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Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel

Per Magnus Johansson

En jämförande studie

In ledning

En av de frågor som denna text tar sig an rör skillnader och lik-
heter mellan Sigmund Freuds respektive August Strindbergs sätt 
att artikulera drömmens plats i människans psykiska liv. Freuds 
Drömtydning skrevs mot slutet av 1800-talet och publicerades 
hösten 1899; det förestående nya seklet blev avgörande och ut-
givningsåret fastställdes till 1900. Strindbergs Ett drömspel, som 
är det verk av Strindberg som jag här i det närmaste uteslutande 
kommer att behandla – även om det endast är ett av flera dramer 
som Strindberg kallade ”drömspel” – var i princip färdigskrivet 
1902 men dess förspel, i vilket dramats verklighet får sina ramar, 
infördes först 1907 i anslutning till att stycket hade premiär. Vil-
ka bärande tankar kring drömmen är gemensamma för Freud och 
Strindberg? På vilka avgörande punkter skiljer de sig åt? 

Det finns ingenting som tyder på att Sigmund Freud (1856-
1939) läste Ett drömspel och det finns heller inget som pekar på 
att August Strindberg (1849-1912) läste Drömtydning. Detta vä-
sentliga historiska faktum, vilket sällan pekats ut i sekundärlitte-
raturen, har varit upprinnelsen till denna text. Freud kommente-
rade inte heller Ett drömspel i de senare upplagorna av Drömtyd-

ning. Han gjorde olika tillägg i de inte mindre än åtta upplagor 
som utkom under hans livstid. Den åttonde och sista upplagan 
av Drömtydning publicerades så sent som 1930. Strindbergs dra-
ma Ett drömspel finns inte nämnt någonstans. Ingenting pekar i 
riktning mot att August Strindberg läste Drömtydning mellan år 
1900 och sin död 1912. Samtidigt är det otvetydigt dokumen-
terat att Strindberg var välbekant med den tyskspråkiga kultu-
ren. Dessutom var han under 1890-talet, närmare bestämt mellan 
1893 och 1897, gift med en österrikisk kvinna, Frida Uhl (1872-
1943). Vilken form av intertextualitet1 är det möjligt att se mel-
lan Drömtydning och Ett drömspel, dessa båda mästerverk, som 
skrevs inom ett tidsintervall på mindre än fem år?

Freud skrev en text med vetenskapliga ambitioner och han 
skrev den i egenskap av läkare. Han ville övertyga det veten-
skapliga och medicinska samfundet om att tolkningen av dröm-
men var av central betydelse vid förståelsen av såväl människans 
omedvetna konflikter som hennes inre liv; det var hans sätt att 
närma sig sitt studieobjekt. Samtidigt, vilket Freud påpekade se-
nare, finns det en motsättning mellan den medicinska och den 
psykoanalytiska uppfattningen om drömmen.2 Strindberg, som 
även han i perioder var färgad av vetenskapliga ideal, hade emel-
lertid inga sådana ambitioner. Hur avspeglar sig denna skillnad i 
deras försök att komma åt vad drömmen ger uttryck åt? 

Freud menade att i förlängningen kunde drömanalysen bli 
en viktig del i behandlingen av den psykiskt lidande patienten. 
Drömanalysen blev prototypen för att förstå den gåtfulla män-
niskan och hennes omedvetna och analyserbara symptom. Strind-
bergs avsikt var inte att försöka inkorporera vare sig sin text eller 
sin förståelse av drömmen i en medicinsk naturvetenskaplig dis-
kurs utan han sökte en framställning som kunde dramatiseras på 
scen. Samtidigt, vilket är intressant, kunde Freud konstatera att 
hans bok i första hand icke recenserades i medicinska eller natur-
vetenskapliga tidskrifter. Drömmen framstod inte för vare sig de 
tidigare eller de med Freud samtida medicinska forskarna som ett 
naturligt undersökningsobjekt trots att denne hävdade att så bor-
de vara fallet. För stora delar av det naturvetenskapliga/medicin-
ska samfundet tillhörde drömmen det litterära, religiösa eller ock-
ulta fältet. Och så är det fortfarande i stor utsträckning. Strind-
berg var en skönlitterär författare och dramatiker, som i återkom-
mande perioder drabbades av vetenskapliga ambitioner. Freud 
hade en läkarpraktik som gav honom uppslag till hans skrivande. 
Strindberg hade ingen sådan praktik. 

Man kan således säga att Strindberg inte bryter med den tradi-
tion som säger att drömmen mycket väl kan ges en väsentlig roll 
inom ett litterärt verk. Å andra sidan skapar Strindberg med sina 
drömspel, och främst genom Ett drömspel, en scenkonst som inte 
tidigare sett dagens ljus. I ett historiskt perspektiv går det samti-
digt att skönja att Strindbergs sceniska nyskapelser i sig bär på 
aspekter som pekar in i den modernism (expressionism) som vid 
Strindbergs död, 1912, just hade börjat ta form.3 Freuds verk bry-
ter däremot radikalt med vad traditionen då sade beträffande i 
vilket sammanhang det var av intresse att studera drömmen som 
sådan, det vill säga som den berättelse som drömmaren ger ut-
tryck åt när han/hon ombeds att återge sin dröm och de associa-
tioner som drömelementen väcker hos den som drömt drömmen. 
Emellertid fanns det fler vetenskapligt skolade författare som äg-
nade sig åt att studera drömmen. 

För den fortsatta genomgången tar jag kronologin som ut-
gångspunkt. Samtidigt hävdar jag att Freuds mer empiriskt grun-
dade slutsatser om drömmens väsen kan utgöra en berikande 
bakgrund till den efterföljande genomgången av Strindbergs Ett 

drömspel, ett drama i vilket denne låter en del av drömmens ka-
rakteristiska uttryckssätt ta gestalt på scen. I respektive kapitel 
beskriver och kommenterar jag såväl bakgrund och framväxt som 
mottagandet av de två verken, samt presenterar verkens innehåll. 
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Innehållsbeskrivningen är knuten till min läsning som syftar till 
att öppna för en jämförelse mellan Drömtydning och Ett dröm-

spel. Därefter följer ett avsnitt i vilket jag från några olika ut-
gångspunkter textnära söker påvisa likheter och skillnader, för att 
avsluta med en sammanfattande diskussion.

I :  Freuds Drömtydning

I samband med att Sigmund Freud forskade vid Ernst von 
Brückes laboratorium hade han 1878 kommit i kontakt med 
Joseph Breuer (1842-1925).4 Med den fjorton år äldre kol  legan 
dis ku terade han olika kliniska problem och i synner het en pa-
tient som Breuer hade be handlat vid denna tid. Hon kal las i lit  -
te ra turen ”Anna O” och led av hys teriska symp   tom. Freud hade 
under hös  ten 1887 genom Breuer också träffat en två år yng  re 
öron-, näs- och halsläkare från Ber lin, Wil  helm Fliess (1858-
1928), i samband med den   nes tjänst  göring i Wien. Inlednings-
vis skrev de till va  rand  ra i yrkes mässiga spörsmål, men i an  -
slu t ning till Freuds faders död intensi fierades kor  res  pon densen 
och utvecklades för Freuds del till en läroanalys. I brevväxlingen 
tilläm pade han i prin    cip sam ma me tod på sig själv som han höll 
på att ut veckla med sina patienter: han för sök te för stå de omed-
vetna motiven bakom sitt li dan de, sina konflikter och dröm  mar 
i såväl sitt privata liv som sitt fors  kar liv. Under brevväxlingen 
med Fliess började han bland annat ge form åt teorin om oi di-
puskomplexet, vilken i sin ursprungliga version in nebär att poj  -
ken hyser fientliga och svart sjuka käns lor gent emot fadern sam -
tidigt som han är för  äls kad i sin mor. Freud skulle i oli ka tex-
ter från och med 1910 för djupa dessa tankar. I sam  band med 
formu le  ran det av oidipuskomplexet över gav Freud för fö rel se -
teorin, det vill säga idén att or saken till neurosen skul  le vara en 
enskild hän delse som be stod i att en vuxen av det motsatta kö-
net i verk ligheten sexuellt hade för   fört bar net. Samtidigt, under 
senare delen av 1890-talet, skrev han en av si na vik tigaste böck-
er, Die Traum deutung. 

Det var således i slutet av 1899 som Freud publicerade Dröm-

tydning; han värderade den högre än något annat han skrev, och 
antog att den skulle kunna få långtgående konsekvenser. Histori-
kern och Freudbiografen Peter Gay (1923-2015) hänvisar till ett 
brev skrivet under sommaren 1910 i vilket Freud hävdar att om 
bara Drömtydning kunde erkännas så skulle den komma att ge 
normalpsykologin en ny grund.5 Han talade om boken som sitt 
”drömbarn”.6 Freud har i olika sammanhang lyft fram att psyko-
analysen grundar sig på drömanalysen och att dröm tydningen är 
”det mest fullständiga stycke arbete som den unga vetenskapen 
hittills åstadkommit”.7 Ett år innan han dog, under sensomma-
ren 1938, skrev Freud en koncis text; Abriss der Psychoanalyse.8 
I det femte kapitlet, som uteslutande ägnas åt teorin om dröm-
men, visar han att den teori, som han hade utarbetat under slutet 
av 1890-talet och formulerat i Drömtydning, i alla väsentligheter 
har samma relevans för honom och på ingen avgörande punkt är 
reviderad.

Generellt är Drömtydning också den bok som de flesta Freud-
kommentatorer och vetenskapshistoriker särställer som den som 
fått de mest avgörande konsekvenserna för hans tänkande.9 Den 
betraktas även som hans mest inflytelserika bok,10 och det var li-

kaså den som betecknade slutet på Freuds isolering från kollegor 
och det vetenskapliga samfundet.11 Drömtydning är, som jag skall 
visa, innehållsrik och komplicerad. Boken är svår att redogöra 
för på grund av att den vuxit fram i takt med att nya utgåvor ut-
kommit. Förändringarna är betydande från upplaga till upplaga. 
Den åttonde, slutliga upplagan skiljer sig på ett avgörande sätt 
från den första upplagan från 1900; den är i själva verket knappt 
igenkännbar. Vad gäller de teoretiska slutsatserna däremot har 
Freud, som Freudbiografen Ernest Jones (1879-1958) påpekat, 
undersökt sitt huvudtema, drömlivet, med sådan detaljerad nog-
grannhet att dessa knappast alls modifierats eller kompletterats i 
de nyare utgåvorna.12

Drömtydnings  bakgrund och framväxt

Freud hade ambitionen att hans arbete kring drömanalysen 
skulle erhålla en plats inom det vetenskapliga samfundet. I linje 
med den föresatsen undersökte han vad som tidigare publicerats 
kring hur drömmen kunde beskrivas och förklaras. De publika-
tioner han studerade var skrivna av såväl läkare som filosofer 
och författare. Han redogör i första kapitlet av Drömtydning 
för dem som föregått honom vad gäller forskningen och teo-
rin om drömmen. Uppgiften att sammanställa vad föregångarna 
kommit fram till var enligt Jones otacksam, och Freud fann den 
också ”skrämmande tröttsam” men på samma gång nödvändig, 
med tanke på målsättningen att med sin bok nå bakom den yt-
lighet som han menade kännetecknade flera av hans föregångare 
inom området.13 Freud fann emellertid förtjänstfulla bidrag hos 
några av dem som hade försökt förstå drömmens problematik. 
Han tog stöd i författare som Friedrich Wilhelm Hildebrandt 
(1811-1893) och dennes Der Traum und seine Verwertung für’s 

Leben (1875), Alfred Maury (1817-1892) och Le sommeil et les 

rêves (1861) och Karl Albert Scherner (1825-1889) och dennes 
Das Leben des Traumes (1861). Särskilt den sistnämnde upp-
skattade Freud, och han refererar till Scherner upprepade gånger. 
Han uppfattade att Scherner hade gjort det mest originella och 
långtgående försöket att förklara drömmen som en själslig akti-
vitet. Freud hänvisar också till Hildebrandt när denne hävdar att 
drömhandlingens motiv redan förekommit som en önskan eller 
ett begär i det vakna livet. Maury hade experimentellt influerat 
drömbildningen, och gjort iakttagelser kring exempelvis förbin-
delsen mellan de planlagda sinnesretningar som försökspersonen 
utsatts för innan denne gått till sömns och det dröminnehåll som 
alstrats under sömnen natten därpå. De hade, menade Freud, 
samtliga bidragit till att försöka lösa drömmens gåta14; Freud 
skulle ta ett steg till.

Från Freuds brevkorrespondens med Wilhelm Fliess15 kan vi 
skapa oss en uppfattning om vilken djup och personlig betydelse 
boken hade för honom. Den tidigaste hänsyftningen på Freuds 
tankar om att skriva en bok om drömmar dyker upp i ett brev 
från den 16 maj 1897.16 Det var emellertid först på hösten 1897, 
ungefär ett år efter det att hans far hade avlidit, som Freud syste-
matiskt började sammanställa sitt material.17 Under februari må-
nad 1898 var han övertygad om att hans arbete med drömmar-
na skulle leda till en bok. Han skrev till Fliess: ”Jag är djupt inne 
i drömboken, skriver på den ledigt och lätt och ler åt alla skäl 
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till huvudskakning den innehåller i fråga om indiskreta ting och 
oförskämdheter.”18 

I perioder upplevde Freud själv att Drömtydning var svårläst.19 
Under det att han arbetade med texten varierade också hans upp-
fattning om den. I brevväxlingen med Fliess framkommer att han 
i början av 1898 var tillfreds med hur arbetet framskred. Men se-
nare den våren finner han sin text stilistiskt obearbetad, och det 
kapitel Fliess då höll på att läsa ”i vissa delar dåligt, det vill säga 
livlöst framställt”.20 Sommaren 1899 intensifierade Freud arbe-
tet med boken. Han meddelar Fliess: ”Jag arbetar med att avslu-
ta drömarbetet i ett stort tyst rum på bottenvåningen med utsikt 
över bergen.”21 En av Freuds söner, Martin (1889-1967), har be-
rättat om hur fadern under semestern, sommaren 1899, talade 
om sitt arbete. Freud hade, enligt samma källa, till och med upp-
muntrat sina barn att berätta sina drömmar. I augusti denna som-
mar skriver han till Fliess och meddelar att han skall börja på det 
sista, mer filosofiska kapitlet.22 Den elfte september 1899 med-
delar han Fliess att han är klar med boken, som alltså hade tagit 
honom två år att skriva.23 Knappt två månader senare, den fjärde 
november, fanns boken till försäljning.

Då Freud läste korrektur under september gav han i brev till 
Fliess uttryck åt sin oro över att hans känsla för formen och hans 
upplevelse ”av skönheten som ett slags fulländning” negativt 
skulle påverka textens klarhet. Han tyckte sig se att hans me-
ningar var invecklade och bemängda med ovanliga ord, och dessa 
upptäckter fick honom att tro att läsaren skulle få uppfattningen 
att det berodde på ”otillräcklig kunskap om materialet”.24 I juni 
1900, i ett brev till Fliess, kastar han fram en idé, som snarare är 
en förhoppning, om att det i framtiden skulle kunna hänga en 
marmorskylt på det pensionat där han drömt och tolkat dröm-
men om Irma. Det skulle stå följande på skylten tänkte sig Freud: 
”Här avslöjade sig den 24 juli 1895, för doktor Sigmund Freud, 
drömmens hemlighet.”25 

Även i andra sammanhang visade Freud vilken vikt han fäs-
te vid boken. I förordet till andra upplagan av Die Traumdeu-

tung skrev han att boken hade en personlig betydelse för ho-
nom. Vidden av denna betydelse förstod han först långt senare, 
efter att ha slutfört arbetet; boken visade sig även vara en del 
av hans läroanalys och en del av hans bearbetning av sorgen ef-
ter faderns, Jacob Freuds, död26 – det vill säga att författandet 
av boken följde på den som han menade var den viktigaste och 
mest avgörande förlusten i hans liv.27 I förordet till den tredje 
upplagan av den engelska utgåvan, 1932, formulerade han sig 
på följande sätt: ”En insikt som denna faller på ens lott endast 
en gång i livet.”28

Det var alltså i november 1899 som Drömtydning utkom. Som 
påpekats inledningsvis är emellertid året 1900 angivet som pu-
bliceringsår. Freud valde ett par rader ur Vergilius Aeneiden (VII, 
312) som motto för boken: ”Flectere si nequeo Superos, Achero-
nta movebo.” (Sv övers: ”Om jag inte kan röra himlen, ska jag 
röra om i underjorden.”)29 Gay kommenterar att mottot stämde 
väl överens med att Freud inför publiceringen var orolig, men 
också beredd på att bli arg. Han hyste föreställningen att Dröm-

tydning skulle uppväcka rabalder bland läkare och andra fack-
män som hittills endast, enligt Freud, kyligt visat sitt ointresse för 
hans teorier. Denna uppfattning, som jag skall diskutera nedan, 
var inte helt befogad. Jones berättar att Freud den 14 maj 1900 

inledde en serie föreläsningar vid universitetet i ämnet. Åhörar-
skaran bestod av tre personer.30 

Mot tagandet av Drömtydning

När det gäller mottagandet av boken har det förekommit en dis-
kussion bland Freudkommentatorer. Boken trycktes i 600 exem-
plar, men endast 351 såldes de första två åren efter publicering-
en.31 En andra upplaga kom ut först 1909, och två år senare ut-
kom en tredje. Jones har påtalat att en så viktig bok sällan har 
ignorerats i dylik utsträckning.32 Freud själv hävdade att ingen 
vetenskaplig tidskrift recenserade boken under de första arton 
månaderna efter det att den publicerats.33 Ilse Bry och Alfred Rif-
kin har dock visat att Drömtydning recenserades i såväl allmän-
na tidskrifter som facktidningar.34 Freud själv skrev i sin ”Själv-
biografi” att han under mer än ett årtionde efter uppbrottet från 
samarbetet med Josef Breuer inte hade några anhängare. Han 
stod isolerad och upplevde att kolleger undvek honom. Utanför 
Österrike tog ingen notis om honom. Han skrev också att Dröm-

tydning knappast refererades i facktidskrifterna.35 
Den första recensionen av Drömtydning var den som stod att 

finna i Die Gegenwart. Den publicerades den 16 december 1899, 
och hade skrivits av Carl Metzentin. Freud blev besviken av flera 
skäl: recensionen publicerades i en litterär tidskrift och inte i en 
facktidskrift, och dessutom och framförallt var den inte positiv. 
Han skrev till Fliess, fem dagar efter recensionen: 

Det finns inte mycket att berätta. Bara en enda recen-
sion av boken, i Gegenwart; som kritisk utvärdering är 
den tom på innehåll och som referat är den bristfällig. 
Den består bara av ett dåligt lappverk av mina egna frag-
ment, men jag förlåter den allt på grund av det enda or-
det ’epokgörande’. Annars är inställningen bland folk här 
i Wien mycket negativ. Jag tror inte att jag kommer att 
få någon offentlig diskussion till stånd här. Vi är oerhört 
långt före vår tid.36 

Max Burckhardt (1854-1912), författare och jurist samt en före 
detta direktör för Burgteatern i Wien, publicerade i januari 1900 
en recension i två delar i Die Zeit.37 Två dagar efter att den första 
delen tryckts skrev Freud ett brev till Fliess: 

Det nya seklet – som väl är mest intressant för oss, vågar 
jag säga, för att det hyser våra dödsdatum – har inget an-
nat fört med sig än en idiotisk recension i Zeit av Burck-
hardt, den före detta direktören vid Burgteatern... Den är 
föga smickrande, uppvisar en ovanligt stor brist på för-
ståelse och – vilket är det mest irriterande – kommer att 
fortsätta i nästa nummer... Jag räknar inte med något er-
kännande, åtminstone inte under min livstid. Må du ha 
större lycka!38 

Freud beklagar sig i ett brev från den 4 april 1900 och säger 
att Burckhardts recension ”i sin totala enfald, tagit död på bo-
ken”.39 I den recension som den skönlitteräre författaren Jakob 
Julius David (1859-1906) skrev – något han lovat Freud att göra 
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– finner Freud i ett brev från den 1 februari 1900 en ”vänlig, in-
siktsfull men något omständlig” kommentar till drömboken.40 
En ljusglimt i Freuds allmänna nedstämdhet beträffande Dröm-

tydnings mottagande var den recension, som under initialerna H 
K publicerades den 10 mars 1900 i Wientidningen Fremdenblatt. 
I ett brev från den 11 mars skriver Freud till Fliess: 

