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Indledning
Nogle af de mest markante og gennemgående træk i August Strindbergs forfatterskab er de intersubjektive kampe, personernes skrøbelige identitet og den tekstlige turbulens. I denne afhandling anskues
de som et sammenhængende kompleks, og tesen er, at alle tre forhold beror på, at subjektet hos Strindberg i så høj grad er intersubjektivt og socialt konstitueret. Ingen steder i hans tekster fremtræder
personerne som autonome monader. Fra gennembrudsværket Röda
Rummet og frem til senværker som Svarta Fanor, Spöksonaten, Pelikanen, Taklagsöl og Syndabocken fremstår personerne som sammenvævede eller fastlænkede til hinanden. Som alter-egoet Axel udtrykker
det i En dåres försvarstal: ”min existens hänger på en tråd som hon har
nystanet till” (SV 25, 190).1 Overalt i Strindbergs oeuvre beskrives de
intersubjektive forhold på lignende vis i en skæbnetråds-, marionet-,
organisme-, podnings-, elektricitets-, valgslægtskabs-, fængsels-,
kannibalisme-, vampyr- og dødedansmetaforik.2
Strindberg citeres, hvor det er muligt, efter Nationalupplagan av August Strindbergs
Samlade Verk og forkortes SV, efterfulgt af nummer på bind og (efter komma) sidetal. I analyserne af de enkelte værker vil jeg dog blot nøjes med sidetalsangivelse i
parentes og lade det være underforstået, at der refereres til SV-udgaven af det pågældende værk. I de tilfælde, hvor værker endnu ikke foreligger i SV, citeres efter
Samlade skrifter, forkortet SS, men ellers efter samme princip. Strindbergs breve
citeres efter August Strindbergs brev og forkortes Brev, men ellers igen efter samme
princip.
2 Eksemplerne er utallige, og nedenstående er blot et lille udvalg af nogle af de
mere markante eksempler fra værker, som ikke behandles selvstændigt i afhandlingen: ”Han hade lämnat sin hustru och sina barn […]. Han kände sig bunden vid en
elastisk tråd. Nu hade den töjt sig så långt den förmådde, men den började draga
tillbaka. Kunde den brista? Nej! Nej! Han hade rest över sjön och tagit sitt stora
huvud med sig, men hjärtat låg kvar på andra stranden! Och nu var huvudet tomt
när hjärtat icke försåg det med blod!” (SV 19, 109); ”han blev aldrig sig själv, aldrig
frigjord, aldrig en avslutad individ. Han förblev en mistel som icke kunde växa
utan att bäras upp av ett träd” (SV 20, 38); ”Det var en ympning som försiggick
under denna ödesdigra promenad, av det slag trädgårdsmästarna kallar för ablaktering, vilket sker genom beröring mellan två kvistar. Från och med den dagen var
jag inte längre herre över mig själv” (SV 25, 76); ”Hennes person är okulerad, ympad på min, till den grad att hon nu endast bildar ett nytt organ av den. Jag existerar inte annat än genom henne och jag, moderroten, framsläpar mitt underjordiska
liv, närande stängeln som stiger mot solen för att slå ut i en härlig blomma” (SV 25,
155); ”familjen har för mig blivit en organism, liksom en växt, ett djur varav jag
utgör en integrerande del. Ensam skulle jag inte kunna existera; icke heller ensam
med barnen utan mor; min blodöverföring sker genom stora artärer, utgående från
mitt hjärta, förgrenande sig i moderns uterus och strålande ut i barnens små krop1
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Strindbergs intersubjektivt og socialt funderede antropologi ses også
i den ”ackommodationslag” eller ”anpassningsdrift”, han formulerer
i Tjänstekvinnans son, og som giver sig udslag overalt i forfatterskabet
(SV 20, 166, og SV 21, 136-137). Ifølge Strindberg præges det intersubjektive og sociale samliv således af, at individet tilpasser sig de
andres meninger og synspunkter og poserer for de andres blik for at
indgyde et bestemt selvbillede i den anden og dermed opnå deres
anerkendelse. Det gør individet, fordi det i sig selv er uden substans,
uden en fast indre kerne, og derfor afhængig af de andres anerkendelse for at fundere og sikre sin identitet. Men i og med at identiteten
i så høj grad beror på og bestemmes af den anden, bliver den anden
også nemt en trussel mod jegets identitet og selvbevidsthed, og
kampe opstår nemt. Problemet for Strindbergs helte er desuden, at
de aldrig er villige til at acceptere deres afhængighed af den anden,
men gør krav på absolut autonomi og frihed. Derfor ser vi også i forpar. Det är ett system av blodkärl som slingrar sig samman med varandra, och om
jag skär av ett enda, går mitt liv förlorat med blodet, som rinner ut i sanden” (SV
25, 210); ”Jag var stark då och trodde mig äga kraft att göra det, men du gjorde som
kannibalen; du åt upp min själ för att därmed göda din, och därför fick du slutligen makten över mig. Du gnagde i dig alla mina egenskaper, som du saknade, du
klippte min styrkas hår, medan jag lade mitt trötta huvud i ditt knä, du sög mitt
blod under sömnen, men ändå räckte min styrka över din” (SV 28, 230); ”Jorden är
helvetet, detta med överlägsen sinnrikhet byggda fängelse, där jag icke kan taga ett
steg utan att såra andras lycka, och där de andra ej kunna förbli lyckliga utan att
tillfoga mig smärta” (SV 37, 205); ”Han kände Vampyren som slagit fast på hans
själ och övervakade till och med hans tankar. Varför skulle hon eljest bespeja honom, om ej därför att hon fruktade hans tankars tysta arbete? Hon kände kanske
huru han låg och arbetade sig lös ur hennes nätmaskor, om han bara fick några
timmars ro, men det skulle han icke få” (SV 50, 59); ”Vilket nät, vilken väv är icke
människors öden; alla känna varandra, alla äro släkt eller på annat sätt intrasslade;
en och samma blodström i så många rännilar; en och en enda energi som sändes ut
till och med genom våra djurs kroppar. […] Man är född i en folkträngsel, måste
röra sig med de andras rörelser, trampar de närmaste på tårna och knuffar dem i
sjön som stå längs stranden, vållar deras död utan att man velat. Varje rörelse är
farlig för de andra, och likafullt måste man röra sig” (SV 55, 29-30); ”FRÄMLINGEN: Nej, men hur det vävde sig ihop här, egna öden och andras ... FÄRGARN: Det
gör det nog överallt ... FRÄMLINGEN: Alldeles ja, överallt sig likt ... När man är
ung ser man väven sättas opp: föräldrar, släkt, kamrater, umgänge, tjänare är ränningen; längre fram i livet ser man inslaget; och nu går ödets skyttel fram och tillbaks med tråden; den brister ibland, men knyts tillsammans, och så fortsätter det;
bommen slår, garnet tvingas ihop till krumelurer och så ligger väven där ”(SV 58,
108-09); ”han satt där ute som en vampyr och sög all must ur huset, så att vi blev
som skelett […] Senare råkade jag denna man i Hamburg under ett annat namn.
