen äro 

åtminstone icke andans. (S 127 f.) 

Sedan uppfattningen om trettioåriga kriget som ett religionskrig 
förkastats för fältherrarna nu här fram den andra av den traditionella 
svenska historiebildens förklaringar till Gustaf Adolfs tyska fälttåg: 
det kejserliga hotet mot Nordtyskland, Östersjöstranden och Sverige. 
I maktkampen mot kejsaren i Wien har Sverige och Frankrike gemen
samma intressen. Strindberg prövar i sitt drama systematiskt de olika 
uppfattningarna om trettioåriga kriget. Religionsaspekten avfärdas 
restlöst, men den maktpolitiska synpunkten kommer i modifierad 
form att ges viss giltighet. Det mera specifika säkerhetspolitiska 
balanserandet kring Östersjöns stränder och dess betydelse för det 
dåtida Sverige får ingen större bärighet, men viss relevans får detta 
traditionella argument utvidgat till ett mera storskaligt balanserande 
av Nordeuropa mot Sydeuropa i ett vittsyftande och generellt histo
riskt perspektiv. I Auerbachshof får en annan av fältherrarna, Johan 
Banér, ge röst å denna uppfattning: 

Frankrike och Tyskland, Vestfranken och Ostfranken äro ju från begynnelsen 
ett. När nu kejsar Carl den femte, en Spanjor, en man från Södern, som knappt 
kunde tala tyska, böljade sträcka armarna åt norden och kväfde Flandern i sin 
omfamning, så vaknade Fransmäns och Tyskars gamla släktkänsla; Henrik den 
Andre ingår ju förbund med kurfursten Moritz af Sachsen mot usurp atom Carl 
den femte, med den påföljd, att Fransmännen tog Lothringen med Metz, Toul 
och Verdun. [---] Emellertid: Kurfursten af Sachsen utskreks den gången som 
en riksförrädare, men var d et icke, ty nu hade med hans hjälp Fransmannen 
skjutit in en kil mellan Spanska Flandern och Habsburgska kronländerna, 
och den spanska satan, som efter Amerikas eröfring gapade öfver hela Europa, 
ville ju från Flandern göra strandhugg i England och hotade ju nyligen själfva 
vårt Göteborg. Hvad var det för ena vi jagade ur Pommern, ur Mecklenburg? 
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Jo, Spanjorer och Italienare: Torquati Conti, Spinola, Maradas, Colalto, 
Merode, Montecucculi och fan och ha ns mor. Och mot hvilka slogos vi nu här 
utanför Breitenfeld-Leipzig? Mot Colloredo, Isolani, Chiesa, Balderon, Picco-
lomini, Strozzi: Italienare och Spanjorer (s 233 f). 

De långa historiska sakredogörelserna i Gustaf Adolf har ibland 
betecknats som utslag av Strindbergs vilja att demontrera sin kunskap. 
Vi ser emellertid här att det även är fråga om försök till historiska 
analyser, där noggrant redovisade detaljer placeras in i ett övergrip
ande och egensinnigt koncipierat mönster. Strindberg låter Banér 
med ett flöde av övertygande detaljer visa att vad kriget ytterst gäller 
är Nordeuropas kamp mot Sydeuropa för att bevara en egen identitet. 
I Världshistoriens mystik formulerar Strindberg sin analys på följande 
sätt: 

Hela norra Europa var utleds et på Rom, behövde icke längre Rom och vill e 
emanciperà sig. Man fann det oformligt att endast spanjor er och sydtyskar 
skulle besitta kejsartro nen i ett avlägset land som tjänat ut och egentl igen 
hörde till hedendom en och förhistorien fastän det var kristnat. Och när kejsa
ren började sträcka ut sin hand över det nordliga Polen, Vasaarvet, när spanjorer, 
italienare och sydtyskar stodo vid Östersjö n, då ryckte svensk en u t under 
Gustav Adolf, fullt medveten om att det gällde Norden mot Södern, germanerna 
mot romarne. (SS 54, s 368 f.) 

I dramat har visserligen inte Gustaf Adolf själv denna insikt utan den 
är förbehållen Axel Oxenstjerna och fältherrarna, men det är samma 
grundsyn som formuleras. 

Som vi tidigare sett innehåller även den vägledning Marcus består 
Gustaf Adolf i andra aktens slut ett inslag av komplexet nord—syd. 
Tilly ska besegras på den sista slätten i norr, och där söderns berg 
börjar ska det svenska fälttåget vända. Den högstes planer ges ingen 
särskilt precis form i Gustaf Adolf, men i den mån deras övergripande 
konturer kan skymtas verkar de överensstämma med Banérs analys av 
maktbalansen inom Europa. Gustaf Adolf ska rensa Nordeuropa från 
främmande härar, men han får inte själv i sin tur inleda någon erövring 
av Sydeuropa. Uppdraget är egentligen fullföljt i och med segern vid 
Breitenfeld, och i dramats fortsättning markeras gång på gång att 
fälttåget gått in i en ny fas, där dess sydliga utsträckning ständigt 
framhävs. Det är tydligt att något händer efter slaget vid Breitenfeld, 
att scenen i Auerbachshof blir till en vändpunkt. 

Redan den föregående scenen, inför slaget vid Breitenfeld, har på 
ett tydligt sätt demonstrerat likheten mellan olika religioner. Det 
visar sig att de böner och andra religiösa manifestationer som äger 
rum på den svenska sidan innan slaget är av samma innebörd trots 
att det förekommer såväl katoliker, reformerta och lutheraner som 
mohammedaner och judar. Man kan ena sig i gemensam bön över 
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religionsgränserna och det repliklösa scenslutet visar hur företrädare 
för olika trosriktningar kan samlas till gemensam ansträngning. Vid 
festligheterna efter segern har Gustaf Adolf särskilt framhållit att de 
inte borde få luthersk karaktär, »då här så många olika bekännare äro 
samlade som vänner.» (S 226.) Det festtåg som avslutar scenen görs 
också till en demonstration av detta: 

Musik. Tåg af skottar; därpå Wittenbergs studenter i festdräkter med fanor; 
därpå Afghaner, Kalmucker, Turkar, Polacker; därpå katolskt prästerskap 
med Mariafanor, korgossar, munkar; sedan Judarne i hvita Thallis, två med 
silfverbasuner; slutligen borgerskapet med Protestantiska präster. Konungen 
reser sig och blottar sitt hufud. (S 241.) 

Myten om religionskriget är utplånad och det är dags för tolerans och 
rentav enighet över religionsgränserna. Gustaf Adolf själv verkar nu 
också ha kommit till insikt om detta. Han har heller inte tvekat att 
uppta fem tusen av Tillys katolska soldater i sin egen här. Den ende 
som inte helt accepterar sakernas nya tillstånd är Erik Rålamb, som 
far ut i våldsamma anklagelser mot Gustaf Adolf. Vi har tidigare sett 
hur Rålamb ända från början predikat fördragsamhet mot människor 
med annan tro. Han kan däremot inte finna sig i att man helt låter 
religionsskillnaderna upphöra och allierar sig med vem som helst som 
är villig att marschera åt samma håll. Det protestantiska perspektivet 
är alltfort hans rättesnöre och han fullföljer konsekvent den traditio
nella bilden av Gustaf II Adolfs ingripande i det stora religionskriget. 
För honom, liksom för den under 1800-talet gängse svenska uppfatt
ningen, gällde det att åstadkomma religionsfrihet genom att besegra 
de katolska förtryckarna, inte genom att göra gemensam sak med 
dem. 

I Gustaf Adolfs första hälft följer religionstemat en utvecklings
kurva vars viktigaste delar är Gustaf Adolfs enkla religionskrigsmål
sättning i dramats inledning kontrasterad mot det tyska folkets 
frapperande tolerans, den förvirring som drabbar kungen vid konfron
tationen med den religionspolitiska situationen i Tyskland samt det 
faktum att företrädare för olika religioner kunnat enas på samma sida 
vid Breitenfeld. Som den logiska kulmen på denna kurva kommer i 
Auerbachskeller Banérs presentation av synkretismen : 

Ja, jag ger fan i Luther och Påfven och Calvin och alla andra grälmakare; jag är 
en kristen människa och skulle helst vara synkretist, om jag skulle vara något! 
— Synkretist är en så'n där som tycker att det är samma sak alltihop, bara 
man kan läsa sitt Fader vår med tämligen godt samvete ... (S 234.) 

Synkretismen var nu ingen strindbergsk uppfinning. Den är helt 
kongenialt införd i ett drama vars handling antas utspinna sig på 1600-
talet. Bland sina källor till Gustaf Adolf hade Strindberg kunnat läsa 
om den i Svenska kyrkans historia efter reformationen av Cornelius. I 
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denna framställning ligger visserligen tyngdpunkten på synkretismens 
betydelse för uppfattningsstriderna inom svenska kyrkan under 
1600-talets mellersta del och den frartiställs heller inte i någon vidare 
gynnsam dager. Cornelius skildrar den närmast som en religions-
politisk handlingsriktning snarare än en trosuppfattning. Dess närmaste 
syfte skulle vara att förena den europeiska kristenheten och bilägga 
dess stridigheter och som den internationellt främste företrädaren 
anges Helmstedtprofessorn Georg Calixtus. Denne ansåg att trosskill-
naderna mellan katoliker, lutheraner och reformerta var betydelselöst 
utanverk och att den gemensamma kärnan var tillräckligt betydelsefull 
för att bilägga tvistigheterna. För den svenske 1800-talsförfattaren 
Cornelius innebär beteckningen synkretism på Calixtus' uppfattning 
snarast motsatsen, dvs ett bortseende från reella skillnader för att till 
varje pris uppnå enhetlighet. För Cornelius får termen synkretism 
något sofistiskt över sig. Hos Strindberg är den emellertid ett honnörs
ord. Tanken på alla religioners gemensamma kärna och lika värde är 
för honom något vitalt och positivt som det blir anledning att åter
komma till. 

Efter att alltså religionskriget avförts som motiv för det svenska 
fälttåget och efter att de två övriga motiv som gestaltats och diskute
rats i dramat, rensningen av Nordtyskland och straffandet av Tilly, fått 
sin lösning vid Breitenfeld, reser sig frågan vilka grunder Strindberg 
ger för Gustaf Adolfs fortsatta framträngande söderut. Antydningarna 
börjar hopas redan tidigt i scenen i Auerbachskeller. För att få ett 
anslag kan vi återvända till samtalet mellan fältherrarna: 

BANER. 
[---] Måle t är vunnet, Nordtysk land och Östers jöstränderna äro rensad e från 
de kejserliga, från Italienare , Spanjorer; Norde n har drifvit Södern tillbaka 
inom dess gränser, och jämvikt har blifvit återställd. Efter e tt vunnet slag 
såsom detta, hvad brukar följa? Gustaf? 

HORN. 
Fred! 

BANER. 
Lennart? 

TORSTENSSON. 
Fred! 

BANER. 
Johan? Fred! - Om nu fred icke följer, hvad har man då anled ning kalla 

segraren? Johan? - En stridslysten äre girig, som kriga r för krigets skull, för 
bytets kanske, och framför allt för personliga syften. (S 230 f.) 

Vilka dessa personliga syften är antyder Banér i fortsättningen, när 
han visar att Gustaf Adolf planerar att fortsätta fälttåget just mot 
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Ostfrankernas gamla kröningsstad Frankfurt am Main. Banérs analys 
går alltså ut på att målet är nått och att kriget bör avslutas. Att detta 
stämmer med den högstes vilja demonstreras påtagligt i texten. 
Enskilda formuleringar i fältherrarnas samtal anknyter nämligen till 
den vägledning Marcus givit Gustaf Adolf i slutet av andra akten. Så 
t ex Torstenssons betänksamma ord om kungens nya utveckling: 
»Johan har rätt; motgången bäres af de flesta; men medgången af 
ingen!» (s 232), vilket kan jämföras med Marcus' ord, som föll på 
följande sätt: »Tag Dig tillvara i medgången, ty motgången blef ingens 
undergång!» (S 165.) Torstenssons ord antyder nu att Marcus' varning 
inte givit effekt, och yrkesmilitären Banér som i och för sig gärna är 
ute i fält får även han förnimmelser från ovan : »Det vill säga : inte har 
jag något emot krig för min del, men jag hör något i ena örat, som 
säger mig: härintill, men icke vidare!» (S 234.) Marcus har ju direkt 
anvisat Gustaf Adolf att avbryta fälttåget, när Tilly besegrats på 
Nordanlandets sydligaste slätt. Leipzig, med det närbelägna Breiten
feld och i vars närhet även Lützen ligger, utgör alltså sydgränsen i 
dramat för det av acceptabla skäl förda kriget. Söder därom vidtar 
något annat, och Banér hävdar alltså att det som ska följa är ett krig 
för personlig vinnings skull. 

Som tidigare nämnts har Gustaf Adolf efter Breitenfeld upptagit 
fem tusen av Tillys soldater i sin här, och under hela scenen i Auer-
bachskeller antyds också att han för underhandlingar med den av 
kejsaren avsatte Wallenstein. Denne representerar ju för Gustaf Adolf 
kejsartanken, drömmen om ett stort europeiskt välde. Förhandlingar
na med Wallenstein måste tolkas som att detta mål efter det segerrika 
slaget på allvar börjar fresta den svenske kungen. Att kontakterna med 
Wallenstein för första gången presenteras under en fest i den från 
Faust kända Auerbachskällaren ger dem en särskild betydelse. Senare 
i dramat ska Wallensteins djävulskaraktär markeras, och att under
handlingarna presenteras i en scenbild dominerad av två jättemålningar 
med motiv ur faustsagan ger åt Gustaf Adolfs handlande en prägel av 
djävulsförskrivning. Ett av de tidigare utkasten (nr ii i appendix) visar 
att Strindberg i början av sitt arbete laborerat med tanken att låta 
Faust framföras som marionettspel under festligheterna i Auerbachs-
keller. Detta skulle ytterligare ha markerat Faust som tolkningsparallell 
till Gustaf Adolf. Att detta uppslag inte togs med i det färdiga dramat 
beror möjligen på att Strindberg fruktat att ett litet marionettspel 
skulle gå förlorat i en så stor teaterlokal som Gustaf Adolf skulle 
kräva. Scenanvisningens stora faustmålningar skulle på ett helt annat 
sätt bli påtagliga för publiken i en stor teatersalong. Festligheterna i 
Auerbachskeller har veterligen ingen historisk bakgrund, utan torde 
vara Strindbergs helt egna konstruktion, vilket i så fall ytterligare 
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markerar den betydelse författaren tillmätt miljöns speciella associa
tioner. Det är heller inte belagt att Strindberg själv skulle ha besökt 
källaren ifråga, men han kan ha fått suggestiva skildringar från den av 
Bengt Lidforss, som under sin tid som gästforskare i Leipzig 1893 
tillhörde ett kotteri naturforskare och författare som hade Auerbachs 
källare som stamlokal.8 

Fjärde aktens andra scen, i Mainz, anslår på allvar temat för fält
tågets nya utveckling. Till och med Banér som i tredje akten så kritiskt 
analyserade händelseförloppet har där gripits av storsvenskhet efter 
de gjorda erövringarna: 

Ja, unge Brahe, detta hade vi aldrig drömt: Roslagsbonden Gustaf Erikssons 
sonson Gustaf Adolf, eller Gustaf Adolf Eriksson, sitter på guldstol i Mainz, 
och alla Europas monarker sända sina ambassadörer till honom att begära 
fred! I dag är det något att vara svensk! (S 250.) 

Samme Banér som i Auerbachskeller var sin kungs mest klarseende 
kritiker har nu ryckts med av framgången och har påfallande svårt att 
prestera en aktuell och giltig analys: 

Kurfursten af Sachsen vinkade efter Breitenfeld med kejsarkronan, men vår 
konung är för klok att inlåta sig på chimèrer! Östersjöstranden vill han ha för 
att mota kejsaren och ringa dansken; och ett enigt Nordtyskland mot söderns 
Kejsartyskland! (S 251.) 

Att Gustaf Adolf alls inte är för klok för att inlåta sig på »chimèrer» 
framgår i scenens fortsättning, och de motiv för kriget som Banér ger 
i denna replik har i själva verket mist all aktualitet efter att fälttåget 
nu utsträckts söderut. En påtagligt sydeuropeisk rekvisita med 
kolonnadgång, loggia och vinrankor i scenanvisningen till Mainzscenen 
markerar den nya fasen. Banérs tänkande har av framgångens och 
vinets berusning blivit oklart, och han avbryter sig mitt i ett påfallande 
vildvuxet resonemang: »Sak samma: äran är vår!» (S 252.) Uppenbar
ligen har yrkeskrigaren i honom fått överhanden över den kritiske 
analytikern och glädjen över den rent militära framgången får över
skugga det tvivelaktiga i denna framgångs yttersta ändamål. 

I ett samtal med Axel Oxenstjerna blir det tydligt att Gustaf Adolf 
verkligen kan inlåta sig på sådana »chimèrer» som Banér talar om. 
Hans dröm om ett stort personligt kejsarvälde framställs starkast 
genom Oxenstjernas kontrasterande uppfattning. Denne får här i 
poetiskt engagerade formuleringar göra sig till tolk för Strindbergs 
känslor vid återvändandet till hembygden 1899 och han får rentav 
avsluta sitt lilla tal med det citat ur Psaltaren som författaren så ofta 
använde vid denna tid: 

OXENSTJERNA. 
[—] (Reser sig.) 
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Min konung, tillåt en gammal vän ... 

KONUNGEN. 
... att hindramig i minaplaner! Nej! Det må ingen, icke ens en Oxenstjerna! 

OXENSTIERNA 
(sätter sig igen.) 

Det skulle således vara sant, att framgången så berusat vår k onung, att han 
börjat drömma Alexandersdrömmar! 

KONUNGEN 
(häftigt.) 

Kansler, icke längre! 

OXENSTJERNA. 
Konung, icke längre! ... Stanna här! och vänd tillbaka till Ditt ringa land, 

där Gud låtit Din vagga stå. 

KONUNGEN. 
Det är för trångt för mig! 

OXENSTJERNA. 
Är där för trångt, i det stora landet, hvars gränser och mått ännu ingen 

känner; där en man sitter på en kvadratmil och ser med saknad efter en 
granne! Våra förfäder, Goter och Normander vandrade ut därför att de funno 
det för trångt, men de klämdes fort sönder af folkvandringens strömmar, upp
slukades och lämnade icke spår efter sig! Nej, det landet är tillfyllest stort för 
den, som har ett sinne nog stort att fylla ut de tomma vidderna och med stora 
tankar befolka ödemarkerna! [---] Mig är detta rika land med det hvita hvetet 
och det gula vinet en vämjelse; till röda stugor i gröna furuskogar, till svarta 
brödet och bruna ölet går min enkla längtan, och den dag, då jag får återse 
mina Mälarstränder, där den stora tystnaden och den djupa ensamheten rår, 
skall jag ta cka Gud, som låtit mig återse det land, där jag föddes. Men det är 
nog långt dit! - Blif i ditt land och när dig redliga! (S 263 f.) 

Därmed är ytterligare ett korrektiv givet. Istället för att uppträda 
som krigisk erövrare ute i Europa borde Gustaf Adolf, när Nordtysk
land säkrats och Tilly straffats, ägna sig åt hederligt arbete på den 
plats som en gång anvisats honom. Det är uppenbart att Strindberg 
här dramatiskt bearbetar sin egen hållning inför övergivandet av sin 
europeiska odyssé och återvändandet hem. Oxenstjerna avslutar sitt 
samtal med kungen genom att än en gång ställa upp norr och söder 
som motpoler: »Och när I kommer till Södern, glöm icke Norden!» 
(S 265.) Gustaf Adolf lyssnar nämligen inte på kanslerns råd utan 
bestämmer sig för att fortsätta söderut, till Donau. 

Det fortsatta fälttåget sprider olust i svenska hären. I följande scen, 
nära Ingolstadt vid Donau, framgår detta av ett inledande samtal 
mellan Fältväbeln och Kvartermästaren: 

FÄLTVÄBELN. 
I dag är jag icke heller munter. Vi ha kommit för långt söderut, så a tt jag 

188 



böljar längta hem. Och den här Donau bär ner till Turken; ser så mörk och 
oroande ut... [—] 

KVARTERMÄSTAREN. 
Ja, hvad skulle vi här att göra? Det är ju katolskt land och finns knappt en 

Luthersk kyrka. (S 274 f.) 

Man befinner sig nu som erövrare i delar av världen där man inte har 
någon hemortsrätt. Hur fälttåget urartat demonstreras också i mötet 
med Trosskusken, Brandmästaren och Profossen, vilka organiserat 
systematisk plundring av de områden hären erövrar. 

Fr o m tredje aktens andra scen utbildas konstellationen Fältväbeln— 
Kvartermästaren till en återkommande fast kommentatorsgrupp. 
Därförinnan deltar de mest som enskilda medlemmar av en större 
krets lägre befattningshavare i den svenska hären. Från scenen i 
Auerbachshof och framåt renodlas ett mönster som innebär att de 
två underofficerarna ofta återkommer tillsammans och alltid i 
scenernas inledning. I dramats senare hälft öppnar de fem av åtta 
scener. Alltefter konceptionens framåtskridande har Strindberg alltså 
givit fastare form åt ett mönster som till sist blivit nästan genomgående. 

Dessa båda kommentatorer får belysa tillståndet i den svenska 
hären och de stämningar som där förekommer. I dramats inledning är 
de optimistiska och på gott humör, för att under fälttågets förlängning 
söderut drabbas av olust och oro. Nere i Sydtyskland där den svenska 
krigföringen inte har några iakttagbara och acceptabla motiv tar sig 
deras krigströtthet uttryck i hemlängtan. 

De båda underofficerarna är emellertid inte bara uttryck för en 
typiserad teaterschablon att låta tjänstefolk eller lägre befattnings
havare fungera som sceniska introduktörer och kommentatorer. De 
har även en personlig karaktär och genomgår under dramat en signifi
kant utveckling. Var på sitt sätt anknyter de till drag hos Gustaf Adolf 
själv och förändras i takt med denne. Fältväbeln präglas i dramats 
inledning av ett lättsinne påminnande om kungens för att under 
dramats gång stämmas till större och större allvar och eftertanke. Mot 
slutet är hans fritänkeri rentav förbytt i en begynnande insikt om en 
högre makts ledning. Kvartermästaren å sin sida präglas till en böljan 
av samma trångbröstade lutheranska intolerans som kungen. Under 
dramats lopp genomgår han också motsvarande utveckling mot till
tagande tolerans och besöker till sist, i Miinchenscenen, samma 
katolska mässa som Gustaf Adolf. 

Gustaf Adolf själv böljar få en kluven inställning till det sydliga 
härnadståget. När Horn och Banér leder honom från slagfältet, bön
faller den förre honom att vända om. Han har visserligen utsträckt 
sina planer ytterligare en etapp söderut och skall nu först tåga till 
München, men samtidigt sänder han Horn norrut för att säkra tillbaka
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vägen, »ty äfven jag längtar hem!» (S 282.) I slutet av scenen använder 
han emellertid ord som reser vissa tvivel om han verkligen tänker 
stanna vid München: »Låt blåsa till samling och uppbrott! Och så, 
mot södern, sista skjutshållet!» (S 285.) Marschen går alltfort ständigt 
mot söder, och ordet »skjutshållet» kan beteckna sista hästbytet inför 
slutetappen. Denna skulle i så fall rimligen gå till kejsarens Wien. I 
denna fas av dramat är utvecklingen alltså osäker, och Gustaf Adolf 
har flera olika handlingsalternativ att brottas med. 

Fjärde aktens sista scen utspelar sig just i München. Det är denna 
scen som upprepade gånger i utkasten betecknades som »höjdpunkten». 
Såvitt man av utkasten kan sluta sig till Strindbergs avsikter var detta 
motiverat av att scenen skulle gestalta fullbordandet av Gustaf Adolfs 
religionstoleranta utveckling. Denna ambition har bibehållits i det 
färdiga dramat. Münchenscenen innehåller summeringen av dramats 
religionssyn. 

Efter ett scenanslag där Fältväbeln och Kvartermästaren uttrycker 
sin fortsatta olust över att vara så långt hemifrån, möter småningom 
Gustaf Adolf i en situation som avser att åskådliggöra hans alltmer 
medvetandegjorda religiösa tolerans. Han har, i studiesyfte och för 
att visa sin goda vilja, besökt en katolsk mässa. När Skolmästaren så 
stör gudstjänsten, dömer kungen honom till döden enligt sina nya 
bestämmelser. Flera gånger tidigare under dramat har referenser gjorts 
till Örebro stadga och de avrättningar som 1617—1624 verkställts i 
dess efterföljd. I Gustaf Adolfs eget Sverige har man avrättat människor 
som inte begått något annat brott än att ha katolsk tro. Åke Tott 
redogör för detta i fjärde aktens korta inledningsscen och Marcus gör 
antydningar i samma riktning något senare. Den stora omsvängningen 
i Gustaf Adolfs tänkande markeras alltså genom att han, som tidigare 
använt dödsstraff som led i ett hårt religionsförtryck, nu använder 
exakt samma straffsats för en man som stört andra trosutövares guds
tjänst. 

Under mässan har Schwarzenberg också varit närvarande, och från 
hans sida har det rört sig om ett försök att omvända Gustaf Adolf till 
katolicismen. Dennes argument mot att konvertera är intressanta och 
visar att den Gustaf Adolf som tidigare i akten tyckt att det egna 
landet var för trångt nu håller på att ändra uppfattning: 

— emellertid: många hus i Herrans gårdar, och åt hvar och en sitt! Er kult är 
mycket vacker, mycket tilltalande, och mycket dyrbar - passande för Era 
rika länder. Men för vårt fattigmansland passar bättre fattigmansreligion. - Åt 
Er vin, åt oss öl; åt oss vadmal, åt Er sammet! — Det är ungefär hvad jag lärt 
under dessa vandringar i Era tempel och tempelgårdar! Och nu återvänder jag 
till mina värf, tackar Er för godt sällskap och bjuder Er farväl! (S 305.) 

Han har nu närmat sig Oxenstjernas syn på hemlandet, och även om 
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hans religionstolerans rentav upphöjts till program anser han det inte 
likgiltigt vilken religion man har. Religioner kan inte bytas hur som 
helst. Detta accentueras under ett samtal med Leubelfing i scenens 
slut, när han avvisar dennes anklagelser mot katolikerna: 

Vänta lite ... tror Du, att protestanterna äro änglar, så bedrar Du dig. Gå ut i 
lägret hos mig och se på uselheten, får Du se, att de äro lika goda kålsupare. 
Och Du skall bland kristna människor knappast råka en sådan förträfflig man, 
som min vän, juden Marcus. Nej, min lille vän, det där ha vi genomskådat! 
Och för öfrigt, sitt land och sin religion har man fått af Gud, så att vid dem 
bör man blifva! (S 325.) 

Gustaf Adolf företräder nu en religionssyn med främst tre känne
märken, nämligen de olika religionernas lika värde och berättigande, 
nödvändigheten av tolerans mot andra trosutövare samt fäderne-
religionens företräde vid den enskilda människans religiösa sökande. 