Jag har i princip blivit avskuren från omvärlden; inte ett 
enda löv har rörts upp som visar att Drömtydning har 
haft någon betydelse för någon. Men igår blev jag förvå-
nad över att hitta en mycket vänlig artikel på kultursidan 
i en dagstidning, Wiener Fremdenblatt.41 

Den 21 oktober 1900 publicerade teosofen Friedrich Eckstein 
(1861-1939) en positiv och mycket välformulerad recension i 
Arbeiterzeitung. Eckstein tillhörde Freuds vänkrets. Enligt Nor-
man Kiell poängterade Eckstein inte endast att ”huvudvägen till 
det omedvetna var drömmen utan också att psykoanalysen själv 
i sin helhet blottlade vägen till människans psykologi”.42 Skrift-
ställaren Ludwig Karell (1858-1930)43 fick den 12 oktober 1900 
en recension införd i Münchener Allgemeine Zeitung. Freud fäller 
följande omdöme om Karells recension i ett brev till Fliess: ”Det 
förekom en idiotisk recension av drömmen [boken] i Münchener 

Allgemeine Zeitung den 12 oktober.”44 Läser man Karells recen-
sion framträder en inte lika entydigt negativ bild. Han påtalar att 
tack vare Freuds Drömtydning kan drömmen undersökas ”i ett 
rationellt perspektiv”. Freuds förklaring av drömarbetet ”kom-
mer att få största betydelse”, hävdar han också.45

Den 22 mars 1901 kom Fader Meros positiva recension av 

Drömtydning i Der Tag. Freud gladde sig åt recensionen, men 
saknade alltjämt anmälningar av Drömtydning i medicinska och/
eller psykiatriska tidskrifter. Det kom emellertid några anmäl-
ningar under 1901, men flera av dem var föga uppmuntrande för 
Freud. Paul Näcke (1851-1913), psykiatrisk föreståndare för ett 
sinnessjukhus i Colditz i Sachsen och från vilken Freud senare 
skulle hämta termen narcissism, skrev dock en fördelaktig recen-
sion i Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, och 
kallade Drömtydning en förträfflig bok.46 Granskar man recen-
sionen finner man emellertid två påståenden som måste betraktas 
som ett uttryck för förenklingar. Näcke påstår att ”sexualiteten 
alltid spelar en viktig roll” vid drömbildningen och att sexuali-
teten ”är en dominerande faktor” i varje dröm.47 Här överdriver 
han Freuds slutsatser vad gäller drömmen. Intressant att notera 
i sammanhanget är även att Näcke i sin relativt korta recension 
stavar Freuds namn felaktigt då det anges.48 

Under 1901 publicerade även psykologen Wilhelm Stern 
(1871-1938) en starkt kritisk recension av Drömtydning i Zeit-

schrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Stern – 
som för övrigt ungefär ett decennium senare introducerar det för-
sta intelligenstestet (IQ) – karaktäriserar boken som ”uppseende-
väckande” i dess sökande efter ”något subjektivt, några djuplig-
gande, betydande och meningsfulla processer genom vilka det ab-
surda, irrationella, förvirrade och frikopplade dröminnehållet kan 
ges logisk innebörd och knytas till de essentiella karak tärsdragen 
hos drömmaren”.49 Stern avfärdar Freuds tillvägagångssätt; det 
är oacceptabelt. Metoden är felaktig från början till slut. Han fin-
ner det osunt att betrakta Freuds tolkningsmetod som vetenskap-
lig.50 Ernest Jones jämställer Sterns avvisande med ”total tyst-

nad”.51 Ungefär samtidigt författade psykiatriprofessorn Wilhelm 
Weygandt (1870-1939)52 en recension som publicerades i Zen-

tralblatt für Nervenheilkunde. Denne påstod att Freuds förkla-
ringar ”var långsökta, för att inte säga ’förvrängda’” och kallade 
hans ansträngningar ”’Traumdeuterei’; för mycket förklaring och 
bristfälliga resonemang.”53 

Wilhelm Stekel (1868-1940), tidigt associerad med Freud och 
delaktig i utvecklandet av den första psykoanalytiska förening-
en, skrev en lång lovordande recension riktad till en intresse-
rad allmän publik, som publicerades år 1902, i Neues Wiener 

Tage blatt.54 Stekel gör gällande att Freuds drömanalysmetod är 
”mycket enkel”. Samma år publiceras en osignerad recension i 
tidskriften Gea, Natur und Leben. På liknande sätt som i Näckes 
recension finns här en felprestation; Freuds namn skrivs som Fre-
und, 12 gånger. Recensionen är annars positiv och gör gällande 
att Freuds resultat bygger på ”en solid vetenskaplig undersök-
ning”.55 Året efter infördes Théodore Flournoys (1854-1920) re-
cension i Archives de Psychologie. Även han är positiv och upp-
märksammar bokens originalitet. Flournoy intar även en ”sund 
respekt” för en del freudska teser.56 Bland ytterligare publicerade 
recensioner kan Ernst Jentschs (1867-1919) nämnas. Den bär ti-
teln ”Drömarbetet”, en uppenbar hänvisning till Freuds begrepp. 
Recensionen publicerades 1905 i Neue Rundschau. Tonen i re-
censionen är positiv. Den bär emellertid spår av att tidningen 
tidigare vägrat att publicera en recension av Drömtydning (se 
nedan). Kiell påpekar att tidningsredaktören ”utan tvekan” dri-
vit igenom att recensionen skulle behandla ”en icke-person som 
hade skrivit en icke-bok”, vilket, enligt Kiell, sannolikt återspeg-
lar ”den fientliga atmosfär som omgav den framväxande psyko-
analysen”.57 I artikeln nämns varken Freuds namn eller Dröm-

tydning.
Av denna korta översikt kan vi förstå att Drömtydning inte 

nådde en större läsekrets de första åren efter publiceringen.  Fliess 
hade redan under våren 1900 föreslagit Freud att skriva en arti-
kel som alternativ till boken – bland annat som svar på att Neue 

Rundschau hade vägrat att ta in en recension av Drömtydning. 
Freud avböjde emellertid förslaget. I ett brev från den 4 april 
1900 skriver Freud till Fliess: 

Jag vill undvika allt som har minsta anstrykning av re-
klam. Jag vet att vad jag gör är avskyvärt i de flesta män-
niskors ögon. Så länge som jag beter mig helt korrekt för-
blir mina högaktade motståndare osäkra, endast om jag 
börjar göra som de gör, kommer de att stärkas i sin upp-
fattning att mitt arbete inte är bättre än deras. Så jag tror 
att det är klokast att lugnt acceptera Rundschaus vägran 
som ett obestridligt uttryck för den allmänna opinionen.58

Situationen skulle förändras. År 1909 utkom en andra upplaga 
och en tredje såg dagens ljus 1911. Det året recenserades boken 
positivt av Havelock Ellis (1859-1939).59 I ett tillägg till Dröm-

tydning, skrivet 1914, anmärker Freud att sakläget förändrats 
och att hans bok faktiskt inte längre förbises. Då hade boken, 
året innan, översatts till ryska och engelska.60 Det tog tio år innan 
det första motståndet och det kompakta avståndstagandet gent-
emot boken bröts. 

Starkt negativa recensioner publicerades emellertid även ett 
decennium efter den första utgivningen av Drömtydning. Bland 
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de recensenter som var negativa kan neurologen Oswald Bum-
ke (1877-1950) nämnas. Hans recension publicerades 1912 i 
Schmidt’s Jahrbücher. Anslaget i hans artikel svarar bestämt nej 
på frågan om den mänskliga drömmens värld kan undersökas 
med vetenskapliga verktyg. Bumke hävdar att Freud blandar sam-
man möjlighet och verklighet; teorin förs in i sammanhang från 
vilka det sannolika upphöjs till rena fakta och beträffande den 
iakttagelse som motsäger tankemodellen så ”tolkas och förklaras 
den symboliskt och översätts så att alla motsägelser begravs un-
der en slagghög av bisarra konstruktioner”.61 Samma år, 1912, 
publicerade etnologen Friedrich S. Krauss (1859-1938) en posi-
tiv recension av den tredje upplagan av Drömtydning. Denne var 
bland annat intresserad av antropologiskt material av sexuellt 
slag. Krauss ger Freud epitetet en ”vetenskapens revolutionär” 
och påpekar ironiskt, med stöd i Anatole Frances (1844-1924) 
påstående att vetenskapsmän inte är nyfikna, att ”de 1.500 kö-
parna av den andra upplagan, som inom ett år tvingade fram att 
en tredje upplaga trycktes” måste ha varit både ovetenskapliga 
och nyfikna.62 Han förutspår att de vetenskapsmän som vill få 
”pionjären”, det vill säga Freud, ”till att framstå som ingenting 
med sina nedlåtande leenden och sin iskalla tystnad ska snart för-
lora publikens respekt”.63

I en negativt kritisk osignerad artikel i The Athenaeum från 
den 19 april 1913, som emellertid för fram att Freuds verk fått en 
vederhäftig engelsk översättning av Abraham Brill (1874-1948), 
står att läsa att Freuds ”orientaliska arv avslöjas” av hans sätt 
att skriva ”introspektivt”, samt att Freuds slutsatser i boken är 
”långsökta och stämmer inte i tillräcklig grad med premisserna, 
medan en atmosfär av sexualitet genomsyrar många avsnitt i bo-
ken och gör läsningen av den obehaglig”.64 Den första recensio-
nen i USA kom också i anslutning till Brills engelska översättning 
av Drömtydning. Den skrevs av Frederic Lyman Wells (1884-
1964) och publicerades 1913 i Journal of Philosophy. Wells är 
över lag positivt inställd till Freuds verk; han efterlyser emeller-
tid, trots ”stilistiska kvaliteter”, systematik i framställningen och 
gör även gällande att psykoanalysen inte har drivit sina teorier till 
någon slutgiltig prövning.65 I augusti samma år utkom den ame-
rikanske filosofen Horace M. Kallens (1882-1974) artikel ”The 
Mystery of Dreams” som går hårt åt Freuds Drömtydning. Mot 
slutet av den längre recensionen, som dessutom anser att Brills 
översättning erbjuder en ”engelska som är tysk, alldeles för tysk”, 
hävdar han att Freud ägnar sig åt cirkelresonemang. Freud följer 
en logik, men den står öppen ”för attack från alla håll”. Samti-
digt anser han att det är lätt att visa att Freud ”väljer sina fakta 
för att de ska passa in i teorin, så att hela hans arbete bara ber om 
att bli ifrågasatt”.66 

Som sista exempel på mottagandet av Drömtydning kan den 
artikel som den nederländske författaren Frederick van Eeden 
(1860-1932) publicerade den 29 maj 1914 i Frankfurter Zeitung 
nämnas. Van Eeden ger Freud och hans arbete många lovord. 
Freuds teori om det omedvetna förbryllande honom emellertid. 
I en passage uppehåller han sig vid fraserna ”omedvetet begär” 
och ”omedvetna tankar”. Han finner dem ytterst motsägelsefulla; 
”en okänd känsla är en motsägelse i sig, en fyrkantig cirkel, en 
sanning som är en lögn”.67 Mer tilltalande för van Eeden är att 
likna den manifesta drömmen vid synliga hieroglyfer. Freud, häv-
dar van Eeden, har upptäckt att drömmen är att betrakta som ett 
språk härstammande från ”det stora okända området i psyket”. 

Van Eeden föredrar ordet okänt framför begreppet omedvetet. På 
samma sätt som hieroglyfen kan drömmen tolkas om man kän-
ner till symboliken.68 

Norman Kiell nämner alltså att han i sin efterforskning funnit 
att det mellan åren 1899 och 1902 utkom 21 mer utförliga recen-
sioner, och ytterligare 20 recensioner publicerades mellan 1903 
och 1915.69 Som vi sett var en del av dessa recensioner starkt kri-
tiska, medan andra var mer uppskattande. I synnerhet var de re-
censioner som publicerades i filosofiska, litterära och konstnärliga 
tidskrifter positiva. Det var med andra ord lättare för den intel-
lektuella och litterära miljön att ta sig an boken än det var för det 
medicinska samfundet. 

Under Freuds livstid kom Die Traumdeutung att översättas till 
ytterligare sex språk; spanska (1922), franska (1926), svenska 
(1927), japanska (1930), ungerska (1934) och tjeckiska (1938). 

Innehål let  i  Drömtydning

I samband med formulerandet av Oidipuskomplexet övergav 
Freud, vilket påpekats inledningsvis, den så kallade förförelseteo-
rin. Det var också medan han skrev Die Traumdeutung som han 
analyserade sina egna drömmar. Detta skulle visa sig vara ett led 
i Freuds önskan att förstå sina egna svårigheter och konfliktfyllda 
önskningar. De senare kunde vara medvetna, men oftast var de 
omedvetna. Boken innehåller mer än tvåhundratjugo drömmar. 
Av dessa är knappt ett femtiotal Freuds egna och resten kommer 
från hans elever och deras patienter, från hans egna analysander 
och närstående.

Efter det första långa kapitlet i vilket Freud, som nämnts ovan, 
går igenom sina föregångares teorier om drömmen, redogör han, 
i det andra kapitlet, för en dröm, drömmen om Irmas injektion.70 
Freud drömde denna dröm, som kom att få både symbolisk och 
verklig betydelse för den psykoanalytiska teorins utveckling, nat-
ten mellan den 23 och 24 juli 1895. Bakgrunden till den var att 
Freud hade behandlat en ung dam som var vän till honom och 
hans familj. Behandlingen var enligt honom själv inte helt lyckad; 
visserligen försvann flickans ångest men flera kroppsliga symp-
tom fanns kvar. Freud hade inför svårigheterna med att få patien-
tens symptom att försvinna krävt att hon skulle acceptera en lös-
ning som hon motsatte sig. Detta ledde till att behandlingen av-
bröts. I Freuds redogörelse får man intryck av att det var ett ge-
mensamt beslut, som läkaren och hans patient tagit. En dag sam-
talade han med en vän och kollega, Otto, som nyligen hade be-
sökt Irma och hennes familj på deras sommarnöje. Freud frågade 
då Otto hur Irma hade det. Vännen svarade honom att hon var 
bättre men inte helt återställd. Freud uppfattade dessa ord som 
en förebråelse, och att missnöje med behandlingen i sin tur hade 
uppkommit genom att de anhöriga redan från början varit nega-
tivt inställda till hans arbete med Irma. Samma kväll som Freud 
och Otto hade talat med varandra skrev Freud ned Irmas sjuk-
domshistoria, som han sedermera skulle lämna till en gemensam 
vän, en viss doktor M, som vid tidpunkten ifråga var en auktori-
tet i Wien. Påföljande natt drömmer Freud följande: Han befin-
ner sig i en stor sal bland många människor. En av de närvarande 
är Irma. Freud tar henne avsides och talar om för henne att i den 
mån hon inte mår bra så är det hennes eget fel. Hon svarar Freud 
med att berätta för honom att hon har mycket ont; smärtor i hal-
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sen, magen och underlivet. Freud börjar tvivla på det riktiga i sitt 
agerande och tar med henne till ett fönster för att undersöka hen-
ne i halsen. Stunden innan hade han oroligt tänkt att han kan-
ske bortsett från att hon led av någon organisk sjukdom. Irma är 
motsträvig och får svårigheter att öppna munnen – ungefär, skri-
ver Freud, som en kvinna som har lösgom. När flickan öppnar 
sin mun upptäcker Freud att hon till höger har en stor vit fläck. 
Han ser också att i munnen finns ”vitgrå belagda sårskorpor”.71 
Dessa har formen av näsmusslor. Freud ropar då på doktor M, 
som bekräftar hans iakttagelser. Denne är emellertid inte sig lik; 
han är blek, haltar och är dessutom slätrakad. Freuds vän Otto 
står också bredvid flickan vid undersökningstillfället, liksom yt-
terligare en vän, Leopold. Den sistnämnde undersöker henne ge-
nom att knacka henne utanpå snörlivet, och säger: ”Hon har en 
dämpning nere till vänster.”72 M säger då: ”Det är utan tvivel 
en infektion, men det gör ingenting; dysenteri kommer också att 
tillstöta och giftet kommer att utsöndras”.73 De inblandade vet 
då varifrån infektionen kommer; Otto hade nämligen en gång 
tvingats ge Irma en injektion, då hon inte mådde bra. Injektionen 
innehöll ett propylpreparat, propylen-propionsyra-trimetylamin. 
Det senare ser Freud tryckt i fetstil. Freud tänker i drömmen att 
han själv inte så lättvindigt ger sådana injektioner, och troligen 
var sprutan heller inte ren. 

Freud analyserar drömmen på knappt tio sidor. Han går ige-
nom drömmens olika beståndsdelar, och visar på förbindelserna 
till såväl det som hade skett dagen innan som till händelser som 
låg längre tillbaka i tiden. Han analyserar sitt förhållande till kol-
legor liksom han pekar på upplevda oförätter i förhållande till 
enskilda medlemmar av familjen, till exempel till sin bror. Han 
avslöjar den betydelse han fäste vid behandlingen av Irma, och 
hur han önskade att den skulle ha blivit mer framgångsrik än den 
faktiskt blev; han tydliggör även den skuld han därvid upplevde. 
Han berättar också hur sårad han blev av kollegans, Ottos, ytt-
rande att Irma fortfarande led av olika symptom. Freuds slutsats 
är att drömmen har velat visa att det inte är han som bär skulden 
till Irmas fortsatta sjuklighet, utan att det är Ottos fel att hon inte 
är helt botad. Drömmen tar hämnd på Otto och uttrycker på det-
ta sätt en önskeuppfyllelse.

I arbetet med att förstå sitt eget omedvetna hade Freud kommit 
fram till att drömmen har ett latent innehåll dolt bakom drömbe-
rättelsen och det manifesta innehållet.74 Genom att analysanden, 
drömmaren, fås att i det terapeutiska arbetet associera fritt till 
de olika drömelementen, och analytikern lyssnar med en ”jämnt 
svävande uppmärksamhet”75, som Freud skulle kalla det från och 
med 1912, kan de latenta drömtankarna tydas. I den mån analy-
sandens motstånd övervinns kan den omedvetna och bortträngda 
önskan som låg dold i drömmen bli medveten. Efter att tydnings-
arbetet fullföljts visar det sig alltså att drömmen varit en önske-
uppfyllelse.76 En önskan som väckts under dagen hade på grund 
av yttre förhållanden inte tillfredsställts eller av andra skäl trängts 
bort, förnekats eller förkastats av drömmaren, men en rest av den 
otillfredsställda och undertryckta impulsen stannade kvar och 
tog sig därefter på natten ett förklätt uttryck i en dröm. Freud 
förutsätter därmed att ett undertryckt känsloliv tillåts komma till 
uttryck i drömmen.77 Även olustdrömmar i form av straffdröm-
mar är enligt Freud önskedrömmar. Drömbildningen härstam-
mar i dessa fall inte från det bortträngda, omedvetna systemet, 
utan från en reagerande instans som tillhör jaget.78 Det är samma 

övergripande struktur som formar ångestdrömmen. Freud visar 
också att drömmen ofta är mångtydig. En dröm kan innehålla fle-
ra önskningar som är inflätade i varandra. En önskan kan täcka 
över en annan. Ett långtgående tydningsarbete kan leda till att 
man till sist upptäcker en önskeuppfyllelse som härstammar från 
barndomen, en önskeuppfyllelse som finns bakom en mer mani-
fest önskan. 