Då var han ockrare eller blodsugare” (SV 58, 207).
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fatterskabet en gennemgående dialektik mellem begæret efter at være ”ensam” og behovet for at være sammen med andre, fordi identiteten desintegrerer uden for de sociale relationer. Men fordi selvet
pga. begæret efter absolut autonomi aldrig kan spejle sig positivt i
den anden eller se det intersubjektive samvær som gensidigt berigende og udviklende, fremstår den anden altid som en trussel mod
selvets frihed og identitet. Intersubjektiviteten bliver følgelig en
permanent krigstilstand, hvor selvet konstant må kæmpe for at eksistere ’for-sig’, for at sætte sin frihed og identitet igennem over for
den andens truende blik og ord. Som Ryttmästarn siger i Fadren: ”At
äta eller ätas! Det är frågan” (SV 27, 89). I Strindbergs univers er helvede som hos Jean-Paul Sartre de andre.
Som afhandlingens analyse af Röda Rummet (1879) skal demonstrere,
figurerer de intersubjektive kampe tidligt i forfatterskabet. Kampen
mod de andre og trangen til at posere for og positionere sig i forhold
til de andre er et bestandigt træk i Strindbergs forfatterskab på såvel
et værkinternt som metalitterært plan. Men først med Vivisektioner
(1887), hvor tematikken kobles med suggestionspsykologien bliver
den intersubjektive kamp- og identitetsproblematik altdominerende.
Vivisektionerne fuldbyrder den nyorientering i forfatterskabet, som
indledes med selvbiografien Tjänstekvinnans son (1886). Den fører til,
at Strindberg vender sig væk fra det tidlige 80’er-forfatterskabs udadvendte og agitatoriske social- og kulturkritik til en mere indadvendt psykologisk og eksistentielt orienteret identitetsproblematik
og bevidsthedsudforskning; fra forfatteren som samfundspatolog til
forfatteren som psykologisk vivisektor. Det betyder dog ikke, at
Strindbergs tekster bliver verdensfravendte. Strindberg forbliver på
mange måder ideolog og agitator, men det ideologiske underordnes
nu den psykologiske persontegning, som bliver repræsentationens
primære objekt. Man kan også udtrykke det sådan, at repræsentationen af den stemme, der bærer idéen, bliver mere væsentlig end repræsentationen af idéen, som var i centrum i Strindbergs tidlige debatlitteratur. Derfor kommer anerkendelsens eksistentielle identitetsproblematik nu også til at spille en større rolle. Michail Bachtin
taler om, at ideologien i den dialogiske tekst inkarneres i en autonom, fuldgyldig og levende tekstlig selvbevidsthed, der dialogiseres
i interaktionen med andre. Det er der til dels også tale om hos
Strindberg. En anden måde at udtrykke interesseforskydningen i
forfatterskabet på er, at Strindberg snarere end at orientere sig mod
den brandesianske nordiske problemlitteratur orienterer sig mod
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den franske sennaturalismes videnskabelige og psykologiske ’document humaine’. Det betyder, at hvor heltenes og forfatterens sociale
anerkendelses- og identitetskampe tidligere primært var rettet mod
ydre samfundsforhold, institutioner etc. og disses abstrakt repræsenterede repræsentanter, dvs. mod hvad socialpsykologen George
Herbert Mead kalder en ’generaliseret anden’ (systemet, kulturen),
bliver fokus nu mere eksklusivt individets magt- og identitetskampe
med en mere konkret og individualiseret anden. Fordi identitetsproblematikken kommer i centrum, rykker den intersubjektive, sociale
og ideologiske kamp samtidig også i højere grad ind i protagonistens
bevidsthed, som derfor i højere grad end tidligere dialogiseres. Bevidstheden og den ideologi, den repræsenterer, bliver, hvad Bachtin
kalder, ’indvendigt dialogiseret’. I denne fase af forfatterskabet bevares det sociologiske perspektiv altså både i den forstand, at individet
som regel inkarnerer en social og ideologisk position, og i den forstand at individets selvbevidsthed og identitet er intersubjektivt og
ofte også socialt forankret og determineret. I Fröken Julie er den intersubjektive hjernekamp fx også samtidig en socialt betinget klasse- og
kønskamp.