Det är uppenbart att Strindberg i Gustaf Adolfs situation, när 
denne av Schwartzenberg uppmanas att konvertera, gestaltat vitala 
personliga frågeställningar. Hans egen dragning till katolicismen 
under 90-talets mitt och åren närmast därefter har i flera omgångar 
utretts av den litteraturhistoriska forskningen, kanske utförligast av 
Göran Stockenström (1972). Strindberg hade alltså själv upplevt 
valsituationen, och även de motiv han själv brukade ange för att inte 
konvertera överensstämmer med Gustaf Adolfs, vilket t ex framgår av 
ett brev till Torsten Hedlund den 7 november 1896: 

Att Ni insett det hvarje menniska har sin religion efter råd och lägenhet är ett 
framsteg. Efter en två månaders Kamp här med fromma Katoliker som ville 
rädda mig med Katolicismen slöts fred då jag förklarade, att mina anspråk på 
himmelen icke voro så s tora, utan att jag nöjde mig med en plats bakom med 
Judar och Mohammedaner; att jag t rodde hvarje region hade sin berättigade 
religion, att alla himlastormare brutit vingarne; att alla försök till universal-
magter och universalreligioner straffats o. s. v. (Brev XI, s.384 f.) 

Vi ser hur Strindberg i sitt personliga bearbetande av den religiösa 
problematiken söker lösningen i anslutning till frågan om en människas 
geografiska hemortsrätt. Redan tidigt knyter han detta till frågan om 
enskilda personer har rätt att verka för länders och religioners sam
manförande till större enheter. 

Strindbergs tidvis starka dragning till katolicismen hade ett samband 
med hans långvariga vistelser i katolska länder. Han har själv, långt i 
efterhand, formulerat samma tolkning, signifikativt nog i samband 
med Gustaf Adolf. I Social-Demokraten den 19 juli 1910 skriver han: 

Jag är icke Katolik, har icke varit, men under sju års bosättning i katolska 
länder och i släkt med katoliker upptäckte jag a tt skilnaden mellan katolsk 
och protestantisk lära var i ngen, eller blott utvärtes; och att söndringen som 
en gång egde rum, endast var politisk eller också rörde sig om teologiska 
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spörsmål, hvilka egentligen icke höra till religionen. Deraf min tolerans mot 
katoliker, särskilt i min Gustaf Adolf, hvilket gaf anledning till fabeln om min 
katolicism. (Citerat efter Järv I 1968, s 166.) 

När Strindberg kom tillbaka till Sverige för gott, och framförallt till 
Uppsverige 1899, tonade dragningen till katolicismen bort. Alltefter
som han kände större och större samhörighet med hemlandet upphörde 
problemet med religionstillhörigheten att irritera. Det är tydligt att 
Strindberg gör Gustaf Adolf till språkrör för sin egen tillkämpade 
uppfattning, när denne får kvarhålla sin tro och koppla samman 
religionstillhörighet med nationell tillhörighet. 

Under Strindbergs egna överväganden att byta religion torde tanken 
att alla trosriktningar hade ett lika stort värde ha klarnat. Därav följde 
naturligt åsikten att utövare av skilda religioner måste visa varandra 
förståelse och tolerans. Denna uppfattning fick avtryck redan i Inferno. 
Göran Stockenström talar rentav om »den religiösa synkretismen i 
Infernos slutparti» (1972, s 202). Stockenström visar hur denna 
synkretism delvis är resultatet av en vid beläsenhet, men man kan 
inte heller bortse från de ovan antydda enkla förklaringarna i för
fattarens egna upplevelser. Även sedan Strindberg bestämt sig för att 
inte konvertera, torde upplevelsen av valsituationen ha inpräntat de 
olika religionsformernas generella utbytbarhet. 

Ett incitament till Strindbergs självklara accepterande av katolicis
men som likvärdig med den egna protestantismen var säkerligen det 
faktum att dottern Kerstin var katolik. Annat stöd för uppfattningen 
om olika religioners lika berättigande kunde han finna i utvecklings
tendenser i samtiden. Han påpekade själv detta i Världshistoriens 
mystik: »Adertonhundratalet är nog det största århundradet av alla. 
[—] Och århundradet slutar med religionskongresser, där alla bekän
nelser samspråka i endräkt om olösliga gåtor.» (SS 54, s 378.) Det 
förändrade religionsklimat Strindberg här syftar på beskrivs i inled
ningskapitlen till Nils Karlströms avhandling om Nathan Söderblom 
och de kristna samförståndssträvandena under första världskriget. 
Karlström skildrar hur en rad internationella kristna organisationer 
uppstod under 1800-talets senare hälft som t ex Evangeliska alliansen, 
KFUM, KFUK och Kristliga studentvärldsförbundet. Under 1890-
talet hölls dessutom ett antal viktiga religionskonferenser. Den första 
och konfessionellt mest vittfamnande ägde rum i Chicago i samband 
med världsutställningen 1893. Dess grundval var en allmän teism, och 
kongressen samlade på denna grund inte bara kristna deltagare utan 
företrädare för de flesta av världens stora religioner. Karlström betonar 
att denna kongress väckte stor uppmärksamhet i samtiden och att 
t ex det omfattande kongresstrycket snabbt översattes och gavs ut i 
Sverige. 
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En första internationell religionsvetenskaplig konferens hölls i 
Stockholm 1897. Den samlade främst deltagare från de nordiska 
länderna, men talare kom även från kontinenten. Den följdes sedan 
av en internationell religionshistorisk konferens i samband med världs
utställningen i Paris 1900. 

Det är dessa strävanden till samförstånd och samarbete över religions
gränserna Strindberg talar om i Världshistoriens mystik. Hans egen 
uppnådda religionsfilosofiska ståndpunkt står ju också i god samklang 
med dessa händelser i samtiden. Särskilt intressant i sammanhanget är 
det enstaka experimentet att gå utöver den kristna gränsen i Chicago. 
I övrigt är de nämnda organisationerna och konferenserna specifikt 
kristna företeelser, vilka sedermera utvecklades till den ekumeniska 
rörelsen. I Chicago däremot möttes företrädare för ett stort antal av 
världens religioner, och i både Världshistoriens mystik och Gustaf 
Adolf anlägger Strindberg ett perspektiv som sträcker sig utöver 
kristenheten. Det är inte belagt hur tidigt Strindberg uppmärksammat 
Chicago-kongressen. I Götiska rummen nämns den uttryckligen i 
mycket uppskattande ordalag, och den stora uppmärksamhet Karl
ström visar att kongressen väckt i samtiden gör det troligt att Strind
berg tidigt vunnit kunskap om den. Chicago-kongressen hade ett 
bibelord som motto och som också trycktes på pärmarna till dess 
acta, nämligen Malaki 2,10: »Have we not all one Father? hath not 
one God created us?» Det är samma bibelord som Strindberg låter 
Marcus använda i sitt samtal med kungen i slutet av Gustaf Adolfs 
andra akt : »Hafva vi icke alla en fader, hafver icke allt en Gud skapat 
oss?» (S 161.) Det finns ingen anledning tro att Strindberg inspirerats 
till detta just av kongresstrycket från Chicago, men det är en god 
indikation på samstämmigheten i uppfattning. 

Det är alltså uppenbart att Strindberg inte stannar vid tanken på 
tolerans mellan katoliker och protestanter, eller kristna överhuvud, 
utan går vidare och inbegriper även utomkristna religioner i gemen
skapen. I Världshistoriens mystik görs muhammedanismen till ett 
exempel på en religion som i sig assimilerar andra religioner: 

Muhammed var vad man nu skulle kalla en synkretist och unitarie. I koran gör 
han en kompromiss mellan judendom, kristendom och österländsk monoteism, 
och därför lyckades han bilda ett rike så stort, att Alexander ej drömt det 
större. (SS 54, s 352.) 

Längre fram i artikelserien gör så Strindberg följande sammanfattning: 
Studiet av fo rntiden skulle lära oss, först en viss tillförsikt till framtiden, då vi 
se hur det likafullt går framåt mot ett bestämt mål; och sedan fördragsamhet, 
då vi se tt, hur många hus det finns i Herrens gårdar, hur det ena barnet icke 
förskjutes för det andra, eller som är det samma, hur rättvist det går till, då 
ingen nation, ingen religion kan sägas ha medhåll av den store läraren. Fördrag
samhet i det oändliga (ibid, s 385). 
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Orden om de många husen i herrens gårdar används även av Gustaf 
Adolf i fjärde aktens sista scen. Vi finner här åter hur religionsdiskus
sionen i Gustaf Adolf är en dramatisk gestaltning av den religionssyn 
Strindberg i mera programmatisk form uttrycker i Världshistoriens 
mystik. 

I artikelserien diskuteras även 1600-talets och 30-åriga krigets 
betydelse i en utveckling mot tolerans mellan skilda religioner. Det 
stora krig som Gustaf II Adolf deltar i sätts där in i ett uttryckligt 
schema intolerans—tolerans, och Strindberg studerar händelseförlop
pet under 30-åriga kriget som ett typexempel på en allmän historisk 
och religiös utvecklingsstruktur, där toleransen successivt vinner 
insteg på intoleransens bekostnad. Riktigt så uttalad är inte denna 
syn på det stora krigets funktion i Gustaf Adolf. Där förringas snarare 
30-åriga krigets karaktär av religionskrig. Det inslag i dramat som 
närmast svarar mot utvecklingsschemat från intolerans till tolerans är 
Gustaf Adolfs personliga religiösa utveckling. 

I München-scenen har Gustaf Adolf alltså nått målet för sin bild-
ningsväg vad gäller religionssynen. I förhållande till detta tema är 
München fortfarande i eminent grad »höjdpunkten». De olika linjerna 
i hans problematik rör sig emellertid inte med samma rytm i dramat, 
och han har ännu inte kunnat göra upp med sina kejsardrömmar. 
Uppenbart är dock att något håller på att hända även på detta område. 
Det är inte längre fråga om att tåga söderut, men motiven är delvis 
oprecisa och påtvingade. När Gustaf Adolf avvisar Fredrik af Pfalz' 
propå att tåga till Wien, sker det med hänvisning till »krigets konst» 
(s 308), eftersom Wallenstein återinsatts i tjänst och ryckt in i Sachsen 
från Prag, dvs norr om den svenska hären i München. Det som för 
Pfalzaren kan presenteras som något enkelt och logiskt visar sig för 
Gustaf Adolf själv vara mera problematiskt. Det är inte bara enkel 
militärteknik som får honom att vända norrut, det är även fascinatio
nen inför den fientlige härföraren. När Nils Brahe ger honom de 
avgörande underrättelserna om fiendens rörelser, säger Gustaf Adolf : 

Wallenstein! Slutligen! - Wallenstein står i Sachsen och afskär hemvägen! — 
Den ogenomtränglige, den mörke mannen, som ingenting tror, men som alltid 
har lyckan på sadelknappen! Skall jag ändtligen råka honom! (S 323.) 

Wallenstein och återvändandet hem är motsatta storheter. Den kejser
lige härföraren avskär inte bara hemvägen rent fysiskt. Han står ju 
också som upphov till kejsartanken, den frestelse som lockat Gustaf 
Adolf så långt söderut. Det är alltså inte bara hans här utan även det 
tänkande han representerar som hindrar den svenske kungen att 
återvända hem. Bakom Gustaf Adolfs ord till Nils Brahe anar man, 
att någon sorts slutlig uppgörelse med just Wallenstein är nödvändig 
för att bryta kejsardrömmens förtrollning. Han går alltså norrut från 
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München inte bara för att den taktiska logiken så kräver, utan även 
för att konfronteras med sin frestelses upphov. Uppgörelsen med 
Wallenstein blir en yttre gestaltning äv den kamp med sig s jälv som 
Gustaf Adolf utkämpar. 

De många referenserna till mörker i Miinchen-scenen har flera 
innebörder. Det är markeringar av det rent geografiska förhållandet 
att sommarnätterna i Sydtyskland är mörkare än i Sverige, vilket 
bidrar till att markera att den svenska hären gått för långt söderut. 
Det är emellertid också, som tidigare nämnts, fråga om Gustaf Adolfs 
sinnesmörker, ett tillstånd som genom sammanställningen med Saul 
etableras som ett straff för att han liksom denne och Tilly av vinnings
lystnad brutit mot den högstes instruktioner. 

I femte aktens första scen, vid Alte Veste utanför Nürnberg, 
gestaltas så Gustaf Adolfs psykologiska låsning vid Wallenstein genom 
att den kejserliga hären förmår binda den svenska i en utdragen beläg
ringsstrid. I ett klargörande samtal med Fredrik Stenbock formulerar 
Gustaf Adolf detta: 

Två månader ligger jag här som fasttrollad och kan icke röra mig; jag vill bort, 
men förmår icke! Det är som om Wallenstein vore en häxare, den där kan 
döfva svärd och människor, och människors vilja; jag äger mig icke, och rår 
icke på mig. (S 354.) 

Att det fortfarande är genom kejsardrömmen som Wallenstein dövar 
Gustaf Adolfs vilja har etablerats redan i scenens inledning genom 
Fältväbelns och Kvartermästarens samtal: 

KVARTERMÄ STAREN. 
Hvar är Konungen? 

FÄLTVÄBELN. 
Han är i krigsråd med Hertigarne af Lauenburg och Weimar samt Excellen

serna Schwarzenberg och Arnim i Brandenburg och Sachsen. 

KVARTERMÄSTAREN. 
Inga af de våra med? 

FÄLTVÄBELN. 
Nej! ty det är endast hertigar och kurfurstar, som äga röster vid kejsarvalet. 

KVARTERMÄSTAREN. 
Spökar det nu igen med kejsarkronan? 

FÄLTVÄBELN. 
Hvem vet det? Här pratas så mycket... (S 337 f.) 

Fältväbeln hade emellertid inte behövt tveka. I det tidigare nämnda 
samtalet med Stenbock bekräftar Gustaf Adolf att de rykten som går 
i hären är välgrundade. Redan tidigare i dramat har kontakter med 
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tyska furstar varit tecken på Gustaf Adolfs frestelse, medan bered
villighet att lyssna på sina fältherrar markerat att han sett kriget i ett 
svenskt perspektiv. Genom att hänvisa till förhandlingarna med de 
tyska hertigarna och genom att framhålla deras släktskap lyckas 
Stenbock nu provocera Gustaf Adolf : 

KONUNGEN 
(exalterad.) 

Frände? Ja! Men jag är Konung, Du, och mina kronor kunde ha varit många. 
Jag kunde ha burit Ryska tsarkronan, som erbjöds min broder, Carl Philip; jag 
kunde haft den Polska med arfrätt efter min kusin, Sigismund; den Böhmiska, 
som Fredrik af Pfalz erbjöd mig, och den Ungerska efter min svåger Bethlen 
Gabor. Detta vet Du! Men Du vet icke, att efter slaget vid Breitenfeld, räckte 
mig Kurfursten af Sachsen Tyska Rikets Kejsarkrona! Ja! 

STENBOCK. 
O, Du barn! Hvarför tog Du icke, när Dig bjöds! Gösta ... så hette det förr 

... efter Din egen önskan, är det om ett hästlass kronor Du drömmer! Akta 
din egen, till en början ... (S 352 f.) 

Den hemlighet Gustaf Adolf tror sig avslöja är inte mera hemlig än 
att det talas om den i hela den svenska hären, och redan i fjärde 
aktens början berättade Banér samma sak för Brahe. För kungen själv 
har frestelsen emellertid fortfarande karaktären av något mörkt och 
hemlighetsfullt. Den är svårangripbar och suggestiv och han brottas 
med den i en inre kamp. I fortsättningen av samtalet med Stenbock 
berättar han om hur denna kamp plågar honom om nätterna: »I 
nattens tystnad, när sinnena släckas och förståndet omtöcknas, då 
kommer frestaren ...» (S 354.) När så Stenbock, en av mycket få 
kvarvarande svenska militärer kring Gustaf Adolf, ger honom sitt råd 
så väljer han karaktäristiskt nog att framhålla fosterlandets betydelse. 
Gustaf Adolf, som tidigare förkastat samma råd från Oxenstjerna, 
verkar nu böjd att lyssna: 

STENBOCK. 
Är det så? Vänd då hem till dina hyddor, Israel, ty Du har gått vilse! 

KONUNGEN. 
Så sade Oxenstjerna i Mainz, också! Nåväl, jag vill gå h em till mina fäders 

land, till mina sjöar och skogar, till mitt barn ... (S 354 f.) 

Som redan tidigare nämnts blir det den lille trumpetargossens död 
som slutgiltigt befäster Gustaf Adolfs vilja att återvända hem, vilket 
givetvis också innebär ett uppgivande av alla planer på »ett hästlass 
kronor», för att använda Stenbocks tillspetsade formulering. I detta 
drama om ett av h istoriens största krig är Trumpetaren den ende som 
dör på scenen. Hans död får därigenom ett markerat symbolvärde. 
Han har levt hela sitt korta liv under Gustaf Adolfs olika fälttåg, och 
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hans livsöde representerar alltså dennes krigargärning. Hans död blir 
därigenom ett förebud om att krigaren Gustaf Adolf närmar sig slutet 
på sin bana. 

Vid Alte Veste lyckas det alltså Gustaf Adolf att betvinga sina 
kejsardrömmar. I dramats slut är krigets ändamål inte längre att erövra 
världen utan att öppna vägen hem. Vi har sett hur de olika teman som 
använts för att föra det krigiska händelseförloppet framåt utvecklats 
i helt olika rytmik. Diskussionen om religionskriget och den religiösa 
toleransen följer ett stationsmönster, där dramats huvudperson går 
från anhalt till anhalt på en bildningsväg. Denna vandringsdrame-
komposition påminner i Strindbergs tidigare produktion närmast om 
Till Damaskus. Kejsardrömmen som drivkraft till kriget är däremot 
ett hybristema som följdriktigt utvecklas enligt ett klassiskt tragedi
schema. Återigen ser vi hur olika kompositionsprinciper spänner mot 
varandra i Gustaf Adolf, men åter ser vi också hur dess olika teman 
tvinnas samman till en allt starkare tross. Det är vid dramats slut inte 
svårt att se det konsekventa i att den ensamma människa som avsvurit 
sig sin kungaroll både accepterar den högstes ledning och avstår från 
sina egna maktdrömmar. 

För att sammanfattningsvis placera Strindbergs drama i förhållande 
till andra uppfattningar om drivkrafterna bakom Gustaf II Adolfs 
deltagande i trettioåriga kriget, så är det uppenbart att tanken på att 
kriget förts till den egna religionens skydd förkastas av dramat. Likaså 
är den kejsardröm som motiverar Gustaf Adolfs krigföring i dramats 
senare hälft närmast en anslutning till Mankells interpretation och i 
klar motsatsställning till den traditionella svenska historiebilden. 
Däremot svarar Gustaf Adolfs utveckling mot större religionstolerans 
på visst sätt mot den gängse retoriken om att Gustaf II Adolf kämpade 
för trosfrihet under sitt tyska fälttåg. På denna punkt har författarens 
djupt kända personliga engagemang kunnat möta »den gamla skolans» 
uppfattning, åtminstone till det yttre. 

Skuld och försoning 
Gustaf Adolfs kamp mot den klassiska dödssynden hybris visade sig 
alltså vara en viktig del av de mekanismer som för dramats handling 
framåt i den senare delen. Det blir därmed angeläget att mera utförligt 
följa frågan om Gustaf Adolfs skuldbelastning och hans väg till 
försoning. 

Det är främst tre faktorer som bygger upp Gustaf Adolfs skuld i 
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dramat. Viktigast är hans ovan nämnda hybris, när han för att skaffa 
sig större makt sätter sig upp mot den högstes direktiv. Därtill kom
mer den ärvda blodskulden från de hårdhänta förfädernas blodiga väg 
till makten i Sverige och de egna erotiska ungdomseskapaderna. Dessa 
senare skuldkomplex har tangerats i den tidigare framställningen, och 
tanken på att senare generationer kunde få bära, och kanske sona, en 
släktskuld mötte vi kanske tydligast i Folkungasagan. I Gustaf Adolf 
gestaltas sambandet med fädernas förbrytelser effektivast och mest 
gripande genom Sparre, men även i förhållande till sina egna fältherrar 
har Gustaf Adolf en ärvd belastning, vilket framgår av ett tidigare 
citerat samtal mellan Konungen och Drottningen i München-scenen. 
Vi har också i det föregående sett att Gustaf Adolf försöker bearbeta 
sin skuld till fältherrarna genom en försonligt mänsklig och kamratlig 
inställning. Denna kontrasteras på ett mycket belysande sätt, när 
någon av dem lyckats reta honom, med förlöpningar in i en konungs
ligt vred hållning och med hotelser om att använda fädernas metoder 
mot uppstudsiga adelsmän. Så fort vreden runnit av honom återfinner 
han sig alltid och ångrar konsekvent dessa förlöpningar. 

Frågan om de erotiska äventyren blir inte övertygande uttecknad i 
dramat, och detta tema torde ha varit mera skickelsedigert för författa
ren än vad som framgår av texten. Gustaf Adolfs amorösa ungdoms
upplevelser representeras av två av dramats karaktärer, Nils Brahe och 
Gustaf Gustafsson. Den förre är kusin med ungdomsförälskelsen 
Ebba Brahe, och den senare är kungens son med Margareta Cabeljou. 
Att de båda representerar något negativt framgår egentligen bara av 
Maria Eleonoras reaktioner. Hon plågas av deras närvaro genom 
påminnelserna om makens förflutna. Märkligt nog görs ingen åtskill
nad mellan de två därvidlag. I svensk historisk tradition brukar annars 
Gustaf II Adolfs ungdomskärlek till Ebba Brahe framställas som något 
mycket vackert, som en skir ungdomsförälskelse. Historien med 
Margareta Cabeljou har däremot, även i äldre historieskrivning, alltid 
framställts i en mera solkig dager, där Gustaf II Adolfs egen mor 
agerade kopplerska och sände den vackra Margareta att förföra sonen 
för att avvända hans tankar från Ebba Brahe. För dramats Maria 
Eleonora är påminnelser om båda historierna lika plågsamma, och 
Gustaf Adolf blir till sist tvungen be Nils Brahe att inte mera visa sig 
vid hovet. 

Brahe har i dramat ingen påtagligt personlig framtoning. Han har 
inte mycket större roll än att fungera som en länk med Gustaf Adolfs 
förflutna. Denna funktion understryks flera gånger av hans kollegor. 
Banér försäger sig rentav i Auerbachskeller och talar om Ebba, när 
han menar Nils. För att ytterligare framhäva denna betydelse har 
Strindberg gjort en försiktig omstuvning av det historiska materialet 
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för att få det bättre anpassat till den litterära planen. Den historiska 
traditionen säger nämligen, att Gustaf II Adolf brukade kalla Gula 
regementet, dvs Lifgardet, för sin huvudkudde, på vilken han tryggt 
kunde vila.9 Detta regemente fördes efter Teuffels död av just Nils 
Brahe. I Mainz-scenen låter så Strindberg Trumpetaren kalla Brahe 
och inte regementet »konungens hufvudkudde» (s 255). Genom att 
på detta försiktiga sätt överföra smeknamnet från själva regementet 
till dess överste lyckas han framhäva Brahes kontakt med Gustaf 
Adolfs amorösa förflutna. Fältherrarna kommenterar emellertid 
förhållandet på ett påtagligt godmodigt sätt, och det är alltså i dramat 
bara i förhållande till makan som Gustaf Adolfs ungdomsäventyr får 
någon skuldbelastning. 

Författaren själv torde ha tillmätt dessa förhållanden större bety
delse än han förmått ge åt dem i dramat. Göran Stockenström har 
skildrat hur Strindberg efter de sk infernokriserna brottades med 
frågan om erotisk skuld. Med utgångspunkt i Legender frilägger 
Stockenström kopplingen hos Strindberg mellan synd och sexualitet 
och hur i dennes litterära verk »erotiska förlöpningar» straffas med 
»träckhelvetet» (1972, s 234). En signifikativ passage i Legender 
analyseras på följande sätt: 

Att falla offer för demonen — kärleken följs obönhörligt av straff. Motivet 
känns igen från Inferno, där de erotiska skuldkänslorna hade en viktig ställ
ning. Att undvika sexualitetens snaror och förbli kysk var en nödvändighet 
för mystikern. Asketismen tillhörde också de stående inslagen i denna ideal
bildning. För Strindberg själv hade skuldmotivet under hösten koncentrerats 
kring hans roll som ungdomens förförare. Därmed kom också hans befriarroll 
på det sexuella planet att framstå som den viktigaste förbrytelsen i det för
flutna. (Ibid, s 228.) 

Den höst som åsyftas är 1897. Ännu under arbetet med Gustaf Adolf, 
den 4 oktober 1899 införde emellertid Strindberg en dagboksanteck
ning som styrker det sammanförande Stockenström gör av sexuella 
förlöpningar med orenlighetsupplevelser som straff och Strindbergs 
grubbel över vilken betydelse hans 80-talsförfattarskap haft för det 
sedliga tillståndet i landet: 

På morgonen satt jag på udden bortom Täcka Udden och Sirishof och tänkte 
på den förbannelse som följt mitt teaterarbete i alla dagar, jemfördt med 
andras teaterarbete. Sökte i tankarne försvara mig mot hvad jag möjligen i 
Giftas skulle ha brutit; i detsamma såg jag på marken framför mig ett vämjeligt 
föremål, som jag kastade undan med paraplyen oviss om det var ett verkligt 
ting; ty det liksom besvarade mina frågor: [= irpevevriv, ßeyayvaÖT.] 

De krypterade orden inom klammer blir uttydda: preventiv, begagnadt. 
Ett märkligt exempel på Strindbergs engagemang för erotisk renhet 

och fullständig ärlighet från tiden för Gustaf Adolfs tillkomst har 
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andragits av Henry Olsson i Nordisk tidskrift 6/1972. Olsson berättar 
hur Strindberg med sin övertygelses intensitet gjort sådant intryck på 
Hjalmar Branting, att denne för sin fru erkänt en långvarig utom-
äktenskaplig förbindelse, något som orsakade en kris i den brantingska 
familjen. 

Det är emellertid uppenbart att Strindberg bara på ett mekaniskt 
sätt lyckats överföra denna sin uppfattning till Gustaf Adolf. Någon 
större betydelse för dramat harden inte, även om han själv i efterhand 
försökte framställa det så. I den tidigare nämnda försvarsartikeln i 
Svenska Dagbladet den 7 december 1903 efter premiärfiaskot i Berlin 
skriver han : 

Vad nu min karaktärsskildring av Gustav Adolf beträffar, så är den så trogen 
alla svenska traditioner, att han äcklar tyskarne. Ljus, gladlynt, galant, men 
med detta tragedidrag, blodskulden från fädernet, varmed jag även motiverar 
hans intimitet med generalerna, vilja ju även äro hans släktingar. Vidare 
tillkommer detta »förflutna som går igen», jag menar kärlekshistorien med 
Margaretha Cabeljau och dess följder. [—] Att jag slagit bort Gustav Adolfs 
kejsartankar med skämt, borde svenskar hålla mig räkning för, ty konungen 
hade blodet åt huvudet åtskilliga gånger (SS 54, s 417 f). 

Likaväl som Strindberg här överskattar sin anslutning till »svenska 
traditioner» felprioriterar han de olika faktorerna i Gustaf Adolfs 
skuldbörda. I en tolkning som tar sin utgångspunkt i texten blir både 
blodskulden och de erotiska ungdomssynderna sekundära faktorer 
som i stort sett bara efterhandsrelateras i dramat. Att kungen får 
»blodet åt huvudet» gestaltas däremot helt och hållet inom det 
dramatiska förloppet och blir en viktig del i det kraftfält som driver 
handlingen framåt. 