En annan egenskap hos drömmen som Freud pekar ut är att 
den behandlar den egna personen. Drömmar är, som han skriver, 
absolut egoistiska.79 Varje dröm inspireras av egoistiska tenden-
ser.80 Drömmen är också en form inom vilken det infantila kan 
komma till uttryck. Freud skriver att barndomens värld måste 
nöja sig med att återvända som dröm.81 Han citerar också Frie-
drich Nietzsche (1844-1900) och dennes påstående att i drömmen 
”fortfar ett urgammalt stycke mänsklighet att verka”, som man 
inte kan nå fram till på direkt väg.82

I drömarbetet, vägen från drömtanke till manifest drömberät-
telse, verkar två grundläggande mekanismer, förtätning och för-
skjutning, vilka förvanskar den ursprungliga drömtanken. Tyd-
ligast blir det så kallade förtätningsarbetet (Verdichtungsarbeit), 
skriver Freud, när detta har valt ord och namn till sitt objekt. Det 
är inte ovanligt att det, som ett resultat av förtätningsarbetet, bil-
das ord som både är sällsamma och komiska.83 I en dröm som 
Freud diskuterar får en person ett märkligt namn som efter analys 
visar sig utgöra en sammanslagning av två olika personers namn. 
Vad gäller förskjutningsarbetet (Verschiebungsarbeit) så innebär 
det att det centrala i drömtankarna inte har någon påtaglig mot-
svarighet i drömmen. Drömmar har, skriver Freud, en förkärlek 
för det underordnade i drömtankarna. Det är drömförvanskning-
en som är ansvarig för detta.84 Freuds principiella och centrala 
uppfattning är att ”[d]römförskjutningen och drömförtätningen 
är de båda faktorer vilkas verksamhet vi huvudsakligen får till-
skriva drömmens gestaltning”.85 

Det psykiska arbetet vid drömbildningen utför två prestationer, 
skriver Freud. Det skall dels framställa drömtankarna och dels 
omvandla dem till dröminnehåll.86 Drömarbetets uppgift är att 
bevara sömnen och förvandla oacceptabla önskningar och impul-
ser till en historia som är möjlig att berätta. Freud drar sålunda 
en generell slutsats gällande drömmens väsen: drömmen är den 
fördolda uppfyllelsen av en bortträngd önskan.87 Genom dessa 
två prestationer blir varje mer sammansatt dröm ett resultat av en 
kompromiss mellan stridande psykiska krafter.88

Freud tänker sig också att det finns typiska drömmar liksom 
typiska drömsymboler. Han redogör för fyra typiska drömmar i 
det femte kapitlet; ”Drömmaterial och drömkällor”. Bland de så 
kallade typiska drömmarna skall jag redovisa en av dem; den så 
kallade nakenhetsdrömmen, det vill säga när någon drömmer att 
han eller hon uppträder naken. Drömmaren skäms över att vara 
naken, medan de som ser honom eller henne inte uppmärksam-
mar den nakna personen eller är likgiltiga inför dennes nakenhet. 
Denna dröm utrycker enligt Freud alltid en bortträngd önskan att 
visa sig naken. Han kallade denna typ av dröm för en exhibitions-
dröm.89 Önskan att få visa sig naken har sitt ursprung i den njut-
ning som barnet en gång kände inför att få klä av sig naken inför 
den vuxne; föräldern eller någon annan människa som skötte om 
barnet. Freud påpekar däremot att de som uppträder i drömmen, 
enligt hans erfarenhet, aldrig är de som var närvarande när den 
vuxne var barn och verkligen klädde av sig. 
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Angående typiska drömsymboler, som Freud går igenom i det 
sjätte kapitlet – ”Drömarbetet” – hävdar han att kejsaren och 
kejsarinnan oftast föreställer drömmarens föräldrar. Kungen och 
drottningen representerar även de föräldrarna, medan prinsen el-
ler prinsessan är bilder av drömmaren själv.90 Dosor, skrin, kistor, 
skåp och ugnar motsvarar moderlivet. Rum i drömmen står of-
tast för kvinnan. Stegar, trappor och någon som går upp och ned 
på dem framställer symboliskt könsakten. Djur som i mytologin 
används som sexuella symboler brukas också i drömmen på detta 
sätt, till exempel musen för det kvinnliga könet och ormen för det 
manliga. Små djur och ohyra representerar oönskade syskon.91 
Freud ger talrika exempel och hänvisar även i detta sammanhang 
till sina elevers iakttagelser.92

I Drömtydnings sjunde kapitel, som utgör bokens teoretiskt 
sett mest avancerade och behandlar drömprocessernas psykologi, 
utvecklar Freud begreppet ”primärprocess” för att karakterisera 
det omedvetnas sätt att verka och det kompletterande begreppet 
”sekundärprocess” för att beskriva det som hämmar primärpro-
cessen. Primärprocessen är den psykiska apparatens ursprungliga 
sätt att fungera, medan sekundärprocessen formar sig under in-
dividens utveckling. Primärprocesserna är karakteristiska för det 
omedvetna systemet medan sekundärprocesserna är typiska för 
de förmedvetna och medvetna systemen.93 Freud jämför vägen 
från drömtankar till drömelement med tydningsarbetet som går 
från element till tanke. Vid tydningen sker arbetet från ett eller 
flera drömelement till drömtankarna. Drömarbetet går den mot-
satta vägen, från tanke med hjälp av drömförvanskningen till ma-
nifest dröm och dess olika element. Drömarbetets huvudsakliga 
funktionssätt är att förvandla föreställningar till visuella bilder. 
Det finns dock, skriver Freud, drömmar som bara innehåller tan-
kar, det vill säga ord.94 Han understryker emellertid att det tro-
ligen finns en partiell enkelriktning närvarande, det vill säga att 
tydningens väg i riktning från drömelement till drömtanke inte är 
helt framkomlig,95 på grund av att så kallat friskt tankematerial 
träder emellan före och under tydningsarbetet.

Slutsatser och konsekvenser av Drömtydning

Drömtydning kom att få en grundläggande betydelse för Freud 
och psykoanalysens situation i och utanför Österrike. En av bo-
kens konsekvenser var att några läkare, Wilhelm Stekel, Alfred 
Adler (1870-1937) och Sándor Ferenczi (1873-1933), på allvar 
kom att intressera sig för psykoanalysen och blev Freuds elever. 
Den förstnämnde skrev också, som vi noterat, en entusiastisk re-
cension. Henri F. Ellenberger (1905-1993) skriver: 

Dessa ovanliga egenskaper i Traumdeutung, den provo-
cerande titeln och mottot [från Vergilius, se ovan], den 
höga litterära kvaliteten, dess intima band till Freuds liv 
och personlighet, dess skämtsamma anspelningar på den 
tidens liv i Wien, allt detta bidrog till den effekt boken 
hade på läsarna. Några var kritiska mot vad som föreföll 
dem vara en brist på vetenskaplig rigorism, vilket san-
nolikt bidrog till att verket i samband med publiceringen 
inte uppmärksammades av det vetenskapliga samfundet 
i den grad Freud hade hoppats på. För vissa andra var 
emellertid Drömtydning en uppenbarelse som skakade 

om dem och fick dem att sätta ny kurs i livet. Den tyske 
psykiatern Blüher berättar i sin självbiografi hur han fann 
ringa intresse i Freuds arbete tills en vän lånade honom 
Drömtydning, som han inte kunde lägga ifrån sig förrän 
han avslutat den, och som gav en avgörande riktning på 
hans karriär. Det är genom liknande erfarenheter som Ste-
kel, Adler och Ferenczi blir Freuds elever.96 

Boken representerade såväl Freuds i efterhand förgyllda ensam-
het som hans kamp för att nå ett erkännande. År 1902 blev Freud 
e.o. professor, samtidigt som tillströmningen av patienter öka-
de till hans mottagning på Berggasse 19 i centrala Wien.97 Detta 
skedde samma år som Freud började samla ett mindre antal lä-
kare – Alfred Adler, Max Kahane (1866-1923), Wilhelm Stekel, 
Rudolf Reitler (1865-1917) – hemma hos sig för att diskutera sin 
teori. 

Redan ett år efter det att Freud publicerade Traumdeutung, i 
oktober 1900, började han skriva en koncis sammanfattning av 
drömläran. Häftet publicerades året efter.98 Efter år 1900 kom 
Freud att tillämpa teorin om drömmen i olika sammanhang. Ett 
tidigt exempel finns i hans analys av Dora. Fallbeskrivningen, 
som han skrev ett år efter publiceringen av Drömtydning, är upp-
byggd runt två långa drömanalyser. Freud skulle i förordet till 
Drömtydnings första upplaga skriva att den som inte kan för-
klara drömbildens uppkomst inte heller kan förstå vare sig fobier, 
tvångs föreställningar och vanföreställningar eller påverka symp-
tom terapeutiskt.99 Freuds första längre analys av ett litterärt 
verk, Wilhelm Jensens (1837-1911) Gradiva, publicerad 1909, 
bärs också upp av en drömanalys. 

Freud tog stöd i vad flera föregångare skrivit om drömmen, 
vilket påtalats tidigare. Hans bok innehåller emellertid någon-
ting mer än föregångarnas verk och andra samtida böcker om 
drömmar. Henri F. Ellenberger – som betraktar Freud som en av 
många i en kedja av filosofer, läkare, vetenskapliga och skönlitte-
rära författare vilka reflekterar över, skriver om och teoretiserar 
över det omedvetna – hävdar att varken tolkningen av eller teo-
rin om drömmen hade förnyats sedan Scherners bok om dröm-
men utkom 1861.100 Drömtydning för fram inte bara en originell 
drömteori utan lägger grunden till en ny psykologi. Och därutö-
ver är den i en utsträckning som saknar föregångare i vetenskaps-
historien knuten till sin författares privata liv och personlighet. 

I Drömtydning gav Freud uttryck åt sin upptäckt att drömmar-
na kunde göras begripliga med den psykoanalytiska metoden. Bo-
ken kom att utgöra grunden för Freuds nya teori. Han underströk 
att det inte finns någon godtycklighet i psykiskt liv.101 Psykoana-
lysen tog steget från att vara en medicinsk specialitet till att bli en 
teori om människan, hennes medvetna och omedvetna konflik-
ter och bortträngda önskningar. Freud förde psykoanalysen från 
psykopatologin till att bli en teori om det omedvetna. Gay lyfter 
fram att Drömtydning utgör Freuds första samlade presentation 
av ”en psykologi för psykologer”. Drömtydning har också litte-
rära kvaliteter. Freud använder en samtalston och berikar texten 
med litterära anspelningar för att lätta upp läsningen.102 I boken 
finns citat av bland andra Sofokles, Shakespeare, Goethe, Hei-
ne, Mozart och Offenbach. Tidstypiska populära sångtexter finns 
också infogade i Freuds ”fantasipromenad”.103

Freud noterar motvilligt att drömmarna är vitsiga, och samti-
digt drivs han mot att undersöka vitsen och humorn utifrån den 
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psykoanalytiska teorin. Det intresset utmynnar i verket Vitsen 

och dess förhållande till det omedvetna (1905). Därmed under-
söker han ytterligare en allmänmänsklig aktivitet utifrån ett psy-
koanalytiskt perspektiv. Freud skapar också en förbindelse mel-
lan drömmen och symptomet. Även symptomet ser han, vilket ti-
digare påpekats, som ett uttryck för en kompromiss inom vilken 
en ouppfylld omedveten önskan döljer sig; två motsatta önske-
uppfyllelser, som härstammar från två olika psykiska system, 
kommer samtidigt till uttryck och förenas i symptomet.104 Dröm-
analysen fick en nyckelposition i den psykoanalytiska teorin och 
blev också förebilden för analysen av andra psykiska yttringar 
som kunde medvetandegöras, såsom felhandlingar och felsägning-
ar samt de neurotiska symptomen fobier, konversions symptom, 
tvångstankar och tvångshandlingar. När Freud samman fattar psy-
koanalysen i en mer populariserad form i Föreläsningarna så upp-
tar drömteorin en betydande plats: han ägnar elva av tjugosju ka-
pitel i de föreläsningar som trycktes 1915-1917 åt drömmen. I fö-
reläsningarna som publiceras 1932 tar Freud upp drömläran i två 
av de åtta kapitlen. Han skulle i det tidigare nämnda femte kapit-
let i Abriss der Psychoanalyse påpeka hur studiet av drömarbetet, 
som gav honom förklaringen till drömbildningen, även bidrog till 
att sprida ljus över det märkliga psykiska symptomet, vilket bety-
der att förståelsen av drömarbetet möjliggjorde en djupare kun-
skap om neurosen och psykosen.105 

Det Freud menade sig ha upptäckt i drömanalysen kom han 
aldrig att överge. Tvärtom, dessa tankar kom att under fyrtio år 
utgöra psykoanalysens fundament. 

I I :  Str indbergs Et t  drömspel

Övergripande kan sägas att Strindberg före färdigskrivandet av 
Ett drömspel – förstatrycket utkom 1902 – hade ägnat flera av 
dess byggstenar ett icke oväsentligt förarbete.106 Verket har en 
förhistoria som till stora delar och med viss säkerhet kan rekon-
strueras. Det finns också en stor mängd sekundärlitteratur som 
kommenterar verkets tillkomsthistoria.107 De uppgifter man fin-
ner är i huvudsak överensstämmande även om kommentatorerna 
kan ha skilda åsikter i vissa frågor, exempelvis om hur Strind-
berg skrev; planerat och strukturerat eller snabbt, mer improvise-
rat bortom en uttänkt plan och periodvis. Den slutsats jag vågar 
dra är att drömspelet tankemässigt tycks ha sysselsatt Strindberg 
under ganska lång tid. Samtidigt finns något improvisationsartat 
vad gäller skapandet av dramats verklighet, ramen kring skeen-
det; gudavärlden och drömmens världsoordning är två moment 
som sent blivit ledstjärnor för dramat.

En tidig jämförelse kan göras beträffande hur Freud respektive 
Strindberg möter sitt eget drömmande. Freud stannar upp inför 
drömmen och låter den bli en avgörande del vid förståelsen av 
sina egna konflikter och bortträngda önskningar; han låter asso-
ciationer komma till uttryck. Drömmen om Irma är det exempel 
som tidigare belysts. Varje dröm har potentiellt förmågan att bli 
ett sådant exempel. Strindberg var också en drömmare. Det fram-
går tydligt i Ockulta dagboken. I denna återberättar Strindberg 
bland mycket annat vad han om natten drömt. Dagboken har 
dagboksanteckningens karaktär, korta anteckningar som pend-
lar mellan många olika ting. Där finns ingen intrig, inte heller nå-
got händelseförlopp nedtecknat på manifest nivå. Översiktligt, 

och utan att man behöver ta stöd i en detaljerad genomläsning 
av Ockulta dagboken, framträder dock ett mönster vad gäller 
drömåtergivningarna. De är korta och stannar på manifest nivå. 
Tre exempel kan få illustrera hur Strindbergs drömåtergivningar 
ser ut. Den första drömmen drömdes natten mellan den 21 och 
22 mars 1897, och anteckningen lyder:

Drömde natten 21 x 22 att jag var på stegen till en bok-
hylla och ville ner (det var på en teater). Såg Algot Lange. 
Waldemar B[ülow]. ”sjuk”. Snörningar i bröstet och 
hjärtklappning.

Den andra drömmen drömdes den 31 mars 1897: 

Natten : drömde om audiens hos Konung Oskar vars 
hand jag vägrade kyssa. Konungen sade att han skänkt 
1000 Kronor till en ny lins i en kikare på observatoriet i 
Neapel, men linsen oduglig.108

Den tredje drömde Strindberg den 29 maj 1897. I denna dröm 
framträder en form av förtätning redan på manifest nivå:

Natten 29 x 30 drömde att jag kom med Siri [före detta 
hustru], råkade Frida [nuvarande hustru men skilsmässo-
stämning råder] klädd i brunt och förgråten: hon ville 
vänligt springa i min famn, då jag föreställde Siri som min 
styvmor. Sedan gingo vi tillsammans och jag visade dem 
för August Lindbergs mor.109

Det är pregnanta drömbilder. Men det blir inget mer, ty direkt 
på detta slags anteckningar kommer ingenting eller andra bilder, 
men de förbinds inte till den återgivna drömbilden. Strindberg 
sökte andra tecken i världen som kunde förklara den. Att han var 
förtrogen med sin drömbildsvärld står emellertid utom allt tvivel. 
Han hämtade inspiration från denna sin personliga värld då han 
skapade dramats övergripande drömvärld, tillgänglig för var och 
en som tar del av det.

Nedan kommer jag för att belysa Ett drömspel att ta hjälp av 
kommentarer i första hand från Martin Lamm (1880-1950) och 
John Landquist (1881-1974) samt i någon detalj Gunnar Bran-
dell (1916-1994) och Sven Stolpe (1905-1996). När det gäller 
Lamms ofta biografiskt sneglande tolkning kan hans angrepps-
sätt naturligtvis ifrågasättas. Jag låter ändå Lamm få en för min 
text viktig plats. Inte för att man ska förledas att tro att det finns 
något oförmedlat samband mellan en poetisk text och författa-
rens subjektiva bearbetning av sin minnesskatt. Det handlar om 
ett perspektiv på dramat Ett drömspel som utgår från det faktum 
att drömmen är en oredigerad subjektiv skapelse; dess olika mo-
ment hämtar fragment från verkligheten som drömmaren, omed-
veten om hur det går till, låter framträda i den manifesta dröm-
men. Därefter hoppas jag kunna fördjupa bilden av drömspelet 
och då i högre grad med hjälp av Brandell och det stöd han finner 
i den psykoanalytiska teoribildningen. Jag använder mig delvis av 
äldre litteratur som kommenterar Ett drömspel. Ett skäl till det är 
att de källor jag använder befruktar den möjlighet till jämförelse 
som jag är på jakt efter. Jag har gjort ett urval, men bland källor 
jag bedömer som vederhäftiga. Den centrala forskningsuppgiften 
handlar om att analysera förhållandet mellan Drömtydning och 
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Ett drömspel. Vilken form av intertexualitet finns här att upp-
täcka och rekonstruera?110 Men först till verket.

Verkl igheten i  Et t  drömspel

Indras dotter blir något av Ett drömspels hjältinna, en vilsegång-
en gudadotter som sänker sig ner från himlarna och möter jorde-
livet och dess villkor. Det är under sin vistelse bland människorna 
som hon finner frasen ”det är synd om människorna”. Förspelets 
dialog mellan far och dotter, mellan guden Indra och hans dot-
ter, presenterar en skapelseberättelse i miniatyr. Allt skapat var en 
gång skönt, hävdar Indra, men så skedde något, ”en rubbning uti 
banan, kanske något annat, ett uppror följt av brott, som måste 
stävjas...” (SV 46:163).111 Indra gör gällande att människornas 
språk ”heter klagan”, ett yttrande som Indras dotter upplever är 
en för hård dom, och det är utifrån denna meningsskiljaktighet 
mellan far och dotter som Indras dotter uppmanas av fadern att 
stiga ner från sin himmelsvärld: ”Stig ner och se, och hör, kom 
sen tillbaka, förtälj mig då om deras klagomål och jämmer äga 
skäl och grund” (SV 46:164). I Ett drömspels sista scen möter vi 
en mer luttrad Indras dotter som tar farväl av människorna; hon 
har mött ett antal representanter för dem under sin jordbundna 
vandring. Den hon främst vänder sig till i slutscenen är Dikta-
ren, en människa bland människor, men den som ”bäst förstår 
att leva” (SV 46:121). Med denne har hon i en tidigare scen fört 
ett samtal som sökt ringa in någon form av samband mellan verk-
lighet, dröm och dikt. Det sker i en ihågkommelsens scen, de två 
tycker sig ha ”upplevat detta förr” (SV 46:101). Samtalet slu-
tar med att Indras dotter säger sig uppleva att hon varit någon 
annanstans och sagt det de två just sagt. Diktaren svarar: ”Då 
kan du snart räkna ut vad verklighet är!” Dottern svarar: ”Eller 
dröm!” Och Diktaren: ”Eller dikt!” (SV 46:102.) I pjäsens slut-
scen, som således är ett farväl, säger Indras dotter: 

Nu när jag går... i avskedsstunden när man skall skiljas 
från en vän, en plats, hur stiger inte saknaden av det man 
älskat, och ångern över det man brutit... O, nu känner jag 
hela varats smärta, så är det då att vara människa... Man 
saknar även det man ej värderat, man ångrar även det 
man icke brutit... Man vill gå bort, och man vill stanna... 
Så rivas hjärtats två hälfter var åt sitt håll, och känslan 
slits som mellan hästar av motsats, obeslutsamhet, dishar-
moni... (SV 46:121f). 

Med de orden lovar hon att till sin fader föra fram människornas 
klagan. Mellan dessa punkter kan man säga att dramat utspelar 
sig. Vad som sedan sker med hennes ord hos guden förtäljer inte 
historien. 

Strindberg låter inleda dramat med ett förord, en ”Erinran” 
(SV 46:7).112 Därigenom knyter han Ett drömspel till Till Damas-

kus, som han här också kallar ett drömspel. Han säger sig vilja 
efterlikna ”drömmens osammanhängande men skenbart logiska 
form”. Han gör gällande att i drömmen kan allt ske; ”allt är möj-
ligt och sannolikt”. Varken tid eller rum hävdar han existerar i 
drömmen. Den bygger på en ”obetydlig verklighetsgrund” och 
utifrån den ”spinner inbillningen ut och väver nya mönster”. Den 
motsvarar en sammansmältning av ”minnen, upplevelser, fria på-

hitt, orimligheter och improvisationer”. Beträffande personer som 
uppträder i drömmen hävdar han att de kan ”klyvas, fördubb-
las, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut” och smälta samman 
igen. Här finner vi att helheten av denna samling ord till viss del 
påminner om de iakttagelser Freud presenterade angående dröm-
mens karaktärsdrag och utmejslade i Drömtydning (1900). Jag 
återkommer till denna likhet.