I senforfatterskabet forskydes den intersubjektive kamp- og identitetsproblematik igen fra centrum, der nu okkuperes af metafysiske
og ontologiske spørgsmål om skyld, tilværelsens mening, naturens,
sprogets og Guds væsen etc. Ikke desto mindre står de intersubjektive kampe dog også her centralt i værker som Dödsdansen, Svarta Fanor, Taglagsöl og Syndabocken, ligesom de er et markant indslag i Inferno, Till Damaskus I, Brott och Brott og kammerspillene. I senforfatterskabet er det dog ikke længere blot den konkrete anden, der
kæmpes mod, men også den store Anden, som det tydeligt fremgår
af en titel som Jakob Brottas.
Strindberg tolkede de intersubjektive kampe på forskellig vis igennem forfatterskabet. I de tidlige 80’eres social- og kulturkritiske forfatterskab blev kampene først og fremmest set som samfundsskabte
rousseauske kampe for socialt ry og status eller som samfundsrelaterede kønskampe. I hans naturalistiske ’hjernekamp’-forfatterskab i
sidste halvdel af 80’erne betragtedes kampene som suggestionspsykologiske, (social)darwinistiske og nietzscheanske magt- og overlevelseskampe. Endelig ses de intersubjektive konflikter i postinfernoforfatterskabet i lyset af Swedenborgs metafysiske idéer om guddommelige tugteånder. Den truende anden opfattes her i sidste ende
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som magternes tugtende og opdragende agenter. Kampene kan derfor også i højere grad tilskrives mening, og senforfatterskabet er derfor i højere grad præget af en resigneret accept af kampens uomgængelige ontologisk-metafysiske vilkår.
I det omfang Strindberg-receptionen har tematiseret de intersubjektive kampe, har den i det store hele holdt sig til Strindbergs egen referenceramme, eller den har koblet problematikken sammen med
psykoanalysens mere individcentrerede identitetsteorier eller med et
feministisk orienteret kønsperspektiv. Intersubjektivitetsproblematikken har endnu ikke været systematisk undersøgt og udfoldet i lyset af en decideret intersubjektivitetsteori. Dette er afhandlingens
primære mål. Min tese er, at de intersubjektive kampe i alle faser af
forfatterskabet med fordel kan betragtes som anerkendelseskampe,
der har deres udspring i, at selvets selvbevidsthed, identitet og frihed
i sidste ende er afhængig af den andens anerkendelse. Bag det meget
manifeste lag, hvor kampene fremstår som enten materielle, biologiske, socialpsykologiske og kønspolitiske magt- og selvopholdelseskampe eller som metafysisk straf og opdragelse, er det afhandlingens påstand, at der findes gennemgående og konstitutive problematikker, mønstrer og strukturer, der peger på, at der i lige så høj grad
er tale om socialantropologisk betingede eksistentielle identitetskampe. Det er dette uudforskede aspekt ved kampene, afhandlingen
skal blotlægge og demonstrere perspektiverne i.
Jeg vil mere præcist indfange problemkomplekset i lyset af primært
Hegels anerkendelsesdialektik fra Phänomenologie des Geistes og Sartres Kojève-påvirkede udvikling heraf i hans intersubjektivitetsteori i
L’être et le néant. Hos Hegel og Sartre formuleres en grundlæggende
problemstilling og etableres nogle grundlæggende tankefigurer, som
kan kaste et nyt og interessant lys over identitets- og intersubjektivitetsproblematikken i Strindbergs forfatterskab. Strindberg er således
fanget i nogle af de samme paradoksale dialektikker, som Sartre
cirkler rundt i, og som Hegel giver et bud på, hvordan man kommer
ud af. Valget af disse (lidt ældre) intersubjektivitetsteorier beror altså
udelukkende på deres relevans i forhold til Strindberg og er ikke filosofisk motiveret forstået på den måde, at jeg mener, at de ud fra en
filosofisk betragtning giver de mest adækvate og fyldestgørende bud
på en moderne intersubjektivitetsteori. Det gør de ikke. Der er sket
meget siden, og særlig Sartres teori er ud fra en både filosofisk og
almenmenneskelig betragtning behæftet med alvorlige problemer og
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mangler. Som vi skal se, er det dog netop de problematiske sider af
hans teori, der gør ham interessant i forhold til Strindberg. Som Sartre tænker Strindberg nemlig også intersubjektiviteten i en cartesiansk
subjekt-objekt-logik og abonnerer på et radikalt og negativt frihedsbegreb, der uundgåeligt gør den anden til en trussel mod selvet.
Som antydet indledningsvis er afhandlingens sigte ikke blot at lave
tematiske læsninger. Ved hjælp af Bachtins dialogiske romanteori i
primært Problems of Dostoevsky’s Poetics skal anerkendelsesantropologiens litterære og poetologiske sider også indfanges. Bachtins poetik
er nemlig, ligesom jeg skal argumentere for, det er tilfældet med
Strindbergs, funderet på en anerkendelsesantropologi. Min tese er, at
den filosofiske anerkendelsesantropologi har en pendant i Bachtins
litteraturteori, der på et poetologisk (og lingvistisk) plan tematiserer
forholdet mellem selv og anden: Det vil mere præcist sige gestaltningen af forholdet mellem forfatter/fortæller-helt og helt-helt, herunder
forholdet mellem deres forskellige ideologiske diskurser. Med afsæt i
denne tese skal jeg vise, hvordan de intersubjektive anerkendelseskampe, der udspiller sig på det tematiske niveau i Strindbergs tekster, også giver sig udslag på det poetologiske plan i en spænding
mellem monologisme og dialogisme. Ligeledes skal jeg vise, hvordan
protagonisternes socialt funderede væren fører til, at deres bevidstheder og diskurser dialogiseres, hvilket igen medfører en situationsbestemt og modsætningsfyldt persontegning, der ifølge min tese er
en af hovedårsagerne til den uro, ambivalens og dynamik, der præger Strindbergs tekster. En anden årsag til den tekstlige turbulens er,
at teksterne pga. deres ofte markante selvbiografiske islæt også dialogiseres på et værkeksternt niveau, hvor der udspiller sig sociale,
ideologiske og eksistentielle anerkendelseskampe mellem Strindberg
og omverdenen. Afhandlingen undersøger altså kort sagt den andens vigtige rolle for såvel antropologi og poetik, indhold og form.