Tanken på Europa som en naturlig enhet skulle några år senare bli 
en av knutpunkterna i Världshistoriens mystik, och inte heller när 
den först presenteras i Gustaf Adolf som Wallensteins vision är det 
något teoretiskt fel på den. Det är när den senare kommer att läggas 
till grund för personliga maktdrömmar som den får negativ verkan. 
Problemet formuleras i Världshistoriens mystik på följande sätt: 

Men utvec kling, rörelse framåt, kan endast följa på stridiga krafters inbördes 
växelverkan, och vi ha sett att all mänsklighetens medvetna strävan att själv 
göra homogent strandat. Det ser ut som historiens ande hatat de dödliges 
universalmonarkier och universalreligioner, och likafullt visar sig utvecklingens 
mål vara just detta. Det var således icke målet, utan medlen som man var 
oense om. (SS 54, s 396.) 

Tidigare har visats att den strindbergska historiesynen innehåller såväl 
en överbestämmande uppfattning om detaljerad ledning från ovan, som 
ett trots detta kvarvarande inslag av individens fria val och enskilda 
ansvar. Det är alltså inte föresatsen att samla stora delar av Europa 
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till ett rike det är något fel på. Det är först när Gustaf Adolf inom 
ramen för sitt fria val försöker realisera detta projekt för att själv 
skaffa sig makten över ett stort välde som det blir ett brott. Han går 
av maktlystnad utanför den roll den högste tilldelat honom, vilket 
ju innebär att han lägger sig i beslut som det endast tillkommer den 
högste att fatta. Det är en renodlad och mycket typisk hybris det 
handlar om. 

I Strindbergs postinfernoproduktion följs en skuldproblematik 
regelmässigt av en försoningsprocess. Så är fallet även i Gustaf Adolf . 
Sambandet däremellan är emellertid i detta drama inte helt konsek
vent. Den för dramats struktur viktiga hybrissynden kommer bara på 
ett additativt sätt att småningom läggas till en försoningsprocess som 
etablerats redan i dramats inledning. Hela dramat, hela Gustaf Adolfs 
fälttåg i Tyskland, har därigenom givits karaktär av försoningsvandring, 
något som då närmast anknyter till de fördramatiska skuldfaktorerna, 
dvs arvssynden och de ungdomliga erotiska eskapaderna. Här finns 
återigen en spänning i Gustaf Adolfs komposition mellan vandrings
drama och klassisk utvecklingskurva. Medan Gustaf Adolf med sin 
fördramatiska skuld som börda vandrar från station till station på sin 
försoningsväg, ådrar han sig i god överensstämmelse med den klassiska 
dramaturgins rytm en långt värre skuld, en hybris. 

Ett dominerande inslag i försoningsgestaltningen i Gustaf Adolf är 
den kristussymbolik som vävts in i dramat. Anslaget till denna ges 
redan i inledningen av Mjölnarhustrun : 

Tro mig, tro mig! Jag ser kors på himlen, ett kors, fyra kors, fem, åtta, nio, så 
många som ingen kan räkna, och de äro som gul råg, och under dem ser jag 
hvita måsar stora som skepp; och den gode ljuse mannen står i framstammen 
och lyfter sina händer välsignande öfver vattnet och landen - går han på 
vattnet, kan jag icke skönja, men tusenden människor stå på stränderna och 
hälsa den gode och ljuse: välsignad vare han, som kommer i Herrans namn! 
(S 13.) 

Under fortsättningen av första akten upprepar hon sedan det avslut
ande bibelcitatet två gånger. Därmed kommer detta anslag inte bara att 
antyda en allmän kristussymbolik. Genom den upprepade referensen 
till intåget i Jerusalem inför den sista påskhögtiden fästs uppmärk
samheten mera speciellt på Jesu lidandes historia, den del av hans liv 
som i den kristna trosuppfattningen alltid knutits till en försonings
tanke. I konsekvens med detta anslag kommer sedan Liitzen-scenen 
att präglas av Golgatareferenser, något som markeras redan i scen
anvisningen : »Öppet i fonden, utanför tre väderkvarnar i dimma, halft 
genomskinlig; kvarnens [sic!] vingar stå så, att de bilda tre kors.» 
(S 366.) Mot slutet av scenen uttalar Gustaf Adolf själv den explicita 
tolkningen: »Hvad är det? De tre korsen! Det är Golgatha! I dina 
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händer befaller jag min anda, Herre Jesu!» (S 377.) Han får alltså 
tom uttala Kristi ord på korset, även om Strindberg försiktigt modi
fierar formuleringen och låter honom anropa Jesus istället för Gud 
själv. Tidigare under arbetet hade Strindberg ännu kraftigare tänkt 
markera Golgatasymboliken kring händelseförloppet i Lützen. På ett 
av utkasten (nr 31 i appendix) har han skisserat en särskild liten scen 
natten innan slaget och betecknat den med ordet »Gethsemane». Det 
under Lützen-scenen flera gånger nämnda mörkret går också väl 
samman med Golgatasymboliken. Hanno Lunin har begränsat sig till 
att tolka mörkret som ett uttryck för scenens väsen, väl närmast att 
fatta som dess stämning. Iakttagelsen är säkerligen motiverad, men 
mörkret har ytterligare två uppenbara funktioner. Först och främst 
anknyter det naturligtvis till historiens berömda dimma, men det 
korresponderar också med Bibelns berättelse om det mörker som 
inträdde vid Jesu korsfästelse. 

I konsekvens med kristusanspelningarna kring Gustaf Adolf fram
ställs Wallenstein som en djävulsgestalt. Redan tidigare har nämnts 
att faustreferenserna i Auerbachskeller ger förhandlingarna med den 
avsatte kejserlige fältherren karaktär av djävulsförskrivning. När så 
Fältväbeln vid Alte Veste spanar med kikare mot Wallensteins läger 
utspinner sig följande samtal: 

FÄLTVÄBELN 
(skrufvar och vrider på tuben.) 

Strax! Jag hade hans kappa nyss, men ... nu ... vill ... jag se honom ... under 
... ögonen! -

KVARTERMÄSTAREN. 
Han lär vara svart och se led ut som den onde! Och han är nog inte god; 

men han är rysligt rik; skall äga tjugu två tusen gårdar i Böhmen, idel konfiske
rade gods... 

FÄLTVÄBELN 
(vänder sig från tuben.) 

Jag såg honom! - Han var barhufvad, hade svart skägg, det var allt, innan 
han försvann! (S 334.) 

Det är ju också uppenbart hur väl tanken på Wallenstein som en 
djävulsgestalt stämmer med det faktum att det är från honom Gustaf 
Adolf får ursprunget till frestelsen att öka sin makt över jordiska 
riken. Detta påminner om Bibelns berättelse om hur djävulen i öknen 
frestar Jesus med makten över alla riken i världen.10 

Sammanfattningsvis kan sägas att kristusanspelningarna kring 
Gustaf Adolf främst bestäms av inledningens syftningar mot intåget i 
Jerusalem och slutets på korsfästelsen. Däremellan är de glesare före
kommande, inte så explicit uttalade och går även utöver ramen för 
Jesu lidandets historia. 
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Gustaf Adolfs död vid Lützen ges inte i dramat någon betydelse 
av försoningsdöd med bärkraft även för andra människors skuld, på 
det sätt som Jesu död vid Golgata tolkas i kristen trosuppfattning. 
Gustaf Adolf sonar med sin död bara sin egen personliga skuld och 
hans lidandes historia syftar bara till en luttring av honom själv. Göran 
Stockenström har i sin avhandling frilagt Strindbergs kristusföreställ-
ningar under tiden från de sk infernokriserna fram till sekelskiftet. 
Han visar på författarens svårigheter att tillägna sig en sammanhållen 
och entydig kristusuppfattning, och han betonar att den svåra stöte
stenen var just föreställningen om Jesu ställföreträdande lidande. 
Även Den Okände i Till Damaskus I omges av kristusreferenser, och 
scenen vid havet i detta drama relateras lika uttryckligt till Golgata 
som Lützen-scenen i Gustaf Adolf. Stockenström visar att det beteck
nande för Den Okändes kristusroll är att han själv genom lidande 
försonar sin egen skuld och att denna process parallellställs med Jesu 
lidandes historia. Den österrikeresa som företas av berättarjaget i 
Inferno skildras i liknande termer. 

Det finns inte många direkta belägg för Strindbergs kristusuppfatt
ning under 1899 och böljan av 1900. Det enda nämnvärda är följande 
i ett brev till Leopold Littmansson den 26 mars 1899: »Jag är icke 
katolik endast amatör och kan icke binda mig i någon bestämd form. 
Tror hufvudsakligen på 'Kristos i Mennesket.' Kristendom såsom 
Vesterländsk kulturmagt o.s.v.» (Brev XIII, s 120.) Torsten Eklund 
har i en kommentar till brevutgåvan hänfört orden inom citations
tecken till en dansk debatt under 1890-talet om kristusgestaltens 
betydelse och vars främsta uttryck blev Sigurd Triers bok Jesus fra 
Nazareth set med Nutidsöjne, som kom ut 1899. Strindberg nämner 
själv Triers bok i ett brev till Axel Herrlin, men så sent som den 11 
december 1900.11 Samma år utkom den svenska översättningen, men 
inget hindrar att Strindberg redan tidigare kommit i kontakt med det 
danska originalet. 

Efter att ha visat hur uttrycket »guds son» i gamla testamentet 
används som beteckning på vanliga människor skriver Trier: »Det 
eneste rette og religiöst forsvarlige er da, at Jesus udelukkende har 
vseret Menneske.» (Trier 1899, s 15.) Hans huvudtes är alltså att Jesus 
varit enbart människa och inte till någon del gud. Den kristna före
ställningens uppkomst förklaras så, att den framstående profeten 
Jesus från Nasaret av sina anhängare utsattes för sådan kärlek och 
reservationslös beundran att han småningom i trosuppfattningen 
upphöjts till gud. 

Hur än Strindbergs kontakt med Triers bok gestaltat sig bör den ha 
varit ett stöd för hans egen uppfattning. Formuleringen i brevet till 
Littmansson antyder emellertid att han fäste mindre avseende vid 
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frågan om Kristi gudom än hur varje människa kunde leva med Kristus 
som förebild. Hans avsikter med de litterära gestalter, däribland 
Gustaf Adolf, som försetts med kristusanspelningar torde alltså inte 
vara att de ska upprepa Kristi återlösargärning. I stället ska de med 
sitt lidande, och med Jesus snarast som exempel, sona sin egen skuld. 

Intressant i sammanhanget är också scenbildens allusioner till 
Golgata, något som inte är nytt i Strindbergs produktion. Göran 
Söderström har beskrivit en av Strindbergs målningar från Dornach-
tiden: 

Golgata, som till sin uppbyggnad tillhör Vita Märrn-gruppen, intar på sätt och 
vis e n särställning genom sitt läsbara litterära innehåll: en man i fladdrande 
kappa står på en klippa i stormen och ser de tre vita mastema av ett skepp 
som sjunker i havet, tre master som ser ut som korsen på Golgata (till höger). 
Vid närmare analys visar sig emellertid mannen med kappan bara vara en färg
fläcks tillfälliga kontur; masterna har tillkommit för att ge den slumpmässigt 
tillkomna figuren något att betrakta ute på havet. Strindberg har själv 19 12 
bekräftat oavsiktligheten i mannens tillkomst, den enda människa som före
kommer på någon av St rindbergs bevarade målningar. De tre mastema är en 
minnesbild från Sandhamnstiden, första gången återgiven litterärt i Markus 
Larsson advokat 1875 : en avtacklad tremastare vars master sticker upp bakom 
en udde som tre kors. Man får trots titeln inte ta motivet alltför allvarligt; det 
är markant att Strindberg även under Infernotiden fäste mest vikt vid det 
mycket svårurskiljbara Rembrandtshuvud i molnformationerna, som han om
nämner i bilagans kommentar. (1972ft,s 122.) 

Strindbergs betydelse för den svenska målarkonsten ligger kanske 
främst i att han var en mycket tidig spontanist. Söderströms konst
historiska analys fäster därför mindre avseende vid de på målningen 
inplacerade korsen. Det borde emellertid vara lika berättigat att 
poängtera det medvetna i handlingen. Även om Strindberg fäste stort 
avseende vid tillfälliga likheter som Rembrandtshuvudet, måste de tre 
korsen och golgatamotivet ha känts vitala för honom, eftersom han 
avsiktligt förde in dem på tavlan. Den aktuella målningen har enligt 
Söderström tillkommit i april—maj 1894. När Strindberg sedan 
använder de tre korsen i Till Damaskus I är det alltså en bekant bild 
som utnyttjas på ett av infernoupplevelserna preciserat sätt. Ett fram
trädande drag hos korsen i detta drama är deras vita färg. Även de tre 
korsen på tavlan från Dörnach är ju vita. I Till Damaskus I tolkar 
Damen detta som något gott, och korsens betydelse bestäms även av 
det föregående samtalet om Kristi lidande och eget lidande. Golgata-
scenen kommer därigenom att anvisa en positiv väg till försoning 
genom lidande i Jesu efterföljd. 

I Gustaf Adolf sägs inget om de korsbildande väderkvarnsvingarnas 
färg. Däremot kombineras de med eld. Det historiska ämnets allra 
mest oavvisliga faktum, Gustaf II Adolfs död vid Lützen, gjorde det 
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omöjligt att liksom i Till Damaskus I sätta Golgatascenen i samband 
med gott hopp om framtiden efter utståndna lidanden. Gustaf Adolfs 
Golgata innebär istället en försonande slutrening. Som Sven-Gustaf 
Edqvist visat i en specialstudie (1958) sätts eld och brandmotivet i 
Strindbergs produktion vanligen i samband med purgering. 

Frånvaron av hänvisningar till något ställföreträdande lidande i 
Gustaf Adolf, liksom i Strindbergs kristusfunderingar överhuvud, 
fokuserar problematiken mot den enskilda individen. Kristusallu
sionerna får därigenom en särpräglad och privatiserad betydelse som 
förstärker de element i Gustaf Adolf w ilka lyfter fram en ensam män
niskas kamp med sig själv och sin egen skuldupplevelse. Åter skymtar 
den problematiska borgerliga individen bakom hjältekonungens mask. 

I Strindbergs arbeten från 1890-talets senare hälft, och även fram
gent, används även kvarnar för att gestalta en skuldproblematik och 
ett försoningsarbete. I Inferno skriver han: 

Vattenfallet och kvarnen; bullret liknar den öronsusning, som förföljer mig 
alltifrån de första oroliga nätterna i Paris. Mjölnarpojkarne, vita som de otrogna 
änglarna, sköta maskinens hjulverk likt bödlar, och det stora skovelhjulet 
utför sitt Sisyfusarbete med att låta vattnet rinna ned och oupphörligt rinna 
ned. 

Längre fram smedjan, med nakna och svarta smeder, beväpnade med eld
tänger, kniptänger, släggor, mitt ibland eld och gnistor, glödgat järn och smält 
bly; ett larm som skakar hjärnan på dess fasta stöd och kommer hjärtat att 
hoppa i bröstkorgen. (SS 28, s 135.) 

Detta är det första försöket att använda den kvarn- och smedjesym
bolik som gång på gång förekommer i postinfernoproduktionen. 
Göran Stockenström sammanfattar sin analys av kvarnsymboliken i 
Inferno på följande sätt : 

Föreställningen om världskvarnen får hos Strindberg symboliskt tolka skuld
revyn som slutmoment i den moraliska reningsprocess, som administrerades 
av t uktoandarna under den Eviges uppsikt. Dess syfte var människans bättring 
och fullkomning. (1972, s 192.) 

Stockenström anser att kvarnsymboliken sedan ligger fast och har 
samma innebörd i hela postinfernoproduktionen. Som argument 
används bl a följande samtal i Legender : 

— Säg mig, gamla gosse, får du sova om nätterna? 
— Inte värst mycket! Ser du, när jag ligger vaken, kommer hela mitt förflutna 
liv och passerar revy; alla dumheter jag b egått, alla sorger och olyckor tåga 
förbi, men framförallt dumheterna. Och när raden är slut, börjar det återigen! 
— Även du, således! 
— Även? 
— Ja! Det är vår tids sjukdom! Man kallar det Guds kvarn. (SS 28, s 215.) 

Som ytterligare bevis för sitt konstansargument andrar Stockenström 
vidare Den Okändes replik i Till Damaskus /: 
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. . .  j a ,  s å  l å g  j a g  o c h  s å g  s o m  i  e t t  p a n o r a m a  h e l a  m i t t  f ö r f l u t n a  l i v  r u l l a s  u p p ,  
ifrån barndomen, genom ungdomen ända fram ... och när det var slut på rullen, 
så började det om igen; och under hela tiden hörde jag ett kvarnverk gå ... och 
det hör jag än ... (SS 29, s 100.) 

I Stockenströms analys av Strindbergs kvarnsymboler kan tre huvud
punkter urskiljas: anknytningen till skuldrevyn, den malande rörelsen 
förknippas med tuktan till bättring och i denna bättring ryms en 
frälsningsmöjlighet. Tidigare forskning har urskiljt liknande betydelser. 
Hanno Lunin betonar oupphörligheten, det eviga pånyttfödandet och 
att kvarnarna symboliserar guds medel till syndabestraffning. 

I sin specialstudie om Strindberg och kvarnsymboliken ansluter sig 
Richard B Vowles till dessa uppfattningar och betonar att »the mean
ing that subsumes all others is that of purification through suffering.» 
(1962,s 118.) 

I såväl Inferno som Till Damaskus åtföljs kvarnarna av smedjor. 
Smedjans framtoning i Inferno framgår av citat ovan. I Till Damaskus I 
finns en scenanvisning som nära anknyter till skildringen i Inferno 
och där kvarn och smedja medvetet komponerats som motställda: »På 
vänstra sidan en smedja vars port står öppen och utsläpper ett rött 
sken. Till höger mjölkvarn.» (SS 29, s 63.) Denna scenanvisning 
kompletteras av Den Okände som poängterar att smedjan är svart och 
kvarnen vit. Tolkningen är uppenbar och har formulerats av Stocken-
ström: »Smedjan med sitt röda eldsken är en naturlig symbol för 
helvetet. Den svarta färgen åskådliggör fördömelsen. Smedjans place
ring är följaktligen på den vänstra sidan, dit de fördömda avskiljes vid 
domen.» (1972, s 326.) Denna scenbild ger också Stockenström stöd 
för att starkare än andra forskare betona att Strindbergs kvarnsymboler 
inte bara representerar rådbråkning och syndastraff. De har även en 
positiv innebörd: »Ur detta perspektiv symboliserar kvarnen fräls
ningen, något som understryks av dess vita färg och lokaliseringen till 
den högra sidan.» (Ibid.) 

I Gustaf Adolf förekommer kvarnar och smedjor vid två tillfällen. 
De är placerade i första akten respektive i femte aktens Lützen-scen 
och inramar alltså även de, liksom referenserna till Jesu lidandes 
historia, Gustaf Adolfs tysklandsvandring. Första aktens kvarn är 
liksom kvarnen i Till Damaskus I placerad till höger på scenen. Det är 
en vattenkvarn med skovelhjul som emellertid står stilla. Kvarndriften 
ligger nere som en följd av kriget: »kvarnhjulet har stått still ett år af 
brist på mäld, ty där Wallensteins hästar trampat, växer ingen säd; 
och de ha trampat i tolf långa år; kvarnrännan har vuxit igen» (s 8). 
Denna kvarnsymbols betydelse bestäms alltså i mycket av att ett civilt 
och produktivt arbete har måst läggas ner till följd av krigets destruk
tivitet. Häri skiljer den sig från tidigare strindbergska kvarnsymboler. 
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Helt fri från den malande och plågsamma funktionen är den emellertid 
inte. Detta framgår av Mjölnarens monolog, när han beskriver hur ett 
lik fastnat i skovelhjulet och varv på varv följt med i dess rörelse. I 
och med att monologen avslutas med hans plågade fråga vad meningen 
med deras lidande är och hans hustru svarar att det beror på att de 
syndat, förs den ohyggliga upplevelsen med liket i kvarnhjulet direkt 
samman med tanken på ett syndastraff. 

I första akten införs också en fältsmedja. Den nämns emellertid 
endast som ett inslag i mängden av härlägersrekvisita och ingen preci
serad placering på scenen anges. Smedjan fungerar alltså inte som 
någon vänsterställd pendang till kvarnen. 

Vid Lützen är en smedja däremot placerad till vänster, medan de 
tre väderkvarnarna inte har någon bestämd sida. De anges endast 
befinna sig i fonden. Placeringen till vänster är emellertid det enda 
smedjan i Liitzenscenen har gemensamt med den i Till Damaskus I. 
Några andra helvetes- eller fördömelseassociationer finns inte. Den 
Okände tvekar, när han ska passera smedjan med dess eldsken och 
störtar sedan förbi så snabbt som möjligt. I Gustaf Adolf däremot 
söker sig personerna till smedjan och dess eld för att få värme. Ässjans 
eld kontrasteras på ett positivt sätt mot dimmans fuktiga kyla, och 
när Gustaf Adolf gör entré är hans första ord en bön om att man ska 
lägga på elden. 

Till den tidigare diskussionen om de tre väderkvarnars funktion 
som Golgatasymboler kan här läggas, att den eld som bryter ut i första 
aktens vattenkvarn och som sedan släcks kommer att fungera som en 
förberedelse för branden i väderkvarnarna i femte akten. Genom 
elden binds också kvarnarna i dramats böljan respektive slut samman. 
Det är dock uppenbart att även slutaktens väderkvarnar anknyter till 
problematiken med kriget och de fredliga verksamheterna. En serie 
samtal mellan de båda vakterna vid smedjeskjulet och en råttfångare, 
ett bondepar och kvarnarnas mjölnare åskådliggör hur civila näringar 
omöjliggörs av det stundande slaget. 

Kvarn- och smedjesymbolerna har alltså inte helt samma funktion i 
Gustaf Adolf som i Strindbergs tidigare postinfernoverk. Vatten
kvarnens placering till höger, liket som mals runt i kvarnhjulet och 
väderkvarnamas Golgatasymbolik anknyter till tidigare användning 
av kvarnsymboler. Lika viktigt för tolkningen av Gustaf Adolf är 
emellertid att kvarnarna framhäver hur försörjningsmöjligheterna 
omintetgörs av kriget. Något schematiskt kan sägas, att medan kvarn-
och smedjesymbolerna tidigare haft en huvudsakligen metafysisk 
innebörd har de i Gustaf Adolf i väsentliga delar getts en mera mate
riell roll. För den som läser dramat, eller ser det på teatern, krävs 
bekantskap med Strindbergs närmast föregående produktion för att 
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förknippa kvarnarna och smedjorna med frågan om Gustaf Adolfs 
skuld och försoning. Utifrån textens egna förutsättningar är det 
väderkvarnarna som hör till denna problematik, men deras Golgata-
betydelser är heller inte knutna till kvarnars malande rörelse utan till 
det faktum att deras stillastående vingar bildar tre kors. 

Krigsskildringen och fredstanken 
Gustaf Adolf kan inte restlöst förstås som ett till titelgestalten hårt 
insnävat monodrama. Dess breda och rika anläggning gör det nödvän
digt att även se utanför huvudpersonens perspektiv. Om man mäter 
den totala textmassan, visar det sig faktiskt att kungen är närvarande 
under bara två femtedelar av dramats förlopp. Visserligen riktar sam
talen ofta intresset mot honom även när han inte själv finns på plats, 
men för att förstå Gustaf Adolfs egenart måste även andra element i 
dramat studeras. 

Som tidigare nämnts framhävde Strindberg i fredsrörelsesamman
hang gärna sin novell Samvetskval. Det går att visa, att skildringen av 
kriget och dess effekter i novellen i vitala delar återkommer i Gustaf 
Adolf. 

Något försök till helt genomförd analys av Samvetskval med dess 
civilisationskritik, Rousseauism och utopism ska här inte göras. 
Däremot ska de två huvuddragen i novellens karaktäristik av kriget 
lyftas fram. Det gäller för det första kriget som motpol till och skövlare 
av odling och vanligt hederligt arbete. Novellens första del är förlagd 
till fransk-tyska kriget 1870—71, och dess huvudperson den tyske 
löjtnanten Bleichroden skriver från det invaderade Frankrike till sin 
hemmavarande hustru: 

Eller när vi en dag fìngo order att i hast kasta upp skyttevallar? Det fanns 
intet annat att tillgå i den skoglösa trakten än vinrankorna och deras käppar. 
Det var en upprörande syn att se, huru vinfälten inom en timme voro skövlade, 
huru stockarne med löv och klasar röckos upp för att bindas till faskiner, som 
voro helt våta av de krossade, halvmogna druvornas saft. Man försäkrade, att 
det var fyrtioåriga vinstockar. Och vi förstörde alltså fyrtio års arbete på en 
timme! Och detta för att kunna, själva skyddade, skjuta ner dem, som odlat 
faskinerna. Eller när vi skulle tiraljera i en oskuren veteåker, där kornen rissla-
de om fötterna som snöbark och halmen lade sig ner att ruttna vid nästa regn
skur? (SS 15, s 180.) 

Mot förstörelsen av de fruktbärande vinstockarna ställs i novellen en 
död vinstock med sin nerruttna spaljé mot en vägg vid Bleichrodens 
kvarter. Denna redan döda odlingsprodukt får av kriget ett bedrägligt 
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sken av liv. Löjtnanten tror en natt först att den börjat bära frukt, 
men finner vid närmare kontroll till sin fasa att det som i mörkret på 
avstånd sett ut som röda druvor i själva veket är blodet från avrättade 
franc-tireurer. Samma bedräglighet vidlåder krigaryrket. En yttre 
apparat kan ge det sken av respektabilitet, men ser man djupare fram
träder den totala livsfientligheten. En fransk präst utvecklar detta i 
samband med löjtnant Bleichrodens nervösa sammanbrott: 

Varför, ni krigare, varför klädas ni i granna dräkter med guld och lysande 
färger? Varför arbeta ni alltid under musik och flygande fanor? Är det icke 
för att dölja vad som ligger bakom ert yrke? Om ni älskade sanningen, skulle 
ni gå i vita blusar, som slaktare, så att blodfläckarne syntes rätt väl, ni skulle gå 
med kniv och märgpryl som styckmästare i slaktarboden, med bilor drypande 
av blod och klibbiga av ta lg! I stället för musikkårer skulle ni fösa en skara 
tjutande människor framför er, människor som blivit vansinniga av synerna på 
slagfältet; i stället för fanor skulle ni bära svepningar, och på trossen draga lik
kistor! (Ibid, s 197.) 