Strindberg hävdar att det över drömmen står ett medvetande, 
och det tillhör drömmaren själv. När det gäller detta drömmarens 
medvetande har Strindberg en annan uppfattning än Freud. Den-
na skillnad kommer att belysas noggrannare längre fram. Strind-
berg gör gällande att för detta medvetande ”finns inga hemlig-
heter, ingen inkonsekvens, inga skrupler, ingen lag”. Den dröm-
mande ”dömer icke, frisäger icke, endast relaterar”. Utifrån den-
na drömmarens position förstår Strindberg sin erfarenhet av att 
drömmen mestadels är smärtsam och sällan ”glättig”. Genom 
drömmens vindlingar beträffande skeendet ”går en ton av vemod, 
och medlidande med allt levande”. Strindberg kallar sömnen en 
befriare, men han ser den som infunne den sig smärtfylld, och när 
plågan blir alltför tärande träder uppvaknandet in. Det ”förso-
nar den lidande med verkligheten”, och hur kvalfull verkligheten 
än är och kan vara blir uppvaknandet en ”njutning, jämförd med 
den plågsamma drömmen”. 

Man ska inte se denna ”Erinran” som en teoretisk utläggning 
utan snarare som en återspegling av Strindbergs upplevelse av 
att drömma och mer allmänt av den litteratur på området som 
Strindberg studerat.113 Detta förord står emellertid i nära kontakt 
med frasen att ”det är synd om människorna”, en fras som kan 
ses som en av verkets röda trådar. Strindberg kallade i ett brev 
från urpremiärdagen Ett drömspel för ”mitt mest älskade Drama, 
min största smärtas barn” och i en dagboksanteckning från sam-
ma dag framgår hur orolig han var för hur dramat skulle mot-
tas.114 Han avstod från att se premiären; han stannade hemma. 
Intressant är att han föregående dag i en annan dagboksanteck-
ning tvekar inför utgivandet av Svarta fanor, ett verk han ger epi-
tetet ”en fasans bok”.115 I Svarta fanor (1907)116 dömer och straf-
far han. En annan ton klingar i Ett drömspel, drömmaren dömer 
icke, skriver han som vi sett i ”Erinran”. 

En av nycklarna till Ett drömspel står att finna i replikskif-
tet mellan Indras dotter och Diktaren i Fingals grotta – en sin-
nebild för Indras öra, säger Indras dotter – för här skulle him-
melskonungen lyssna ”till de dödliges klagomål”.117 Dit för hon 
Diktaren ganska sent i dramat, vilket betyder att hon hunnit få 
inblick i det mänskliga livets motsägelsefulla villkor; klart är så-
ledes att det råder brist på rättvisa och att samvetskvalen väntar 
efter varje försummad plikt, och överskuggande dessa två vill-
kor ljuder de ord som Officerns sjukliga moder – som också kan 
ses som en modersgestalt – yttrat tidigt på Dotterns jordevand-
ring: ”Hu, detta livet! När man handlar vackert, så finns det all-
tid någon för vilken det är fult ... gör man en gott, gör man en 
annan ont. Hu, detta livet!” (SV 46:17f.) Där i grottan säger sig 
Diktaren inget annat höra än suset av vind. Indras dotter tar då 
på sig rollen att vara vindarnas tolk. Det hon framför är något 
av en klagovisa i vilken hävdas att jorden inte är ren, livet inte 
gott, människorna inte onda men inte heller goda; de lever som 
de kan. De fick fötter att trampa jorden med, inte vingar; de blir 
således dammiga och frågan är om skulden är människornas el-
ler Indras. Under det att Indras dotter reciterar vad vindarna be-
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rättar kommenterar Diktaren att han tycker sig någon gång ha 
hört detta tidigare. Lite senare, sedan Diktaren bland den bråte 
som havet fört in i Fingalsgrottan finner namnbrädan till skep-
pet Rättvisan som de tidigare sett lämna Fagervik med Den Blin-
des Son och Alices fästman, är det Indras dotter som blickar in i 
sig själv, och hon ser ”Den Blinde, Fagervik, Alice fästman, fula 
Edit, Skamsund och Karantänen, svavel och karbol, promotionen 
i kyrkan, advokatkontoret, korridoren och Victoria, det växande 
slottet och officern”, men hon upplever inte det hon ser som min-
nesbilder utan hon säger: ”... det har jag drömt...”. På detta sva-
rar Diktaren att han en gång diktat det. ”Då vet du vad dikt är”, 
svarar Indras dotter. ”Då vet jag vad dröm är”, svarar han och 
frågar: ”Vad är dikt?” Indras dotter svarar: ”Ej verklighet men 
mer än verklighet... ej dröm men vakna drömmar...” (SV 46:91). 
Som framkommer här utgör detta replikskifte en förelöpare till 
det som jag tidigare hänvisat till i vilket dikt, dröm och verklig-
het relateras till varandra. Denna förelöpare yttras medan scenbil-
den visar Fingals grotta, den avslutande reflektionen utspelar sig 
sedan scenbilden, enligt Strindbergs sceninstruktion, ”förändrats 
till Teaterkorridoren” (SV 46:99). Inför åskådarens ögon föränd-
ras rummet; dikt, dröm och verklighet är oskiljaktiga, samman-
blandade och i långa stycken synonyma. 

Drömmen i  verkl igheten

Att uppfatta dramat som en återgivning av ett sammanhängan-
de drömförlopp vore en missuppfattning. Inget drömförlopp har 
den komplexiteten vad gäller uppbyggnad och disposition som 
dramat, och Strindberg arrangerar pjäsens olika scener i enlighet 
med en medveten plan, vilket antyds redan i den ”Erinran” som 
han låter föregå själva dramat. Det som är känt beträffande dra-
mats tillkomsthistoria talar också emot ett sådant betraktelsesätt. 
Så drömmer vi inte. Men moment i det som kännetecknar dröm-
men präglar dramat. Det framgår kanske främst i de scenskiften 
som förekommer, men också i att flera av rollgestalterna kan ses 
som mångbottnade, som representerade de något utöver sin spe-
cificitet. Där finns bland andra Modern, Fadern, Advokaten, Den 
Blinde, Diktaren, Herrn och Frun. Och Indras dotter benämns 
Dottern, även sedan hon förenat sitt öde med Advokatens. Intres-
sant i sammanhanget är att Strindberg i sitt förord talar om att 
en dröm kräver sin drömmare, det vill säga det medvetande som 
varken dömer eller frisäger utan endast relaterar. I dramat finns 
i konventionell mening ingen drömmare, förutom kanske i den 
scen där Officern ”drömmer” att han åter sitter i skolbänken och 
så att säga ändlöst förhörs av Magistern. Att betrakta Strindberg 
som drömmaren är knappast en rimlig tolkning; den scengestalt 
han måhända står närmast är Diktaren, men som vi sett står dikt 
och dröm och verklighet så nära varandra att gränserna stund-
tals blir flytande. Kanske frågan bäst löses med hjälp av Brandells 
term ”dramats verklighet”. Den motsvarar det skeende som skall 
bli klart för åskådaren, den ”verklighet” åskådaren ska godta. 
Den brukar ges i dramats upptakt, i det som kallas exposition, 
och många gånger framträder den genom att frågor ställs och be-
svaras av scengestalterna.118

Snarare bör man ha i åtanke att Strindberg återkomman-
de drabbades av tanken att jordelivet är en dröm.119 Det är den 
ståndpunkten som sannolikt driver honom att återge verkligheten 

med vissa av drömmens egenheter i gestaltningen. Kanske man 
med Martin Lamm kan säga att vi möter sömngångare på scen 
och att dessa både står i verklighetsförbindelse med varandra och 
drömmer om varandra; det hela ”tvinnar sig samman till en enda 
stor drömhärva, vårt jordelivs outredbara mardröm”.120 Dramat 
styrs av ett medvetande, diktaren Strindbergs, och planen för dra-
mat står i förbindelse med en medveten avsikt. Det finns en pro-
log och en avskedsscen som narrativt omsluter det endast sken-
bart drömda. I Strindbergs synsätt, en pessimism med infärgning-
ar av buddhistiska tankegångar, är måhända Dotterns svar på 
Diktarens fråga kring vad hon lidit mest av bland människorna 
kärnpunkten: ”Av – att vara till; att känna min syn försvagad av 
ett öga, min hörsel förslöad av ett öra, och min tanke, min luftiga 
ljusa tanke bunden i fettslyngors labyrinter.” (SV 46:117.) På det 
skapande medvetandets nivå är det, i min tolkning, detta budskap 
dramat vill förmedla.

I ”Erinran” nämner Strindberg att drömmen låter sig byggas 
på en ”obetydlig verklighetsgrund”, i vilken minnen och upple-
velser vävs samman med friare påhitt och improvisationer. De 
scenarrangemang som Strindberg ger löpande infogade i dra-
matexten bidrar till drömstämningen, en aspekt jag berört tidi-
gare. Bilder glider över i varandra – transformeras – med någon 
form av bibehållen grundstruktur. Exempelvis används affisch-
tavlan, grinden, dörren med lufthål i form av en fyrväppling och 
linden i flera olika scener och då med förändrade funktioner. Af-
fischtavlan får tjäna som upphängningsplats för kungörelser och 
utslag i mål samt även som psalmnummertavla. Grinden i brand-
muren blir kontorsskrank i advokatbyrån. Linden tjänar som 
både klädhängare och kandelaber. Den fyrväpplingsförsedda dör-
ren blir en dokumentskåpsdörr hos Advokaten och leder i en an-
nan scen in i sakristian. Man kan också se den Victoria uppvak-
tande Officern med sin blomsterbukett som indragen i drömmens 
sätt att handskas med tiden. Tiden inte bara går, den flyr, och det 
visar sig till exempel i bukettens vissnande och i det faktum att 
Officern åldras orealistiskt snabbt i scener som följer på varan-
dra. Officern samtalar också i dramats inledande del med sina se-
dan länge döda föräldrar, och det är inget konstigt med det fram 
till dess att han upptäcker ett skåp och förundras över att det kan 
stå kvar efter tjugo år...

Även om man kan betrakta många detaljer i dramat som givna 
en naturalistisk form så blir helhetsintrycket symbolistiskt lad-
dat. John Landquist påpekar i sin korta text ”August Strindbergs 
Ett drömspel” (1935) – som nedan hänvisas till – att naturalis-
men är drömmens naturalism, det vill säga att drömmen ofta drar 
fram triviala moment ur vardagslivet ”men dessa bilder blir tilli-
ka enkla mättade symboler för typiska erfarenheter eller livsstäm-
ningar”.121 Ett annat drömnaturalistiskt drag är att drömmaren 
inte förvånas eller ifrågasätter orimligheter utan endast godtar 
dem. På så sätt fungerar ”det växande slottet”. En sådan osan-
nolik bild anser Landquist accepteras tack vare att den i dröm-
maren – på teatern den drömerfarne åskådaren – fungerar som 
”symbol för en annan riktig föreställning”.122 Just ”det växan-
de slottet” tänker sig Lamm står för ”den jordiska tillvaron”; 
”vackert utanpå, men inuti kala rum, där invånarna känna sig 
som fångar”.123 Scenbytena tycks följa på infall knutna till någon 
form av underliggande laddad idé. Gudadottern befriar Officern 
ur det växande slottet, den befriade Officern inträder förväntans-
full i nästa scen; han uppvaktar Victoria. Tillsammans med Dot-
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tern, nu under namnet Agnes, möter han sina döda föräldrar och 
modern manar honom att inte träta med Gud och inte känna sig 
förorättad av livet. I en scen strax därefter, i vilken han glad i hå-
gen – trots att han gjort samma sak i sju år, det vill säga ”två tu-
sen fem hundra femtifem” gånger – ropar sitt ”Victoria!” (SV 
46:22), är det som upptäckte han dörren med fyrväpplingen, och 
undrar vad som kan dölja sig bakom den, vart den bär hän. Den 
tanken behåller han i några korta scener under det att han åld-
ras osannolikt fort och tillkallar Smeden för dörrens öppnande. 
Hans tilltag lockar fram Polisen som förbjuder dörrens öppnan-
de, vilket föranleder Officern att förkunna: ”Till advokaten, allt-
så!” (SV 46:33.) Väl där har han glömt sitt ärende och det han 
får fram, sedan han fingrat lite på Advokatens dokumentskåps-
dörr och tyckt sig känna igen dörren, är att han endast undrade 
om fröken Victoria gått. Advokaten blir därefter mer av huvud-
gestalt, Officern hamnar i bakgrunden, och dramat kretsar kring 
Advokatens försök att leva samman med Dottern. Mot slutet av 
dramat övergår denna ”huvudroll” till Diktaren. Martin Lamm 
beskriver verket som kontrapunktiskt dock utan att regelbestämt 
”fugeras”; det kontrapunktiska domineras i stället av ”en festligt 
flödande fantasi”.124 Landquist upplever det som ”ologiskt och 
nyckfyllt”, precis så som drömmar kan vara, samtidigt som det 
kvarhåller ”en enhetlig och stark grundstämning”. 

Verkl ighetstransformation

Beträffande Strindbergs förhållande till de scener han väver in i 
Ett drömspel betonar Martin Lamm att man i flera av dem kan 
skönja verklighetsanknytningar. Den uppvaktande Officern bär 
på spår av den på Harriet Bosse (1878-1961) utanför Dramaten 
väntande August Strindberg. Och äktenskapsscenerna mellan Ad-
vokaten och Dottern har enligt honom släktskap med hur makar-
na Strindberg fann samlivet konfliktfyllt. Likaså finns verklighets-
anknytningar i scenerna mellan Dottern och Diktaren i Fingals-
grottan. Han skriver poem (”Det har jag diktat en gång”) som 
hon läser utantill inifrån sig (”Det har jag drömt”). Enligt Lamm 
har Harriet Bosse för denne berättat att dörren med fyrväppling-
en fanns i en korridor på Dramaten och att Strindberg, väntande 
på Bosse, skulle ha funderat på vart den ledde.125 I dramat ges ett 
svar. Bakom den döljer sig världsgåtan, och när dörren väl öpp-
nas, sent omsider och med många inblandade i öppnandet, bland 
annat de fyra fakulteterna (den teologiska, filosofiska, juridiska 
respektive medicinska), står ”intet” att finna. Vi kan åter lägga 
märke till att dröm, dikt och verklighet så att säga rinner över i 
varandra genom verket. 

Martin Lamm, liksom ett antal andra Strindbergforskare av 
senare datum, placerar in Ett drömspel i efterdyningarna av det 
som brukar kallas Strindbergs Infernoåskådning.126 Den senare 
utmynnar i en praktisk religiös moral som säger att vi människor 
bör bära vårt lidande tåligt utifrån övertygelsen att det lidande 
vi möter är att betrakta som en prövning eller straff för överträ-
delser som vi begått. Och prövningen eller straffet har sin orsak 
i att ”den evige” inrättat livet på jorden på sådant sätt. Något av 
denna inställning antyds i att Diktaren av Indras dotter förehålls 
att inte klaga över allt mänskligt elände. Hon säger: ”Tyst! för-
vetne ... verket klandre icke mästarn! Livets gåta löste ingen än!” 
(SV 46:93). Samtidigt ger Indras dotter uttryck för en medkäns-
la beträffande det mänskliga livets villkor; det är obarmhärtigt 

ordnat. Detta är således en aspekt som kan skönjas i hennes ord 
om att det är synd om människorna. En annan aspekt är att hon 
även ger uttryck åt insikten att vi människor till viss del ”släpa 
bränder till vårt eget och andras bål”.127 Allt är inte oförskyllt 
lidande. Den gestalt i dramat som tydligast ger ett återsken av 
det icke oförskyllda lidandet är Advokaten, kanske den gestalt 
som i högst grad finner bottnar i Strindbergs egen, mer vardag-
liga livssyn (så som man möter den exempelvis i hans brev). Ad-
vokaten ser sig som mänsklighetens försvarare men uppfattar att 
han får otack till lön. Och inom ramen för samlivet – han äktar 
Indras dotter – finner han det smärtsamma i att ”den enas njut-
ning [är] den andras plåga” (SV 46:48). Erfarenheten gör Advo-
katen mer och mer hågad att försvara plikten; han liknar häri-
genom mer och mer en av de ”rättänkande”, vilka han tidigare 
betraktat med harm. Lamm anser att Advokaten blir en repre-
sentant för ”Infernotidens Strindberg”; omänskliga krav ställs på 
människorna. Mot denna står Diktaren, en representant för en 
senare Strindbergs vunna ”bottenlösa medlidande” med männi-
skorna.128 

Denna uppdelning kan man ana även i Johan Cullbergs bok 
Skaparkriser (1992) i vilken han belyser Strindbergs så kallade 
infernotid. Cullberg (f 1934) nämner aldrig Ett drömspel. Det 
verket av Strindberg tillkommer efter infernotiden, vilken bru-
kar knytas till mitten av 1890-talet. Det som Cullberg beskriver 
om Strindberg kan sägas ligga inom ramen för frasen ”kris och 
utveckling”. Den skaparperiod som inträder i början av 1900-ta-
let kan liknas vid att krisen övervunnits och Strindbergs kreati-
vitet finner sin riktning i en mer försonande inställning till livet, 
sammanfattad i Indras dotters ord om att det är synd om män-
niskorna, samt det faktum att en gudom står bakom det hela. I 
Cullbergs tolkning anar man att den frasen kan omskrivas, och 
mot slutet av infernotiden, 1896-97, snarare implicit lyder att det 
oundvikligen är synd om människorna, ty Strindberg har då, en-
ligt Cullberg, tagit djupa intryck av för det första Swedenborgs 
läror om helvetet och den möjliga frälsning som människan kan 
nå, för det andra Linnés nemesistänkande som innehåller före-
ställningen att ingen undgår Guds dom och att den som miss-
brukat sin fria vilja möter Guds straff i form av ”ett oundvikligt 
öde”, samt för det tredje en österländskt influerad karmalära som 
gör gällande att själens rening blir möjlig genom att den på nytt 
får möta sig själv i tidigare existenser, en själavandring i omvänd 
riktning.129 Grundtanken bakom dessa tre tankelinjer är att Gud 
önskade göra människan ödmjuk, inte lycklig.

Inre motsät tningar

En tidigare och en senare Strindberg möts i verket. Men när det 
gäller Ett drömspel spelar den relativt långa tillkomsthistorien 
in. Exempelvis har förspelet – dialogen mellan Indra och Indras 
dotter – införts till premiären 1907, det vill säga sent i tillblivel-
sen. Diktarens position i Ett drömspel har hamnat längre ifrån 
den Strindberg som författade Svarta fanor. Kanske man kan ana 
denna förskjutning i hur guden Indra ser på människosläktet. 
Han betraktar människorna som ”ett oförnöjt, otacksamt släk-
te”. Hårda ord, och frågan blir vad han gör av Dotterns vittnes-
mål när hon återvänder till himmelssfären. 

Förskjutningen är uppenbar då man går till En blå bok (1907) 
och Strindbergs resonemang kring Émile Zola (1840-1902) och 
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dennes naturalistiska skildringar.130 På frågan om Zola har va-
rit orättvis, om denne förtalat mänskligheten i sina nattsvarta 
skildringar, vilka enligt Strindberg påminner om ”yttersta öst-
erns lugna, suveräna förakt för allt mänskligt, där man vet att 
Brahm, Skaparen, genom syndafallet med Maya, materien, ska-
pat /.../ denna skenvärld, som bara är skuggan av en dröm” (SV 
65:180), svarar han: ”Jag har svarat mig uppriktigt: Det är sju 
gånger värre.” (SV 65:181.) Och han tillägger, och vi kan läsa 
dessa rader och tänka på dörren med fyrväpplingen i Ett dröm-

spel: 

Men vi äga förmågan att blända oss, momentant, eller 
skapa inre ljusbilder som vi lägga på negativen, och vil-
ka fotograferna kalla masker. Kanske våra illusioner äro 
ancestrala minnen av något bättre vi sett en gång, och 
att dessa urbilder av skönhet underskjutas av oss inunder 
de förvrängda avbilderna. Vi leva ju icke i verkligheten 
utan i våra föreställningar om verkligheten. Kanske det 
är vår plikt att blunda och fördölja vissa saker, liksom 
vi dölja de naturliga förrättningarna. Vi vistas ju kan-
ske i en mycket vacker våning, men vi veta att där exis-
terar ett hemligt rum, som döljer något mycket fult. Men 
ingen tänker därpå, och det faller ingen in att peka på 
den stängda dörren, fastän den synes för var man. (SV 
65:181).