Afhandlingen indledes med et teoretisk kapitel om hver af de tre teoretikere, som afhandlingens overordnede teser hviler på. Kapitlerne
opbygger en grundlæggende ramme for forståelse af medmenneskelige konflikter, intersubjektivitet, selv, selvbevidsthed, identitet, frihed, sprog og dialogicitet og udgør fundamentet for de efterfølgende
værkanalyser, der er det centrale i afhandlingen. Denne del sætter
teorierne i spil i næranalyser af enkeltværker og vil herigennem demonstrere gyldig- og givtigheden af teserne. Hvor det er givtigt,
inddrages dog også beslægtede intersubjektivitetsteorier. Eksempel-
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vis inddrages René Girards teori om det mimetiske begær i to af analyserne. Afhandlingens analytiske del indledes med en analyse af
den selvbiografiske jegfortælling Hjärnornas kamp fra Vivisektioner.
Teksten er oplagt at tage udgangspunkt i, dels fordi den kan ses som
en programtekst for den del af forfatterskabet, hvor de intersubjektive kampe for alvor kommer i centrum, dels fordi den på meget anskuelig vis forener forskellige aspekter af anerkendelsesproblematikken. Dialektikken mellem selv og anden, anerkendelse og miskendelse, dialogicitet og monologicitet spiller således en afgørende rolle på
såvel et tematisk og poetologisk plan som på et værkeksternt
(selv)biografisk plan. Analysen fungerer derfor også som en modelanalyse, der fra starten opridser centrale perspektiver for forfatterskabet i de præsenterede teorier. En anden årsag til, at jeg lægger ud
med Hjärnornas kamp, er, at den pga. det markante selvbiografiske
indslag giver mig mulighed for indledningsvis at klargøre, hvorledes
jeg forholder mig til det penible spørgsmål om det selvbiografiske,
som uundgåeligt trænger sig på, når man beskæftiger sig med
Strindberg.
Efter den indledende modelanalyse undersøges det, hvorledes anerkendelsesproblematikken manifesterer sig i den tidlige fase af forfatterskabet, hvor de intersubjektive konflikter endnu ikke udgør teksternes altdominerende omdrejningspunkt. Dette sker via en analyse
af gennembrudsværket Röda Rummet, der er startskuddet til den social- og kulturkritiske periode i forfatterskabet og et af det tidlige
forfatterskabs helt centrale tekster. Som det vil fremgå af analysen,
befinder teksten sig dog på nogle måder i en mellemposition. Dels
fordi den eksistentielle identitetsproblematik bl.a. i kraft af det rudimentære dannelsesplot spiller en større rolle end i de fleste af denne
fases tekster. Dels fordi romanens rudimentære polyfone struktur
betyder, at personernes bevidstheder og de ideologier, de repræsenterer, i højere grad, end det fx er tilfældet i novellerne i Giftas og Utopier i verkligheten, dialogiseres. Pga. disse karakteristika er Röda
Rummet velegnet til at illustrere, hvordan problemstillinger, der først
senere for alvor udfoldes, allerede er at finde i forfatterskabets begyndelse. Samtidig bruges den til at vise, hvordan anerkendelsesproblematikken her optræder i en lidt anden form. Men tekstens
mellemposition gør det også klart, at mit perspektiv har sine begrænsninger i det social- og kulturkritiske forfatterskab, hvor idéer
snarere end selvbevidstheder og psykologi er i centrum, og hvor per-
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sonerne derfor også for det meste fremtræder som objektiverede marionetdukker i forfatterens monologiske ideologiske deduktion.
Efter analysen af Röda Rummet vender jeg tilbage til hjernekampperioden af forfatterskabet og udfolder anerkendelsesproblematikken i analyser af to centrale tekster i hver deres genre: Dramaet Fröken Julie (1888) og tredjepersonsromanen I havsbandet (1890).3
Selv om de antropologiske og poetologiske problematikker, der udfoldes i afhandlingens teoripræsenterende del, åbner for en samlet
forfatterskabstese, så har det dog inden for denne afhandlings rammer blot været muligt at forfølge teserne i analyser af værker fra førinferno-forfatterskabet. Post-inferno-forfatterskabet figurerer derfor
blot i form af eksempler i teoridelen og i perspektiverende sammenligninger eller fodnoter i analysedelen. Dette skyldes, at jeg har fundet det vigtigt grundigt at påvise tesernes gyldig- og frugtbarhed i
den fase af forfatterskabet, hvor de intersubjektive kampe fungerer
som teksternes dominerende tema og strukturelle matrice. Den store
vægt, hjernekamp-perioden gives i afhandlingen, skyldes også, at de
logikker, der her cementeres og bringes på formel, på trods af de
ovennævnte (tolknings)forskelle på mange måder også præger skildringen af intersubjektiviteten i såvel det tidlige som sene forfatterskab. På trods af de markante ideologiske opbrud er der altså en vis
konstans i forfatterskabet – en konstans, som den socialantropologiske anerkendelsesproblematik netop kan være med til at indkredse
og fastholde.