Redan vid studiet av första aktens vattenkvarn framgick att Mjöl-
naren i Gustaf Adolf tidigt på samma sätt etablerar kriget och den 
fredliga odlingen som motsatspar. Liksom det i Samvetskval är vinfält 
och veteåkrar som förstörs, är det i Gustaf Adolf oftast jordbruket 
och åkrarnas grödor som får representera de näringar kriget omöjlig
gör. När Fogden i Wolgast i tjänsteärende besöker Mjölnaren, kommer 
samtalet in på krigets utveckling, och fogden säger: »Jag vågar inte 
tro, men jag hoppas ... hoppas att den stora ofriden skall se ett slut, 
att våra åkrar skola besås igen och att våra barn må skåda bättre tider.» 
(S 17.) Gustaf Adolf själv hämtar bilder från jordbruket, när han 
talar om krigets vedervärdigheter: 

I tjugo år har jag varit i fält, men jag kan aldrig vänja mig vid den rysliga krut
röken; den luktar som dyfvels-träck, svafvel och saltpeter, och den gör män
niskorna onda som om den stege från helvetet för att härma himmelens åska; 
men den bringar blott skurar af gråt och blod i stället för välsignadt regn åt 
jordens gröda! (S 107.) 

Perspektivet vidgas emellertid stundom till att omfatta även andra 
näringar och kulturyttringar. Kurfursten av Sachsen säger inför slaget 
vid Breitenfeld: 

Där nere, framför Leipzig, där för hundra år sedan tvedräktens djäfvul släpptes 
ut, i mitt Leipzig, där hittills fredliga näringar blomstrat, världshandel vid sidan 
af vetenskaperna ... där skall sås med tårar och vattnas med blod, skördar, 
dem vi icke få se ... ett enda tyskt folk och kanske en kyrka! (S 198 f.) 

Kurfursten ser alltså ett högre ändamål med kriget men betraktar det 
ändå som fredliga näringars direkta motsats. Även Marcus företräder 
detta synsätt. I Spandau-scenen visar han Gustaf Adolf att ett begrän
sat fortsatt fälttåg har ett högre syfte. När detta begränsade mål är 
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nått, bör kungen emellertid avbryta kampanjen och återvända hem 
till civila näringar. Marcus formulerar detta med hjälp av Psaltarens 
ord om att bli i sitt land och nära sig redligen. Som vi tidigare sett var 
detta bibelord vitalt för Strindberg personligen i samband med hem
komsten 1899. När fälttåget så urartat och Gustaf Adolf som erövrare 
utsträckt det djupt ner i Sydtyskland, är Marcus mera entydig i sitt 
fördömande av kriget som förödande för fredlig försörjning och arbete : 
»Ja, nog är det slöseri att bränna städer, rifva byar, trampa ner åkrar, 
och föda hundra tusen stråtröfvare under det de idoge få svälta!» 
(S 271.) 

En påtaglig demonstration av den arbetande civilbefolkningens öde 
under kriget ges i femte aktens Ltitzen-scen. Strax före slaget stoppar 
svenska vaktposter en råttfångare, vars fångst varit dålig och som 
förklarar: »Jag har inte fått ett lif denna morgon; det är som om själfva 
de oskyldiga djuren skrämts af dundret och dånet från arméernas 
uppmarsch och krupit ner i jordens innandömen. Vet Ni, att jorden 
skakar så att tänderna skallra i mun» (s 367). Det är alltså inte bara 
så att råttfångarens anspråkslösa verksamhet omöjliggörs, utan själva 
jorden verkar hotad av de stridsberedda härarna. Efter råttfångaren 
stoppar vaktposterna ett bondepar på väg att sälja sina grönsaker på 
torget i Leipzig. De hindras från att fortsätta och därmed står kriget 
ivägen även för deras dagliga gärning. Den tredje näringsidkare som 
hejdas av vakterna är den mjölnare som äger väderkvarnarna ute på 
det tilltänkta slagfältet: 

VAKT I. 
Halt! ... Hvarthän? 

MJÖLNAREN 
(in.) 

Hvarthän? Jag skall ner i mina kvarnar förstås. 

VAKT II. 
Jaså, det är dina kvarnar; vi ska' straxt tända eld på dem! 

MJÖLNAREN 
(vild.) 

Tända eld? 

VAKT II. 
Ja men! Och om Du skriker, så blir Du nedtystad. — Undan! 

MJÖLNAREN. 
Han skall tända eld på mina kvarnar! Hvarför? Hvad har jag gjort? 

VAKT II. 
Håll tyst, karl! (S 368f.) 
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Dessa människoöden skildras med dramatisk stegring från rått-
fångarens dåliga fångst över bondeparets förhindrade torghandel till 
mjölnaren som inte bara förhindras att arbeta utan även får sina 
försörjningsmöjligheter ödelagda. Det är hårdare och hårdare slag 
som drabbar. Råttfångarens samtal med vakterna är ganska lugnt och 
han tillåts hålla en liten monolog om sin uteblivna fångst. Bonden 
och hans gumma är förvånat oförstående, och vakterna ger sig tid att 
förklara varför de inte får fortsätta. Efter denna uppladdning explo
derar så det citerade korta och hetsiga replikskiftet, när mjölnaren 
drabbas av sitt öde. 

Den andra huvudpunkten i Samvetskvals krigsskildring är att kriget 
deformerar människor psykiskt. Löjtnant Bleichroden klarar inte de 
omänskliga uppgifter han satts att utföra utan blir vansinnig. Novellen 
handlar om Bleichroden och hans vansinne, men den handlar också 
om den mera allmänna deformering kriget för med sig och som inte 
tar sig medicinskt akuta uttryck. Löjtnanten berättar i brevet till sin 
fru: 

Såsom till exempel, när jag kom med mina hundra man, efter fjorton timmars 
marsch utan mat eller vatten, till en skog, där vi råk ade på en övergiven pro
viantvagn. Vet du vad s om hände? Uthungrade, så a tt ögonen stod i huvudet 
som bergkristaller i granit, upplöste sig truppen och kastade sig som vargar över 
maten, och då den var knappt tillräcklig för tjugofem man, råkade de i hand-
gemäng. Mina kommandoord lyssnade ingen till, och då sergeanten gick lös på 
dem med sabeln, slogo de ner honom med gevärskolvarne! Sexton man blevo 
liggande på platsen sårade och halvt döende. De som kommo över maten, åto 
så hejdlöst, att de blevo sjuka och måste lägga sig ner på marken, där de genast 
föllo i sömn. Det var landsmän mot landsmän, det var vilddjur, som slogos för 
maten! (SS 15, s 179 f.) 

När Gustaf Adolf försöker hindra den svenska hären från att plundra 
Frankfurt an der Oder, gör han liknande erfarenheter som den stackars 
sergeanten. Man slår honom visserligen inte med gevärskolvarna, men 
man kastar sten på honom: 

KONUNGEN 
(in, upprörd, utan hatt, kläderna i oordning.) 

Äfven detta! Äfven detta! Dagtinga, medgifva, ta tillbaka! - Man ka stade 
sten på mig! Se, min hatt är borta! Och nu plundra de! - Här är krigsartiklarne, 
de goda afsiktema, den rena saken, sönderrifna. 

(Han strör tryckta blad omkring sig af en söderrifven bok.) 
Den svenska soldaten är icke bättre än den kejserlige! Lika goda kålsupare! — 
Hör sådana skrik, af oskyldiga människor! 

(Häller händerna för öronen.) (S 114.) 

De svenska soldaterna uppträder inte bättre än de kejserliga. Det är 
inte nationaliteten eller den sak de slåss för som är avgörande för 
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beteendet, utan det faktum att de är soldater inblandade i ett krig. 
Strax innan han går ut och försöker hindra plundringen har Gustaf 
Adolf också dragit slutsatsen att det är kriget som sådant som bär 
skulden för soldaternas handlande: »Dessa skrik därute, det är icke 
nödens eller smärtans, det är de onda lidelsernas, som kriget lössläppt.» 
(S 107.) 

Plundringen av Frankfurt an der Oder är inte ett enstaka övergrepp 
av en annars väldisciplinerad svensk här. I München får kungen dag-
tinga med sina egna solater och betala dem extrasold för att kunna 
spara staden, och utanför Alte Veste konstaterar Fältväbeln och 
Kvartermästaren att alla upptänkliga laster och brott florerar i det 
svenska lägret, en iakttagelse som senare verifieras av Marcus. Omedel
bart efter Fältväbelns och Kvartermästarens samtal följer en sekvens 
med Brandmästaren, Trosskusken och Profossen, tre medlemmar av 
den svenska hären som satt plundringen i system. De är nu så präglade 
av sin hantering att de t o m plundrar varandra. Den i dramat viktigaste 
av de tre plundrarna är Trosskusken, dvs Mjölnaren från första akten. 
Redan tidigare har nämnts att den tolerans som Mjölnaren och 
Mjölnarhustrun, senare Jordegumman, visar mot varandras religiösa 
tro bryts upp under dramats senare del. Det är ytterst de materiella 
villkoren som dikterar att Mjölnaren drar ut i kriget. Tolv års strider 
har omöjliggjort odling och jordbruk, och några kvarnar behövs inte. 
Därigenom kan han inte förtjäna sitt levebröd. Redan tidigt ser han 
deltagande i kriget som enda utväg, något som hustrun motsätter sig. 
Hon anser att man hellre än att ge sig kriget i våld bör svälta och leva 
på sådant som man eventuellt kan plocka från marken. Det är när 
hon upptäcker att maken trots allt böljat ägna sig åt plundring som 
den slutgiltiga sprickan mellan dem uppstår, och hon förmår inte se 
någon annan förklaring till hans handlande än att han är protestant. 
Själv är hon ju katolik. Krigsupplevelserna har brutit ner hennes 
tolerans i religiösa frågor, och när maken inte uppfyller hennes moral-
kodex söker hon förklaringen i hans tro. Även när hon senare anger 
honom och hans kumpaner, och därmed sänder sin egen man till 
galgen, kallar hon honom för kättare. Tolerans var möjlig och naturlig 
under ordnade förhållanden baserade på hederlig försörjning. Kriget 
förändrar levnadsvillkoren och människorna och bryter därmed ner 
toleransen. I ett tidigt utkast (nr 8 i appendix) prövade Strindberg 
tanken att låta Mjölnaren i dramats inledning öka på sin inkomst 
genom att driva lönnkrog i kvarnen. Genom att detta inte kommit till 
utförande, utan Mjölnaren i det färdiga dramats första akt endast 
»när sig redliga», blir mekanismerna tydligare. 

I Gustaf Adolf är det genomgående så att kriget skildras indirekt 
genom enskilda människor och dess effekter på dem och deras levnads
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villkor. Några slag eller strider med blod och död förekommer inte på 
scenen. Däremot kan dramats tysta och illustrerande parader över 
scenen ge symboliska eller åskådliggörande framställningar av kriget 
och dess konsekvenser. Så ges t ex i första akten en åskådlig illustration 
över krigets hierarki och hur det drabbar olika människor: 

(En Bajersk ryttare, Kronbergare kallad, rider in i fonden, frän vänster; 
hästen är svart, ridtyget svart med silfverbeslag; Ryttaren är i svart järnrust
ning med en hvit dödskalle ofvanpå den slutna hjälmen; han för en lans med 
en hvit liten fana. Han rider långsamt och spejar utåt hafvet; stannar midt i 
fonden; öppnar visiret och ser å nyo utåt hafvet; faller visiret och rider ut 
till höger.) 

MJÖLNAREN 
(och Hustrun ha dolt sig bakom madonnabilden.) 

Dödens förtraf? Hvem kommer sedan? — En Kroat! 

(En Kroat in från vänster; bakpå hästen tornister, döda gäss och höns, 
klädesplagg, en korg etc. Han följer i gående Bajraren och ser rätt framför 
sig. 
Ollonplockerskorna följa efter Kroaten och synas plocka upp något.) 

MJÖLNAREN. 
Ser Du kråkorna följa såningsmannen! Såningsmannen är hästen — o Gud, 

den som vore häst i dessa tider. 
(Tiggare och marodörer in, följa de förra, tyst och smygande.) (S 11.) 

Den svarte ryttaren, kronbergaren,12 sitter till häst stridsberedd och 
för enbart strids- och dödssymboler med sig. Han kommer att repre
sentera de stridande soldaterna och deras öde att dö i strid. Efter 
honom följer den plundrande soldaten, kroaten. Han rider inte själv, 
är inte stridsberedd, utan går själv bredvid sin häst som är lastad med 
byte. Han går i kronbergarens spår. Denne är förutsättningen för hans 
existens, och han är konsekvensen av kronbergarens. Ollonplockers
korna, tiggarna och marodörerna, vilka i sin tur följer efter kroaten, 
deltar inte i kriget som sådant, men alla tvingas följa de härjande 
härarna för att kunna försörja sig. Kriget har lämnat dem det enda 
alternativet att samla upp de smulor som faller från de plundrande 
soldaterna. Att kriget ordnat dessa skilda grupper i en tydlig hierarki 
demonstreras visuellt. Kronbergaren till häst är högst av dem, och 
även den gående kroaten blir på scenen längre än de smygande och 
plockande efterföljarna. 

Strax innan krigets olika representanter drar över scenen har sam
talet mellan Mjölnaren och Mjölnarhustrun visat att det vanliga arbetet 
inte längre ger några försörjningsmöjligheter i krigets Tyskland. Där
igenom kommer förbitågets olika inslag att visa ett tvärsnitt genom 
det krigshärjade landet och villkoren för dess människor. De kommer 
dessutom att förbereda Mjölnarens val att dra ut i kriget och sluta sig 
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till plundrarna. Ollonplockerskorna representerar en visserligen för
tvivlad men dock hederlig försöijningsväg. De illustrerar även Mjölnar-
hustruns val. Hon hänvisar själv till dem, när maken talar om att dra 
ut i kriget. 

Detta förevisande förlopp är nära knutet till dramats problematise-
ring av kriget, medan den något senare placerade genrebilden från det 
svenska härlägret mera har funktionen att markera den militära miljön 
i stort: »Svenska soldater och trossfolk komma in; tälta, slå upp 
bodar, göra eldstäder med koktyg; sätta upp fältsmedja, skostall, 
flytta in bord och bänkar etc.» (S 29.) Senare ställs fanor in, man 
placerar ut vakter, skottar böljar dansa till säckpipa och en fiolspelare 
börjar spela. Strindberg hade relativt tidigt under arbetet med Gustaf 
Adolf gjort en skiss rubricerad »Lägerlif» (nr 14 i appendix), från 
vilken en del material flyttats in i den färdiga första akten. Där finns 
t ex såväl de säckpipespelande skottarna som den knekthustrumönst-
ring som också förekommer i den färdiga akten. 

Att på detta sätt inleda dramat med en genrebild från ett härläger 
påminner om Schillers sätt att inleda sin Wallenstein-svit med förspelet 
Wallensteins Lager. De två lokalitetsangivelserna »Tillys läger» respek
tive »Wallensteins läger» i utkasten 12 och 13 antyder att Strindberg 
associerat till Schiller under arbetet med Gustaf Adolf'.13 

Kriget skildras alltså i Gustaf Adolf som en destruktiv kraft som 
förstör människors möjlighet till normal försörjning. Därigenom 
tvingas människorna ut i situationer och livsförhållanden som för
vrider deras psyken och undergräver deras moral. Även de som har 
sin normala yrkesverksamhet inom krigets ram, dvs soldaterna, 
utsätts för denna mänskliga distorsion. Så långt överensstämmer krigs
skildringen i Gustaf Adolf med den i Samvetskval. Strindberg var 
naturligtvis heller inte ensam om denna analys. Ett vanligt argument 
för fredssaken var just att kriget förstör människor och deras möjlig
heter att försörja sig på normalt sätt. Genom sin indirekta men effek
tiva gestaltning av krigets vedervärdigheter kan Gustaf Adolf alltså 
sägas fullfölja såväl Strindbergs som fredsrörelsens linje. 

Det kan emellertid vara av intresse att ett ögonblick återvända till 
presentationen av krigets orsaker och studera möjligheterna att få slut 
på kriget. I Samvetskval söks räddningen i en demokratisk utopism, 
där kvinnornas ökade politiska inflytande tillsammans med ett system 
av internationella skiljedomstolar skulle kunna få slut på krigen. I 
Gustaf Adolf presenteras inga sådana lösningar. Inte heller förefaller 
den högstes ledning nödvändigtvis sträva till att få kriget att upphöra. 
Nyckeln ligger istället i att Gustaf Adolf för ett erövringskrig. Där
med är också förutsättningarna givna för hur det ska fås att upphöra. 
Som vi tidigare sett presenteras den svenska insatsen i 30-åriga kriget 
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inte som ekonomiskt eller uttalat politiskt betingad i Gustaf Adolf. 
Kungen själv startar fälttåget av luddig religionsidealism och kommer 
sedan att fullfölja och utvidga det för att uppfylla rent personliga 
maktdrömmar. Framgångens rus går småningom över, och i dramats 
senare del framställs återvändandet norrut som det enda möjliga alter
nativet. Kriget kan alltså få sitt slut genom att den erövringslystne 
fursten avstår från sina planer och med sin här återvänder till sitt eget 
land. Alternativet till kriget blir alltså återigen fredlig näring, här 
preciserat och förlagt till det egna landet och inom den egna kulturen. 

Genom hela Gustaf Adolf löper alltså en struktur av spänningar 
mellan å ena sidan kriget med dess destruktivitet och å den andra 
fredliga näringar och kultur. Det finns ett viktigt inslag i dramat som 
är svårt att synkronisera med denna struktur, nämligen den högstes 
ledning av de historiska händelserna. I andra aktens sista scen får 
Gustaf Adolf genom Marcus anvisningen att förfölja och besegra Tilly. 
Både genom utformningen av samtalet mellan kungen och Marcus 
och genom senare händelser preciseras denna anvisning som en väg
ledning från den högste. Denna vägledning är ju av klart krigisk natur. 
När Gustaf Adolf efter Breitenfeld vill fortsätta kriget är detta emel
lertid uppenbart emot den högstes vilja. I dramats senare del får den 
svenske kungen utkämpa en personlig kamp mellan frestelsen att 
fortsätta erövringen och tvånget att erkänna och underordna sig en 
högre makts annorlunda vilja. Frågan om hur kriget ska fås att upp
höra sammanfaller alltså i dramats senare del med frågan om Gustaf 
Adolf ska underkasta sig. I båda fallen är det återvändandet norrut 
som är signalen för ett riktigt handlande. I förhållande till kriget 
fungerar denna signal som en markering för att Gustaf Adolf är villig 
upphöra med erövringen och återvända till sitt land och dess fredliga 
näringar. I förhållande till den högste är det fråga om att foga sig och 
återvända till Leipzig, som var den sydligaste punkt Gustaf Adolf 
hade mandat att tränga fram till. Det finns ingen självklar samstämmig
het mellan dessa båda viktiga element i Gustaf Adolf. Mötet mellan 
motsatsparet krig—fred å den ena sidan och motsatsparet individens 
fria vilja—den högstes ledning å den andra blir spänningsfyllt. I det 
senare fallet kan den högste i en situation yrka på fortsatt krig och i 
en annan motarbeta det. I det förra fallet är kriget alltid ont. Denna 
spänning måste bero på Strindbergs synpunkt att den högstes ledning 
väsentligen är amoralisk. Det betonas flera gånger både i dramat och 
i Världshistoriens mystik att hans sätt att dirigera historien är omöjligt 
att förstå för människorna. Han följer sina egna lagar som inte nöd
vändigtvis behöver sammanfalla med mänskliga ideal och värderingar. 
Hans handlande är inte utifrån någon typ av moralkodex vare sig ont 
eller gott, utan avslöjar huvudsakligen sin karaktär i motståndet mot 
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att låta människors vilja i någon avgörande grad få påverka historiens 
gång. Inom det utrymme som lämnas åt individens fria vilja gäller 
däremot bestämda moralregler. Den enskilda människan måste alltid 
verka för fred, trots att hon måste foga sig, när den högste ibland 
beordrar krig. 

Historiskt och »episkt» drama 
Vid ett försök att ringa in Gustaf Adolfs dramatiska egenart kan som 
utgångspunkt användas en iakttagelse som strindbergsforskningen 
tidigt gjorde, nämligen att dramat inte struktureras av någon konflikt 
mellan sceniska gestalter och som genom dialogen driver skeendet 
framåt. Centralgestalten blir inte i första hand belyst genom spännings
fyllda relationer på ett melianmänskligt plan. Viktigare är hans 
förhållande till transcendentala faktorer, till ledning ovanifrån och 
till en kraft som dirigerar historiens förlopp. I Szondis mening har 
Strindbergs drama därmed avvikit från de förutsättningar som sedan 
flera sekler rått för den dramatiska genren. Istället för att utvecklas 
ur varandra med handlingens egen logik ligger scenerna i Gustaf Adolf 
utspridda i en lång rad. Tidens och rummets enheter är uppbrutna, 
och det är inte främst handlingens tråd som håller pärlorna samman. 
De förbinds snarast av den historiska »kunskapen», vilken uppträder 
som en utifrån kommande och överordnad princip. 

Den transcendentala ledning Gustaf Adolf utsätts för får ingen 
etsande skärpa, och hans trots når aldrig några prometiska dimensio
ner. Redan dramats totala storlek och myllret av bipersoner och 
bihandlingar gör med nödvändighet de dramaturgiska konturerna 
mindre skarpa. Strindberg lämnade ifrån sig ett stycke som i sin 
tryckta form var så långt att det omöjligen kunde framföras på en 
teater. Han observerade själv detta och gjorde omedelbart efter färdig
ställandet av manuskriptet ett försök att redigera fram en version i 
spelbart format.14 På tryckortssidan i den tryckta utgåvan lät han 
också föra in reservationen att en förkortad version lämnats till Svenska 
teatern. 

Trots att författaren själv omedelbart varit på det klara med att 
formatet omöjliggjorde ett teaterframförande hade han färdigställt 
och till förlaget befordrat hela den 386 trycksidor långa texten. Såväl 
vid sekelskiftet som tidigare och långt senare har det vid kritik av 
Strindbergs dramer varit vanligt att framhålla deras teatrala möjlig
heter. Ofta har man betonat att sådant som kan verka otympligt vid 
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läsning kunnat flamma upp till liv på scenen. Som dramatiker har 
Strindberg som regel betraktats som eminent spelbar. En lång följd av 
hans dramer har visat sig dräktiga med sceniska möjligheter. Även om 
ett dramas längd berör dess spelbarhet på en mycket mekanisk nivå, 
får det betraktas som förvånande att en skicklig teaterförfattare 
släpper ifrån sig något så omfångsrikt som Gustaf Adolf. 

Som tidigare i flera omgångar visats var Strindbergs medvetna 
ambitioner vid tiden för sekelskiftet också i hög grad inriktade på 
teatern. Teaterdirektörernas konkurrens om hans historiska dramer 
och Gustaf Vasas och Erik XIV.s spektakulära sceniska framgångar 
bör ha stärkt hans övertygelse om att inrikta sig på spelbar dramatik. 
Trots detta drog alltså skapandet av Gustaf Adolf iväg åt ett annat 
håll, och författaren tvangs förse det kolossala skådespelet med en 
efterhandsrationaliserad bearbetning för att åtminstone till det yttre 
möjliggöra ett teaterframförande. Den enda möjliga förklaringen är 
att ifråga om Gustaf Adolf teaterambitionen brutits av någon för till
fället ännu starkare intention. Sannolikt har August Lindberg på ett 
adekvat sätt angett denna, när han skildrar hur Strindberg uttalar sin 
strävan att skriva ett Gustaf Adolfs-drama som ska »komma att läsas i 
skolorna!» (Lindberg 1943, s 402.) Författaren har behövt det stora 
utrymmet för att få med så mycket fakta som möjligt och för att i 
god följsamhet med historieskrivarnas bild gestalta Gustaf II Adolfs 
tyska fälttåg. Formuleringen om skolorna behöver inte nödvändigtvis 
tolkas bokstavligt så att Strindberg faktiskt försökte tillfredsställa 
även officiella lärobokskommissioner. Det är lika naturligt att läsa 
den som ett tillspetsat sätt att utrycka längtan efter ett brett nationellt 
erkännande, men under alla omständigheter måste man räkna med 
att Gustaf Adolfs omfång i mycket motiverats av viljan att bibringa 
historiska detaljkunskaper. 

Allt detta sammantaget gör det naturligt att tala om Gustaf Adolfs 
episka karaktär. Genrebeteckningen »episkt drama» vore emellertid 
mindre lämplig, eftersom den efter Brecht fått en mera preciserad 
och delvis avvikande betydelse. Det är istället lämpligt att aktualisera 
en annan term som är väl förankrad i det historiska skådespelets 
genrehistoria och säga att Gustaf Adolf bär drag av krönikespel, en 
beteckning som även Gunnar Ollén prövat.15 Det är ett krönikespel 
även i den bemärkelsen att en av dess bestämmelser är gestaltandet av 
ett visst bestämt och avrundat historiskt förlopp, nämligen Gustaf II 
Adolfs tyska fälttåg, dess framgångsfas och nedgång. 

Det är emllertid uppenbart att Gustaf Adolf är något mer än ett 
krönikespel. Ett sätt att komma vidare kan vara att ta hjälp av 
Strindbergs egna shakespearanalyser, sådana de publicerats i Öppna 
brev till Intima teatern. Strindberg inleder en serie förord till sina 
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egna historiedramer med att ta upp Julius Ccesar och dess skildring av 
titelgestaltens äktenskap och hemförhållanden. Senare i texten 
upphöjer han Shakespeares metod till eget program: »Även i det 
historiska dramat skall det rent mänskliga äga huvudintresset, och 
historien vara bakgrund; själarnes strider väcka mera deltagande än 
fäktande soldater och murars stormning; kärlek och hat, slitna familje
band mera än traktater och trontal.» (SS 50, s 258.) Även om intim
sfären ansatsvis bryter in i Gustaf Adolf äger Strindbergs efterhandsord 
ingen fullständig giltighet för detta drama. I den utförligare analys av 
Julius Ccesar som också ingår i Öppna brev finns även inslag som delvis 
pekar i annan riktning. Strindberg ikläder sig där delar av sina egna 
kritikers kostym och visar tveksamhet inför den småfånighet Julius 
Caesar får ådagalägga i hemmiljön och som han anser svära mot bilden 
av Galliens kärve erövrare. Han tangerar alltså här det synsätt som 
Rydell frilagt i synen på det tidigare svenskhistoriska skådespelet och 
som innebär att dramagestalterna ska präglas av sin historiska mission. 
Som vi senare ska se är det en måttstock som kritikerna i hög grad 
skulle lägga över Gustaf Adolf', när detta drama kom ut av trycket. 

I Gustaf Adolf framträder den enskilda människan mera i sin inre 
vånda än genom att uppträda i nattrock i sin sängkammare. Avideali-
seringen av den svenska historiens hjältegestalt är mindre en fråga om 
intimsfärsskildring och mera en fråga om anslutning till Strindbergs 
dramaturgiskt innovativa sätt att djupgående gestalta existentiell 
problematik på ett mänskligt—individuellt plan. Därmed åsyftas 
den dramaform som fick sitt kanske mest renodlade uttryck i Till 
Damaskus I och som fick Szondi att i sin terminologiska apparat 
införa begrepp som jag-drama och vandringsdrama. Utvecklandet av 
centrala temat koncentreras till titelgestalten, och dramat följer 
vandringen från station till station på hans bildnings- och försonings-
väg. Gustaf Adolfs komposition kompliceras därvid ytterligare genom 
att olika rytm används för den tematiska utvecklingen. Som det mest 
typiska exemplet har den tidigare analysen visat hur vandringsdramats 
skuld-, försonings- och insiktsproblematik bryter mot frågan om 
Gustaf Adolfs hybris som utvecklas i anslutning till en klassisk tragedi
rytm. 