Som tidigare påpekats ser Martin Lamm kontrapunktiken i Ett 

drömspel, en term som hänvisar till musikens värld. I Strindbergs 
kvarlåtenskap finns en utökad version av ”Erinran”, möjligen 
tänkt att användas vid premiären 1907. I detta dokument hänvi-
sar Strindberg inte till drömmens form utan talar i stället om en 
musikalisk form. Exempelvis finns en anspelning på den musika-
liska formen redan i termen ”kammarspel”, vilket ju är en term 
som Strindberg använder om flera av sina senare verk.131 Brandell 
påpekar att musiken, i likhet med drömmen, inte använder sig 
av ett ”informativt organiserat innehåll”.132 Han uppfattar ock-
så att den irrande dialogen öppnar för omtagningar, variationer 
och upprepningar, och den oklara frågan finner också en natur-
lig plats i det icke informativt organiserade replikskiftet. Detta är 
särdrag som Brandell finner kännetecknar Strindbergs drömspel 
bland vilka, utöver Ett drömspel, också Dödsdansen, Till Damas-

kus och Spöksonaten ingår.

Det analyt iska dramat

Freud var väl förtrogen med det antika analytiska dramat och 
hade det som utgångspunkt för flera av sina arbeten.133 Det byg-
ger på att det finns en historia som utspelat sig tidigare och som 
på något sätt måste återberättas under pjäsens framförande; det 
glömda framträder som sanningens ögonblick och i de antika 
tragedierna, med sin gudavärld som grep in i människornas liv, 
innebär sanningen att ödet slår till; ingen återvändo finns. Freuds 
psykoanalytiska metod, poängterar Brandell, har det analytiska 
dramat som grundmönster. Viktigt att hålla i åtanke är emeller-
tid att Freud övertog ”metoden från det analytiska dramat”, inte 
den antika föreställningsvärlden i vilken ödet så att säga på för-
hand hade satt upp spelreglerna och avgjort utgången. Inga me-
tafysiska krafter spelar med i Freuds synsätt. I stället förs kon-

kreta förhållanden i samhällslivet in som påverkanskrafter, lik-
som det förflutna i termer av uppfostran, konventioner, mora-
liska ideal, allt krafter som kan ge upphov till konflikt inom den 
människa som söker en inte alltid tillgänglig frihet.134 Det analy-
tiska dramats metod används enligt Brandell av Freud, och han 
använder den ”inom en individualpsykologisk och samhällskri-
tisk ram”.135 Det analytiska dramat, också knutet till begrep-
pet katharsis, arbetar med att rekonstruera något ödesmättat 
vars ursprung ligger i det förflutna. Strindberg arbetar med den-
na dramaturgiska modell inom de ramar som det avklingande 
1800-talets konstnärliga ideal satte upp. Strindberg är emeller-
tid inte en klassisk realist; hans konstnärliga ideal är mer öppet 
blickande in i vad jag skulle kunna kalla expressionistiska ut-
trycksvägar. Strindberg låter sitt inre drama spela med i koncep-
tionen av det poetiska verket. Ser vi till Ett drömspel, såväl vad 
gäller dess tillkomst och framväxt som drama som dess mång-
bottnade manifesta skeende, så förefaller det rimligt att tänka sig 
att Strindberg tillät sig själv att komma till uttryck i dramat. Han 
gick inte med strömmen utan anade – eller förutsåg – en under-
ström i vardande. 

Brandell pekar ut att såväl realistiska pjäser av analytiskt snitt 
(Henrik Ibsen (1828-1906) är ett exempel) som expressionistiska 
förelöpare inom poesi och dramatik offentliggörs ungefär samti-
digt som Freud använde drömanalysen i sitt psykoanalytiska ar-
bete; patienterna berättade sina drömmar och associerade fritt till 
drömmens olika moment, och tydningsarbetet sökte det omedvet-
nas närvaro i den minnesvärld som tog gestalt. Brandell använder 
denna hänvisning till Freud för att komma bakom den ofta svår-
gripbara värld som är drömmens. I Freuds arbete finner Brandell 
två faser: 

I den första, som påminner om Strindbergs drömspel, lig-
ger materialet framför patient och läkare i kaotiskt skick, 
ehuru med vissa envist återkommande motiv, och vägrar 
att avge en användbar information. Men efter analys och 
tolkning får man fram en gripbar bild av patientens för-
historia, en exposition till den psykoanalytiska behand-
lingen som mera erinrar om Ibsens dramatiska presenta-
tioner. Det ligger nära till hands att försöka skapa ord-
ning även i Strindbergs drömspel och ett sätt är att under-
kasta dem samma behandling som används i drömanaly-
sen, som utmejslades av Freud. Det lyckas utan svårighet, 
och därmed återställs den felande klarheten, men den dra-
maturgiska poängen hos Strindberg ligger just i att förkla-
ringen och analysen uteblir.136 

Brandell talar också om att man hos Strindberg kan spåra en 
mystifikation. Många gånger såg han den som hotande, ibland 
som tröstande. En ännu tydligare bild finner Brandell i tanken att 
Strindberg såg livet som ”ett drama, iscensatt av okända makter 
/.../ ett drama med avsevärt mer av dunkla hemligheter än av up-
penbara sanningar”.137 Ett citat ur ett brev som Strindberg skrev 
1887 låter Brandell ge sin tanke stöd: ”Faller ljus in i detta mör-
ker så dimper jag ned krossad!”138 

En litteraturvetare och författare som också tagit sig an Strind-
bergs Ett drömspel är Sven Stolpe. Han pekar ut att i Strindbergs 
sätt att blottlägga det mänskliga jordelivets villkor finns en dub-
belhet. I band VI av Stolpes Svenska folkets litteraturhistoria 
(1978) behandlas Strindberg. Å ena sidan lyfter Stolpe fram att 
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Ett drömspel sannolikt är ”det mest betydande och det mest be-
tydelsefulla skådespel som skrivits på svenska”.139 Å andra sidan 
betonar han att det är ett verk som trots alla analyser som gjorts 
av det är dunkelt. Stolpe tänker sig att någon ny tanke sannolikt 
grep tag i Strindberg under arbetets gång och grumlade till det 
genomgående temat att ”det är synd om människorna”. En ofta 
framlyft dagboksanteckning från den 18 november 1901 belyser 
för Stolpe hur detta i relativ bemärkelse nya griper tag i Strind-
berg: 

Läser om Indiska Religionens läror – Hela världen blott 
ett sken. Den gudomliga Urkraften (Maham-Atma, Tad, 
Aum, Brahma) lät förföra sig av Maja eller Alstringsdrif-
ten. Härigenom försyndade det Gudomliga Urämnet sig 
emot sig själv. Världen är sålunda till endast genom en 
synd om den ens är till – ty den är endast en drömbild, 
ett fantom, vars tillintetgörande är askesens uppgift. Men 
denna uppgift råkar i strid med kärleksdriften, och slut-
summan är ett oupphörligt vacklande mellan vällusttum-
mel och botgörarkval! Detta synes vara världsgåtans lös-
ning! (SV 59:1:317).140 

I dramat framställs lösningen som ett intet, vilket Stolpe ger 
Strindberg rätt i, ty, som Stolpe skriver, ”[j]ordelivet är nämligen i 
sig intet”.141 Samtidigt gör han emellertid gällande att denna nya 
tanke fördunklar huvudtemat i dramat. Som jag tidigare diskute-
rat är detta gudomliga fall en tanke som Strindberg återkommer 
till i En blå bok.

Sitt ställningstagande i fråga om Ett drömspels förmåga att 
övertyga bygger Stolpe till stor del på vad Strindberg skrivit i 
brev och dagboksanteckningar vid tiden för skådespelets till-
komst. Han för således in biografiska aspekter och låter, i lik-
het med Lamm, dessa kasta sin ”skugga” över dramat och dra-
mats huvudgestalter. Exempelvis spelar skuldfrågan en viktig roll 
i Stolpes resonemang, och Strindbergs liv med Harriet Bosse var, 
som vi vet, allt annat än lugnt vid tiden för dramats tillkomst, 
även om hans förälskelse i henne, enligt Stolpe, var stark.142 Hat 
och kärlek blandades ihop i en smärtsam kärlekshistoria. Samti-
digt betonar han, med stöd från Karl Vennberg (1910-1995), att 
allt klagande som finns i flera av Strindbergs pjäser sällan moti-
veras väl. Vennberg hävdar till och med att påståendet att det är 
synd om människorna motiveras ”erbarmligt /.../ om man fattar 
ledmotivet som ett intellektuellt motiv”.143 Klagan blir ett svar 
på människans existentiella utsatthet och behöver därmed inte 
motiveras. 

Mot tagandet av Et t  drömspel

Som påpekats tidigare utkom Ett drömspel i tryck under sen-
våren 1902.144 Bland dem som recenserade utgåvan fanns Jo-
han August Runström (1852-1906) (Aftonbladet den 6 juni), Tor 
Hedberg (1862-1931) (Svenska Dagbladet den 10 juni), Georg 
Nordensvan (1855-1932) (Dagens Nyheter den 11 juni), Carl Da-
vid af Wirsén (1842-1912) (Vårt Land den 13 juni), Jacobine 
Ring (1862-1912) (Nya Dagligt Allehanda den 20 juni) och Karl 
Warburg (1852-1918) (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
den 25 juni).145 De flesta av dessa är positiva i sina omdömen 

av dramat, men uppfattar det kanske främst som ett ”sugges-
tivt läsdrama”.146 Skarpt negativ är af Wirsén. Denne finner att 
det drama som Strindberg i ett brev från den 17 april 1907 kall-
lade ”[s]in största smärtas barn” är ett oredigt stycke.147 Han har 
också synpunkter på det skrivsätt Strindberg använt sig av. Det är 
bekvämt, anser han, och hävdar att det inte kräver någon plan. 
Dramat saknar enligt honom ”djupsinnighet, men det underli-
ga och drömlika i framställningssättet kan dock komma många 
naiva själar att tro på någon djup mening i det tomma bildsprå-
ket”. Warburg är inte heller han helt begeistrad; han ogillar bris-
ten på rationalitet i pjäsens utformning. Han inser att drömvärl-
den är återgiven med stor skicklighet, ”men den kräfver från lä-
sarens sida ej ringa arbete” för att bemästras och det hela blir i 
slutänden ett tankenystan som är i det närmaste omöjligt att reda 
ut. Tor Hedberg är emellertid mycket uppskattande. Denne fin-
ner att Strindberg i drömspelet ”på ett förvånande sätt, med en 
på samma gång beklämmande och betagande fantasiens styrka, 
och sömngångaraktig säkerhet härmat drömmens förvirrande, 
osammanhängande men för drömmaren dock så naturliga lif”. 
Hedberg avstår emellertid från att försöka återge dramats inne-
håll; det måste läsas, skriver han, samtidigt som han anar att det 
kunde ”spelas med en stark och underlig verkan”. Nordensvan 
är minst lika entusiastisk. Bland annat fäster han sig vid scenskif-
tena och de förvandlingar de medför. Han finner dem ”högeligen 
originell[a], allt är äkta Strindbergskt och somt är igenkänneligt 
från hans äldre skådespel, lifvet passerar förbi drömmarens inre 
blick i ständig växling, den genomgående stämningen är känslan 
av medlidande med människorna, med deras lidande, som når sitt 
slut i döden – befriaren”. Runström förundras över ”intensiteten 
i författarens fantasi, i detta hopande af mer eller mindre sken-
bart förvirrade bilder, hvilka ge en kaleidoskopiskt brokig bild af 
tillvarons stora misär”. Även Jacobine Ring fäster sig vid intensi-
teten; hon kallar dramat våldsamt, men bedömer att ”Drömspe-
let” är det ”psykologiskt mest intressant[a]” av de tre pjäserna i 
utgåvan.

Viktigt i sammanhanget är att dramat snabbt översattes till 
tyska och gavs ut i Tyskland redan i juni 1902. Strindberg ville 
få verket publicerat utan dröjsmål och ett skäl förefaller ha va-
rit att han ville försvara sin position: ”Drömspelet är en ny form 
som är min uppfinning.”148 Även om det hos Strindberg uppen-
barligen fanns en medvetenhet om att han skapat något nytt, och 
en önskan att hans nyskapelse skulle bli åtkomlig för en allmän 
publik även utanför Sverige är det ganska sparsamt med kom-
mentarer i brev och anteckningar till de recensioner han fick ef-
ter publiceringen av de tre dramerna 1902. I ett brev till brodern 
Axel Strindberg (1845-1927) från den 13 juni 1902 skriver han 
emellertid: 

Du som är ute bland menskor, kan ju hålla reda på hvad 
Wirsén skrifver denna gång om mina dramer. Jag vill bara 
veta om han systematiskt förföljer, eller om han har nå-
gon heder. Och jag ville inte göra honom orätt!149

Strindberg ligger lågt, skulle man kunna säga; han är beredd på 
negativ kritik men samtidigt vill han inte orättfärdigt och rakt av 
ge svar på tal. Hans inre liv, tilltron till sig själv och till sitt eget 
skrivande har större betydelse för honom än enskilda kritikers 
ord.
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Som jag noterat tidigare tog det emellertid flera år innan pre-
miären ägde rum. Strindberg var medveten om att hans dröm-
spel innebar utmaningar för en teaterscen; scenövergångarna var 
inte lätta att lösa med den teknik som vid den tiden fanns till-
gänglig. Strindberg gjorde flera försök – bland annat fanns pla-
ner på en uppsättning i Paris 1905150 – att få pjäsen uppsatt men 
det dröjde som sagt ända till den 17 april 1907 innan hans an-
strängningar gav ett konkret resultat. Enligt Richard Bark hade 
Strindberg helst sett att Ett drömspel sattes upp på Dramaten, 
mycket tack vare den lyckade uppsättningen där av Till Damas-

kus I med premiär år 1900.151 Premiären av Ett drömspel hölls 
på Svenska teatern i Stockholm. Victor Castegren (1861-1914) 
regisserade. Denne ställde förhoppningar på den nya tekniken, 
men dessa kom på skam. Att göra drömmen till bild på scen 
blev svårt; i stället för att framstå som drömbild materialisera-
des drömmen.152 Strindberg förefaller inte ha varit närvarande i 
hög grad vid repetitionsarbetet. I Ockulta dagboken finns emel-
lertid en anteckning två dagar före premiären, den 15 april 1907. 
Strindberg skriver att han såg ”repetitionen på Drömspelet och 
led så oerhört; fick intrycket att detta icke skall spelas...”.153 Det 
förefaller honom förmätet ”och är nog hädelse”.154 Premiärda-
gen, den 17 april, skriver Strindberg i Ockulta dagboken att han 
läst sista kapitlet i Jobs bok ”där Gud straffar Job för hans för-
mätenhet att vilja mästra hans verk; Job ber om förlåtelse och 
blir förlåten”.155 Förmätenheten spökar således alltjämt, en ton-
gång som klingar i dramat, kort men tydligt. Samtidigt hägrar 
förlåtelsen. 

Premiärdagen, klockan ”8 på aftonen”, skriver Strindberg ett 
brev till Emil Schering (1873-1951), hans tyske översättare, och 
meddelar att ”nu går ridån upp för Drömspelet, medan jag sitter 
hemma som vanligt på premièrerna”. Han meddelar att all hans 
glada tillförsikt försvann då han såg generalrepetitionen, det vill 
säga den 15 april. Han säger sig ha väntat att en katastrof skulle 
”hindra stycket”. Han bedömer också att ”dessa luftbilder kun-
na icke materialiseras – så tycks mig, författaren”.156 Senare, un-
der premiärdagens kväll, närmare bestämt kl 11 enligt brevet till 
Schering, telefonerar såväl Bosse, Castegren som teaterdirektör 
Albert Ranft (1858-1938) och meddelar Strindberg att ”Dröm-
spelet lyckats”. Strindberg skriver: ”G.v.t!”157 Gud vare tack, allt-
så. Lättnad. Men redan dagen därpå upplever han att hatet rasar 
mot honom, delvis identifierat som avundshat. Det handlar om 
Harriet Bosse och deras infekterade relation. Enligt anteckningen 
skall Bosse ha ”svurit undergång åt pjäsen på avstånd /.../ i följd 
av succén”.158

Strindberg tackar både Castegren och Ranft per brev dagarna 
efter premiären. Den förre tackar han för dennes ”outtröttliga ar-
bete med Drömspelet” och han ber om förlåtelse för sina ”höga 
fordringar”. Han ber också: ”säg alla deltagare, stora som små, 
framom och bakom kulisserna, att jag är dem mycket förbun-
den”.159 Den senare tackar han för att denne ”vågade risken med 
Drömspelet”.160 

Den 22 april antecknar han att Drömspelet ”gått bra sedan 
förra Onsdagen”, vilket föranleder honom att kommentera att 
det ”var väl tillåtet alltså, men jag måste lida fram det”.161 Han 
känner alltjämt av ”disharmonien”, men den har dämpats. Av 
dessa knapphändiga kommentarer kan inte mycket med säker-
het sägas utöver vad som står. Man kan emellertid uppmärksam-
ma Strindbergs ordval; å ena sidan frasen att stycket ”icke skall 

spelas” och å andra sidan att det ”var tillåtet”. Här är det som 
riktade sig Strindberg till någon ”högre” avgörande instans, må-
hända just utifrån en inre osäkerhet, avspeglad i den disharmo-
ni som gripit honom då han såg repetitionen. I bakgrunden till 
Ett drömspel finns förhållandet till Harriet Bosse; fångad i deras 
olösta konflikter och olycka färgas Strindbergs omdöme om Ett 

drömspel. 
Som påpekats spelade Harriet Bosse Indras dotter, vilket 

Strindberg från början avsett att hon skulle göra. Strindberg var 
således nervös premiärdagen. Och måhända anade han att mot-
tagandet inte skulle bli entydigt positivt; det blev blandat och del-
vis stördes intrycket, enligt flera recensenter, av just alla scenby-
ten som tog koncentrationen från vad som skedde dramatiskt på 
scenen. Bo Bergman (1869-1967) (Dagens Nyheter den 18 april) 
uppfattar att den lyriska texten i vissa scener förlorar sin särprä-
gel. På frågan om ett verk av ”’Drömspelets’ djup och ömtåliga 
skönhet [skall] öfverlämnas åt scenen”, är Bergmans svar inte 
entydigt jakande. Den största svagheten finner han i en bristan-
de helhetsstämning; drömtonen svek ”i tal och aktion på många 
håll” och belysningseffekterna var inte tillräckligt känsligt avväg-
da. Harriet Bosses gestaltning fascinerar honom emellertid och 
hon tycks för Bergman ha förmått bära upp ”styckets anda”. Da-
niel Fallström (1858-1937) (Nya Dagligt Allehanda den 18 april) 
var skeptisk redan till idén att sätta upp pjäsen och hävdar att 
hans farhågor gällande ”detta sceniska experiment” besannades. 
Han gör gällande att ”Strindbergs ’Drömspelet’ tillhör litteratu-
ren, men icke teatern”. En negativ aspekt är det Fallström kallar 
”en blandning af stilar, som upphäfde helhetsverkan och förtog 
drömspelet dess charme, dess karaktär af dröm”. Tor Hedberg 
(Svenska Dagbladet den 18 april) recenserar på nytt. Han upple-
ver att drömintrycket går förlorat i och med att bilderna i scen-
arrangemanget inte lyckas övergå i varandra. Han gör gällande 
att det är ”åskådliggörandet af idéassociationerna som vid läs-
ningen är det som gör det starkaste drömintrycket”, vilket alltså 
scenuppsättningen, enligt honom, inte lyckas med. Även Hedberg 
saknar en enhetlig stil i föreställningen; från scenen både reciteras 
repliker i Maeterlincks anda och talas naturligt. Anna Branting 
(1855-1950) (Stockholms-Tidningen den 18 april) anser att dik-
taren, tack vare Harriet Bosses rolltolkning, aldrig kunde ”fått ett 
klarare och ljufvare förkroppsligande för denna underbart höga 
fantasi”.162 

I Stockholms Dagblad (den 18 april) införs Sven Södermans 
(1866-1930) recension. Denne anser att experimentet att ”taga 
verkligheten ur drömmen” i ”Drömspelet”, till skillnad från Till 

Damaskus, har ”lyckats och [Strindbergs] geniala formgifning 
har där slagit med häpnad”. Söderman har berörts vid läsning-
en av dramat och lyckats träda in i dess verklighet. Av det skälet 
uppfattar han prologen som störande, den ”bryter mot diktens 
ömtåliga stämning” och den fick inte ett ”acceptabelt utförande”. 
Han upplever Indras dotter som ”den enda svaga punkten i dra-
mat, ty hon är en antydan om en medvetet inpassad, demonstra-
tiv ledtråd som aldrig förekommer i en dröm”. Föreställningen 
når således inte den höjd Söderman funnit vid läsningen av dra-
mat. Han anser att totalintrycket av premiären inte gav ”någon 
föreställning om styckets nya konst och egenart”. Delvis beror 
det på att teatermaskineriet inte mäktar med utmaningen att an-
tyda ”drömbildernas flytning och lokaliteternas själfvilliga för-
vandlingar”. När ridån föll följde ”en mångfald bifallsyttringar”, 
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som Söderman inte utan viss reservation instämmer i när han 
skriver att de 

väl inneburo ett erkännande åt den kärleksfulla möda 
som nedlagts på verkets inscenering och utförande, men 
framför allt gällde dikten själf och dess geniale upphofs-
man.