At der ikke har været plads til at repræsentere post-infernoforfatterskabet med en selvstændig analyse af en repræsentativ tekst,
hænger dog også sammen med, at jeg har ønsket at give de behandlede tekster selvstændig plads i analyserne og dermed såvel tilgodese deres kompleksitet som modvirke den homogenisering, der kan
være omkostningen ved tesestyrede læsninger. Foruden de overordnede teser har afhandlingen altså også en interesse i (og kærlighed
til) det enkelte værk. Derfor er alle læsningerne heller ikke stramt
tesestyrede. Dette gælder særlig den omfattende analyse af Fröken
Julie, der også som delmål har at nuancere, diskutere og problematisere forståelsen af stykkets naturalisme samt dennes relation til den
Foruden de valgte værker fra denne periode er perspektivet oplagt i værker som
fx Fadren, Hemsöborna, Tschandala, Fordringsägare, En dåres försvarstal og ’enaktare’
som fx Den Starkare.
3

Indledning
13
_____________________________________________________________
tragiske genretradition. Röda Rummets poetologiske diskussion er
heller ikke strengt knyttet til anerkendelsesantropologiens eksistentielle identitetsproblematik, om end dialogicitet og forholdet mellem
selv og anden også her er i centrum. Teksterne er m.a.o. ikke funktionaliseret i en fortløbende udfoldelse og demonstration af de overordnede teser. Afhandlingen er tværtimod bygget op omkring en
række selvstændige tekstlæsninger, der behandler teksterne som
helheder i deres egen ret, men som spidser til omkring anerkendelse
og dialogicitet. Teksterne er derfor også udvalgt ud fra teserne, og
teserne indgår som et centralt element i analyserne, hvor de bruges
til at kaste nyt lys over de ofte meget kommenterede tekster. Valget
af kanoniserede Strindberg-tekster beror således også på ønsket om
at bestyrke mine teser om anerkendelse og dialogicitet som et centralt og gennemgående tematisk, strukturelt og selvbiografisk mønster i forfatterskabet.4
Til sidst en praktisk bemærkning. Hvor oversættelser af fransksprogede tekster har været tilgængelige, har jeg læst disse i oversættelse,
da mine franskkundskaber er så begrænsede, at jeg har vurderet, at
mere vil gå tabt ved at læse på originalsprog. Dette gælder også hovedteoretikeren Sartre og de franske Strindberg-værker som fx En
dåres försvarstal og Inferno. Samme forhold gør sig gældende med den
russiske teoretiker Bachtin og med italieneren Pirandello. Da teksterne er blevet læst i og derfor forstået gennem oversættelse, har jeg
valgt også udelukkende at citere i oversættelse.

Den værkeksterne dimension af anerkendelsesbegæret og dialogiciteten ses fx
tydeligt i en titel som En dåres försvarstal, der installerer læseren som en dommer,
der skal godkende det selvbiografiske jegs udlægning af ægteskabsstriden. På lignende vis med bekendelsesromanen Inferno: Strindberg bekender netop for læseren
og Gud for at få anerkendt sin nye identitet og tilgivet fortidens synder.
4
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Hegels intersubjetive anerkendelsesantropologi
”Hegel

är den modernaste anden, och när
ni finner honom eller tror honom gammalmodig, så är det en villa, ty hans tankar voro så långt före hans tid, att de nu
först äro på väg att bli moderna”
August Strindberg, Hjärnornas kamp
Som påpeget i indledningen er personerne i Strindbergs tekster aldrig selvberoende og stabile monader, men altid bundet til den anden og socialiteten, som spiller en afgørende rolle for selvets identitetskonstruktion og frihed. Subjektet er intersubjektivt – betinget og
bestemt af sociale relationer. Axel og Maria i En dåres försvarstal er
således defineret af deres relation til hinanden. Er Maria Madame
Bovary, er Axel hanrejen Bovary, er hun madonnamoderen, er han
det uskyldige barn, er hun Delila, er han Samson, er hun Potifars hustru, er han den kyske Josef, er hun uskyldig anklaget, er han en jaloux dåre etc. På samme måde med Dödsdansen, hvor Edgar ikke er
andet, end hvad han gør Alice til, og hun gør ham til og vice versa.
Identitetens relationalitet fremgår desuden tydeligt af følgende citat
fra En blå bok III – en reprise af Tjänstekvinnans sons tilpasningslov:
”Gentemot mitt lilla barn är jag ett slags äldre herre med mycken
visdom och mycken förlåtelse; med min svärmor är jag en oförståndig pojke som får bannor så det hurrar om det; råkar jag min
äldsta bror (fyra år äldre) så är jag lilla bror, kan aldrig bli annat.
Häromdagen sade han plötsligt: Lilla Johan (jag är huvet högre än
han) du ska inte göra så mera! - När jag då log, så inföll han: Se
nu log du som när du var åtta år! - Du är precis dig lik nu vid 60;
lika otålig, lika etc. - I det ögonblicket kände jag mig som 8 år, inför honom. - Men jag har en yngre bror, som kommer någongång
och hälsar på mig. Då är det jag som är herre. […] Om jag frågar
mig, hur gammal jag är, så vet jag det inte. Det beror på vem jag
talar vid” (SV 67, 1282 og 1284).
Afhandlingens tese er, at dette forhold er en af de væsentligste årsager til de intersubjektive kampe, der præger Strindbergs værker.