Riktas uppmärksamheten mot historieskildringen, det inslag i 
dramat som mest vetter åt krönikespelet, så är inte heller denna enkel 
och ensartad. Den medvetna plan att skriva en serie kungadramer som 
Gustaf Adolf är ett inslag i innebär genom sin inriktning i sig ett avsteg 
från de bestämmande dragen i Strindbergs historiska författarskap 
under det tidiga 80-talet. Den folkliga och kulturhistoriska upplägg
ningen av Svenska folket hade stått i opposition till tesen att Sveriges 
historia var dess konungars, och den efterföljande debatten hade 
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orsakats just av denna utmaning. När Strindberg vid sekelskiftet orga
niserade sin svit av historiedramer utifrån regentlängdens princip kan 
han därför knappast ha varit omedveten om att detta innebar ett 
avsvärande av ungdomens revolt. I Gustaf Adolf pekar emellertid 
ambitionen att ge skildringen stor historisk bredd utöver kungadramats 
ramar. Genom de många bihandlingarna och bipersonerna bevaras en 
rest av 80-talets ambition att skriva vanligt folks historia. 

Om än detta att rikta intresset mot kungliga gestalter innebar att 
Strindberg i någon mån rättade sig efter sina 80-talskritiker, så finns 
det andra inslag i Gustaf Adolf som stred mot både deras och kom
mande tiders historiemedvetande. Den historiesyn dramat utvecklar, 
innebärande att även de största hjältar är redskap i en högre makts 
händer, strider såväl mot uppfattningen om kungen som en bärare av 
och en representant för nationella kvaliteter, som mot en vid sekel
skiftet spirande borgerlig syn på att även historiens gestalter måste 
ses som enskilda, fria individer. 

Ifråga om historiebilden har här frågan om orsakerna till den 
svenska invationen i Tyskland använts som riktningsgivare, och där 
ansluter dramat närmast till Julius Mankells kritiska analys. Just vid 
belysandet av denna fråga lånar Gustaf Adolf drag från ytterligare en 
dramatisk genre, nämligen det traditionella idédramat, i det de olika 
uppfattningarna på scenen företräds av personer i dramat. Bakom 
hela arbetet med historien i Gustaf Adolf ligger dock Strindbergs 
ambition att denna gång göra »rätt», dvs få historiska detaljer och 
förlopp att överensstämma med historieskrivarnas framställningar. 
Det är osäkert om Strindberg själv verkligen varit medveten om att 
hans drama i vissa drag anslöt till en kritisk hållning av Mankells typ. 
Han försökte ju själv i efterhand alltid bagatellisera detta. 

Spänningen mellan krönikespelets kung och jag-dramats problema
tiske individ innebär i sig, till synes utan författarens avsikt, en gestalt
ning av den borgerliga människans vara, med både en offentlig och en 
intim roll. Som en förtätad sammanfattning av Gustaf Adolf kan man 
därför säga, att Strindberg haft ambitionen att utifrån gängse historie
skrivning ge en »korrekt» bild av det historiska förloppet och av 
hjältekonungen. Hans ambition har emellertid sprängts inifrån av 
hans eget skapargenius med dess inriktning på individens existentiella 
och psykologiska problematik. 
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GUSTAF ADOLF OCH SAMTIDEN 

C & E Gernandts förlag hade i mitten av september 1900 den första 
utgåvan av Gustaf Adolf färdigtryckt. Den 15 september släpptes den 
i bokhandeln, och redan samma dag anmäldes den kortfattat i Afton
bladet. Redan efter fem dagar var dramat utförligt recenserat i sex 
stora stockholmstidningar. En vecka in i oktober hade sammanlagt 
11 recensioner publicerats. Kritikerintresset måste alltså betecknas 
som stort. Den största uppmärksamheten fick Gustaf Adolf i Social-
Demokraten, som den 17 september täckte nästan hela sin första sida 
med Brantings i huvudsak refererande recension. Carl David af Wirsén 
kostade på sig två olika recensioner, i Vårt Land respektive Post- och 
Inrikes Tidningar. Man behöver inte tveka om att August Strindbergs 
drama om hjältekonungen Gustaf II Adolf betraktades som en litterär 
begivenhet av högsta rang. 

Recensenterna var snara att sätta fingret på Gustaf Adolfs teatralt 
sett ömmaste punkt, det osedvanligt stora formatet. De syftar därvid 
inte på den omfattande sceniska apparaten med de många människor
na och de levande hästarna, utan det är textens totala längd och den 
därav följande svårigheten att framföra den inom ramen av en enda 
spelkväll som poängteras. Kritikernas unisont upprepade iakttagelse 
att Gustaf Adolf i sin tryckta form måste betraktas som ett rent 
läsdrama återknyter till frågan om Strindbergs intentioner. Det visar 
sig att kraven vid sekelskiftet var annorlunda än under 1880-talets 
första del. Det allt avgörande var inte längre den detaljerade troheten 
mot historieskrivarnas framställningar. De närmast föregående histo
riska dramerna vann inte sin framgång på grund av denna egenskap, 
utan snarare för att de nått långt i att förse de historiska gestalterna 
med ett djupt mänskligt sammanhang. Strindberg försökte i Gustaf 
Adolfi dessa avseenden tillfredsställa en estetik som må ha varit giltig 
för Wirséns kritikergeneration men som vid sekelskiftet inte längre 
var kraftfull. Hösten 1900 var kritikerna långt mera benägna att 
pröva skildringen av titelgestalten än riktigheten och fullständigheten 
hos de kronologiska och genealogiska detaljerna. Man uttryckte sig 
också gärna reserverat om dramer innan de gått över scenen, och 
hoppades i fallet Gustaf Adolf uppenbarligen att den bantade teater
versionen skulle vara förtätad och dramatiskt effektiviserad. Strind
bergs mekaniska sätt att svara mot kraven på historisk trohet hade 
resulterat i ett drama bemängt med ett detaljrikt och noggrant ut
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arbetat händelseförlopp. Utom i fråga om omfånget var recensenterna 
benägna att ge honom erkännande på denna punkt. För dem var 
emellertid skildringen av Gustaf Adolf själv det avgörande provet 
även ifråga om den historiska troheten. 

I en' anteckning i OD 25 september 1900 säger sig Strindberg ha 
skrivit Gustaf Adolf »på god tro, att jag skulle bilägga gamla stridig
heter.» Några dagar senare gör han några notater med anledning av att 
Wirséns recension i Vårt Land kommit. Den 30 september gör han 
den förhoppningsfulla anteckning som tidigare citerats om att Wirsén 
skulle ha låtit blidka sig, men dagen därefter har han fått veta att 
Wirsén »rasat». 

Wirséns båda recensioner av Gustaf Adolf skiljer sig från alla övriga 
just genom sina oresonliga angrepp. Det finns ingenting gott att säga 
om Strindbergs nya drama: »det enda betydande i detta drama är 
omfånget» (Vårt Land 28.9.1900). Skälet till Wirséns vrede är uppen
bart: 

Allra värst blifv er det, när en godtycklig och bizarr dramaturg tager sig för att 
behandla ämnen och personer, hvilka för en nation äro af ålder kända och 
kära, ja me r än mycket annat dyrbara. Förgripe r han sig på dylika bilder, har 
han förgripit sig på folket själft, och hans tillta g bör på det allvarsammaste 
tillrättavisas. (Ibid.) 

Det är alltså fråga om ett förnedrande av de fosterländska minnena 
att framställa dem som Strindberg gjort, och sin recension i Post- och 
Inrikes Tidningar inleder Wirsén med ett Hamletcitat som direkt upp
manar Strindberg att avlägsna sina tassar från den svenska historien: 
»'Away thy hand!'» (PoIT 29.9.1900.) 

Wirsén retar sig inte bara på att Gustaf Adolf saknar den rätta 
styrkan och handlingskraften. Han störs också av att personkarak-
täristiken inte är entydig, vilket bara kan läsas som en kritik av att 
huvudpersonen förändras och utvecklas under dramats gång. Wirsén 
uppfattar ingen utveckling i historiens bild av Gustaf Adolfs-gestalten, 
och frågan är väl rentav om han överhuvudtaget accepterar tanken på 
att historiska karaktärer kan uppfattas som föränderliga. De populära 
historieskrivarna försökte ofta karaktärisera historiska gestalter i 
schablonartade och sammanfattande textavsnitt där de framträdde 
som avrundade och slutna helheter. De historiska gestalterna blir där
igenom konstanta och emblematiska. Wirsén verkar möta Gustaf 
Adolf med samma förutsättning. Accepterar man inte tanken på att 
Gustaf Adolf utvecklas och förändras under dramats gång, utan 
försöker gjuta samman all information om honom till en statisk bild, 
blir konsekvensen att han framstår just så rörig, osammanhängande 
och osannolik som han blir för Wirsén. Strindberg hade alltså kapitalt 
misslyckats i sin strävan att övertyga Svenska akademins stränge sekre
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terare, och den avgörande stötestenen var skildringen av dramats 
centralgestalt. 

Ingen annan kritiker krävde däremot panegyriska inslag i ett 
historiedramas personskildring. Trots detta sönderfaller recensent
kåren i två olika grupper i sin uppskattning av Strindbergs Gustaf 
Adolf, varvid de liberala och socialdemokratiska kritikerna i Dagens 
Nyheter, Social-Demokraten, Stockholms-Tidningen och Aftonbladet 
bildar en grupp och de konservativa eller 90-talistiskt färgade i Nya 
Dagligt Allehanda, Svenska Dagbladet, Stockholms Dagblad och 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning en annan. De förstnämnda 
är de som mest oreserverat accepterar Strindbergs framställningssätt. 
De visar förståelse för sättet att skildra Gustaf Adolf som människa 
under utveckling och tar mer eller mindre explicit fram ansatserna till 
vandringsdramekomposition och bildningsvandring. 

Alfred Lindqvist i Stockholms-Tidningen noterar visserligen att de 
dramatiska gestalterna i Gustaf Adolf inte är trogna mot de allmänna 
uppfattningarna om dem och att den historiska troheten därvid 
kommit i kläm, men ett skönlitterärt verk behöver inte bedömas ut
ifrån sådana kriterier: 

Låter man åter dikt vara dikt och vill tillerkänna skalden rättighet att efter sin 
individuella uppfattning och i den anda, hvari diktverket koncipierats, skapa 
nya personligheter, eller åtminstone personligheter med nytillkomna indivi
duella drag, äfven af allmänt kända sådana, kan ej förnekas, att Strindbergs 
genialiska lek med historien erbjuder ett rikt fält för intressant psykologisk 
iakttagelse (StT 17.9.1900). 

Lindqvist uppfattar inte Gustaf Adolf som ett »drama i vanlig bemär
kelse» (ibid), utan som en rad situationsbilder med Gustaf Adolf som 
medelpunkt. Sekvensföljden motiveras därvid inte av någon sedvanlig 
»handling» utan av konungens utveckling. 

Även Georg Nordensvan, som nu flyttat till Dagens Nyheter, och 
J A Runström, som efterträtt honom i Aftonbladet, låter i sina tolk
ningar vandringsdramemönstret från Till Damaskus skymta i bak
grunden, dock utan att direkt nämna detta tidigare strindbergsdrama. 
Nordensvan betecknar gestalterna i Gustaf Adolf som »nutidsmänni
skor» (DN 16.9.1900), vilka märkvärdigt fria från kunskap och insikter 
går från tavla till tavla och gör nya erfarenheter. Runström anser 
dramats själva ämne vara mera episkt än dramatiskt, och analysen av 
kompositionen sammanfattas i formuleringar som skulle ha kunnat 
gälla Till Damaskus : 

Detta dramas medelpunkt är konungen. Han sjelf är den egentlige dramatiske 
personen i stycket; i hans själ utspelas dess handling, föregår dess utveckling — 
de yttre händelserna och den mångfald af personer, som grupperar sig kring 
denna hufvudgestalt, äro endast till för att från olika synpunkter belysa den
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samma, dess inre beskaffenhet och dess återverkan på den omgifvande verlden. 
(AB 18.9.1900.) 

Med en senare utvecklings facit i sin hand har Peter Szondi under 
rubriken »Dramats kris» placerat in Strindberg och några andra sekel
skiftesdramatiker som övergångsgestalter, transitörer av en äldre på 
mellanmänskliga relationer baserad dramatiks förvandling till 1900-
talsmodern episk dramatik. Strindberg får därvid sin speciella roll 
genom att rikta intresset mot en inre verklighet. Genom koncentration 
på en central gestalt skildrar han en själslig förvandling. Den enskilda 
individen ställs därmed på ett förstärkt sätt i fokus för intresset. Szondis 
Strindbergsanalys baseras främst på dramer som Till Damaskus, Ett 
drömspel och Spöksonaten, men vi ser alltså hur redan några samtida 
recensenter ansatsvis kunde formulera en besläktad förståelse av 
Gustaf Adolf. 

Genom sin karaktär av historiedrama binds dock Gustaf Adolf 
också till ett annat sammanhang, och den andra gruppen av kritiker 
fann det svårt att sammanjämka skildringen av människan Gustaf 
Adolf med hans roll som kung och fältherre. Det är därvid inte fråga 
om att förneka den dramatiske författaren rätten att skildra historiska 
gestalter som levande människor. Vare sig Arvid Axelsson, Oscar 
Levertin, Karl Warburg eller Sven Söderman kräver någon mekanisk 
patriotisk glorifiering. De vill däremot inte acceptera en människo
skildring som inte är trovärdig i förhållande till den historiska rollen. 
Vi känner igen detta argumentationssätt från Rydells skildring av 
kraven på historisk dramatik vid 1800-talets mitt. Karaktärerna skulle 
präglas av sin historiska mission. 

Axelsson i Nya Dagligt Allehanda säger sig uttryckligen veta att 
principen bakom Strindbergs typ av historiedramatik är att skildra de 
historiska gestalterna som levande människor, men han anser att 
huvudpersonen i Gustaf Adolf är så svag, att han omöjligt kan bli 
trovärdig som krigare och statsman. Han är inte kung utan bara »'hvar-
dagsmänniska'» (NDA 20.9.1900), till råga på allt närmast en känslig 
1900-talsmänniska. Oscar Levertin tycker att Gustaf Adolf snarast 
verkar vara »en vek poet» (SvD 20.9.1900), och Sven Söderman 
skriver : 

Med e tt ord, den Gustaf Adolf, vi varit vana att se, är här utplånad, och detta 
skulle ur rent konstnärlig synpunkt icke betydt så mycket, om endast hans 
ställföreträdare hade varit en verklig personlighet, som visste hvad han ville, 
som ville något stort, och som hade respekt för sig sjelf. (StD 23.9.1900.) 

Det är alltså inte nödvändigt med någon spegelbildsmässig anslutning 
till historieskrivningen, men man efterlyser det kungliga i betydelsen 
kraft, styrka och beslutsamhet. Det behöver inte vara slavisk historie
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trohet och det behöver inte vara panegyrik, men den människa som 
skildras är kung och krigare och måste präglas av detta. I historiska 
kungadramer blir detta ytterst en fråga om valet mellan att gestalta 
en individs själsliga mönster eller att gestalta statsaffärer. Denna fråge
ställning skulle senare under hösten 1900 explicit tas upp av Harald 
Hjärne i en genomgång av Strindbergs historiska dramatik, men de 
fyra nämnda recensenterna går före med besläktade synpunkter. 

De två grupperingar bland Gustaf Adolfs bedömare som här angivits 
skiljer sig i någon väsentlig utsträckning bara ifråga om uppfattningen 
av centralgestalten. Utom av Wirsén får dramats övriga inslag rikligt 
med beröm. Runström i Aftonbladet talar om en »historiemålning i 
stor stil» (18.9.1900), Levertin tycker att Gustaf Adolf är e tt »stort 
krigs- och folkspel» (SvD 20.9.1900) och Söderman fängslas av »en 
fullhet och bredd i handlingens gång, som stundom verkar mäktigt» 
(StD 23.9.1900). Ifråga om den breda historieskildringen har alltså 
Strindbergs omfattande studier inför Gustaf Adolf avsatt resultat 
som vunnit allmänt erkännande. Hans uttalade ambitioner med 
dramat har på detta område nått framgång hos kritikerna. Det är bara 
själva titelgestalten som orsakar någon egentlig diskussion i samtiden. 

Den mest omfattande samtida genomgången av Gustaf Adolf gjordes 
i Nordisk tidskrift nr 7 av den unge Erik Hedén. Margaretha Fahlgren, 
som skildrat Hedéns kritikergärning, antar att artikeln hänger samman 
med Hedéns föredragsverksamhet i Verdandi. Hans litteraturkritik 
var annars ännu begränsad till enstaka artiklar i Upsala Nya Tidning. 

Hedéns anslag och utgångspunkt är »personlighetens förhärskande 
ställning» (Nordisk tidskrift 7/1900, s 559) inom konsten. Därmed 
menar han både att den särpräglade personligheten oftare producerar 
intressant konst och att det i verket är skildringen av mänskliga indi
vider som griper mest. Båda dessa betydelser appliceras sedan på 
Gustaf Adolf. 

Ifråga om de litterära gestalterna anser Hedén att det skett en påtag
lig förändring i Strindbergs historiska författarskap. Från en tidigare 
ambition att teckna hela folket i dess kollektiva utveckling i uttrycklig 
kritik mot Geijer har Strindberg vid sekelskiftet själv övergått till att 
rikta uppmärksamheten mot kungarna och de ledande männen: »Ty 
det som nu mest intresserar Strindberg, är ej de sociala problemen, det 
är individen, individen under 'makternas' tuktan.» (Ibid, s 561.) Till 
den ändan har Strindberg avvikit från historiens bild av Gustaf II Adolf. 
Det är inte handlings- och kraftmänniskan, maktpolitikern och militär
strategen vi möter. Istället präglas dramats titelgestalt av en andlig 
storhet: »Och Strindberg har i stället för hvad han beröfvat kungen 
gett honom en djuptänkthetens och själfförsakelsens storhet, som 
verkligen kan uppväga en och annan uteblifven bravad.» (Ibid, s 566.) 
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Att avvika från den historiska mallen är för Hedén fullt acceptabelt 
så längé resultatet blir intressant och betydelsebärande. Han anser att 
Strindberg i Gustaf Adolf därvid bära lyckats med titelgestalten. 
Övriga gestalter är inte bara ohistoriska. De saknar även egen karaktär. 
Av denna enkla iakttagelse drar Hedén en intressant slutsats. Han 
anser att Strindbergs ogenomförda individualisering av bipersonerna 
hänger samman med att författarens egen särpräglade karaktär oupp
hörligen bryter fram i texten: 

När Strindberg vill ha fram ett eget resonemang, när han behöfv er en tanke 
eller en handling för dramats fortgång och inte har tillhands någon person, 
hvilkens karaktär gör honom lämplig att uttala eller utföra den, väljer han helt 
simpelt en olämplig. Med andra ord, framställningen blir episk, det är författa
ren som berättar, icke själfständiga personer som handla. [---] Strindberg 
måste tala, oupphörligt själf tala, när han diktar. Gång på gång höra vi hans 
egen stämma me d det egendomliga tonfall, vi känn a så väl frå n de sista åren. 
(Ibid, s 567.) 

Hedén väljer visserligen mindre övertygande exempel för sin tes, men 
vi ser ändå hur även denna samtida kritiker kunde formulera en 
förståelse av Gustaf Adolf som påminner om Szondis tankegångar. 
Genom att skeendet inte drivs framåt av inomdramatiskt definierade 
och karaktäriserade personers förhållande till varandra blir dramat 
episkt. Hedén tycker sig rentav i texten kunna iaktta författaren själv 
som ett organiserande berättaijag. Samma iakttagelse görs om mängden 
av meddelade historiska fakta. Vissa saker vill Strindberg nödvändigt 
berätta, trots att de inte gestaltas i dramat och trots att det inte finns 
någon lämplig person för deras relaterande. Även detta blir delar i ett 
episkt framställningssätt. 

Strindbergs historiska dramer skulle komma att granskas även från 
fackhistoriskt håll. Svenska Dagbladet publicerade den 15 november 
1900 en lång artikel av historieprofessorn Harald Hjärne, sekelskiftets 
ledande historieforskare. Rolf Torstendahl har i sin bok om den 
svenska historieforskningens utveckling under 1800-talet karaktärise
rat Hjärne som en starkt statscentrerad forskare. Alltsedan Geijer 
hade svensk historieforskning koncentrerat intresset på statsaffärerna 
och den politiska historien. Det var något av ett nödvändigt signum 
på vetenskaplighet hos en historiker att han bedrev forskning just 
omkring sådana problem. Även om Hjärne utvecklat sin vetenskap 
med en ökad källkritisk stringens och ett ökat materialmedvetande, 
menar Torstendahl att han var ännu mer statscentrerad än sina närmast 
föregående kollegor. Enligt Hjärnes uppfattning kunde inget folk leva 
utan statsmakt, och eftersom staten var en historisk och politisk 
nödvändighet måste den också vara den självklara utgångspunkten för 
historieskrivningen. 
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I sin kritik av Strindbergs historiska dramatik fäster Hjärne inget 
större avseende vid frågor som korrekt kronologi och tidsanda, huru
vida de dramatiska gestalterna troget återger vissa specifika historiska 
gestalter i en viss historisk tid och med vissa historiskt bestämda 
värderingar och tänkesätt. Detta är inte historiedramats uppgift: 

Men in tet historiskt skådespel stupar på sådant. Vilja vi ha reda på, huru det 
verkligen gick till fordomdags, då ha vi att gå till de sannskyldiga källorna och 
deras vetenskapliga bearbetning. På teatern kunna vi aldrig få några historiska 
kurser, och de läromästare, som där uppträdt i sådant syfte, ha alla jämmer-
ligen misslyckats. (SvD 15.11.1900.) 

Vad gäller den historiska korrektheten är historieprofessorn villig ge 
den skönlitteräre författaren stor frihet. Felet med Strindbergs histo
riska dramer är inte bristen på korrekt skildrad medeltid eller 1500-
tal eller 1600-tal. Bristerna finns i intresseinriktningen, i valet av vad 
som ställs i fokus för den dramatiska gestaltningen. Hjärne saknar 
kort sagt statsaffärer och personer skildrade som statsmän: 

Strindbergs diktarlynne är, om något, opolitiskt och antisocialt. Hans s. k. 
historiska skådespel handla blott till namnet om våra gamla kungar eller om 
några k ungar alls. F igurerna dväljas alla i de privata och subjektiva känslomas 
atmosfär, och det kannstöpes bara i storpolitik som om främmande ting. (Ibid. 
Min kursivering.) 

Hjärne säger klart ut att Strindberg uppenbarligen inte haft för avsikt 
att skända de historiska minnena. Han har stöpt om dem »efter sitt 
eget beläte» (ibid). Att de gör »intryck såsom diminutiva Strindbergs
vålnader i förkortning» (ibid), ska emellertid inte tolkas som svart
målning utan som bristande framhävande av deras roller som statsmän. 
Även Hjärne uppfattar Strindbergs historiedramatiska gestalter som 
nervsvaga och utan kunglig handlingskraft. 

För Harald Hjärne är det alltså inte så viktigt om ett historiskt 
drama ger en trovärdig gestaltning av en viss kung och en viss speciell 
fas i en given stats utveckling. Det centrala är att genren ställer sig till 
förfogande för diskussion av just denna sorts företeelser överhuvud
taget. Strindbergs misslyckande består inte i att han i t ex Gustaf 
Adolf inte korrekt skildrat Gustaf II Adolf och 30-åriga kriget utan i 
att han inte skildrat någon kung och några statsaktioner alls. Det har 
istället blivit en personlig och privatpsykologiskt mänsklig problematik 
som kommit att framhävas. 

Hjärne systematiserar i sin artikel uppfattningar som uppenbart 
delades av de litteraturkritiker som ifrågasatt Strindbergs gestaltning 
av centralgestalten i Gustaf Adolf. Hans artikel ställer också för ett 
ögonblick den akademiska historieforskningen och den historiska 
litteraturen bredvid varandra. I ett större tidsperspektiv har Torsten
dahl visat hur 1800-talets senare del förde med sig en förändrad och 
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differentierad historieforskning. Den statsidealistiska historieskriv
ningens inriktning mot den politiska historien fördes framåt sekel
skiftet vidare av forskare som just Harald Hjärne, för vilka förståelsen 
av staten alltfort utgjorde den grundläggande förutsättningen för all 
historieskrivning och historieanalys. Samtidigt hade denna inriktning 
börjat ifrågasättas av t ex Hans Hildebrand med sitt kulturhistoriska 
intresse, Hans Forssell med upptagandet av den ekonomiska historien 
och Alfred Gustaf Ahlqvist som riktade sitt arbete mot de historiska 
gestalternas personliga biografier. 

Strindberg hade vid 1880-talets böljan försökt sig på att skriva 
kulturhistoria, om än från radikala utgångspunkter som Hildebrand 
inte accepterade. Han hade då råkat in i en debatt som tangerade en 
akademisk diskussion om statshistoriens respektive kulturhistoriens 
berättigande. Vid sekelskiftet skrev han historiska dramer som mera 
gestaltade svenska historiens kungar i personliga förhållanden än som 
inslag i statshistorien. 

Lika väl som de nya ansatserna i historieforskningen kan Strind
bergs historiska författarskap ses som inslag i utvecklingen mot en ny 
historieförståelse överhuvud, en utveckling som innebar att den en
skilda människan hotade staten som förståelsens utgångspunkt. Denna 
förändrade historiesyn hänger i sin tur intimt samman med en för
ändrad allmän världssyn med en allmänt stegrad betoning av individen. 
Det generella sammanhanget för detta är givetvis den samhällsutveck
ling i stort där ett samhälle präglat av privata initiativ sedan lång tid 
varit på väg att ersätta ett samhälle som fått sin prägel av en stark 
centralstat. 

Genom samtidens reaktioner har vi fått redskap att förstå på vad 
sätt Strindbergs projekt med Gustaf Adolf brast. Trots avståndet till 
det tidiga 1880-talets barrikadstormande, trots den fosterländska 
känslan vid hemkomsten och trots den uttalade nationella ambitionen 
var hans författarskap på ett grundläggande sätt bestämt av en ny tid. 
Hur han än offrade dramats spelbarhet för utrymme och fullständig
het, hur mycket han än studerade sitt ämne och noggrant bearbetade 
de kronologiska detaljerna, hur villig han än var att göra »rätt» t om 
i Wirséns inskränkta mening, kunde Strindberg bara skriva historia i 
form av historier om enskilda människor. 
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NOTER 

August Strindbergs hemkomst 

1 Tex Waldemar Biilow, Från Strindbergs Lundatid, Idun 31.10.1915, Johan 
Mortensen (1931) och Axel Herrlin (1936). Gunnar Brandell har nyligen 
återvänt till ämnet i Strindberg - ett författarliv,3, Sthlm 1983. 