Vera von Kraemer (1878-1940) (Social-Demokraten den 18 april) 
upplever emellertid att föreställningen går fram ”med glans”; hon 
lyckas känna drömstämningen. Hon uppfattar ”Drömspelet” som 
en symfoni och uppmanar med emfas sina läsare – även om hon 
medger att fru Bosse ”föll ibland för frestelsen att predika” – att 
se föreställningen: 

Inte bara för det Strindberg säger om det bittra och orätt-
visa i världen, inte bara för drömbilden om de utmatta-
de kolbärarna i söderns blåa, solmättade, yppiga helve-
te, inte för gisslet och blottandet av våra löjliga påfund 
i samhället, inte bara för de svidande orden och en rast-
lös hjärnas väckande snärtar. Utan också för skönheten, 
prakten och stämningen i detta drama, det sällsynt vack-
ra, som gör oss glada. 

Von Kraemer noterar att Strindberg inte var på plats för att ta 
emot hyllningarna. Det hela fick brytas av att direktör Ranft träd-
de fram och lovade ”att telefonera till författaren”, vilket ock-
så skedde enligt vad Strindberg antecknade både i ett brev och i 
Ockulta dagboken premiärdagens kväll.

I Idun163 införs den 25 april Johan Nordlings recension av Ett 

drömspel. Denne anser att det varit ett djärvt experiment att sätta 
upp pjäsen. Det har krävts ”en grund av ideell entusiasm”, anar 
han, och bland annat därför ”förtjänar [det hela] erkännande, äf-
ven om resultatet icke i allo lyckades täcka intentionerna”. Nord-
ling tar upp de teatertekniska svårigheter det innebär att gestalta 
den ”dimflyktiga stämning” som diktverket utstrålar. Han ser en 
strid mellan mål och medel, mellan form och ande. Sammantaget 
finner han emellertid att Svenska teatern har lyckats väl. Han till-
talas av Harriet Bosses ”själiska framställning” och bedömer att 
den ”intressanta premiären hörde till dem, som sätta märke i vår 
teaterhistoria”.

Carl G. Laurin (1868-1940) skriver en längre krönika om tea-
terlivet i Stockholm. Den bär titeln ”Från Stockholms teatrar”.164 
Strindbergs Ett drömspel sätts sålunda in i ett större teatersam-
manhang. Laurin kallar Strindberg ”det stora svenska geniet” 
och liknar honom vid den bibliske Jakob som brottas med Gud. 
Laurin ser honom emellertid som mer resignerad i detta drama, 
en tanke som jag upplever att jag på lite olika sätt givit också mitt 
stöd. Något som tilltalar Laurin är logikens plats i dramat, eller 
snarast den logik som säger att ”två gånger två icke gör fyra”. 
Som Laurin skriver kan vi människor i drömmen gå med på den, 
men inte som vakna; Strindberg anser han dock ”alltid har så 
svårt att böja sig för” den. Laurin är av övertygelsen att dramat 
har ”något att säga oss alla”. Han ger flera exempel på scener där 
igenkännandet framträder och övergripande hävdar han att för 
”vissa tar sig lifvet oftast ut som en smärtsam ond dröm”. Detta 
är ord som står i samklang både med ”Erinran” och med frasen 
”det är synd om människorna”. Men att ”allt stinker” vill han 

inte gå med på, och han finner att Indras dotter har fel när hon i 
den scen där Kristin klistrar och Dottern grälar med Advokaten 
hävdar, att hon inte tycker om kål (SV 46:45). Med glimt i ögat 
ber han henne tänka på ”kåldolmar”! I övrigt finner han Bosse 
”förtjusande, kanske dock ibland, om man skall vara fullt rättvis, 
litet för välvis i rösten”. I slutomdömet skriver Laurin att man 

minnes gärna detta Drömspel, så karakteristiskt för sin 
författare, hvilken man väl får resigneradt taga sådan han 
är, liksom han själf i detta skådespel till slut gör med Lif-
vet och dess Upphofsman, förbehållande oss dock, liksom 
han, rätten att, då anden faller på oss, åter en gång på 
nytt börja grälet.

Bland Strindbergs brev från april 1907 finns inte särskilt många 
kommentarer som berör recensioner som offentliggjorts. Schering 
får emellertid ett skrivet den 26 april i vilket Strindberg påpekar 
att denne vilseletts av Hedbergs recension. Han meddelar Sche-
ring att ”Drömspelet mottogs lysande och går i dag för 10e gång-
en”. Han meddelar också att pjäsen skall bli ”repertoarpjes”.165 
Kanske man kan våga hävda att Strindbergs oro var något över-
driven om man endast ser till mottagandet. Av brevkorresponden-
sen i övrigt från denna tid framgår att Strindberg blickar framåt 
beträffande andra arbetsprojekt.166 I motsättningen mellan käns-
ligheten inför omgivningens bedömning av hans text och den inre 
drivkraften att fortsätta leva sitt livs drama som en skrivande per-
son, kommer det sistnämnda att ta överhanden och segra. 

Om detta var några ord om hur Strindbergs Ett drömspel togs 
emot under det första decenniet av 1900-talet, har kommenta-
torer som Gunnar Ollén (1913-2014) konstaterat att när teater-
tekniken utvecklats och avancerade scenbyten kunde genomföras 
smidigt via kvalificerad belysning, rörlig dekor och vridscen har 
pjäsen blivit en av Strindbergs mest spelade, både i Sverige och 
internationellt.167 Skälen till att Ett drömspel blivit ett mycket 
spelat drama är förstås flera. Den stora spännvidden i tolkning-
ar, geografisk spridning och teknikanvändning (från extremt av-
ancerad till enklast möjliga) visar om inte annat att dramat för-
mår härbärgera konflikter och teman som är centrala för männ-
iskor över flera generationer. Den dunkelhet och mångtydighet 
som Stolpe lyfte fram i kombination med flödet av drabbande och 
även komiska dialoger, liksom drastiska bilder, är centrala kom-
ponenter i framgången.

Ollén har också i sitt verk Strindbergs dramatik (1982) kom-
menterat mottagandet och nämner att Strindbergs metafysik inte 
togs emot välvilligt av det unga seklets Stockholmskritiker.168 
Strindberg stod enligt Ollén i en medveten opposition ”mot den 
utbredda ateism och materialism, som mötte honom i sekelskif-
tets Sverige och som han själv försvurit sig åt under 1880-ta-
let”.169 Strindberg ger i Ett drömspel utlopp för en form av ”reli-
giös musikalitet”, vilket samtidens kritiker inte självklart gillade, 
hävdar Ollén.170 

Det framkommer av min genomgång av Strindbergs Ett dröm-

spel att han värderade det högt.171 Han särställer verket. Vi såg 
att detsamma gällde beträffande Freuds syn på Drömtydning. 

Som avrundning på denna genomgång av Ett drömspel och 
några av dess förgreningar kan jag nämna Brandells iakttagelse 
att Strindberg, i brev till Harriet Bosse, skall ha skrivit att han 
med två personer kunde skapa en liten värld, ”och med tre röra 
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den”.172 Tretalet finns tydligt närvarande i exempelvis Fröken 

Julie, Fordringsägare och Dödsdansen. Detta beröringens tretal 
kan, såsom jag förstår det, även skönjas i Ett drömspel. Bortom 
de möten som Indras dotter går in i, kanske djupast i mötet med 
Diktaren, finns faderguden Indra gåtfullt avlägset vakande över 
skeendet på jorden. Världen är satt i rörelse.

At t tolka 

Psykoanalytiska tolkningar av litterära texter är sedan 1900-ta-
lets början ingen ovanlighet.173 Samtidigt bör det betonas att så-
dant tolkningsarbete måste betraktas som en mycket svår konst. 
Genren innehåller texter med ojämn kvalité. Många gånger har 
de som tolkat litterära texter och som inspirerats av psykoanaly-
sen hamnat i stela och förenklade läsningar. Låt mig belysa denna 
frågeställning med hjälp av boken Strindberg as Dramatist som 
utkom 1982 och är skriven av Evert Sprinchorn (f 1924). Det ti-
onde kapitlet bär titeln ”The world of dreams”. Denne konstate-
rar i kapitlets inledning att även om Ett drömspel uppvisar flera 
egenskaper som gäller (den nattliga) drömmen bör pjäsen först 
och främst betraktas som ett i hög grad ”konstnärligt konstrue-
rat drama”.174 Övergripande kan sägas att Sprinchorn hävdar att 
för att kunna efterlikna drömmen vad gäller dess sätt att åskåd-
liggöra sitt innehåll för drömmaren funderade Strindberg över 
användningen av projektioner och den fragmentariska samman-
sättningen av dramats olika delar. Sprinchorn är kritisk mot de 
kommentatorer som i dramat endast ser ett kaos av scener utan 
inbördes samband. Han tycker sig se den logik som kännetecknar 
såväl dröm som poesi. 

Sprinchorn finner tre betydelsefulla motiv i dramats skeende: 1. 
Det är synd om människorna. 2. Kärleken övervinner allt. 3. Li-
vets/världens/universums gåta. Håller man dessa tre motiv i min-
net framträder dramats logik; scener, scenbyten och skeendet kan 
knytas till dessa motiv, anser han.175

En viktig utgångspunkt för Sprinchorns analys är tanken att 
Strindberg betraktade livet, livet på jorden närmare bestämt, som 
en illusion, vilket, som vi sett, är en tanke som flera kommentato-
rer på skilda sätt lyfter fram. Den aspekten leder honom till tan-
ken att ”ju djupare drömmaren sover”, med andra ord, ”ju dju-
pare Dottern sjunker ner i den mänskliga tillvarons dy”176, desto 
närmare kommer hon ett förkroppsligande av mänskligt liv, som 
exempelvis i äktenskapsscenerna med Advokaten; Dottern befin-
ner sig där på livets botten. Utifrån en sådan betraktelse blir dra-
mats slutscen, då Dottern går in i det brinnande slottet för att 
återuppstiga till guden Indra, ett tecken på att drömmen i livet, 
livsdrömmen, är över och att döden blir ett uppvaknande till ett 
högre liv. Bakom denna idé skymtar således hos Sprinchorn även 
den teosofiska och den, vad han kallar, kvasi-buddhistiska filoso-
fins synsätt.177

Den här analysen utgör en möjlig väg att förstå dramat. Sprin-
chorn närmar sig det emellertid via en mer psykologiskt inspire-
rad tolkning. Han finner det mer fruktbart att se Strindbergs dra-
maturgiska vägval som inspirerade av Schopenhauer och, enligt 
Sprinchorns ordval, av den moderna tidens uppväckare, nämli-
gen Sigmund Freud. Detta hävdar han trots att allt pekar på att 
Strindberg inte läste Freud – Sprinchorn noterar detta178 –, samt 
att Freud hänvisar mycket sparsamt till Strindberg.179 Han lyfter 

fram att både Freud och Strindberg stod i någon form av tack-
samhetsskuld till såväl Arthur Schopenhauer (1778-1860) som 
Eduard von Hartmann (1842-1906), och att de inspirerades av 
arbeten skrivna av bland andra Théodule-Armand Ribot (1839-
1916), Jean-Martin Charcot (1825-1893), Hippolyte Bernheim 
(1840-1919) och Carl du Prel (1839-1899). Den sistnämndes 
Mystikens filosofi – det dolda själslivet (1885) fanns i Strindbergs 
bibliotek och Freud hänvisar till du Prel och beklagar att han i ti-
digare utgåvor av Drömtydning inte omnämnt denne.180 Freud 
noterade att du Prel påpekat att ”porten till metafysiken /.../ inte 
ligger i det vakna livet utan i drömmen”.181

Beträffande Freud noterar Sprinchorn att denne beskrev fem 
tekniker genom vilka en klandervärd tanke kunde omformas, för 
att på så sätt, förklädd, träda fram i medvetandet: sekundär be-
arbetning, symbolisk framställning, förtätning, förskjutning och 
en dramatisering genom regression till bilder.182 Han konstaterar 
även att samband som används i ett medvetet tänkande – passa-
ger som skapas genom konjunktioner som exempelvis ”därför” 
och ”till följd av” – i drömmen kan påvisas genom till synes icke 
sammanhörande scener.183 Det här är en aspekt som, vilket tidi-
gare påpekats, också andra kommentatorer lägger märke till i 
sina försök att tolka Ett drömspel. Bristen på rationellt förank-
rad logik lockar till försök att tolka, ett moment i drömmen som 
Freud också uppmärksammade. I Freuds arbete kunde den från-
varande logiken avtäckas genom analysandens fria associationer 
till olika drömelement och psykoanalytikerns tolkningar. I hans 
redogörelse för drömmen om Irma framträder den underliggande 
logiken tydligt.

När det gäller Sprinchorns sätt att tolka Ett drömspel i psy-
kologiska termer med rötter i Freuds teoribildning, hänvisar han 
inte till Strindberg som subjekt utan utgår ifrån ett symboltän-
kande. Moment och bilder i dramat får symbolisera mänskli-
ga uttryck som beskrivs inom psykoanalysen. Det påminner om 
Freuds resonemang beträffande fasta symboler i drömmen, men 
de knyts aldrig i Sprinchorns resonemang till drömmaren som 
subjekt, vilket i slutänden alltid var en avgörande aspekt i Freuds 
drömtydning. Sprinchorn jämställer också den sekundära dröm-
bearbetningen med ”poetens försök att komma undan att vara 
fastsurrad som en träl i materien och i kroppens fängelse”.184 
Kanske detta inte är två aspekter som går att jämställa, men en 
likhet finns i att de två försöken handlar om att ta sig förbi nå-
got hämmande. Sprinchorn finner ett par fallossymboler (slot-
tet, blomknoppen), symboler för vagina (korridoren, grottan), en 
symbol för masturbation (Officerns gungande och slående med 
sin sabel mot ett bord i en av de inledande scenerna i dramat), för 
sexuell upphetsning (lågorna i det brinnande slottet), för orgasm 
(i den död Dottern närmar sig i dramats slutscen); att orgasmen 
påminde Strindberg om döden är en tanke som Sprinchorn finner 
i följande Strindbergsnotering: ”Kärlekens mest intensiva ögon-
blick liknar döden”185, och ejakulation (i den bristande krysan-
temumknoppen då Indras dotter stiger in i det brinnande slottet 
i dramats slutscen). Det här sättet att låsa symboliken är inte helt 
ovanligt och utgör en problematisk tolkningstradition som finns 
bland författare som har tagit stöd i psykoanalysen. Samman-
fattningsvis representerar för Sprinchorn trilogin Till Damaskus 
tillsammans med Ett drömspel en vandring som börjar med ”en 
förhoppning om återfödelse och antydningar om odödlighet, och 
kulminerar i orgasmens lilla död”.186 
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Texttolkare som i likhet med Sprinchorn söker en tydlig inne-
börd med hjälp av en generell tolkning av symboler eller av ett 
eller flera fenomen når sällan fram till välgrundade slutsatser.187 
Läsningen av dramat reduceras, implicit eller i värsta fall expli-
cit, till att det bara finns en rimlig tolkning av dramats huvudin-
nehåll och/eller av de symboler som figurerar i texten. Tolkningen 
blir som en tvångströja som läsaren måste frigöra sig från för att 
få tillgång till textens kraft och dynamik. Denna typ av tolkning 
låser mer än den öppnar för en fördjupad förståelse. Den på detta 
sätt tolkande författarens obevisade antaganden och vilda speku-
lerande blir texttolkningens förutsättning.

Sprinchorn gör ytterligare en koppling mellan Till Damas-

kus och Ett drömspel. Han hävdar att det förra dramat slutar i 
”barndomens blinda gränd där en lögn förvrängde hjältens [Den 
Okände] moraliska universum”.188 Han anser att denna lögn 
blir utgångspunkten för Strindbergs djupaste undersökning av 
det omedvetna, vilken kommer i Ett drömspel. Strindberg nöj-
de sig inte, som Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), med svaret 
att lögnen kommer därför att man skyr skammen mer än döden 
själv. För Strindberg ledde ett sådant svar till fler frågor. Han ana-
de att en skuldens demon lurade i det omedvetna, antar Sprin-
chorn, i det som du Prel benämnde ”det mörka riket”, och att 
den var ångestskapande. För Sprinchorn slutar Strindbergs dröm-
cykel ”med den mest representativa enskilda bilden av detets år-
hundrade och ångestens tidevarv”.189 Slutorden till Ett drömspel 
lyder: 

Dottern går in i slottet. Musik höres! Fonden upplyses av 
det brinnande slottet och visar nu en vägg av människo-
ansikten, frågande, sörjande och förtvivlade... när slottet 
brinner slår blomknoppen på taket ut till en Jättekrysan-
temum. (SV 46:122). 

Härmed avslutar jag min redogörelse av hur en psykoanalytiskt 
inspirerad tänkare och litteraturvetare arbetar för att ta mig an 
en jämförelse mellan två avgörande texter, en inom litteratur- 
och teaterhistorien och en inom idéhistorien. Vad som är cen-
tralt att notera är att såväl Ett drömspel som Drömtydning är 
nyckeltexter för Strindberg respektive Freud. De är, som lyfts 
fram, högt värderade av sina författare. Många kommentatorer 
och kritiker värderar dem också högt. Verken har ett högt an-
seende bland Strindberg- respektive Freudexperter. De är publi-
cerade med två års mellanrum, 1902 respektive knappt två må-
nader före årsskiftet 1900. Båda texterna berör utifrån skilda 
utgångspunkter djuppsykologiska och grundläggande mänsk-
liga frågeställningar; skillnaden mellan medvetet och omedve-
tet, mellan dröm och verklighet, mellan poesi och dröm, mel-
lan verklighet och overklighet och mellan dag och natt. De båda 
verken ställer frågan om vad som är verkligt – drömd verklig-
het eller verklig verklighet? Inre verklighet eller yttre verklighet? 
Materiell verklighet eller psykisk verklighet, för att använda sig 
av Freuds uttryck? 

En fundamental skillnad mellan texterna handlar om hur långt 
det är möjligt att tolka en dröm. Freud förutsatte att drömmen 
är möjlig att tolka uttömmande. Den innehåller det drömmande 
subjektets omedvetna önskan, det vill säga sanningen om det som 
är bortträngt hos drömmaren. Strindberg hade aldrig några såda-
na tankar knutna till sina drömspel. 

Drömmen är emellertid för både Freud och Strindberg ett ut-
tryck för generella mänskliga frågeställningar av yttersta betydel-
se. Strindberg är drabbad av drömmens problematik och iscen-
sätter den inom ramen för den skönlitterära framställningen och 
den dramatiska texten, främst tänkt att uppföras på scen. Freud 
hade en helt annan avsikt; han ville belysa drömmen teoretiskt 
och vetenskapligt. Drömanalysen blev kungsvägen till det omed-
vetna och, tänkte sig Freud, den kunde lägga grunden till en nor-
malpsykologi. Han var övertygad om att drömmen kunde under-
kastas en systematisk, logisk och vetenskaplig analys. Målsätt-
ningen med varje drömanalys var densamma. Drömmarna kunde 
se olika ut men slutmålet, analysen av de drömtankar som dolde 
sig bakom drömberättelsen, var att de kunde tydas. Strindberg 
gestaltade drömmens drama utan att söka någon entydig slutsats 
om drömmen som fenomen. Han använde drömmen för att ge-
stalta viktiga livsfrågeställningar. Han drabbades av drömmen. 