Fordi selvets identitet og frihed betinges af og formidles gennem den
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andens eller de andres anerkendelse, opstår kamp nemt.5 I det følgende skal denne problematik indkredses vha. Hegels ankendelsesteori fra selvbevidsthedsafsnittet i Phänomenologie des Geistes. Hegels anerkendelsesantropologi giver nemlig den anden en afgørende
plads i den filosofiske antropologi. Anerkendelsen decentrerer det
moderne transcendentale subjektbegreb fra Decartes og Kant ved at
udvide eller transformere (ophæve) det til intersubjektivitet. Helt i
tråd med Strindbergs teksters logik er en af Hegels anerkendelsesteoris banebrydende filosofiske indsigter, at subjektets forhold til sig
selv er betinget af dets forhold til anden og af den andens forhold til
dets selv. Selvbevidstheden er ikke blot for sig selv, men for-sig-selvfor-en-anden. Individualitet og socialitet, selvidentitet og social identitet, væren-for-sig og væren-for-anden er uløseligt forbundne størrelser hos både Hegel og Strindberg. Man kan også udtrykke det sådan, at der er korrelation mellem subjektets indre psykologiske forhold og dets ydre sociale forhold. Erkendelse heraf leder Hegel frem
til en anden afgørende erkendelse, som har betydning for afhandlingens tese. Han indser nemlig, at intersubjektive og sociale konflikter
ikke blot har deres udspring i magtkampe, strid om ejendom, jord og
materielle ressourcer, men ofte netop beror på, at selvbevidsthed,
identitet, frihed og sociale relationer er afhængig af intersubjektiv
anerkendelse. Hegel vender Machiavellis og Hobbes’ materielle
magt- og selvopholdelseskamp til en eksistentiel og socialantropologisk anerkendelseskamp, der angår ære, frihed, identitet og selvbevidsthed.6 På tilsvarende vis er afhandlingens tese, at Strindberg
vender Darwins biologiske tilværelseskamp og Nietzsches vilje til
magt til en hjernernes kamp, der ikke blot er en magtkamp om ”att få
ge suggestionen, alias bilda opinion” (SV 29, 24), men ligesom anerkendelseskampen nok så meget en eksistentiel kamp om ære, frihed,
selvhævdelse, anerkendelse og identitetsskabelse. Det er en kamp

Jf. følgende udsagn fra Tjänstekvinnans son: ”Att stå ensam om en mening utan
parti eller opinion bakom sig medför sensationer som kommer en tvivla på individualkaraktärens tillvaro. Han [Johan] kände sig som om hans person var utplånad,
hans jag annullerat, som om han var död. Endast som länk i en kedja kunde han
förnimma sitt jag, utom den fanns han ej. […]Därför är andarnes kamp om att få
göra opinionen eller suggestionen kanske mera hemsk än kropparnes om motsvarande fördelar” (SV 21, 143).
6 Jf. Siep 1974, Wildt 1982, s. 322 ff., og Honneth 2003a, s. 13ff. og 68ff. Hobbes
nævner også ære, som en af tre primære årsager til konflikt, men begrebet sættes
hos ham i forbindelse med selvopholdelsestanken.
5
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om at beherske den andens identitet og derigennem sin egen.7 Derfor
taler Strindberg også om, at der begås ”själamord”. Den, som bukker
under i kampen, taber sig selv – lider den sociale, psykiske eller reelle død. Som anerkendelseskampen hos Hegel er der også i hjernernes
kamp tale om en ’kamp på liv og død’ (jf. fx Fadren, Fröken Julie,
Tscandala og I havbandet).
En tredje grund til at inddrage selvbevidsthedsafsnittets anerkendelsesteori er, at den berømte eksistential-fænomenologiske historie om
herren og slaven, som Hegel bruger til at illustrere anerkendelsens
logik med, er en yderst produktiv tankefigur i forhold til Strindbergs
tekster, hvor de intersubjektive forhold er fanget i en herre-slavelogik.8 I et hegelsk perspektiv er årsagen til Strindbergs heltes misere,
at de ligesom herren og slaven i Hegels fortælling ikke har indset, at
anerkendelsens logik er en anden end magtens og selvopholdelsens.
Som vi skal se, forudsætter fuld selvidentitet eller, som det hedder
hos Hegel, sand selvbevidsthed nemlig en frivillig og gensidig anerkendelse af hinandens frihed og subjektivitet, og den kan derfor ikke
med magt fravristes den anden. Dette er hovedpointen i herre-slavefortællingen.
I redegørelsen for anerkendelsesbegrebet holder jeg mig til Phänomenologie des Geistes’ selvbevidsthedsafsnit. Jeg følger således ikke anerkendelsesdialektikkens videre færd frem mod dens fulde realisering i Geistbegrebet og dettes historisk-empiriske manifestation i den
franske revolution og retsstaten, ligesom jeg også kun i meget begrænset omfang inddrager anerkendelsestænkningen i de tidlige Jenamanuskripters praktiske filosofi, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed i den nyere Hegel-reception (Habermas 1968, Siep
1974 og 1979, Harris 1979, Wildt 1982, Honneth 2003a (1992) og Williams 1992). Dette skyldes, at det blot er den filosofiske antropologi
Kønskampen kan ses som en variation af hjernernes kamp. Kvinden er nemlig (i
Strindbergs optik) ligesom ’de små’ instinktstyret, amoralsk, sjælelig robust, vampyrisk etc.
8 Hegel skelner eksplicit mellem sin indledende analyse af anerkendelsens rene
begreb og herre-slave-dialektikkens eksistential-fænomenologiske analyse, der
viser, hvordan anerkendelsesprocessen fremtræder for selvbevidstheden (Hegel
1986, s. 147). Robert R. Williams taler om et skel mellem et ontologisk og empirisk
niveau, mellem en eidisk fænomenologisk begrebsanalyse og en eksistentialfænomenologisk empirisk analyse, dvs. mellem en analyse foretaget fra en fænomenologisk vi-bevidstheds standpunkt og en analyse foretaget fra den naturlige
jeg-bevidstheds standpunkt (Williams 1992, 141ff., og 1997, s. 46ff.).