2 Brev till Albert Ranft 9.5.1897 (Brev XII, s 108). Se även Ockulta dagboken 
för samma dag. 

3 Brev till Gustaf af Geijerstam 8.6. och 15.6.1897 (Brev XII, s 114 f). 

4 Se brev till Gustaf af Geijerstam 13.9., 13.10., 20.10., 30.10., 1.11. och 
7.11.1897. Till Axel Herrlin 22.9., 23.10., 2.11., 3.11. och 4.11.1897. Till 
Kerstin Strindberg 11.10.1897. Till Waldemar Biilow 16.10.1897 och till 
Pehr Staaff 2.11.1897 (Brev XII, ss 161, 167, 175 f, 178 f, 181 f, 188, 190, 
192, 196 f och 200). Se även Stockenström 1972, s 209. 

5 OD 27.11.1897 och Strindbergs brev till Geijerstam 4.12.1897 (Brev XII, 
s 229). 

6 Nordensvan 2 1918, s 436 samt Michal. 

7 Brev XII, s 273. 

8 Ibid, s 308 f. 

9 Brev till Waldemar Biilow 8.1 0.1898 (Brev XIII, s 14). Se även Stockenström 
1972, s 350. 

10 Även här finns den slutliga titeln, Folkungasagan, tillagd i efterhand. 

11 Brev till Gustaf af Geijerstam 24.2.1899 (Brev XIII, s 97). 

12 Brev XIII, ss 109 oçh 123. 

13 Ibid, s 128. 

14 Torsten Ekluhd delar Pauls uppfattning (Eklund 1948, s 225). Johan 
Mortensen har rest anspråk på att vara den som gett Strindberg idén att 
övergå till historisk dramatik (Mortensen 1931, s 60 f). Mortensens argumen
tation är kronologiskt diffus, och det faktum att Strindberg skrev brev i 
ärendet redan under parisvistelsen vederlägger Mortensens anspråk. 

15 KB :s Strindbergssamling foliokartong 1:1. 

16 Uddgrens intervju trycktes i SvD 21.1.1899. Han har sedan berättat om 
besöket även i sina båda strindbergsböcker, Boken om Strindberg, Gbg 1912 
och Andra boken om Strindberg, Gbg 1912. 

17 Senare t ex också i brev till Kerstin Strindberg 20.5. och till Håkan Gillberg 
8.7. (Brev XIII, ss 138 och 162). 
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18 Brev till Gustaf af Geijerstam 29.4.1899 (Brev XIII, s 130). 

19 Ollen 1941, s 138. Se även samme författares Strindberg i Furusund, Ord & 
Büd 1942. 

20 Av Eklu nd daterade 27.6.1899. Liknande formuleringar i brev till Waldemar 
Biilow 29.6. och till Nils Andersson 4.7.1899 (Brev XIII, s 157 f). 

21 6.7.1899. Även brev till Kerstin Strindberg 8.7. och till Nils Andersson 
14.7.1899 (Brev XIII, ss 161 och 165). 

22 Arbetet på Erik XIV nämns i OD också 15.7.1899. Se även brev till Gustaf af 
Geijerstam 29.6., 1.8. och 2.8.1899. Till Nils Andersson 4.7. och 14.7.1899. 
Till Adolf Strömstedt 6.7.1899. Till Kerstin Strindberg 8.7.1899 och till 
Peter Nansen 14.7.1899 (Brev XIII, ss 156, 158, 160, 162, 165 ff och 172 f). 

23 KB :s Strindbergssamling foliokartong 1:1. 

24 Stockenström 1970, s 23. 

25 »Återkommer till Trilogi-iden! Hvarför ej sammantrycka Vasasagan I, II, III» 
(Brev XIII, s 176). 

26 Herrlin 1936, s 108 f. 

27 KB :s Strindbergssamling foliokartong 2:2. 

28 Lindström 1977, s 153. 

29 Lamm 2 1926, s 188. Eklund i not till det citerade brevet. 

30 Så t ex i ett av utkasten till Gustaf Adolf (nr 8 i appendix). 

31 KB:s Strindbergssamling foliokartong 4:20. 

32 Det kunde vara f restande att tro, att manuskript med v/m 1897 är äldre än 
sådana med v/m 1898. Så är emellertid inte genomgående fallet. Strindbergs 
innehav av papper med v/m 1897 verkar ha inskränkt sig till ett begränsat 
parti, sannolikt införskaffat under senvåren 1899. Papper med v/m 1898 
förekommer i betydligt större mängd både tidigare och senare. 

Bland de fåtaliga utkasten till Brott och brott (KB:s Strindbergssamling 
foliokartong 4:1) förekommer ett ark med v/m 1895 och ett med v/m 1898. 
Därtill ett ark av fa brikat Van Gelder Zonen. Ms till Brott och brott (Göte
borgs UB) är i sin helhet skrivet på papper med v/m 1895. Utkasten till 
Folkungasagan (KB:s Strindbergssamling foliokartong 1:4) har ungefär hälf
ten vardera av papper med v/m 1895 och 1898. Dessutom tre ark Van Gelder 
Zonen. Ms till Folkungasagan (Drottningholms teatermuseum) är till 72% 
på papper med v/m 1895 och återstoden på 1898. Bland utkasten till Gustaf 
Vasa (KB:s Strindbergssamling foliokartong 1:8) finns ett papper med v/m 
1895, lOmed 1898 och ett Van Gelder Zonen. Därmed är papperen med v/m 
1895 slut i Strindbergs produktion. OD är skriven på 1895 tom 9.3.1899 
och i fortsättningen på 1898. Ms t ill Gustaf Vasa (KB) är nästan helt på 
papper med v/m 1898. Endast ett titelblad som ej är sammanbundet med 
manuskriptets huvuddel avviker. Det har v/m 1897, vilket är det tidigaste 
belägget på ett papper med detta årtal. Utkasten till Erik XIV (KB:s Strind
bergssamling foliokartong 1:9) har hälften vardera, tre 1898 och två 1897. 
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Även ms till Erik XIV (Nordiska museets arkiv) har dessa proportioner, 59 % 
1898 och 41 % 1897. Bland utkasten till Karl IX (KB:s Strindbergssamling 
foliokartong 2:2) väger de t också ganska jämnt, fem papper med 1898 och 
tre med 1897. I de rikhaltiga utkasten till Gustaf Adolf (KB:s Strindbergs
samling foliokartong 2:3) börjar däremot v/m 1898 åter dominera med 81 % 
av pap peren mot bara 19 % för 1897.1 ms till Gustaf Adolf (KB) slutligen är 
dominansen ännu större. 92% av papperen har v/m med årtalet 1898 mot 
8% för 1897. 

Proportionen mellan vattenmärkenas årtal i utkasten till Sommarsagan 
stämmer som synes väl med proportionerna hos de manuskriptgrupper som 
med säkerhet tillkommit under sommaren 1899, dvs utkast och ms till Erik 
XIV samt utkast till Karl IX. 

33 KB:s Strindbergssamling foliokartong 3 :17. 

34 OD 5.8. och 6.8.1899. 

35 OD 19.8.1899. Brev till Gustaf af Geijerstam samma dag (Brev XIII, s 182). 

36 Brev till Nils Andersson 9.9., 3.10. och 8.10.1899. Till Waldemar Bülow 
12.9.1899 (Brev XIII, ss 196 ff, 206 och 209). 

37 Brevkort till Gustaf af Geijerstam poststämplat 13.10.1899 (Brev XIII, s 215). 

38 Johan III, den kung som kan tyckas ha stått närmast i tur för dramatisk 
behandling, sedan Erik XIV fullbordats, verkar ha väckt endast förstrött 
intresse från Strindbergs sida. Han finns inte heller nämnd på någon av 
listorna över planerade historiska skådespel. I KB:s Strindbergssamling finns 
tre blad utkast till ett drama om Johan III bevarade (foliokartong 2:1). Ett 
av dessa har emellertid tillverkningsåret 1900 i v/m. Detta papper kan alltså 
tidigast ha använts det året. Det enda indicium som finns för att Strindberg 
redan efter författandet av Erik XIV och innan skissandet på Karl IX skulle 
ha planerat ett drama om Johan III är ett med krita textat stort J på ett av 
utkastbladen till Karl IX. Bokstaven är så placerad på papperet att den kan 
ha varit tänkt som begynnelsebokstav i en titel som aldrig ens skrivits färdig. 

Före landsflykten 

1 Se tex Montgomery 1947, s 181. 

2 Rydén 1974, s 11 f. Se även Tjäder 1982, s 53 ff och 96 f. 

3 Se tex Förser, Olsson & Tjäder 1975, s 191 f. 

4 Ahlström 1947, s 342 ff. 

5 Ibid, s 244. 

6 Tingsten 1969, s 121 f. 

7 Om Mäster Olofs öden under 1870-talet kan man läsa t ex i Hagsten I 1951, 
s 444 ff, Hans Baude Strindberg, Hedberg och Mäster Olof, Ord & Bild 1956 
samt i August Strindbergs Mäster Olof utgiven av Carl Reinho ld Smedmark, 
Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet XIX, tredje häftet, 
Sthlm 1957. 
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8 Uppgifter om Mankell har meddelats av Lagercrantz 1953, s 5 ff. 

9 Om denna artikel och den debatt den startade ur ett strindbergsperspektiv 
utförligast i Lagercrantz 1953. Se även Boëthius 1969, s 214 f och Lager
crantz 1979,s 121. 

10 Artiklar i debatten har förtecknats av Lagercrantz 1953, s 6, Boëthius 1969, 
s 468 och även i ingressen till Odhners svarsartikel. 

11 Dateringen styrks av ett brev till Pehr Staaff 10.6.1883 (Brev III, s 254). 
Dikten utförligast analyserad av Lagercrantz 1953. 

12 Om detta verk och dess genre se Lundmark 1944. Boëthius 1969 berör något 
linjerna i den debatt som följde samt analyserar kvinnosynen. I Edqvist 
1961 finns en idéhistorisk analys och hos Söderström 1972a utreds Strind
bergs samarbete med huvudillustratören, Carl Larsson. 

13 Se Torstendahl 1964, s 328 ff. 

14 Dessa baksidestexter förekommer sällan i bundna exemplar av Svenska folket 
men har tidigare i sin helhet återgivits av Lundmark 1944. 

15 Boëthius 1969 uppger (s 469) att Strindberg själv skulle ha skrivit ett inlägg 
i AB denna dag, men det är egentligen bara fråga om att tidningen trycker av 
den del av an dra häftets baksidestext som gäller den egna recensionen och 
därtill fogar redaktionens kommentarer. 

16 Signaturen -rn. Pseudonymen upplöst av Lagercrantz 1979, sill. 

Sekelskiftet 

1 Montgomery 1947, s 181. 

2 Hammarström 1970, s 13. 

3 Om detta se Björck 1946, s 53 ff. 

4 På analogt sätt kan begreppet »den teatrala institutionen» formeras. Se t ex 
Sverker R Ek i forskningsrapporten Teater i Göteborg 1910-1975,1, Umeå 
1978, s 14 ff och Rosenqvist 1982, s 243 f. 

5 Rydén 1974, s 11 f. 

6 Brev XIII, s 23 f. Märk även Eklunds kommentar. 

7 23. och 30.10.1898. Brev XIII, ss 23, 26. 

8 Se brev till Gustaf af Geijerstam 12., 15., 17., 20., 21., 24. och 25.11.1898 
(Brev XIII, ss 36f,39ff). 

9 Se brev till Gustaf af Geijerstam 21. och 24.11.1898 (Brev XIII, s 44 f). 
Märk även Eklunds kommentar. 

10 Brev till Greta Strindberg 6.2.1899 (Brev XIII, s 87). 

11 Om Samlade romaner och berättelser se brev till Gustaf af Geijerstam 14., 
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28. och 29.4.1899. Till Greta Strindberg 6.2. och 11.4.1899. Tül Karin, 
Greta och Hans Strindberg 5.5.1899 samt till Karl Otto Bonnier 3.5.1899 
(Brev XIII,, ss 87, 127 ff). Märk även Eklunds kommentarer. 

12 Brev XIII, s 131 f, Eklunds kommentar. 

13 Brev XIII, s 140, Eklunds kommentar. 

14 Brev till barnen i Finland 10.4.1900 (Brev XIII, s 263 f). 

15 Rosenqvist 1980, s 217. Redovisningen till Staaff i ett brev 22.3.1900 (Brev 
XIII, s 261). 

16 Skildringar av de kungliga te atrarnas uppkomst finns bl a hos Bergman 1963, 
,, Richardson 1966 och Torsslow 1975. Fakta till den fortsatta framställningen 

är i stor utsträckning hämtade från dessa verk. 

17 Om kontraktet med Stjernström se Stribolt 1982, s 162 ff. 

18 Josephsons avhopp verkar kunna sättas i samband med Erik af Edholms till
träde som chef för de kungliga teatrarna 1.7.1866. Han avgick visserligen 
inte förrän 1868, sedan han förvägrats ett nytt treårskontrakt och endast 
erbjudits ett ettårigt, men samarbetssvårigheter hade redan tidigare före
kommit. Nordensvan II 1918, s 253 ff. 

19 Offenbachoperetternas tvivelaktiga rykte höll i sig länge. När Kungliga teatern 
1921 spelade Orfeus i underjorden med Max Reinhardt som gästregissör 
väckte programvalet, trots regissörens internationella status, fortfarande 
debatt. 

20 Stribolt 1982, s 16Iff. 

21 Denna framställning bygger på Richardson 1966 som bl a andragit ett samtida 
brev från Gustaf af Geijerstam till dennes föräldrar, där det hävdas att det 
verkligen var opinionen som fällde avgörandet till Josephsons och Holmquists 
fördel (s 20). 

22 Efter Personnes tid kom Fredriksson tillbaka men då som sin egen d irektör. 
Från 1904 till 1907 hade han teatern på personlig entreprenad. Hösten 1907 
användes gamla Dramaten som repetitionslokal av de n ensemble som i feb
ruari 1908 invigde den nya Dramatenbyggnaden. 

23 Torsslow 1975, s 241 ff. Jfr Bergman 1963, s 62 ff. 

24 Nordqvist avsattes emellertid 1892 som ett resultat av personalprotester. 
Axel Buren blev därefter operachef. 

25 I själva verket rörde det sig om två konsortier, sannolikt sammanhållna genom 
Wallenbergs engagemang i båda, dels ett som ledde själva byggandet, dels ett 
bankkonsortium som övertog det obligationslån som gavs ut för att finansiera 
bygget. Den teaterhistoriska forskningen har visat ringa in tresse för Wallen
bergs och övriga k onsortiemedlemmars motiv till det unika initiativet. Stri
bolt 1982, som utförligt behandlat byggnationen ur arkitektonisk synvinkel, 
har helt lämnat denna fråga därhän. Byggnadsprojektets ekonomiska aspekter 
har skildrats i en 60-poängsuppsats i teatervetenskap vid Stockholms univer
sitet 1983 av Enrique Noguiera. 
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26 »En av hans första åtgärder hade varit den att införa ordning vid repetitionerna. 
Han stängde dörrarna för de utomstående, som förut haft tillträde till scenen 
och som störde arbetet. [---] Han fordrade, att skådespelarna skulle kunna 
sina roller vid första repetitionen, då styresmannen mötte med sceneriet 
fullt färdigt. [---] Nu infördes generalrepetition i kostym och med alla deko
rationer och rekvisita» (Nordensvan II 1918, s 181 f). Bournonvilles organi
sationsreformer verkar inte ha givit bestående resultat. Lindberg 1943 berättar 
hur August Lindberg, när han spelåret 1884/85 tjänstgjorde som intendent 
på Kunglig Dramatiska teatern, åter var tvungen att vidta åtgärder mot alla 
utomstående som beredde sig tillträde till scenen under repetitionerna. 

27 Djurgårdsteatern hade startat redan 1801. Detta förklaras av att Djurgården 
då ännu låg utanför stadsgränsen och därför inte omfattades av teatermono
polet i huvudstaden. 

Bland det senare 1800-talets privatteatrar i Stockholm kan nämnas: La 
Croix' salong vid Brunkebergstorg med start 1853, Ladugårdslandsteatern, 
senare Folkteatern, vid nuvarande Östermalmstorg med start 1856, Nya 
teatern, senare Mindre teatern (den sk Hammer ska ladan), vid södra Blasie-
holmshamnen med start 1867, Alhambra på Djurgården med start 1871, 
Blancheteatern i Kungsträdgården med start 1879 och Vasateatern på Vasa
gatan med start 1886. 

28 På exekutivauktionen 20.12.1889 köptes teatern egentligen av grosshandlaren 
J Seligman, men detta verkar ha varit ett bulvanköp. Redan 31.1.1890 sålde 
nämligen Seligman för samma köpeskilling, 400 000 kr, till K A Wallenberg, 
J W Smitt och Isaac Hirsch. Torsslow 1975 anger (s 57) med stöd av Norden
svan a tt Smitt själv skulle ha fungerat som bulvan, men den förste köparen 
var a lltså Seligman. Den 12.6.1891 undertecknades hyreskontrakt mellan de 
nya ägarna och finansdepartementet. Hyran bestämdes till 35 000 kr/år och 
ägarna förband sig att sälja teatern till den köpare finansdepartementet 
anvisade för 440 000 kr. Kontraktet prolongerades sedermera, varvid den 
eventuella köpesumman höjdes till 450 000 kr. Kopior av köp e- och hyres-
handlingarna finns i Ranft-samlingen på DTM. 

29 Sammanfattande omdöme om Josephson t ex hos Bergman 1966, s 266. 

30 Den enda repertoarförteckning som kan bedömas som fullständig är Michals. 
Den är emellertid alfabetiskt uppställd efter pjästitlar och omfattar periodens 
samtliga stockholmsteatrar. Det krävs en mycket omfattande bearbetning 
för att kunna urskilja en enskild teaters repertoar. En teatervis och kronolo
gisk omstrukturering av såväl Michals som Dahlgrens repertoarförteckningar 
pågår vid Umeå universitet inom ramen för forskningsprojektet »Den svenska 
nationalscenen». Resultatet beräknas vara tillgängligt 1 985. 

31 Detta kommer att belysas i Per Ringbys avhandling om Molander. 

32 Uppfattningen styrks emellertid av Lindberg 1943 som genom citat ur 
August Lindbergs anteckningar bekräftar, att Josephson kunde tillåta sig att 
trötta ut skådespelarna med helnattsrepeti tioner tom natten före en premiär 
(s 47). 

33 Memoarerna trycktes 1928 efter Ranfts slutliga konkurs och efter det att 
han från 10-talets slut utsatts för en allt skarpare kritik från den nya teater
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generationen, särskilt Per Lindberg. Behovet att rättfärdiga den egna livs
gärningen måste ha känts starkt för Albert Ranft, när han skrev ned sina 
minnen. . 

34 Lindberg 1943, s 101 f. 

35 Ibid, s 318. 

36 Köpesumman var 153 000 kr. Kopia i Ranft-samlingen på DTM. 

37 Lånet beviljades redan 3.5.1898, bara en vecka efter riksdagens avslag. Ranft 
handlade alltså mycket snabbt. Lånet skulle amorteras med 10 000 kr/halvår, 
d v s på 10 år. Handling i Ranft-samlingen på DTM. 

38 Tore Blanche (signaturen Sylvester) återgav i AB redan 7.5.1898 ryktet om 
den kungliga kronan på Ranfts teater. Enligt audienslistor bland Oscar II:s 
papper i Bernadottearkivet avlade Ranft sin visit hos kungen först 30.8.1898. 

39 Torsslow 1975, s 102 ff. 

40 Brev till Gustaf af Geijerstam (Brev XII, s 306). 

41 Torsslow 1975, s 155. Frågan om författar- och översättarersättningar be
handlas på denna och följande sidor. 

42 Breven om Till Damaskus i Brev XI II, ss 19, 25 f, 27 ff, 31. 

43 Brev till Gustaf af Geijerstam 5.11.1898 (Brev XIII, s 31 f). 

44 Brev till Gustaf af Geijerstam 6.11.1898 (Brev XIII, s 33 f). 

45 Brev till Gustaf af Geijerstam (Brev XIII, s 44 f). 

46 Brev till Gustaf af Geijerstam 24.11.1898 (Brev XIII, s 45). 

47 Breven till Gustaf af Geijerstam om Advent i Brev XII I, ss 56, 60 ff, 73. 

48 Brev till Waldemar Bülow 7.2.1899 (Brev XIII, s 89). Se även Eklunds 
kommentar. 

49 Brev till Gustaf af Geijerstam 9. och 10.2.1899 (Brev XIII, 91 f). 

50 Brev till Gustaf af Geijerstam 24.2., 8.3., 10.3. (två st) och 12.3.1899 (Brev 
XIII, ss 97, 109 ff). 

51 14.3., 21.3, 24.3, 2.4, 8.5. och 5.6.1899 (Brev XIII, ss 112, 115, 119, 
122, 134, 143). 

52 August Lindbergs anställning vid Dramaten hade upphört vid sp elårsslutet 
våren 1898. Han hade istället tecknat ett kontrakt med Ranft från 1.9.1898 
till 1.6.1900. Det kan ju tyckas överraskandet att Lindberg skulle ha agerat 
mot sin egen arbetsgivare och verkat för Folkungasagans antagande till 
Dramaten. Lindbergs kontrakt med Ranft var e mellertid av den då vanliga 
typ som bara reglerade nio månader om året. Juni till augusti var oavlönade 
ferier, och Lindberg ansåg sig nog då obunden av si tt avtal med Ranft. Lind
bergs anställningskontrakt med Ranft finns i Ranft-samlingen på DTM. 

Ett problem med Lindberg 1943 är den uppenbara kronologiska osäker
heten. Så blandas t ex August Lindbergs anställningsförhållanden från 1898 
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alltså samman med tidpunkten för Folkungasagans färdigställande 1899. 
Framställningen uppges vara baserad på August Lindbergs egna anteckningar, 
men av fö rordet framgår att dessa kan vara gjorda så långt som 15 år i efter
hand. Detta kan vara en förklaring till de kronologiska misstagen, men 
behöver inte innebära att de mera anekdotiska redogörelserna för enskilda 
händelser behöver brista i trovärdighet. Dessa kan nämligen i flera fall göras 
sannolika av uppgifter i Strindbergs brev och i OD. 

53 NDA, StT och VL 22.6. SocD och StD 26.6. 

54 Brev XIII, s 156, Eklunds kommentar. 

55 Brev XIII, s 156 f. 

56 Torsslow 1947, s 68. 

57 Rydell 1928, s 74. 

58 Ibid, s 198 ff. 

59 Uppgifterna bygger på redogörelsen i Nordensvan II 1918. 

60 Uppgifter om antal spel tillfällen, där inte annat anges, från Michal. 

61 Torsslow 1975, s 262 ff. 

62 För en utförlig analys av denna uppsättning se Ringby 1982. 

Gustaf Adolfs tillkomst 

1 Se vidare Rosenqvist 1979. 

2 Om sådana omlägg se t ex Mortensen II 1919, s 296. 

3 Med »scen» avses här och i det följande händelseförloppet i en och samma 
miljö. 

4 1971, s 28. 

5 Ett exemplar av Odhner med tryckåret 1899 finns bevarat i Strindbergs 
bibliotek. 

6 Stockenström 1971 innehåller många iakttagelser om Strindbergs sätt att 
använda de historiska källorna, inte bara till Karl XII som Stockenström 
ägnar sitt huvudintresse, utan även till andra historiska dramer. 

7 Datum framgår t ex av StT 11.10.1899. 

8 Se t ex Arbetet 18.10.1899. 

9 Brev till Greta Strindberg 13.7. och 4.10.1899. Till Karin Strindberg 1 .IQ. 
1899. Till Kerstin Strindberg 28.8. och 17.9.1899. Till Nils Andersson 
14.7., 9.9. och 3.10.1899. Till Waldemar Bülow 12.9.1899. Till Fredrik Vult 
von Steijern 22.9.1899. Till Håkan Gillberg 25.9.1899. Till Emil Schering 
4.10.1899 (Brev XIII, ss 165 f, 190, 197 f, 200, 202, 204, 206 f). 

10 För en översikt över denna problematik hänvisas t ex till Håkan Arvidsson 
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och Lennart Berntson, Makten, Socialismen och Demokratin, Lund 1980, 
s 315 ff. 

11 Brev till Nils Andersson 14.7.1899 (Brev XIII, s 165 f). 

12 Brev till Nils Andersson 3.10.1899 (Brev XIII, s 206). 

13 Brev till Gustaf af Geijerstam 16.10.1899 (Brev XIII, s 216). Även OD 
samma dag. 

14 Julia Håkansson spelade kungens svärmoder, som i dramats slut har en stum 
entré. Anledningen till hennes bön torde ha varit att stumt spel hade lågt 
anseende bland dåtidens skådespelare. Den tryckta blankett Ranft använde 
vid kontraktsskrivning med sina skådespelare innehöll som villkor att de 
måste åta sig även stumma roller. För de mera framstående skådespelarna 
brukade Ranft vid kontraktskrivningen stryka detta villkor. En del kontrakt 
finns bevarade i DTM:s Ranft-samling. Se även Rosenqvist 1980. 

15 För en allmän karaktäristik av Harald Molanders regigärning hänvisas ännu så 
länge t ex till Olof Molander, Harald Mo lander. Människan och konstnären, 
Sthlm 1950, s 341 ff och Tage B oström, Den objudne gästen, Umeå 1979, 
s 61 ff. Ett detaljerat och instruktivt exempel på Molanders regiarbete ger 
Ringby 1982 genom en analys av uppsättningen av Hauptmanns Väfvarne. 

16 Molanders anvisningar för kulissframställningen visar på ett intressant sätt 
dåtida regissörers scenografiska arbetsvillkor. Antalet nya bitar i de bevarade 
skisserna är litet. I huvudsak rör det sig om återanvändning och ommålning 
av kulisser som använts i tidigare uppsättningar. På Molanders skisser nämns 
att kulisser ska tas från Brand och Väfvarne. Så ska t ex den eländiga vävar
miljön i Väfvarnes sista akt (se Ringby 1982, s 131 f) förvandlas till Herman 
Israels rika hanseatkontor! Den stora öppningen i vävarfamiljens fondvägg 
ska fyllas med en elegant nisch och väggarna ska målas om. 

17 Ringby 1982, s 116 f. 

18 Uppgiften baserar sig på dag spressannonseringen. Sammanlagt under spelåret 
framfördes Gustaf Vasa 49 gånger. Enligt Michal spelades Gustaf Vasa i 
olika uppsättningar 100 gånger på Svenska teatern fram till 1912. 

19 Enligt tidningsannonseringen. Även Hedvall 19 23 uppger detta antal, medan 
Fromell 1929 räknar 21 tillfällen. 

20 Se t ex brev till Isidor Kjellberg 1.12.1881 och till Carl Larsson 23.1.1882 
(Brev II, ss 322 f, 354). 

21 Se tex brev till Albert Bonnier 10.11., 19.11., 26.11. och 25.12.1883 (Brev 
III, ss 331,357,366,389). 

22 Brev III, s 254. 

23 Se även t ex Brev III, ss 234, 241. 

24 Brev till Emil Schering 2.12.1899 (Brev XIII, s 234). 

25 Brev XIII, s 77. 

26 Torsslow 1975, s 283. 
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27 Paul har skildrat händelseförloppet även i sin strindbergsbok 1930, en fram
ställning som emellertid innehåller många felaktigheter. Den enda ytterligare 
information den ger är en antydan om att Paul och Geijerstam redan tidigare 
var personliga fiender. 