I I I :  Nära texten

Låt mig så avslutningsvis göra en textnära jämförelse mellan Au-
gust Strindbergs för scenen skrivna drömtext och Sigmund Freuds 
ambition att blottlägga mekanismerna och drivkrafterna bakom 
den manifesta drömmen, den så kallade drömberättelsen. Flera 
aspekter som tidigare berörts återkommer här, men nu ligger fo-
kus på jämförelsen mellan Strindbergs och Freuds texter.

Strindberg utgår från, vilket berördes inledningsvis, en subjek-
tiv användning av sina egna drömerfarenheter för att gestalta ett 
skeende på scen. Men inte endast, han använde sig också av sitt 
komplexa och lidelsefulla liv i sitt författarskap, samt, av natur-
liga skäl, av sin livs- och yrkeserfarenhet. Den första aspekten 
framkommer på två olika sätt i Ett drömspel. Det finns en ”Er-
inran” knuten till dramat. Man kan se denna som en form av 
deklaration; Strindberg klargör vad han upplever kännetecknar 
drömmens särart.

Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum 
existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner 
inbillningen ut och väver nya mönster: En blandning av 
minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och impro-
visationer. Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dun-
sta av, förtätas, flyta ut, samlas. (SV 46:7). 

I Strindbergs ”Erinran” möter vi ett litterärt sätt att beskriva för-
tätningsprocessen. Han använder explicit ordet förtätas, som i sin 
tur exemplifieras väl, enligt Freuds synsätt, av övriga ord Strind-
berg här använder. Det är som om Strindberg anar att männis-
kan kan uttrycka sitt innersta i drömmen. Det andra sättet varpå 
Strindberg subjektivt använder sina drömerfarenheter motsvaras 
av själva dramatiseringen, med andra ord hur han väljer att kon-
kretisera vad han deklarerar i ”Erinran”.

Håller jag mig kvar i Strindbergs drama är det av intresse att 
se hur förtätningsmöjligheten framträder. Som jag nämnt tidigare 
för Indras dotter Diktaren till Fingalsgrottan, en grotta vid havet 
där vindarna har fritt spelrum. Det äger rum efter det att Indras 
dotter upplevt Skamsund, på ordnivå något av motsatsen till Fa-
gervik, och insett att Skamsund på intet sätt är paradiset, snarare 
helvetet, som en av de hårt slitande kolbärarna säger till henne 
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som ledsagande ord innan hon, tillsammans med Diktaren, på 
drömmens sätt, plötsligt befinner sig i Fingalsgrottan, Indras Öra. 
Hon berättar för Diktaren att här lyssnar ”himladrotten” till ”de 
dödliges klagomål” (SV 46:87). Diktaren har svårt att urskilja 
något tydbart i de ljud som fyller grottan; Indras dotter blir, vil-
ket jag tidigare berört, deras tolk. Det hon framför blir något av 
en klagosång. Om människorna säger hon att de varken är onda 
eller goda: 

De leva som de kunna, en dag om sänder! Stoftets söner i 
stoft vandra, av stoftet födda till stoft varda de! Fötter att 
trampa fingo de, vingar icke! (SV 46:88). 

Diktaren upplever att han tidigare erfarit det Indras dotter om-
talar. Och bland bråten som finns där dyker saker och ting upp 
som härstammar från tidigare scener i dramat. En form av åter-
erinran konkretiseras. Den börjar tveksamt men till sist omnämns 
de flesta av dramats scenrum och många av de gestalter som tagit 
plats på scen. Frågan om det som utspelar sig är dröm eller dikt 
eller verklighet accentueras. Till sist framför så Indras dotter de 
ord jag tidigare hänvisat till när det gäller den frågan: ”Ej verk-
lighet, men mer än verklighet... ej dröm, men vakna drömmar...” 
(SV 46:91). Den dialog som utspelar sig mellan Diktaren och In-
dras dotter drivs fram mot att Diktaren vill överlämna en dikt, el-
ler snarare, som han säger, en böneskrift ”till världens härskare” 
(SV 46:92). Indras dotter deklamerar den, ”men läser utantill” 
(SV 46:93), vilket Strindberg markerar i en scenanvisning. Det 
antyder en form av sammansmältning av de två. Hon vet i detta 
skede av dramat vilka frågor människan riktar såväl till livet som 
uppåt: 

Varför föddes du med smärta, varför plågar du din mo-
der, Mänskobarn, när du skall skänka Henne modersfröj-
den, fröjden över alla fröjder? Varför vaknar du till livet, 
varför hälsar du på ljuset, med ett skrik av ondska och av 
smärta? Varför ler du ej mot livet, Mänskobarn, då livets 
gåva skall ju vara glädjen själv? Varför födas vi likt dju-
ren, vi av gudastam och mänskoätt? Anden krävde dock 
en annan klädnad än den här av blod och smuts! Skall 
Guds avbild ömsa tänder... /.../ Och så börjar vandrings-
loppet över törne, tistel, stenar; går det någon gång på ba-
nad väg kallas genast den förbjuden; plockar du en blom-
ma, bums! får du veta att den äges av en Annan; stänges 
vägen av en åker och du måste fram din färd, trampar du 
i andras gröda; andra trampa sen i din, för att göra skill-
naden mindre! Varje glädje som du njuter bringar alla an-
dra sorg, men din sorg gör ingen glädje, därför är det sorg 
på sorg! Så går färden till din död som tyvärr blir andras 
bröd! (SV 46:93f). 

Alltjämt kvar i grottan erfar Diktaren att havet stiger, blir vilt. 
Plötsligt skymtar de ett skepp ute på havet. Vilket skepp är det? 
Ett spökskepp, Den flygande Holländaren...? Till sist tycker de 
sig emellertid se att det är ett skepp i nöd. De ser skeppet med sin 
besättning lida skeppsbrott under det att ett ”Krist Kyrie” först 
klingar för att sedan sluta i ett anskri. Ur detta kaos kommer så 
en associationskedja, framförd av Diktaren. Man skulle kunna se 
den som någon form av ”förtätningsassociation”: 

I sanning ... jag tror icke det är ett skepp ... det är ett två-
våningshus, med träd utanför ... och ... telefontorn ... ett 
torn som räcker upp i skyarne ... Det är det moderna Ba-
bels torn, som sänder trådar ditupp – för att meddela de 
Övre ... (SV 46:98). 

Och när Diktaren ger uttryck åt att han är osäker på vad han ser 
frågar honom Dottern vad han ser. Han svarar:

Jag ser en hed i snö, en exercished ... vintersolen skiner 
bakom en kyrka på kullen, och tornet kastar sin långa 
skugga på snön ... nu kommer en trupp soldater marsche-
rande på heden; de marschera på tornet, uppför spiran; 
nu äro de på korset, men jag förnimmer det som om den 
första, vilken trampar på tuppen, måste dö ... nu nalkas 
de ... korpralen som går i spetsen ... haha! det kommer ett 
moln farande över heden, förbi solen förstås ... nu är det 
borta alltihop ... molnets vatten släckte solens eld! – So-
lens ljus skapte tornets mörkerbild, men molnets mörker-
bild kvävde tornets mörkerbild ... (SV 46:99).

Medan dessa ord som fångar mörker i antågande framförs, änd-
ras scenbilden; på nytt framträder teaterkorridoren. Det är dags 
att öppna dörren bakom vilken lösningen på världens gåta skul-
le ligga. I hela detta skede arbetar Strindberg drömskt. Fantasin 
flödar, skulle man kunna säga, men inte hur som helst utan i en 
riktning som till sist utmynnar i bilden av att det på något sätt 
är synd om människorna på denna jord. Lite parentetiskt kan 
nämnas att när Skamsund först framträder i dramat är Officern 
med. Den första han möter hälsar han med orden: ”Nej, si Ord-
ström!” (SV 46:54.) En antydan om att det som följer, vilket re-
dan antyds i ortnamnen Fagervik och Skamsund, i hög grad rör 
sig på metaforens område och öppnar för förtätningar på flera 
nivåer.

Övergår jag till Freuds beskrivning av drömmens mekanismer 
blir det han kallade förtätningsarbetet tydligast när det har valt 
ord och namn till sitt objekt. Vi har tidigare noterat att Freud fin-
ner att förtätningsarbetet många gånger resulterar i såväl sällsam-
ma som komiska ord.190 

Vad gäller förskjutningsarbetet, vilket diskuterats tidigare, 
innebär det enligt Freud att det centrala i drömtankarna inte har 
någon påtaglig motsvarighet i drömmen. Som vi uppmärksam-
mat har drömmar enligt Freud en förkärlek för det underord-
nade i dröminnehållet och det är drömförvanskningen som skall 
hållas ansvarig för detta.191 Freuds principiella och centrala upp-
fattning är att förskjutning och förtätning ”är de båda faktorer 
vilkas verksamhet vi huvudsakligen får tillskriva drömmens ge-
staltning”.192 Människan har enligt Freud ett inre behov av att 
uttrycka sina enligt sig själv oacceptabla önskningar och tankar.

Såväl Strindberg som Freud använder ordet förtätning. För 
Freud har det dessutom status av begrepp. Det är i det här sam-
manhanget viktigt att påpeka att det är en kvalitativ skillnad mel-
lan ord, term och begrepp. Ett begrepp har den högsta graden av 
precision. Det ingår i ett teoretiskt sammanhang och får sin bety-
delse genom att ha ett förhållande till andra begrepp som konsti-
tuerar teorin. Ett begrepp kan definieras, medan ett ord inte får 
sin betydelse genom att teoretiskt definieras med hjälp av andra 
ord. En term befinner sig med avseende på tydlighet och definier-
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barhet mellan ord och begrepp. Skillnaden mellan Strindberg och 
Freud i just denna fråga visar sig i att de placerar förtätningen oli-
ka på skalan ord-term-begrepp. För Strindberg är förtätning ett 
ord som i sig självt bär vad det vill framföra. Freuds begrepp för-
tätning ledsagas av andra begrepp som preciserar dess uttrycks-
fält och begripliggör dess innebörd.

Jag kan således genom denna kortare utläggning finna stöd för 
att hävda att Freud ägnar sig åt en teoretisk kartläggning av ”den 
drömerfarenhet som kan användas för gestaltning av författare”. 
Det betyder att vi, när jag nu ställer Strindberg mot Freud, bör 
tala om två olika ingångar till en vid tiden i fråga central tema-
tik – drömmen, dikten, fantasin och olika former av verklighet.

Som jag påpekade ovan gjorde Freud gällande att drömmens 
gestaltning även använde sig av det han benämnde drömförskjut-
ning. Strindberg använder inte ordet förskjutning i dramat Ett 

drömspel. En rimlig fråga i detta sammanhang är att om något 
skall visas på scen är det sannolikt svårare att använda det sken-
bart oviktiga i det som iscensätts. Vi skall emellertid inte glöm-
ma John Landquists ståndpunkt. Han anser att Strindberg i Ett 

drömspel följer drömmens naturalism; den drar fram triviala mo-
ment ur vardagslivet. Och så är det, men, som Landquist skriver, 
”dessa bilder blir tillika enkla mättade symboler för typiska erfa-
renheter eller livsstämningar”. Landquist antyder således här att 
förskjutningen så att säga av åskådaren kan ställas till rätta; det 
triviala mättas med stämning och djup. 

När det gäller sceniskt framförd dialog talar man emellertid 
ofta om ”undertext”. Om undertexten är det viktiga framstår den 
explicita dialogen som vore betoningen förskjuten. Undertexten 
framträder bortom dialogens manifesta ord och meningsutbyte. 
Strindberg ger ingen explicit antydan om att vi som mottagare av 
dramat bör söka dramats undertext. Han förefaller snarare att 
lita på de ord han skrivit in i dramat och de scenbilder han nog-
grant beskriver. Undertexten finns där som en oundviklighet. Den 
rör sig – mer eller mindre dold – inom författaren, å ena sidan. 
Å andra sidan skapas den alltid av mottagaren, och kanske för-
stärks den av teaterföreställningen eftersom iscensättningen i sig 
utgör en tolkning som ger åskådaren tillgång till ytterligare en un-
dertextdimension. Strindberg uppmuntrar emellertid inte läsaren 
av dramat – exempelvis regissör, skådespelare och scenograf – att 
söka den, vilket i sig inte är något att förvånas över.

Hos Strindberg står ordet förtätning ensamt utan explicit stöd 
av förskjutningen som möjlighet. Freuds båda begrepp hänger 
där emot ihop och kan inte skiljas åt – begreppen förskjutning och 
förtätning skapar en inre struktur och ett försök till en samman-
hängande helhet. De bygger upp teorin bakom drömanalysen. 

I Ett drömspels ”Erinran” framkommer att Strindberg betrak-
tar drömmen som smärtsam och ser sömnen som en smärtfylld 
befriare (från verkligheten). Uppvaknandet infinner sig när det 
blir för svårt i drömmen. Frågan här är i hur hög grad Strindberg 
talar i allmänna ordalag eller om hans ”Erinran” mer bör knytas 
till dramat och att ”uppvaknanden” sker/gestaltas i drömspelet? 
Strindberg skriver:

Sömnen, befriaren, uppträder ofta pinsam, men när plå-
gan är som stramast, infinner sig uppvaknandet och för-
sonar den lidande med verkligheten, som huru kvalfull 
den än kan vara, dock i detta ögonblick är en njutning, 
jämförd med den plågsamma drömmen. (SV 46:7). 

Eventuellt skulle man kunna betrakta vissa scenskiften i Ett 

drömspel som ”uppvaknanden”. När helvetet framträder eller 
när pinan är för stor infaller ofta dessa drömskt magiska föränd-
ringar av scenrummet. Redan i det första skiftet kan man ana sig 
till ett uppvaknande. Indras dotter konstaterar att hon ”sjunker” 
och det hon sjunker ner till föreställer 

en skog av jättestora Stockrosor i blom; vita, skära, pur-
purröda, svavelgula, violetta över vilkas toppar synes det 
förgyllda taket av ett slott med en blomknopp liknande 
en krona överst. Nedanför grundmurarne av slottet sy-
nas halmdösar utbredda täckande utkastat stallströ. (SV 

46:9). 

Samtidigt antyder Strindberg att något fast kan få ingå i föränd-
ringar, för denna scenanvisning avslutas med en instruktion som 
säger att ”[s]idokulisserna, stående för hela pjäsen, äro stilise-
rade väggmålningar, på en gång rum, arkitektur och landskap” 
(SV 46:9). 

En scenförändring sker efter det att Officerns fader och moder 
i en dialog som jag tidigare berört konstaterat att de behandlar 
varandra illa, och Modern slår fast: ”När man handlar vackert, 
så finns alltid någon för vilken det är fult ... gör man gott, gör 
man en annan ont. Hu, detta livet!” Därpå följer följande scenin-
struktion: ”Hon putsar ljuset så att det slocknar. Det blir mörkt 
på scenen och skärmen dras för.” (SV 46:17f.) Och direkt, i näs-
ta scen, säger Dottern: ”Det är synd om människorna!” Som ett 
uppvaknande, inte lätt, men möjligt att ta sig vidare i. En liknan-
de övergång – som en upprepning – finns efter det att det nygifta 
paret sagt sig vilja dö tillsammans och enligt sceninstruktionen 
börjar ”gå mot sjön” (SV 46:73). I påföljande scen säger Dot-
tern till Officern: ”Livet är ont! Det är synd om människorna!” 
(SV 46:73.)

Sådana scenförändringar som kan liknas vid uppvaknanden 
finns således i dramat, men de kan inte sägas bilda något mönster. 

För Freud innebär drömmen att människan får uttrycka de 
mörkare och censurerade sidorna i sitt själsliv. I Ett drömspel ger 
Strindberg sig rätten och möjligheten att uttrycka människans 
svårigheter att hitta fram till glädje, livskraft och tilltro till livet. 
Drömgestaltningen ger dem båda möjlighet att brottas med livets 
mörkare sidor. Den ljusa drömmen är, i såväl Ett drömspel som 
Drömtydning, förmörkad av livets gränser och människans till-
kortakommanden.

Att ”vakna” i Fingalsgrottan, som Indras dotter gör både till-
sammans med Advokaten och med Diktaren, är snarast att likna 
vid fortsatt drömmande. Till detta bör vi också knyta det fak-
tum att det i Ett drömspel inte på något entydigt sätt finns någon 
drömmare. Man skulle också i princip kunna säga att ingen ge-
stalt är vaken, eftersom ingen av alla de märkligheter som tar ge-
stalt i drömspelet förvånar de inblandade, precis som i drömmen. 
Det senare, att allt tas för givet av gestalterna i drömspelet, är 
något som kan knytas till drömmens sätt att återge verkligheten, 
något som John Landquist givit beteckningen drömmens natura-
lism. Den ende som reagerar är Officern när han i samtalet med 
föräldrarna, vilka är döda, förvånas över att ett skåp står kvar 
”efter tjugo år /.../ och min mor dog för tio år sen” (SV 46:16). 
Men hans reaktion får så att säga ingen konsekvens; samtalet 
fortsätter som om ingen omöjlighet noterats.
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Freud tänkte sig att en önskeuppfyllelse realiseras i drömmen; 
målet är att drömmaren får fortsätta sova och slipper ”vara i 
verkligheten”. Både i Ett drömspel och i Freuds Drömtydning 
överskrids verklighetens logik och därmed dess begränsningar. 
Drömmen är en väg bort från en verklighet (materiell verklig-
het) till en annan verklighet (psykisk verklighet). För Freud pekar 
drömmen på människans inre behov av att fly, på hennes möjlig-
het att skapa en verklighet som inte tar hänsyn till den yttre verk-
lighetens begränsningar och gränser. 

Strindberg intar en i förhållande till Freuds synsätt motsatt po-
sition. Drömspelet frambär budskap som förefaller gälla den yttre 
verkligheten, och åskådaren bör, kan man tänka sig att Strindberg 
önskade, reflektera över den och det faktum att den – oundvikli-
gen – försätter människan i svåra dilemman. 

I anslutning till den senare funderingen, att Strindberg med sitt 
drama vill förmedla något om den yttre verkligheten, finns en an-
nan viktig fråga som handlar om att han i ”Erinran” talar om ett 
medvetande som styr drömmen; inget omedvetet omnämns trots 
all förvirring avseende komposition, skeende och logik:

Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; 
för det finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens, inga 
skrupler, ingen lag. Han dömer icke, frisäger icke, en-
dast relaterar, och såsom drömmen mest är smärtsam, 
mindre ofta glättig, går en ton av vemod, och medlidan-
de med allt levande genom den vinglande  berättelsen. 
(SV 46:7).

För Strindberg förefaller allt stå öppet för det medvetande som 
tillhör drömmaren. Drömmarens medvetande är fritt och lyckas, 
enligt Strindberg, med det enastående att ”endast relatera”. Ser vi 
till Ett drömspel stämmer Strindbergs ord väl. Dramats verklig-
het återges rakt av sådan den är. Sakernas tillstånd konstateras, 
åsikter relateras. Det är en underlig värld som Dottern möter, och 
visst uppfattar hon att något är galet, exempelvis när hon – här 
infogar Strindberg ytterligare en scenförändring – möter de ned-
smutsade och hårt slitande kolbärarna vid Medelhavets strand.193 
Dramats verklighet närmar sig en samhällskritisk ton när det av 
Advokaten, på Dotterns fråga om inte människorna gör något för 
att förbättra sin ställning, som svar konstateras att alla förbättra-
re hamnar i fängelset. Slutomdömet, som Advokaten fäller, säger 
att människorna inte är så onda, ”[u]tan Administrationen” (SV 
46:86). Mer än så sägs inte.

Freud lyfter fram att omedvetna konflikter, önskningar och fö-
reställningar omvandlas till en manifest drömberättelse som med-
vetet och i efterhand med en ansträngning kan återges. Något 
drömmens medvetande talar Freud inte om. Drömmens tillblivel-
se drivs fram av det omedvetna.

För både Strindberg och Freud figurerar symboler i drömmen. 
Strindberg gestaltar inre föreställningar. Många av dramats ge-
stalter benämns på sådant sätt att de får symbolens mer öppna 
karaktär än om de hade givits ett individuellt namn. Strindberg 
arbetar dessutom avsiktligt och medvetet med scenografin (det 
växande slottet, dörren med fyrväpplingen, rum som övergår i 
andra rum, för att nämna några symbolbärande element) i syfte 
att så som i drömmen gränslöst göra förflyttningar i tid och rum, 
samt skapa symboliskt djup. 