7
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og intersubjektivitetsteori, der ligger i anerkendelsesteorien, der har
relevans i forhold til min Strindberglæsning, og denne er netop i centrum i selvbevidsthedsafsnittet. Desuden er selvbevidsthedsafsnittet
den mest systematiske udfoldelse af anerkendelsestanken og i øvrigt
det, der har dannet baggrund for Sartres intersubjektivitetstænkning,
som efterfølgende skal inddrages, fordi også den er interessant i forhold til Strindberg. Min læsning af selvbevidsthedsafsnittets anerkendelsesdialektik er dog naturligvis præget af den nyere forskning i
Jenamanuskripternes anerkendelsestænkning.
Som det fremgår, er min behandling af Hegels anerkendelsesteori
reduktiv i den forstand, at jeg kun går ind på de (social)antropologiske og (social)psykologiske aspekter af teorien. De socialfilosofiske, politiske og etiske aspekter af anerkendelsesteorien,
der er i centrum i Jenamanuskripterne, samt anerkendelsesbegrebets
plads og rolle i Hegels Geistes-filosofi og den modne Hegels system,
ser jeg således bort fra.9 Dette kan jeg tillade mig at gøre, fordi intentionen ikke at bedrive Hegel-forskning, men udelukkende at oparbejde en for Strindbergs relevant model for forståelse af selvbevidsthedens intersubjektive eller sociale struktur.10 Og det formår Hegel i
selvbevidsthedsafsnittes anerkendelsesteori, hvilket ikke mindst er
Kojèves eksistential-antropologiske læsnings fortjeneste at have
fremhævet. Skønt jeg altså i denne metodiske henseende lægger mig
i forlængelse af Kojève, må det imidlertid understreges, at jeg ikke
følger Kojève i hans fejlagtige (og reduktive) identikation af anerkendelsesbegrebet med herre-slave-dialektikkens ulige og ufuldstændige anerkendelse. Kojève overser herved, at herre-slavedialektikken blot er første fase i anerkendelsesdialektikken, og at an-

Nyere bud på sidstnævnte findes hos centrale amerikanske Hegel-forskere som
Robert R. Williams og Robert B. Pippin, der begge gør op med Jürgen Habermas’,
Michael Theunissens og Axel Honneths opfattelse af, at anerkendelsesbegrebet og
dets intersubjektive opfattelse af Geist helt forsvinder i den modne Hegels system,
som alle tre opfatter som udtryk for en idealistisk subjektfilosofi, der transformerer
anerkendelsens intersubjektivitetstænkning til en spekulativ metafysisk idealisme,
hvor intersubjektiviteten erstattes af en selvrefleksiv og selvudviklende monologisk subjektivitet, der reducerer den anden til det samme, forskel til identitet (en
opfattelse, der også har præget den franske Hegel-kritik). Frem for at se et radikalt
brud, argumenterer Williams og Pippin for en kontinuitet mellem den unge JenaHegels social- og Geistesfilosofi og den modne Hegels system (Williams 1997 og
Pippin 2000).
10 Jeg trækker derfor også i gennemgangen af Hegels teori i vid udstækning på
receptionen og prætenderer ikke at sige noget filosofisk nyt om Hegel.
9
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erkendelsen er et generelt begreb for intersubjektivitet, der også
rummer muligheden for en positiv og ikke-konfliktfuld gensidig anerkendelsesrelation (jf. Williams 1997, s. 10ff., 66ff. og 366ff.). En sådan finder man fx i retsstaten. Retsstaten er for Hegel et eksempel på
en intersubjektiv enhed, hvor en gensidig anerkendelse af hinandens
individualitet og frihed (humanitet) hersker: ”Ich, das Wir, und Wir,
das Ich ist” (Hegel 1986, s. 145). I de tidlige Jenaskrifter finder Hegel
også anerkendelsens reciprokke struktur i kærligheden, hvis ydre
manifestation eller ’materielle’ virkeliggørelse (Vergegenständligung) er ægteskabsinstituionen.11 I kærligheden/ægteskabet transcenderer to mennesker deres partikulære og private jeger og former
en samvirkende person, en fællesvilje.12 Der er dog tale om en medieret enhed, som forener selv og anden uden at eliminere individualitet
og forskel. Som Hegel skriver ”In love the separate does still remain,
but as something united and no longer as something separate”
(Citeret efter Williams 1982, s. 79 og 184). I modsætning til det seksuelle begær, hvor subjektet blot ser den anden som et instrumentelt
objekt for dets begærstilfredsstillelse og altså dermed ophæver (’fortærer’) den andens selvstændige væren, finder subjektet i kærligheden en egenværdi i objektet. Kærlighedens opfyldelse rækker ud
over det rent seksuelle begær og består i begæret efter den anden
friheds anerkendelse af ens individualitet. Jeg begærer ikke blot et
objekt, men at den elskede begærer mig og mit begær og altså dermed gengælder (anerkender) mit begær, min friheds valg af den anden som et privilegeret objekt.
Men fordi kærligheden ikke er en simpel eller umiddelbar enhed,
men en enhed af forskelle, dvs. en medieret enhed, balancerer kærligheden ligesom andre intersubjektive relationer på en prekær balance mellem selvstændighed og binding. I kærligheden forstår individet både sig selv som autonom og som afhængig af den anden,
hvorfor der i denne ikke-symbiotiske enhed er indbygget mulighed
for konflikt – mulighed for både en sadomasochistisk kærlighed og
en anerkendelsens kærlighed.13 Akkurat som der i anerkendelsens

Kærlighedsbegrebet ses af mange kommentatorer som kilden til Hegels begreb
om anerkendelse og Geist – som kimen fra hvilket disse begreber udvikles. Jf. fx
Ziep 1979, Wildt 1982 og Williams 1992.
12 Parallelt hermed omtaler Strindberg ofte ægteskabet og familien som en organisme, hvor hver del er forbundet med den anden (jf. note 2).