28 Såväl Paul som Staaff återkom i DN 4.11.» och Paul avslutade debatten i AB 
7.11.1899. 

29 Enligt Nordensvan II 1918. 

30 Torsslow 1975, s 299. 

31 Walldén hade t ex både varit medlem av op erabyggnadskonsortiet och leda
mot av 1897 års kungliga teaterkommitté. 

32 Enligt Nordensvan får man veta »så my cket som står i de allmännaste histo
riska handböcker, men ej mera.» (AB 15.11,1899.) Alkman säger att »stoffet 
är helt enkelt taget sådant det ligger färdigt på den historiska allmänningen; 
det är knappast sofradt eller grupperadt utan blott med så lätt hand som 
möjligt satt i scen och dialog.» (DN 15.11.1899.) Lindkvist betecknar perso
nerna som »reciterande historiska masker» (StT 15.11.1899), och Warburg 
anser att »hr Pauls stycke blir väl i mycket dramatiserad historia.» (GHT 
16.11.1899.) Även Pa uls »egen» tidning, Nya pressen, fastslog genom Spång
bergs rapport »att hans arbete mindre blifvit ett historiskt drama än ett 
stycke dramatiserad historia, öfver hvilken författareoriginaliteten icke fått 
fullt välde.» (17.11.1899.) 

33 En del av anteckningen citerades i DN 13.2.1979. Bernadottebibliotekets 
chef Carl-Fredrik Palmstierna har i brev 15.2.1979 meddelat den fullständiga 
texten och lämnat upplysningen att Oscar II: s övriga exemplar av Strindbergs 
historiedramer saknar anteckningar. 

34 Uppgiften bygger på annonseringen i dagstidningarna. Nordensvan II 1918 
uppger samma siffra. 

35 Kontraktet bevarat i DTM:s Ranft-samling. 

36 Brev från Ranft i London till Harald Molander 15.6.1899 (KB;s Molander
samling). 

37 OD 18.10.1899. Brev till Harald Molander 19.10.1899 (Brev XIII, s 218). 

38 I e tt odaterat brev från Göteborg meddelar Ranft Molander att En skuggas 
författare, Knut Michaelson, inte ville ha sin pjäs uppförd omedelbart efter 
Erik XIV. Även En skugga har ett historiskt ämne, nämligen slutet av drott
ning Kristinas levnad i Italien. Spelordningen på Svenska teatern kom till sist 
att bli den, att De tre musketörerna 13.1.1900 efterträdde Erik XIV. Den 
14.2. hade Ibsens När vi döda vakna premiär, och 24.2. såg En skugga sin 
första föreställning. Den 13.3 spelade Ranfts dramatiska ensemble sin s ista 
föreställning för spelåret på Svenska teatern och efterträddes av den lyriska 
ensemblen (samtliga datumuppgifter ur samtida tidningar). 

39 Brev till Karl Otto Bonnier 5.11.1899. Till Harald Molander 22. och 25,11. 
1899 (Brev XIII, ss 225, 229 f). 

40 Brev till Nils Andersso n 10.11.1899 (Brev XIII, s 227). 
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41 Huvuddelen av Moland ers efterlämnade papper från tiden hos Ranft befinner 
sig oåtkomliga i privat ägo. Det är alltså mycket möjligt att annat material 
kring Erik XIV också existerar och att koncentrationen på folkscenerna inte 
avspeglar Molanders egna prioriteringar i uppsättningsarbetet. 

42 Den enda gång det privatkontrollerade molandermaterialet kunnat utnyttjas 
på ett genomfört sätt är i Ringbys analys av Väfv arne (1982). Denna fram
ställning intar alltså en central plats i kunskapen om den sene Molanders 
regigärning, och där stöds uppfattningen att Molander strävade efter en för 
sin tid mindre vanlig genomarbetning av masscener. För statistuppträdanden,a 
i Väfvarnes fjärde akt skrev han, och lät trycka, en särskild text för att forma 
ljudkulissen från massan helt enligt sina egna intentioner. 

43 Se t ex StT 23.11.1899. 

44 OD 1.12.1899. Brev till Emil Schering 2.12.1899. Till Kerstin Strindberg 
13.12.1899 (Brev XIII, ss 234, 236). 

45 Siffran bygger på genomgång av dagspressens annonsering. 

46 Enligt tidningsannonseringen. Även Fromell 1929 uppger denna siffra. 

47 Att Lindberg hade möjligheter att följa arbetet med dramat är redan visat. 
Frågan är hur tillförlitligt hans minne var, när han i efterhand gjorde anteck
ningen. En del av an teckningens uppgifter kan direkt prövas. Med kunskap 
om de böcker Strindberg hade tillgång till måste den diskuterade bilden av 
slagfältet vid Lützen vara i Theatrum europaeum. Detta är till formatet ett 
stort bokverk. Strindberg hade visserligen bara ett band hemma, men i detta 
finns som utviksblad två kopparstick bredvid varandra över slagfältet och 
bataljen vid Lützen. Uppställd med utvikta illustrationer kan Theatrum-
volymen ge ett intryck som starkt reducerar betydelsen av det minnesfel 
som Lindbergs pluralform innebär. På s ticken i Theatrum är antalet väder
kvarnar fyra, och några separata kors finns inte. Det är emellertid osäkert 
om Lindbergs formulering ska läsas som att korsen och väderkvarnarna var 
åtskilda, och i det färdiga dramats Lützenscen har Strindberg reducerat anta
let kvarnar till tre och vänt deras vingar så att de bildar kors. Lindbergs 
anteckning har alltså några lättförklarliga minnesfel i detaljerna, men i sin 
huvudsakliga inriktning verkar anteckningen trovärdig. 

Även andra anteckningar av August Lindberg som återges i Lindberg 1943 
omkring umgänget med Strindberg vintern 1899-1900 kan misstänkas ha 
mindre minnesfel i detaljerna men i stort styrkas. Berättelsen om Strindbergs 
besök hos August Lindberg på julafton 1899 styrks t ex av en anteckning i 
OD. Strindberg ville skic ka en julgåva till de barn som staterade i Erik XIV. 
I Lindberg 1943 (s 401) anges visserligen att det rörde sig om tre barn, medan 
Molanders regianteckning upptar fyra, men hur många som verkligen använ
des är osäkert. I allt väsentligt torde Lindbergs berättelse vara korrekt. Med 
detta intryck av allmän ti llförlitlighet hos Lindbergs minnesanteckningar bör 
m a n  h a  r ä t t  a t t  f ä s t a  a v s e e n d e  v i d  o r d e n  o m  a t t  s k r i v a  e t t  d r a m a  s o m  t o m  
skulle kunna accepteras för skolbruk. 

48 Att Fallström verkligen hade ett visst, om än begränsat, umgänge med Strind
berg vid den aktuella tiden styrks av OD 1.12.1899 och ett brev 18.1.1900 
(Brev XIII, s 247). 
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49 Uppgifterna från Björck 1946, s 142. Det odaterade brevet antas skrivet 
1900. 

50 Rydén 1977, s 91 ff. 

Gustaf Adolf. Skådespel i fem akter 

1 Bland breven till Schering kan nämnas 25.3.1901, 8.10.1902, 15.11. och 
3.12.1903 (Brev XIV, ss 50, 218, 310, 321). En kortfattad redogörelse för 
berlinpremiären finns i Pasche 1979, s 238 ff. I Sverige h ar Gustaf Adolf 
bara framförts vid tre tillfällen: på Djurgårdscirkus 1912, Lorensbergsteatern 
1932 och i Radioteatern 1962. 

2 Richard Barks sammanfattande formuleringar om Lunins bok är spetsiga 
men inte utan berättigande. »[---] försöker Lunin bevisa att ett naturalistiskt 
drama som Fadr en inte är 'naturalistiskt', att ett sagospel som Himmelrikets 
nycklar inte är 'sagoaktigt', att ett historiskt drama som Gustav Adolf inte 
är 'historiskt' (s. 181), att Ett drömspel inte är ett 'drömspel' (s. 188), att 
kammarspelen inte är 'kammarspel' (s. 270). Detta låter sig naturligtvis göras 
beroende på hur man vill definiera dessa dramer. Därmed vill L unin avstå 
från en tolkning av det drömartade i Ett drömspel, eftersom dröm, dikt och 
verklighet i dramat är ett ock detsamma [---] Så kan man också sopa proble
men under mattan.» (Bark 1981, s 23 f.) 

3 Ofta har detta betecknats som något av en återgång till 80-talet. I nyare 
forskning har däremot hävdats att tendenserna i S trindbergs sena författar
skap bygger på att författaren långt ifrån att vända tillbaka förmådde gå vidare 
och vinna en ny radikalism. Att framåt 1910 kritisera det starkt förändrade 
svenska samhället utifrån 1880-talsutgångspunkter skulle ha varit att basera 
sig på fundament som i stor utsträckning redan inarbetats av samhällsutveck
lingen. När Strindberg mot slutet av sit t liv åt er vände sin penna mot för
hållandena i sin samtids Sverige gjorde han det från nya utgångspunkter. Det 
är betecknande att han då kunde framstå som befryndad med det social
demokratiska ungdomsförbundet. Tankar i denna riktning har framförts 
både i Rosenqvist 1982 och i Björn Meidals samtidigt utkomna avhandling 
Från profet till folktribun, Sthlm 1982. Synsättet lanserades nog annars 
första gången av Jan Myrdal i Ord & Bild 1973 under rubriken Bortom 
avfallet. 

4 Utkast nr 1 i appendix. 

5 Om bearbetningarna av Gustaf Adolf st Rosenqvist 1982, s 216 ff. 

6 1 Sam 1 5. 

7 1 Sam 16:17-28. 

8 Se Beyer 1968, s 121. 

9 Se texFryxellVI 1834, s 183. 

10 Lucas 4:5-8. 

11 I Strindbergs efterlämnade bibliotek finns ett exemplar av Triers bok i svensk 
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översättning utgiven på hans eget förlag, Gernandts, år 1900. Boken är 
sprättad men verkar inte bruten och har inga andra tecken på att vara välläst, 
eller ens läst överhuvud. 

12 Den suggestiva munderingen hos kronbergaren är, liksom kroaten som sym
bol för plundringen, sannolikt hämtad ur Fryxell. I s jätte bandet av dennes 
historiska berättelser kan man läsa: »Serdeles bekant war också ett regemente 
Bäjerska ryttare, efter sin anförare kallade Kronbergare, efter sitt uppförande 
De oöfwerwinnerlige. Dé nyttjade swarta hästar och drägter samt hwita död
skallar fastade på hjelmarna. En alldeles egen ryktbarhet hade Kroater, ett 
oregelbundet Ungerskt rytteri [---] Dessa kroater utmärkte sig för den wildaste 
plundringslystnad, de råaste wåldsamheter.» (Fryxell VI 1834, s 216.) På 
följande sida i Fryxells framställning berättas om människor som under 
kriget tvingats leva på ollon. Det torde inte vara någon tvekan om var Strind
berg hämtat inspirationen till det citerade avsnittet. 

13 Schillers Wallenstein framstår till sin komposition som ett mera konsekvent 
idedrama än Strindbergs Gustaf Adolf. Olika principer får företrädas av 
olika dramatiska gestalter. Medan kampen mellan borgerligt och kungligt i 
Strindbergs drama står inom en dramatisk centralgestalt, representerar 
Wallenstein hos Schiller individualitetens och den personliga förmågans 
princip i uppror mot enväldesstatens och dess härskares traditionella och till 
synes naturlagsbundna legitimitet. Såväl Schillers dramasvit från 1800-talets 
inledning som Strindbergs drama från dess slut gestaltar emellertid var p å 
sitt sätt ett borgerligt medvetandes insteg i historieskildringen. 

Enligt Lindström 1977 ingick Schillers Sämtliche Werke i Strindbergs 
efterlämnade bibliotek. Wallenstein ingår där som vol 4.1 några andra Schiller-
volymer har Lindström hittat anteckningar och markeringar av Str indbergs 
hand, men inte i nr 4. ' 

14 Om denna, liksom övriga bearbetningar, se Rosenqvist 1982, s 216 ff. 

15 Ollen 1982, s 324. 
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APPENDIX 

En mera detaljerad beskrivning av utkast och manus till Gustaf Adolf 
får anstå med tanke på att kommentardelarna till den nya utgåvan av 
Strindbergs Samlade Verk kommer att uppta sådana beskrivningar. 
Den redogörelse som här följer blir kortfattad och inriktad på sådant 
som behövs för att stödja huvudframställningen. 

Utkasten till Gustaf Adolf finns i KB:s strindbergssamling, folio
kartong 2:3. Denna innehåller 58 papper i storlek från dubbelt folio 
ner till små lappar. Det oftast förekommande papperet är Strindbergs 
vanliga Lessebo »bikupa» N:o 2. Detta såldes i ark vikta till två folio
blad, varav det ena innehöll ett v/m med själva bikupan, tillverknings
året och »N:o 2», och det andra innehöll ett motmärke bestående av 
ordet »Lessebo». I regel har Strindberg med papperskniv delat lessebo
papperen till enkla folion. 

KB :s strindbergssamling förtecknades och ordnades av Oscar Wiesel-
gren med utgångspunkt i den ordning Strindberg själv hade på pappe
ren. Det torde vara detta pietet mot författarens egen indelning som är 
upphovet till de felsorteringar som förekommer. Några uppenbara 
fall finns bland utkasten till sekelskiftets historiska dramer. I förarbe
tena till Gustaf Vasa (foliokartong 1:8) finns ett utkastblad rubricerat 
»Efter Stockholms blodbad» och paginerat 1. Detta blad har v/m 
»Lessebo», men genom att föra samman de kanter som skurits av Strind
bergs papperskniv kan man identifiera den andra arkhalvan. Den har 
rubriken »Heisingland: Norrala:Gefle bättre»och är paginerad 2. Årta
let i dess v/m är emellertid 1907, så det aktuella arket är alltså tillver
kat först detta år. Samma är fallet med ytterligare ett blad, paginerat 
3, medan ett blad med rubriken »Söderköping» har årtalet 1903 i v/m, 
liksom ett av de blad som helt enkelt bär rubriken »Gustaf Vasa». 
Inget av dessa fem utkastblad kan alltså ha avsett dramat Gustaf Vasa. 
Möjligen är de istället utkast till Riksföreståndaren. Bland skisserna 
till detta senare drama (foliokartong 1:7) finns istället två blad med 
årtalen 1898 resp 1895 i v/m. De torde rätteligen vara utkast till 
Gustaf Vasa. Man kan mycket väl tänka sig, att Strindberg inför skri
vandet av Riksföreståndaren tog fram och studerade sina gamla Gustaf 
Fasa-utkast och att återsorteringen efteråt inte blivit riktigt strikt. 
Slutligen ska nämnas att ett av utkasten till Erik XIV (foliokartong 
1:9) även det smugit sig in bland Gustaf Vasa-utkasten. Det är rubrice
rat »Tredje akten: vid Färjestaden» och avslöjar sig närmast genom 
innehållet. 
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Några så förrädiska felsorteringar finns inte bland Gustaf Adolf-
utkasten, men det är ändå några uteslutningar som ska göras. Det gäller 
först ett blad betitlat »Höfdingaminnen II.» Något sådant verk gav 
Strindberg aldrig ut, men Höfdingaminnen publicerades 1906. Utkast
bladet har till yttermera visso årtalet 1903 i v/m. En uppställning 
över det färdiga dramat med kommentaren »hel dekoration» eller 
»half dekoration» efter vaije scen har årtalet 1900 i v/m. Detta är 
unikt i foliokartong 2:3, och uppställningen har säkerligen tillkommit 
efter dramats färdigställande, sannolikt i samband med någon planerad 
teateruppsättning. Ett orubricerat dramutkast på ett gult slätt papper 
(samma som manus till Midsommar) stämmer inte innehållsligt utan 
passar istället in på ett utsnitt ur Gustaf Vasas liv. Slutligen innehåller 
foliokartong 2:3 även ett brev från Schering daterat den 5 december 
1899. Det är svar på ett brev från Strindberg den 2 december (Brev 
XIII, s 234) och innehåller bla, på Strindbergs direkta fråga, en 
dementi av att Maria Eleonora någonsin skulle ha varit calvinist. De 
nu nämnda papperen kommer inte att tas med i den fortsatta redo
görelsen. 

Den presentation av utkasten som följer sker inte i den ordning 
papperen ligger i KB. Istället kommer rena heldrams- och scenutkast 
samt en personförteckning att beskrivas först och numreras 1—32 i 
den ordning de troligen tillkommit. Detta ger ökad överskådlighet, 
eftersom lägre nummer kommer att beteckna tidigare utkast. Efter 
de 32 »egentliga» dramutkasten presenteras antecknings- och excerpt-
blad, betecknade a—v. Något genomgående försök till tidsordning av 
dessa blad görs inte, utan de presenteras i stort sett i den ordning de 
ligger i KB. 

1. Enkelt folio Lessebo. Heldramsutkast. Rubrik »Gustaf Adolf». 
Innehåll: Akt I Gustaf Adolf och Ebba Brahe; Akt II Gustaf A. 
och Maria Eleonora; Akt III Landstigningen, Berlin, Regensburg; 
Akt IV Frankfurt; Akt V Lützen. 

2. Dubbelt folio Lessebo. Text bara på framsidan som har en prydligt 
textad titel »Gustaf Adolf» mitt på sidan. Titeln omges av anteck
ningar, varibland finns en kompositionsmall till hela dramat innehål
lande: I Usedom, Bärwalde; II Frankfurt, Ingolstadt; III München; 
IV Alte Feste; V Lützen. Översta delen av sidans text är utsuddad 
av en bläckplump och kan endast med svårighet läsas. 

3. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »Gustaf Adolf». Underrubrik »Akt I.» 
Innehåll: Krogscen på Wollin, Bärwalde, Berlin, Magdeburg. Av 
pappersknivssnittet att döma har detta blad suttit ihop med 11. 
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4. C:a 3,5 cm högt avklipp av enkelt Lessebo. Innehåller endast 
ordet »Sceneriet.» 

5. C:a 9 cm högt avklipp av enkelt Lessebo. Under aktrubriken »I» 
finns scenrubrikerna: Usedom, Berlin, Magdeburg. Den sistnämnda 
har först stått mellan Usedom och Berlin men har där strukits. 
Under aktrubriken »II» finns: Breitenfeld (senare struket), Leipzig. 
I vänstra marginalen finns med blå krita tillskrivet siffran »1». vid 
Usedom, »2.» mellan Berlin och Magdeburg, »3.» vid Leipzig. 

6. C:a 13 cm högt avklipp av enkelt Lessebo. Inleds med scenrubri
kerna: Frankfurt, Nürnberg (senare struket), Augsburg (senare 
struket). Under aktrubriken »III» finns: Ingolstadt, München. 
Under »IV»: Alte-Feste. Under »V»: Erfurt och Naumburg. I vänstra 
marginalen finns med blå krita tillskrivet »4.» vid Frankfurt, »5.» 
vid Ingolstadt, »6.» vid München, »7.» vid Alte-Feste, »8.» vid 
Erfurt och Naumburg. 

7. C:a 11 cm högt avklipp av enkelt Lessebo. Innehåller scenrubri
ken: Lützen. Vid denna har i vänster marginal siffran »9.» skrivits 
till med blå krita. 

8. Enkelt folio Lessebo. Utförligt utkast med rubrik »Akt I. Scen I.» 
Platsangivelse: Ekskogsstrand på Usedom. Har sutt it ihop med 9. 

9. Enkelt folio Lessebo. Utförligt utkast med rubrik »Akt I. Scen 
II.» Platsangivelse: Svenska lägret straxt efter landstigningen i 
Tyskland. Har suttit ihop med 8. 

10. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt I. Scen III.» Plats
angivelse: Frankfurt an der Oder. Utan ytterligare scennumrering 
finns därefter även platsangivelserna: I Berlin, Spandau. Längst 
ner med tjockare bläckskrift en skiss över hur Rålamb vid ett 
kortspel berättar om orsakerna till Magdeburgs förstöring. Har 
suttit ihop med e. 

11. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt II.» Platsangivelser: 
Auerbachskeller i Leipzig, Tåget till Mainzdalen genom Thüringen 
vid fackelsken om natten i furuskogen (inklämt), i Frankfurt am 
Main. Har suttit ihop med 3. 

12. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt III.» Platsangivelser: 
Tillys läger, Ingolstad-Lech, München. Har suttit ihop med 13. 

13. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt IV.» Platsangivelser: 
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Alte Feste, Erfurt och Naumburg (struket), Wallensteins läger. 
Lützen. Har suttit ihop med 12. 

14. Enkelt folio Lessebo. Utförligt utkast med rubrik »Lägerlif». Har 
suttit ihop med 16. 

15. Enkelt folio Lessebo. Personförteckning innehållande ett femtio
tal personer. 

16. Enkelt folio Lessebo. Heldramsutkast med rubrik: »Sceneri». 
Innehåll: Akt I Lägret vid Peenemünde, Bärwalde, Berlin; Akt II 
Magdeburg brännes, Leipzig: slaget och Auerbachskällaren; Akt 
III Mainzdalen, Frankfurt, Nürnberg, München; Akt IV Alte 
Veste, Erfurt och Naumburg; Akt V Hos Hofslagaren, Före Lützen, 
Apoteos. Har suttit ihop med 14. 

17. Enkelt folio Lessebo. Heldramsutkast utan överrubrik. Innehåll: 
Akt I Pommerska kusten; Akt II Bärwalde, Frankfurt an der Oder, 
Berlin, Bärwalde (struket), I Auerbachshof (struket), Spandau; 
Akt III Breitenfeld = Auerbachshof, Frankfurt am Main (struket), 
Frankfurt am Main, München (struket); Akt IV München, Alte 
Veste; Akt V Lützen. Till höger på bladet har upprepats: I. 
Pommerska kusten och II. Uppenbarligen i avsikt att renskriva 
skissen. 

18. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik: »Akt I.» Innehållet 
kompliceras av att utkastet uppenbarligen bearbetats i olika om
gångar. Först kommer: Scen I Landskap vid Usedom (ändrat från 
Peenemünde). Därefter har ursprungligen funnits platsangivelsen: 
Rådhuset i Wolgast, som emellertid struktisutan att det skisserade 
innehållet fått utgå. Längre ner följer så rubrikerna »Scen II» och 
»Scen III» utan att någon förändrad miljö anges. I sin slutliga 
form skisserar utkastet en första akt som i sin helhet utspelar sig i 
samma miljö vid Usedom. Har suttit ihop med 19. 

19. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt II.» Innehåll: Bär
walde, Underhandlingar med Wallenstein. Har suttit ihop med 18. 

20. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt II.» Innehåll: Stettin, 
Lägret utanför Frankfurt an der Oder, Berlin - Slottsträdgården, 
Spandau. 

21. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt II.» Innehåll: Stettin 
18 juli Hos Tunnbindaråldermannen. Skissen indelad i tre scener, 
som emellertid alla utspelar sig i samma miljö. Har suttit ihop 
med 28. 
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22. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt II.» Innehåll: Scen 
IV I Spandau. Har suttit ihop med 27. 

23. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt III.» Innehåll: 
Breitenfeld, Auerbachshof, Nattmarsch i Thüringen, Mainzdalen. 
Har suttit ihop med 24. 

24. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt IV.» Innehåll: 
Frankfurt, Augsburg, Lech, München, Alte Veste. Har suttit ihop 
med 23. 

25. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt V.» Innehåll: Lützen. 

26. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt III.» Innehåll: Scen 
I Kyrkogården; Scen II Tillys defilé (ingen miljöangivelse). 

27. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt III.» Innehåll: Scen 
II Auerbachshof. Har suttit ihop med 22. 

28. Enkelt folio Lessebo. Utkast över de tre sista akterna. Innehåll: 
Akt III (en stor lucka), I Thüringen, Frankfurt; Akt IV Lech, 
München, Nürenberg; Akt V Före Lützen, Efter Lützen. Har 
suttit ihop med 21. 

29. Enkelt folio Lessebo. Utkast över de två sista akterna. Innehåll: 
Akt IV a) I Thüringen, b) I Mainz, c) Ingolstadt, d) München; 
Akt V a) Alte Veste, b) Lützen, c) Wittenberg. Har suttit ihop 
med 30. 

30. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt IV.» Innehåll: c) vid 
Donau, d) I München. Har suttit ihop med 29. 

31. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt V.» Innehåll: a) 
Gustaf Adolfs tält vid Nürenberg, b) Morgonen vid Lützen, c) 
Apotheos. 

32. Enkelt folio Lessebo. Utkast med rubrik »Akt V.» Innehåll: b) 
Lützen, c) Wittenbergs slottskapell. 

a. Dubbelt folio Lessebo. På framsidans mitt textad titel »Akt I.» 
Ingen annan text på arket. 

b. Dubbelt folio Lessebo. På framsidans mitt prydligt textad titel 
»Gustaf Adolf» och en svensk flagga färglagd med blå och gul 
krita. På ömse sidor om titeln är sidan täckt med anteckningar 
och scenidéer. Ingen text på övriga sidor. 
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c. Dubbelt folio av det gula släta papperet. Titeln »Gustaf Adolf» 
textad två gånger på framsidan. Ingen annan text. 

d. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »Personer och Caracterer». Paginerat 
»1.» Personbeskrivningar av excerptkaraktär på åtta personer. 

e. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »Personer och Caracterer: II. vid 
Lützen». Paginerat »2.» Kortfattade personbeskrivningar av ex
cerptkaraktär på 13 personer. I huvudsak genealogiska uppgifter. 

f. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »P.M om GA.» I huvudsak person
uppgifter. Sidans övre tredjedel innehåller uppgifter hämtade från 
Afzelius, därunder uppgifter från Fryxell. 

g. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »P.M.» Paginerat »1.» U ppgifterom 
tyska religionsförhållanden och tyska kejsare. I huvudsak hämtat 
från Gfrörer del 2. Har suttit ihop med h. 

h. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »P.M.» Paginerat »2.» I huvudsak 
anteckningar om händelserna under tyska fälttåget. Har suttit 
ihop med g. 

i. Halvt enkelt folio Lessebo. Rubrik »P.M. t ill G.A.» Uppgifter om 
kejserliga fältherrar och trupper. Hämtat från Fryxell. 

j. Enkelt folio Lessebo. Rubrik »Data». Paginerat »1.» Lista över 
tyska fälttågets händelser. Hämtat från Fryxell. Som regel används 
Fryxells kapitelrubriker som beteckning för de olika händelserna. 

k. Enkelt folio av det gula släta papperet. Rubrik »Örebro stadga 
1617 d. 17 Februari». Anteckningar rörande trosfriheten i Sverige 
under 1600-talet. Källangivelser längst upp: Nordisk Tidskrift 
1867 och Cornelius. Anteckningarna på bladets övre halva ur den 
förra, nedre ur den senare. 