Freud diskuterar i högre utsträckning metaforen och metony-
min, det vill säga en form av språklig rörlighet, än han diskuterar 
symbolers närvaro i drömmen. Symboler blir gärna mer statiska 
och kulturbundna. Freud insåg detta samtidigt som han gav vissa 
återkommande bilder i drömmen symbolvärde, vad han kallade 
allmänna symboler. Som vi sett bedömde Freud att exempelvis 
kung och drottning representerar drömmarens föräldrar, medan 
närvaron av en prins eller prinsessa i drömberättelsen motsvarar 
bilder av drömmaren själv. Som jag påpekat läser Sprinchorn gär-
na in ett sådant fixerat symbolvärde i flera av Strindbergs scenbil-
der. Man kan säga att han ur en aspekt missar målet eftersom bil-
derna inte knyts till vad Strindberg själv eventuellt såg i dem. Och 
det sannolika är att vi måste förhålla oss öppna inför det faktum 
att Strindberg aldrig till eftervärlden givit en inblick i hur han per-
sonligen såg dem.

Allmänt kan konstateras att varje skådespel är en visualise-
ring av inre föreställningar hos författaren, kanske i hög grad 
vad gäller Ett drömspel. För åskådaren av Strindbergs drömspel 
gäller det att vara som i en dröm för att gå med på glidningarna, 
förändringarna och rationalitetskrumbukterna. När vi tar emot 
drömspelet bygger det på ett igenkännande inom oss.

Freud tänkte sig att drömmen är subjektiv; drömmaren är all-
tid subjektet i drömmen. Drömmens gestaltning går tillbaka på 
dynamiken i subjektet. Det är subjektets inre föreställningsvärld 
som speglas i drömmen. För Strindberg är föreställningen – i fler 
betydelser än att vara sceniskt gestaltad – subjektiv, men kanske 
inte i samma grad som i en nattlig dröm. Och drömspelet är tänkt 
för offentligheten, det vill säga att någon annan ska ta del av vad 
drömspelet berättar. Vi kan erinra oss vad Indras dotter svarar 
diktaren då han frågar henne vad dikt är: ”Ej verklighet, men mer 
än verklighet... ej dröm men vakna drömmar...” (SV 46:91) Det 
är vakna drömmar, inte ens dagdrömmar. Dotterns svar, som lika 
gärna kunde vara Diktarens, pekar på poetens position. Poeten 
diktar inte sovande, inte drömmande, utan vaken. Men poeten 
kan använda sig av sina drömmar i sitt skapande. 

Både Freud och Strindberg säger något allmängiltigt om dröm-
men. Freud gör det via den enskilda drömanalysen och Strindberg 
med hjälp av den litterära gestaltningen. Freud tolkar drömmen 
och tänker sig att det finns en sanning om subjektets bortträng-
da och omedvetna önskningar i drömmen. Strindberg tolkar inte 
vare sig dramat, drömspelet eller drömmen. Han låter två av dra-
mats huvudgestalter, Indras dotter och Diktaren, mer än en gång 
slå fast att den andre, oberoende av om den andre är Dottern el-
ler Diktaren, vet vad dikt är: mer än verklighet, vakna drömmar. 
Dramat framträder mer som en form av återberättande av, för att 
använda Freuds termer, en manifest dröm till vilken fria associa-
tioner lämnas till detta som är mer än verklighet, med andra ord 
den vakna drömmen/dikten. Tolkningen gäller främst helheten; 
människan måste inse att hon är övergiven; ett intet finns bakom 
allt trots att gudar finns. Freuds drömanalyser är djupt förank-
rade i språket, bilder översätts till ord. Strindberg låter på ett lik-
artat sätt dikten, det vill säga orden, bli det mest sanna och det 
mest verkliga.

Ett drömspel blir ett sätt att säga något om människans villkor 
och hennes plågsamma jordeliv. Strindberg ville med sitt drama 
överskrida det individuella eller specifika och nå något mer all-
mängiltigt som handlar om människans livsvillkor. Vi kan notera 
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Indras närvaro, som styrande kraft över verkligheten, det vill säga 
dramats verklighet. Ett avstånd mellan scenens drömska element 
och åskådarens associationer infann sig då dramat hade premiär 
och infinner sig alltjämt; ingen trodde/tror på Indra, men Indra 
ges av Strindberg en funktion i den vakna drömmen/dikten; en 
himmelsgud med skapande kraft, men som också kunde iscensät-
ta ett ”himlens syndafall”. Någon – osedd och onåbar – styr över 
allt. Samtidigt finns kristna infärgningar; den korsfäste framträ-
der i mer eller mindre tydlig skepnad. Indras dotter bär Kristus-
drag. Som flera kommentatorer påpekat var Strindberg fängslad 
av föreställningen att livet och människorna endast är ”ett fan-
tom, ett sken, en drömbild”. Sammansmältningarna är många i 
Strindbergs vakna drömmeri.

För Freud är drömmen individuell och kan bara tolkas med 
hjälp av drömmaren själv; i tydningsarbetet hämtas tolkningsrikt-
ningen ur fria associationer från analysandens sida och en jämnt 
svävande uppmärksamhet från analytikerns. Drömmens logik, 
där tid och rum och rationalitet ställs på ända, överfördes till det 
vakna livets logik, präglad av rationalitet. Drömmen sade något 
specifikt om drömmaren. Freuds drömanalys säger något allmänt 
om det omedvetnas sätt att uttrycka sig. 

För Strindberg finns varken tid eller rum i drömmen. Det är en 
tanke han delar med Freud. Drömmen motsvarar, skriver Strind-
berg i ”Erinran”, en sammansmältning av ”minnen, upplevelser, 
fria påhitt, orimligheter och improvisationer”. Beträffande per-
soner som uppträder i drömmen hävdar han att de kan ”klyvas, 
fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas” (SV 
46:7). Vi har tidigare också noterat att han i ”Erinran” klargör 
att det för drömmaren inte finns vare sig hemligheter, inkonsek-
vens, skrupler eller lag. Logiken, sådan vi känner den från filo-
sofin, har ingen plats vare sig i drömmen eller i drömspelet. Just 
beträffande logiken finns en underbar scen i Ett drömspel. Det är 
Officern som på nytt hamnar i skolbänken, eventuellt drömmer 
han, som Martin Lamm hävdar. Det blir diskussion om vad ti-
den är för något. Magisterns svar på vad tiden är lyder: ”Medan 
vi tala flyr tiden. Alltså är tid något som flyr medan jag talar!” 
Det svaret får direkt ett logiskt svar, men overkligt och tokigt, av 
en av gossarna: ”Nu talar Magistern och medan Magistern talar, 
så flyr jag; alltså är jag tiden!” Officern svarar att logikens lagar 
måste vara galna efter det att Magistern hävdat att gossens svar 
är ”alldeles rätt enligt logikens lagar” (SV 46:70). Hos oss som 

tar del av denna scen infinner sig ett igenkännande. Vi får kon-
takt med livets absurda sida; livets tragiska och komiska aspekt 
framträder. 

Mörker och l jus – den mörka upplysningen

Freud hävdar att i drömmen gäller inte det vakna livets logik, 
inte vakenlivets rationalitet; där råder i stället en annan form av 
slutledningssamband. Freud undersöker hur det vakna livets lo-
gik förhåller sig till det omedvetnas logik; det senare följer en 
egen följdriktighet, eller snarare, det följer subjektets logik un-
der inflytande av det omedvetna. Såväl Strindberg som Freud 
ställer frågan om vilken typ av logik det är som genomgripande 
ibland övermannar människan. De kan också sägas söka svar 
på frågan om det finns mer än en form av logik. Båda två sva-
rar jakande på den senare frågan. Strindberg hävdar i ett brev 
som jag tidigare hänvisat till: ”Faller ljus in i detta mörker så 
dimper jag ned krossad!”194 Det svaret antyder att han upp-
levde det nödvändigt att hålla delar av någon av dessa logiker 
i det fördolda. Vi anar att det gäller den logik som Freud till-
skrev det omedvetna. För Strindbergs del kanske man kan säga 
att den delen sublimeras i Svarta fanor med tanke på den ton av 
fasa han där upplever sig komma i kontakt med. Om Strindberg 
uppfattade det så är en annan fråga. Freuds huvudtanke var att 
kunskap om de mörka delarna i det mänskliga själslivet är en 
väg till emancipation. Mer ljus in i mörkret, förefaller att bättre 
motsvara Freuds strävan än Strindbergs oro över att ljuset skul-
le kunna göra att han förlorade något som han inte ville avstå 
från, även om Freud i slutet av sitt liv tvekade huruvida ljuset 
kunde lysa upp i den uträckning han hade hoppats på då han 
skrev Drömtydning. Frågan om ljusets förhållande till mörk-
ret i relation till drömmen ställdes av såväl Freud som Strind-
berg runt sekelskiftet nittonhundra. Vilken verklighet innehåller 
drömmen? Går drömmen att förstå? Varför drömmer vi männ-
iskor? Hur kan vi stå ut med det vardagliga vakna livet? Mås-
te vi fly från verkligheten, fantisera, förneka, tränga bort och 
drömma? Går det att leva utan att drömma? Vad är det verkli-
ga livet? Är flykten en annan form av verklighet? Och sist men 
inte minst, är drömmens verklighet mer verklig än det så kall-
lade verkliga livet? 

Noter

1. Den bulgarisk-franska psykoanalytikern, författaren och lingvis-
ten Julia Kristeva myntade termen intertextualitet 1969. Förenklat 
kan sägas att den syftar på att ingen litterär text står isolerad från 
andra texter; de är relaterade till varandra på ett eller annat sätt. 
Ett fiktivt verk är tillkommet i en mångskiftande litterär tradition. 
Man kan säga att varje skriven text omges av såväl anonyma som 
förtrogna röster, ett faktum som såväl författare som läsare kan 
använda sig av. Intertextualitet kan samtidigt fungera som ett text-
analytiskt redskap och vägleda ett tolkningsarbete. Moment som 
man söker efter för att kunna påvisa intertextualitet är exempelvis 
citat, allusioner och imitationer. När begreppet intertextualitet an-
vänds explicit brukar ambitionen sträcka sig bortom sökandet ef-
ter exempelvis allusioner eller citat. Det fiktiva verket anses stå i 
dialog, medvetet eller omedvetet, med andra texter. Den text som 
undersöks intertextuellt friställs från såväl författarens biografi som 

textens bakgrund, med andra ord dess ”verklighet”. Läsaren blir 
i detta perspektiv medskapande, en aktiv part i den intertextuella 
dialogen. När det gäller Freud och Strindberg och de två huvudtex-
ter jag behandlar så ligger intertextualiteten inte i öppen dager utan 
den får sökas kontextuellt och via textuella mellanhänder, samt via 
min textuella referensbas.

2. Freud påpekar detta i samband med föreläsningar han höll i Wien 
mellan 1915 och 1917. Freud, Sigmund (1916/1917). ”Föreläsning-
ar. Orientering i psykoanalysen”. Samlade Skrifter av Sigmund Freud 
(S Skr), Band I (1996). Stockholm: Natur & Kultur, s 168.

3. Att betrakta Strindbergs scenkonst av drömspelskaraktär som pe-
kade den in i en väntande modernism är en fråga som flera forskare 
har uppmärksammat. Se exempelvis Richard Bark (1981). Strind-
bergs drömspelsteknik – i drama och teater. Lund: Studentlitteratur, 
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och Carl Dahlström (1930). Strindberg’s Dramatic Expressionism. 
University of Michigan.

Bark ger för övrigt en historisk överblick i sin doktorsavhandling 
och visar till exempel att ordet drömspel finns belagt inom den tys-
ka litteraturen redan från 1740-talet. ”Traumspiel” skulle motsvara 
”tankarnas spel med inbillningen under sömnen” (Bark 1981, s 8). 
Drömspel skulle för Bark vara en beteckning som gäller den drama-
form i vilken ”den fiktiva verkligheten kontinuerligt eller stundtals 
framstår som drömartad, dvs. innehåller drömstämning [med andra 
ord ”en stämning som liknar den i en dröm”]” (Bark (1981, s 9). 
Som jag kommer att visa i den fortsatta presentationen kan Barks 
definition appliceras på den bild som i denna text ges av Strindbergs 
Ett drömspel, även om exempelvis Martin Lamm, enligt Bark, inte 
riktigt följer den definition som Bark presenterar. Lamm talar endast 
om att något drömartat förs in i dramat, han låter inte ordet dröm-
spel riktigt gälla helheten.

4. Joseph Breuer var en österrikisk judisk läkare. Breuer var läkare till 
Bertha Pappenheim, i litteraturen kallad Anna O, som är den patient 
som anses ha myntat uttrycket ”the talking cure”. Freud och Breuer 
bröt med varandra 1896. 

5. Brev från Freud till Darmsteuder, den 3 juli 1910. Gay, Peter (1988). 
Freud: A Life for Our Time. New York: Norton, s 131.

6. Kiell, Norman (1988). Freud Without Hindsight. Madison: Interna-
tional University Press, s 91.

7. ”die Traumdeutung ist das vollständigste Stück Arbeit, das die junge 
Wissenschaft bis heute geleistet hat.” Freud, Sigmund (1913). ”Ei-
nige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psy-
choanalyse”. Sigmund Freud Gesammelte Werke (GW), band VIII 
(1945). Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, s 437. Min översätt-
ning.

8. Peter Gay nämner att Freud skrev till sin dotter Anna, som befann 
sig i Paris på konferens, och berättade att han skrev på ett semes-
terarbete, vilket var underhållande för honom. Gay lägger till att i 
själva verket är Abriss der Psychoanalyse ”en kraftfull, om än kort-
fattad, formulering av hans mogna och fullt utvecklade idéer”. Gay, 
Peter (1988). Freud: A Life for Our Time, s 634.

9. Jones, Ernest (1953). Sigmund Freud: Life and Work. Volume One. 
The Young Freud. 1856-1900. London: Hogarth Press, s 384.

10. Clark, Ronald W. (1980). Sigmund Freud – The Man and the Cause. 
Cambridge: University Press, s 145.

11. Clark, Ronald W. (1980). Sigmund Freud – The Man and the Cause, 
s 141.

12. Jones, Ernest (1953). Sigmund Freud: Life and Work. Volume One. 
The Young Freud. 1856-1900, s 385.

13. Jones, Ernest (1953). Sigmund Freud: Life and Work. Volume One. 
The Young Freud. 1856-1900, s 393.

14. Gay, Peter (1988). Freud: A Life for Our Time, s 107.

15. Wilhelm Fliess (1858-1928) var två år yngre än Freud. Freud hade 
genom Joseph Breuer träffat Fliess på hösten 1887 i Wien, dit den-
ne hade kommit för att studera och forska. De två männen möttes 
regelbundet under flera år. Sista gången de sågs var i augusti 1900. 
De brevväxlade mellan 1887 och 1904. Med Fliess kom Freud att 
analysera och förstå de mest betydelsefulla konflikterna i såväl sitt 
intima liv som i sitt forskarliv. I Freuds brev till Fliess kan framväx-
ten av den psykoanalytiska teorin studeras. 

16. Freud skriver: ”Dagegen hat es mich gedrängt, mit der Bearbeitung 
des Traumes zu beginnen, wo ich mich so sicher fühle und es auch 
nach Deinem Urteil darf.” Masson, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). 
Sigmund Freud. Briefe an Wilhelm Fliess 1887-1904. Frankfurt am 
Main: S. Fischer Verlag. Freud till Fliess, den 16 maj 1897 (brev 
127), s 258. Se även Jones, Ernest (1953). Sigmund Freud: Life and 
Work. Volume One. The Young Freud. 1856-1900, s 390.

17. Jones poängterar att det första tryckta beviset på Freuds stora intres-
se för drömlivet är en lång fotnot som han infört i sin första fallhis-
toria (fru Emmy von N), som hänför sig till maj 1889. Fallbeskriv-
ningen skrevs 1894, och Jones menar att fotnoten förts in då eller 

som allra senast under våren 1895. Jones, Ernest (1953). Sigmund 
Freud: Life and Work. Volume One. The Young Freud. 1856-1900, 
s 386f.

18. ”Ich bin tief im Traumbuch, schreibe es fliessend und freue mich in 
Gedanken an all das Schütteln des Kopfes über die Indiskretion und 
Vermessenheiten, die es enthält.” Masson, Jeffrey Moussaieff (red) 
(1986). Sigmund Freud. Briefe an Wilhelm Fliess 1887-1904. Freud 
till Fliess, den 9 februari 1898 (brev 157), s 325.

19. GW II-III (1900/1942), s ix. Freuds kommentar står att finna i det 
förord han 1908 skrev i samband med att den andra upplagan av 
Drömtydning utgavs. Freud skrev förord även till den tredje (1911), 
den fjärde (1914), den femte (1918), den sjätte (1921) och den åt-
tonde upplagan (1929). I Samlade Skrifter av Sigmund Freud ingår 
endast förordet till originalutgåvan.

20. ”und in einzelnen Stücken schlecht, d.h. leblos dargestellt”. Mas-
son, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). Sigmund Freud. Briefe an Wil-
helm Fliess 1887-1904. Freud till Fliess, den 1 maj 1898 (brev 166), 
s 341. 

21. ”Ich arbeite in einem grossen, ruhigen Parterreraum mit Bergaussicht 
an der Vervollständigung der Traumarbeit.” Ibid. Freud till Fliess, 1 
augusti 1899 (brev 208), s 399.

22. Masson, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). Sigmund Freud. Briefe an 
Wilhelm Fliess 1887-1904. Freud till Fliess, den 20 augusti 1899 
(brev 210), s 402.

23. Freud skriver: ”Ich bin fertig, d.h. alles Manuskript ist abgesendet.” 
Masson, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). Sigmund Freud. Briefe an 
Wilhelm Fliess 1887-1904. Freud till Fliess (brev 213), s 406. Unge-
fär två år är också den tid som Ernest Jones uppger som den tids-
rymd vilken Freud direkt arbetade med att skriva Drömtydning. Jo-
nes, Ernest (1953). Sigmund Freud: Life and Work. Volume One. 
The Young Freud. 1856-1900, s 391.

24. Masson, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). Sigmund Freud. Briefe an 
Wilhelm Fliess 1887-1904. Freud till Fliess, den 21 september 1899 
(brev 215), s 410.

25. ”Hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigm Freud das Ge-
heimnis des Traumes.” Masson, Jeffrey Moussaieff (red) (1986). Sig-
mund Freud. Briefe an Wilhelm Fliess 1887-1904. Freud till Fliess, 
den 12 juni 1900 (brev 248 ), s 458. Freuds dröm gick i uppfyllelse; 
marmorskylten sattes upp den 6 maj 1977.

26. I ett brev till Wilhelm Fliess bara ett par veckor efter Jacob Freuds 
död skrev Freud: ”Auf irgendeinem der dunkeln Wege hinter dem 
offiziellen Bewusstsein hat mich der Tod des Alten sehr ergriffen. Ich 
hatte ihn sehr geschätzt, sehr genau verstanden, und er hatte viel in 
meinem Leben gemacht, mit der ihm eigenen Mischung von tiefer 
Weisheit und phantastisch leichtem Sinn. Er war lange ausgelebt, als 
er starb, aber im Innern ist wohl alles Frühere bei diesem Anlass auf-
gewacht. Ich habe nun ein recht entwurzeltes Gefühl.” Ibid. Freud 
till Fliess, den 2 november 1896 (brev 109), s 212 f.

 ”På någon dunkel sidoväg bakom det officiella medvetna har den 
gamle mannens död gripit mig djupt. Jag värderade honom högt, 
förstod honom mycket väl, och med sin speciella blandning av djup 
visdom och fantastisk sorglöshet påverkade han mycket i mitt liv. 
När han dog hade hans liv varit över för länge sedan, men i mitt 
inre har av den anledningen allt det förflutna återuppväckts. Jag har 
en känsla av att vara uppryckt med rötterna.” [Min översättning.]

27. ”Für mich hat dieses Buch nämlich noch eine andere subjektive Be-
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Freie Presse och efter en viss bearbetning av Strindberg på svens-
ka 1890 men då under rubriken ”En häxa”). Huvudgestalten Te-

kla strävar efter socialt avancemang. I en passage vakar Tekla vid 
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