1. Enkelt folio Lessebo. Anteckningsblad med uppgifter om tyska 
kejsare. 

m. 9 X 22, 5 cm lapp av det gula släta papperet. Rubrik »Gustaf Adolf.» 
Anteckningar om de svensk-franska underhandlingarna. 

n. 6 X 22,5 cm lapp av det gula släta papperet. Rubrik »Gustaf Adolf.» 
Korta anteckningar och funderingar. 

o .  1 1 X 1 8  c m  l a p p  a v  d e t  g u l a  s l ä t a  p a p p e r e t .  K o r t a  p e r s o n a n t e c k 
ningar om Johan III och några av dennes samtida. 
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p. Halvt enkelt folio av det gula släta papperet. Rubrik »Sigismund». 
Uppgifter om denne. 

q. Halvt enkelt folio av det gula släta papperet. Rubrik »Gustaf 
Adolf.» Uppgifter om dennes släktskapsförhållanden med europe
iska furstehus. 

r. 9 X 2 2,5 cm lapp av det gula släta papperet. Osammanhängande 
ordsammanställning. 

s. Dubbelvikt enkelt folio av det gula släta papperet. På framsidan 
rubrik »Gustaf Adolf.» och några datumanteckningar med uttryck
lig källhänvisning till Starbäck. På den högra av de två invikta 
sidorna en ensam titel »Gustaf Adolf». 

t. Halvt enkelt folio Lessebo. Rubrik »Gustaf Adolf». Uppgifter om 
svenska härens storlek vid landstigningen i Tyskland ur fyra namn
givna källor: Ekelund, Nordisk Familjebok, Odhner, Starbäck. 

u. Enkelt folio Van Gelder Zonen. Personbeskrivningar av de svenska 
fältherrarna samt två bibelcitat. 

v. Enkelt folio Lessebo. Utdrag på latin ur Swedenborgs Diarium 
Spirituale om Gustaf II Adolf. 

Inplaceringen av utkasten 1 och 2 kommenteras i huvudtexten. 3:s 
plats i utvecklingskedjan är osäker. Bladet har ursprungligen suttit 
ihop med 11 och det rör sig med rimlig säkerhet om ett tidigt utkast, 
men dess exakta plats är svår att bestämma. 

Som utkasten här presenterats är det lätt att se, att 4—7 hör ihop. 
Det visar sig också att saxsnitten på de fyra lapparna överensstämmer 
och att de alltså tillsammans tidigare bildat ett helt enkelt folio. Del
ningen har skett efter att bladet fått sin text. Saxen har nämligen 
skurit igenom en bokstav och en klammer samt gjort en krök för att 
få med den stora begynnelsebokstaven i den titel som finns på 4. Till
sammans har de fyra lapparna alltså utgjort ett utkast över hela 
dramat. Detta bör vara en utveckling av utkastet på 2. Stommen är 
nämligen densamma. Scenen i Bärwalde har tillfälligt fått utgå ur 
planerna, och Ingolstadt har flyttats fram till tredje akten. I övrigt 
skiljer sig utkasten bara genom att det senare utökats med några 
scener som skjutits in mellan de som fanns i det tidigare. Även de 
kortfattade förklaringar som beledsagar skissen har utökats och 
modifierats. 

På baksidan av 7 finns en lackfläck i vart och ett av de fyra hörnen. 
Dessa passar exakt ihop med fyra lackfläckar inom ett tomt utrymme 
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under rubriken Lützen på 13. När Strindberg gått vidare från utkastet 
4—7 har han alltså varit nöjd med anteckningarna till Liitzen-scenen 
och helt enkelt lackat fast 7 på ett nytt utkast. Tillsammans med 
utkasten 8—12 bildar 13 en sammanhängande och ganska detaljerad 
plan över hela dramat. Flera av dessa blad har suttit ihop, och Strind
bergs sätt att texta titlarna och fylla dessas bokstäver med färgkritor 
stöder i några fall hopgrupperingen. 

Den aktuella utkastgruppen bör kompletteras med 14 och 15. Det 
förra har rubriken »Lägerlif». Detta ord finns som hänvisning inklämt 
mellan två rader på 9. Strindberg har helt enkelt på 14 givit ytterli
gare detaljer till den scen i d et svenska lägret som förekommer på 9. 
75 är en omfattande personförteckning som överarbetats i många 
omgångar. Det är fullt möjligt att Strindberg redan när han gjorde 
i ordning omlägget 2 även började på denna personförteckning. Att 
den småningom övergivits visas av att Maria Eleonora fortfarande 
betecknas som calvinist. Som tidigare nämnts dementerades detta 
förhållande av Schering i ett brev den 5 december 1899. Att 15 i sitt 
mest utvecklade skick hör nära samman med den grupp utkast som 
nyss berörts visas av en spalt som klämts in längst ner i dess högra 
hörn. Där förekommer enlirspelare som bland samtliga utkast i övrigt 
bara nämns på 14 samt marionetter som i övrigt bara förekommer 
pä 11. 

Så långt i utkast arbetet använde Strindberg stavningen Alte Feste. 
From 16 förekommer det färdiga dramats stavning, Alte Veste. 16 
har kvar åtskilliga likheter med den tidigare utkastgruppen, och 
papperet har också ursprungligen bildat ark med 14. Troligen har det 
varit aktuellt under en längre period. Det är nämligen överarbetat och 
utvidgat i många omgångar. 

i 7 är det heldramsutkast som ligger närmast det färdiga dramat. 
Där är för första gången Akt I reducerad till bara en scen. 

18 och 19 har suttit ihop. På i S finns som ett tillägg orden »Elden 
släckes». Det rör sig om den eld som i det färdiga dramat bryter ut i 
den omtvistade kvarnen. På inget annat utkast finns denna eld ens 
antydd, och inte heller på 18 nämns dess uppkomst. Sannolikt har 
alltså 18 varit aktuellt under nedskrivandet av första akten. När 
Strindberg utan föregående planering fört in elden i den färdiga texten, 
har han sedan markerat detta med ett tillägg till utkastet inför 
skisserandet av aktens senare del. 

I fortsättningen har Strindberg arbetat etappvis. Efter att första 
akten klarats av föregicks den andra av utkasten 19—22. När två akter 
låg färdiga planerades dramats fortsättning med 23-25, varefter Akt 
III gavs mera detaljerade förarbeten i 26 och 27. I detta stadium är 
utkasten mycket lika det färdiga dramat. 
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Inför fjärde akten gjordes åter utkast till hela återstoden genom 28 
och 29, följda av ett särskilt utkast till den aktuella akten på 30. Till 
Akt V finns två detaljerade utkast bevarade, 31 och 32. 

I KB ligger utkasten till Gustaf Adolf ordnade i två huvudbuntar. 
Den ena har utkast 2 som omlägg och innehåller endast »egentliga» 
utkast i ordningen 8, 18, 3, 5, 9, 10, 21, 20, 11, 22, 26, 27, 23, 24, 
30, 29, 31, 32, 25. Den andra bunten har a som omlägg utanpå b, 
och inom dessa omsluter c en mindre bunt. Inuti a och b ligger i 
ordning 17, 1, 19, 12, 7, 13, 16, d, 14, f, 28. Därefter inuti c: e, 15, 
h, g, i, j, 6, k, 4, l—v och de ovan uteslutna bladen. 

Det färdiga manuskriptet till Gustaf Adolf har beskrivits av Land
quist i kommentaren till band 32 av Strindbergs Samlade skrifter. Ett 
par ytterligare iakttagelser kan emellertid göras. Landquist anger att 
manus är skrivet på Lessebopapper i stor kvart. Närmare bestämt rör 
det sig om Lessebo »bikupa» N:o 2 delade med papperskniv i ryggen 
och kapade på höjden till c:a 30 cm. Strindberg verkar som regel ha 
delat arken genom att lägga några stycken inuti varandra och sedan 
snitta dem samtidigt med papperskniven. Sedan har han skrivit på 
papperen i den ordning de då kommit att ligga. Av de skurna kanterna 
att döma har han vanligen delat och använt tre ark samtidigt, men 
även två är vanligt, och naturligtvis är det inte genomgående möjligt 
att para ihop alla ark i manuskriptet på detta sätt. 
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SUMMARY 

HOME TO HISTORY 
August Strindberg, the Turn of the Century and "Gustaf Adolf' 

After living for a number of years in Lund, in the far south of Sweden, 
August Strindberg finally returned to Stockholm and to the Archi
pelago around midsummer 1899. Since 1883, he had had several 
periods of exile, and his homecoming was to have considerable emo
tional importance for him. He felt a strong feeling of oneness with 
his hometown and with the countryside around the town of his birth. 
In letters to friends, he told of how he had gradually rediscovered 
himself and his roots. Having earlier felt that he was misunderstood 
in his own country, he was now able to find, not without some 
surprise, that he was nevertheless now beginning to be considered a 
great writer. 

At this time too, Strindberg returned to the writing of historical 
plays, a literary genre which he had not tackled during his entire 
period of exile. In the spring of 1899, he wrote the medieval play 
"Folkungasagan" (The Folkung Saga) and "Gustaf Vasa" about the 
16th century monarch. Gustaf Vasa's son, Erik XIV, was treated 
during the following summer in the play of that name, and in Sep
tember of the same year, he commenced work on "Gustaf Adolf". 
Clearly, there is a connection between Strindberg's longing for home 
and his writing a whole series of plays with themes from the history 
of the land of his fathers. Rebel and social critic August Strindberg 
made a concerted effort at the turn of the century to be accepted in 
Swedish cultural life. One of the motives for this dissertation is to 
add to the general body of knowledge concerning Strindberg by 
examining and describing this attempt to find acceptance. In order to 
provide this picture with some perspective, I shall first recall Strind
berg's conflicts with the culture establishment of the early 1880s, 
immediately prior to his self-imposed exile. 

The 19th century saw enormous social changes—industrialization, 
emerging social classes—and these were accompanied by a reappraisal 
of philosophies and ideas. One of the final bastions of the old world 
was its view of history. Author and historian Erik Gustaf Geijer had 
summarized this view of history in the phrase "the history of Sweden 
is that of its monarchs", and this truism survived long after industria
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lization and the emerging middle-class had set their mark on Swedish 
society. 

The first serious attacks on the traditional writing of history, with 
its glorification of monarchs, came as late as the fourth quarter of 
the 19th century. One notable example was the work of military 
historian Julius Mankell who in 1879 and for some years after 
instigated a bitter debate by questioning the accepted view of the 
participation of Gustaf II Adolf (Gustavus Adolphus) in the Thirty 
Years' War. Previously, the invasion of Germany in 1630 had been 
depicted as a necessary act to protect Sweden and its religion. Mankell 
now denied that there had been any real threat to Sweden and Pro
testantism from the Austrian Emperor. Instead, he characterized 
Gustaf II Adolf s expedition as purely and simply a war of conquest, 
primarily motivated by the monarch's own lust for power. 

In the autumn of 1881, while the debate concerning Mankell's 
theories was still raging, Strindberg began to produce a work the full 
title of which was "Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, 
hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas 
historia" (The Swedish People on Workdays and Holidays, at War 
and at Peace, Home and Abroad or The History of One Thousand 
Years of Swedish Education and Customs). This work, generally 
referred to as "Svenska folket", was published in parts and had a 
conscious populist and cultural-historical bias. On the back of the 
first part Strindberg attacked Geijer's famous phrase and declared his 
ambition to write the history of the Swedish people instead of that of 
its monarchs. This declaration attracted much attention. Newspaper 
reviewers gave it more space than the main text itself, and university 
history scholars gave it a stormy reception. Strindberg received no 
public support whatsoever, and he saw himself standing completely 
alone against the establishment. His first counterattack was the 
pamphlet "Det nya riket" (The New Realm) published in 1882, and 
when the reaction to this was even stormier, he left the country. 

When Strindberg returned to Stockholm at the turn of the century, 
much had changed. Sweden's transformation from an agrarian to an 
industrial society was in full swing. The period of prosperity that 
began in the mid-1890s was to result in a quantitative breakthrough 
for industrialism. Now, Swedish industry supported as many people 
as Swedish agriculture. The emerging middle-class had grown strong 
enough not only to dominate the country economically, but also 
philosophically and culturally. Strindberg's contemporaries from the 
middle-class radicals of the Eighties were now well-established figures 
in the publishing houses and could decide what was to be printed; or 
well-established in the theatres and could decide what was to be per-
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formed; or well-established newspapermen who could decide what 
was to be approved of. 

The new attitudes that the middle-classes had acquired did not 
mean that patriotism was dead, but that it had changed in character. 
The emphasis was no longer focused entirely on the Swedish monarchs 
as representative figures. The emphasis now was on Swedish capa
bility. Private industry manifested its new-found confidence in the 
strong nationalism that could be seen at the Art and Industry Exhibi
tion in Stockholm in 1897. There it was claimed, and emphasized, 
that Sweden could now compete with the foremost industrial nations 
of the world. This feeling of being the new custodians of Sweden's 
greatness led to an interest on the part of the middle-class in Sweden's 
former glories. There was now a climate conducive to reassessing the 
old warrior kings as successful individuals rather than as impersonal 
emblems of the nation as such. 

The fifty-year-old Strindberg now turned to serving this cultural 
climate to obtain fame and fortune. His friend from the Eighties, 
Gustaf af Geijerstam was now the head of the literary department of 
the publishing house Gernandts, and he initiated the publishing of 
new editions of Strindberg's novels and short stories. At the same 
time, he saw to it that Strindberg's plays were printed as soon as 
they were written. At this time, Strindberg was completely engaged 
in writing plays. It is the reception of these plays rather than the 
publication of his books that gives the best indication of the relation
ship between Strindberg and contemporary society. 

During the 19th century, Swedish theatre had developed in the 
same way as society at large. The royal theatre monopoly in Stock
holm had been broken and a large number of private theatres had 
been established. By the turn of the century, theatre king Albert 
Ranft had begun to build up his theatre empire. In 1898, he acquired 
the largest theatre in Stockholm—Svenska teatern—thereby providing 
the Royal Dramatic Theatre with stiff competition in the area of 
serious drama. 

Strindberg and Geijerstam worked energetically during the autumn 
and winter of 1898—9 to try to sell Strindberg's plays to these two 
theatres. This proved to be no simple matter. None of the plays— 
"Till Damaskus" (The Road to Damascus), "Advent" or "Brott och 
brott" (Crime and Crime)—seemed to attract interest, although Ranft 
showed some interest in the older plays "Gillets hemlighet" (The 
Secret of the Guild) and "Hemsöborna" (The People of Hemsö). On 
Strindberg's 50th birthday, January 22nd 1899, Ranft presented the 
early historical drama "Mäster Olof" (Master Olof) at the Svenska 
teatern. This fact is significant. When Strindberg had finished his new 
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historical plays, these too were to receive immediate popularity on 
the part of the theatres. "Folkungasagan" was accepted for perform
ance at the Royal Dramatic Theatre, while Ranft, in stiff competition 
with the same theatre, acquired both "Gustaf Vasa" and "Erik XIV". 
This shows how well Strindberg's historical plays suited contemporary 
theatre values. Here, the middle-class of the turn of the century could 
meet the kings of old as individuals and at the same time satisfy both 
their interest in history and in the private individual. 

Strindberg's historical plays constitute something new here. Earlier 
in the 19th century, the Swedish historical drama was rigidly governed 
by the prevailing view of history. The monarchs had been glorified as 
representative figures, and dramatists had carefully kept to the con
fines of the history books. 

In the middle of September 1899, Strindberg began work on a 
play about Sweden's in all probability greatest hero-figure, the 17th 
century warrior-king Gustav II Adolf (Gustavus Adolphus). During 
the writing of this play, both "Gustaf Vasa" and "Erik XIV" were 
being performed at the Svenska teatern and both of these plays, in 
addition to "Folkungasagan", were published. While the new play 
was being written, a stream of reviews of the earlier works reached 
the public. Strindberg was thus able to read about the reactions of 
his contemporaries at a time when this must have affected his new 
work. 

Strindberg had a number of history books of his own. He was able 
to borrow others with the help of his publishers. He set about study
ing his new subject and, within a month, had made a whole series of 
drafts. At the beginning of October, he believed himself to be ready 
to begin work on the final text of the play. The early drafts indicate 
that his ambition was to write a play the theme of which was religious 
tolerance. 

"Folkungasagan" got a mixed reception. Some critics, primarily 
those in the Liberal and Social Democratic newspapers, accepted 
Strindberg's independent attitude towards traditional history writings. 
Other critics accused him of having altered historical facts and of not 
having a sufficiently strict dramatic composition. The hardest criti
cism came in a review that was written by the Permanent Secretary 
of the Swedish Academy, Carl David af Wirsén. 

But when "Gustaf Vasa", directed by Harald Molander, was per
formed at the Svenska teatern, the play was a resounding success. 
Wirsén again scrutinized the historical data and found a number of 
errors, but even he could not deny being fascinated by the patriotic 
theme and the title figure. More radical critics found cause to praise 
the fact that the "father of modern Sweden" was portrayed in such a 
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deep human perspective. In its first run, the play was performed for 
44 consecutive days, quite a remarkable thing in Stockholm at that 
time. 

Despite the praise heaped upon the author, Strindberg apparently 
noted the criticism levelled at the play's faulty historical accuracy. 
He was keen to satisfy the cultural conservatives represented by 
Wirsén, and thus began to have doubts about his work in hand. Instead 
of beginning work on the final text of "Gustaf Adolf", he asked the 
publishers to provide him with even more history books. His ambition 
was obviously to capture the historical facts without any mistakes. 

At the end of October, Strindberg's historical drama was subjected 
to further attacks, this time in a Swedish-language Helsinki news
paper. The criticism was levelled by the playwright Adolf Paul, whose 
own historical play "Kung Kristian II" had been performed at the 
Royal Dramatic Theatre in February 1899. This theatre was now 
about to put on another play by this author, "Karin Månsdotter", a 
play dealing with the same historical events as Strindberg's "Erik 
XIV". Paul was an upholder of the traditional view of history plays, 
and his plays were typically performed at the Royal Dramatic Theatre, 
an institution under royal supervision. Strindberg's plays, on the other 
hand, with their projection of monarchs as bourgeois individuals, 
were put on at the privately-owned Svenska teatern. In his article, 
Paul accused Strindberg of ignoring history in order to belittle 
historical figures. This newspaper debate spread to Swedish papers, 
but Strindberg refrained from participating himself. However, Paul 
was answered by Gustaf af Geijerstam and another of Strindberg's 
friends, journalist Pehr Staaff. The latter stated in one of his articles 
that even persons in historical plays must be depicted with psycho
logical credibility and not merely as historical stereotypes. 

Staaff's view was well-rooted in the times, and "Karin Månsdotter" 
received disastrous reviews when it opened. Only two conservative 
newspapers failed to condemn the play. When "Erik XIV" opened 
shortly after, the public was not quite as enthusiastic as it had been 
about "Gustaf Vasa". The conservative critics had now been forced 
to take an open stand in favour of historical drama of the traditional 
sort, and they now criticised Strindberg for taking liberties with 
historical facts. However, the representatives of the Liberal and Social 
Democratic press maintained their position of welcoming the presenta
tion of historical figures as credible human beings. This time, they 
especially praised the portrayal of King Erik's adviser, the commoner 
Göran Persson. "Erik XIV" was performed 34 times and was a great 
success for the theatre. 

However, "Folkungasagan" was not performed that season. The 
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battle lines were now drawn and the Royal Dramatic Theatre, which 
had bought up the rights, chose instead to present traditional histo
rical dramas. In December 1899, the Theatre requested that its agree
ment with Strindberg be annulled. 

Despite the fact that a majority praised Strindberg's plays, the 
author took the criticism that was levelled at him to heart. His studies 
of Gustaf II Adolf became all the more deep, and the work on the 
new play was delayed. To his friend, the actor August Lindberg, he 
declared that his intention was to write a play that would be read in 
the classrooms of Sweden, which shows the height of his ambitions 
with regard to historical accuracy. "Gustaf Adolf" was not finished 
until the beginning of March 1900. 

"Gustaf Adolf" is a long five-act play, 380 pages long and with 
over 50 speaking characters. It is the largest of Strindberg's plays. Its 
very size reflects the author's ambition to include as much historical 
information as possible, and to portray events accurately with regard 
to historical detail. Early references were made to the play's epic 
character. 

This conscious effort on Strindberg's part to finally satisfy the 
demands of the traditionalists regarding historical drama was not 
entirely successful. The careful historical portrayal is suffused with 
themes that are typical of Strindberg. More important, he still 
refrained from depicting the central character of the play as a glorified 
patriotic symbol. Once again, the tale is one of a complex and prob
lematic individual—a human being in a process of development. The 
portrayal of this 17th century figure was characterized by the philo
sophy of the 19th century. 

The monarch was given both a public and a private aspect, in the 
manner that Habermas has later indicated as being typical for middle-
class man. To begin with, the monarch has difficulties with his public 
role. It is not easy for him to appear with regal pomp and ceremony, 
and at the beginning of the play, his royalty is established more by 
the sycophantic behaviour of the people around him. 

When he is later gripped by power lust, and begins to dream of a 
great Protestant empire in Europe, he turns to his public role. He 
begins to associate with German princes and diplomats instead of the 
noble commanders with whom he associated at the beginning, and 
with whom he seemed to have a relationship more resembling com
radeship. Towards the end, the monarch manages to control his lust 
for power. An intimate and personal element, in the form of his wife, 
Queen Maria Eleonora, together with a fierce longing for home play 
an important part. Gustaf II Adolf died on the battlefield of Lützen 
in 1632. The traditional version of the monarch's death has always 
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been one of a glowing and heroic royal demise. At the end of Strind-
berg's play, it is instead a lonely and regretful man who faces the 
coming battle. 

At the time of the so-called "inferno crises" in the middle of the 
1890s, Strindberg acquired a very personal and characteristic philo
sophy, where events were assumed to be regulated by higher powers. 
This coloured his view of history, which he described in a series of 
articles entitled "Världshistoriens mystik" (The Mysteries of World 
History) some years after "Gustaf Adolf". Strindberg imagined that 
there was a higher power deliberately controlling the process of 
history towards a definite goal which could not be understood by 
man. Within the framework of this control, there was still room for 
individual choices, but each individual had to ally himself with the 
directives of the higher power. The protagonist in "Gustaf Adolf" 
was brought to understand this. His instructor in this matter is the 
Jew, Marcus. 

Ever since Julius Mankell published his critical article on the 
subject of the reasons behind Gustaf II Adolf's participation in the 
Thirty Years' War, this question had constituted a dividing line in the 
interpretation of Swedish history. The traditional view that Gustaf 
II Adolf invaded Germany in order to protect Protestantism is also 
denied in Strindberg's "Gustaf Adolf". As early as in Act 1, the 
audience is shown how the German people live in harmony despite 
religious differences. It is only the Swedish monarch himself and 
some of his followers who demonstrate an attitude of intolerance. 
During the course of the play, the monarch learns that all religions 
are of equal value. Finally, he even attends a Catholic Mass, showing 
appreciation of its beauty. 

The Swedish generals in "Gustaf Adolf" become the interpreters 
of the other common explanation for the invasion of Germany. They 
see the expedition as being necessary in order to protect the Baltic 
Sea and Sweden from the Emperor's expansion to the north. Other 
elements in the play bear out this analysis. Strindberg seems to have 
believed that this explanation was at least partly correct. However, 
after the victory at Breitenfeld, even the Swedish generals realize that 
this goal has been achieved, and they want to return home. The King, 
however, continues the war and pushes farther and farther south. He 
has allowed himself to be tempted by the same vision of a great, 
united Europe as that held by Wallenstein, Commander of the Imperial 
Army. Gustaf II Adolf comes to desire the acquisition of control over 
such an empire himself. He is gripped by hubris, and goes against the 
directives of the higher power for his own gain. Later, the monarch 
understands the error of his ways, shortly afterwards to die at Lützen. 
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His death is depicted as an atonement. Strindberg does not spare 
the Christian symbolism, and the battlefield at Lützen becomes a 
Golgotha. However, Gustaf Adolf is no Christ, in the sense that he 
atones for the sins of others. It is his own crime, and his hubris in 
particular, that he is expiating. 

"Gustaf Adolf' is a play about one of the greatest European wars, 
and one with a clear message for peace. Strindberg demonstrates how 
the war destroys all possibility of peaceful pursuits and how men 
become psychologically deformed. 

In its composition, "Gustaf Adolf" is not clear. The drama is not 
carried forward through conflicts between individuals, but rather has 
more of an epic quality. One is tempted to associate the play with 
the genre of the chronicle play. But Strindberg has also introduced 
elements of his own invention, the station or wandering technique, 
such as he employed in "Till Damaskus". Certain themes in the play 
are developed according to this principle, while others follow a classic 
dramatic rhythm. In this way, the clarity of the composition is 
obscured. The chronicle play's monarch and the problemridden 
middle-class individual of the station drama combine with and juxta
pose one another. Strindberg's ambition of giving a correct depiction 
of historical events is sabotaged by his own basic artistic predilection 
for deep, in-going personal analyses. 

This dichotomy in "Gustaf Adolf" became the main theme of the 
contemporary criticism of the play. When it was published in Septem
ber 1900, the reviewers were quick to praise Strindberg's historical 
portrayal. However, conservative critics rejected the portrayal of the 
central character. They felt that the great monarch was missing, and 
that the 17th century hero-king had been transformed into an excess
ively vacillating 19th century figure. This criticism was summarized 
in an article by the leading history scholar of the day, Professor Harald 
Hjärne, who wrote that the problem with Strindberg's historical plays 
was that the monarchs were not portrayed as monarchs, concerning 
themselves with affairs of state, but rather as individuals filled with 
their own personal problems. 

Translated by John Hall 
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Nu är d et dags för Sverker R Ek och hans disciplar att redovisa resul
taten av närkampen med den koloss som heter Stockholms teaterliv. 
Teater i Stockholm 1910-1970 omfattar fyra volymer, den ena 
tjockare än den andra. Det har blivit en mäktig slutpunkt på umen-
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En grundläggande insats, i ordets bokstavliga mening, som här utförts 
till fromma för all kommande modern teaterhistorisk forskning i 
Sverige. 
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Efter den långa landsflyktsperioden kom August Strindberg slutgil
tigt hem till Stockholm år 1899. Det första litterära verk han full
bordade efter återkomsten till hemstaden var det stora historiska 
dramat Gustaf Adolf. I denna avhandling skildras hur författaren, 
medvetet eller omedvetet, anpassade sig till eller opponerade mot 
värderingar och uppfattningar i Sverige vid hemkomsten. Det gäller 
främst synen på litteratur, teater och historia. Under hela Strind
bergs liv torde sekelskiftet vara den tid när han var mest angelägen 
att integreras i den svenska kulturmiljön. Bilden av Strindberg vid 
sekelskiftet överensstämmer därför inte helt med den gängse strind
bergsbilden, och trots strindbergsforskningens stora omfång är 
denna tid lämnad nästan helt utan beaktande. Forskningen har 
ägnat störst uppmärksamhet åt den unge radikale kritikern, åt de 
s k infernoåren och åt de tre äktenskapen. Den ogifte och relativt 
harmoniske Strindberg som flyttade hem vid sekelskiftet har hittills 
bara visats förstrött intresse. Denna undersökning koncentreras 
därför på att visa hur samhällsförändringar och kulturutveckling 
lika väl som författarens personliga utveckling samverkade till att 
han vid sekelskiftet befann sig i relativ harmoni med sin tid och sitt 
hemland. Analysen av Gustaf Adolf visar emellertid att det blev en 
anpassning med förbehåll. Det specifikt Strindbergska bröt fram 
även i den historiska dramatiken, och samtiden förblev kluven i sin 
värdering av den. 

Omslag: Strindberg vid skrivbordet på Banérgatan 31. Foto av Herman 
Anderson. Strindbergsmuseet. Däromkring kopparstick över slaget vid Lützen 
ur Theatrum Europaeum, del 2. Kungliga biblioteket. 