13 I overenstemmelse med Hegel beskriver Strindberg i Klostret, hvordan de to elskende var ”smält ihop som två bitar av samma metall. De hade förlorat sig och sin
11
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enhed er mulighed for både herre-slave-forholdets asymmetriske
anerkendelse og sand gensidig anerkendelse. Fordi enheden ikke er
umiddelbart givet, forudsætter den ifølge Hegel kampen for anerkendelse.
Selvom Hegels anerkendelsesteori nu er over 200 år gammel, synes
den stadig lige aktuel og brugbar, hvilket de senere års mange (og
substantielle) udgivelser om emnet synes at vidne om. Særlig inden
for socialteorien og den politiske filosofi har den tiltrukket sig stor
opmærksom blandt så prominente navne som Jürgen Habermas,
Francis Fukuyama, Charles Taylor og Axel Honneth, der alle aktualiserer Hegels anerkendelsesantropologi og bruger den som fundament for en moderne socialteori eller politisk filosofi (Habermas
1968, 1985 og 1994, Fukuyama 1992, Honneth 2003a (1992), Taylor
1994 (1992)). I det hele taget har Hegels anerkendelsesteori tiltrukket
sig stor opmærksomhed i det 20 århundredes intersubjektivitetstænkning. I kraft af Kojèves Hegelforelæsninger i 30’erne har anerkendelsesdialektikken således haft stor indflydelse på intersubjektivitetstænkningen hos Sartre, Merleau-Ponty, Girard, Lacan og Levinas.14 I analyserne skal jeg, hvor det er relevant, inddrage nogle af
disse aktualiserende tolkninger og nyere intersubjektivitetsteorier.
Her i teoridelen, hvor det drejer sig om at fremstille det antropologiske fundament, som afhandlingens analyser hviler på, holder jeg mig
dog til Hegel og Sartre. Det er nemlig disses teorier, der samlet set
forekommer mig at have størst relevans i forhold til Strindbergs forfatterskab.

Selv og identitet: Selvbevidsthed, begær og anerkendelse
For at forstå anerkendelsens logik er det nødvendigt først at redegøre
for, hvad Hegel forstår ved et subjekt. I modsætning til den animale
form, och de voro ett. Men minnet av ett självständigt väsen av en egen tillvarelseform fanns kvar, och befrielsekriget stod för dörren; individens självupphållelsedrift vaknade, och när var och en skulle återtaga sitt, blev ett rivande om bitarne”
(SV 50, 51). Den sadomasochistiske kærlighed, som dominerer hos Strindberg, skal
jeg senere udfolde med Sartre.
14 Jf. Decombes 1986, Butler 1987 og Williams 1997. Særlig Butler og Williams viser,
hvordan Kojève fordrejer Hegel i en subjektfilosofisk retning, og hvordan dette
fører til en forfejlet Hegel-kritik hos Lacan, Levinas, Deleuze, Foucault og Derrida.
Hegel repræsenterer netop det standpunkt, som de beskylder ham for at undertrykke, lyder argumentet, som det ikke her er relevant at følge.
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bevidsthed er menneskets bevidsthed kendetegnet ved selvbevidsthed, dvs. den forholder sig ikke blot til et objekt, men også til sig selv
som selv, dvs. har sig selv som objekt. Denne opfattelse af jeget er
der i og for sig ikke noget nyt i. Hegel adskiller sig imidlertid fra den
moderne subjektfilosofiske tradition (Descartes og Kant) ved ikke at
opfatte bevidstheden som umiddelbart nærværende for og identisk
med sig selv. Selvbevidstheden er ikke blot egoets ’simple forestilling’ om sig selv eller, som Hegel med Fichte udtrykker det, ’jeg er
jeg’ (Hegel 1986, s. 138 og 147f.). I sidste instans er formlen selvfølgelig evident sand, men hvis den skal give mening, må den uddybes.
Og det er her, Hegel kommer med sit afgørende bidrag til den filosofiske antropologi. Han indser, at det andet og i sidste ende den anden
er forudsætningen for selvbevidsthed og selvidentitet. Selvet kan
nemlig kun være bevidst om sig selv som selv, hvis der findes et ikkeselv, som det kan sætte sit selv i relation til. Selv og andet/anden betinger gensidigt hinanden. Det skyldes – som det fremgår af Hegels
’logik’, som præsenteres i ”Vorrede”, og som hans antropologi i
selvbevidsthedsafsnittet må ses i sammenhæng med – at identitet
såvel logisk som antropologisk forudsætter forskel – noget, den ikke
er. Man kan kun identificere noget, sige at noget eller nogen er noget
bestemt, hvis det samtidig siges, hvad dette noget eller nogen ikke er,
dvs. ved at sætte det i relation til andet. Det, der er til som bestemt,
er altså kun til ved sin relation til andet, ikke som noget ligegyldigt,
men som noget essentielt. Opfattelsen af selvet som en autonom,
selvtilstrækkelig og lukket monade holder derfor ikke.
Hegel kalder det selvbevidste subjekt en begærende bevidsthed, fordi det erfarer en mangel på enhed og selvstændighed, som det begærer at overvinde. Denne mangel skyldes ikke blot selvbevidsthedens
relationelle struktur, men også at det som kropsligt subjekt er afhængig af den ydre verden for at leve. I selvbevidsthedsdialektikken
er begæret i det hele taget et centralt begreb. Ifølge Hegel kommer
mennesket nemlig i første omgang til selvbevidsthed gennem begæret. I sansningens og erkendelsens kontemplative erfaring af objektet
absorberes bevidstheden i objektet, som den er rettet mod og vil afsløre. Den glemmer så at sige sig selv, fordi den vil se objektet, som
det er i sig selv. I begæret derimod bliver bevidstheden nødvendigvis bevidst om sig selv (’zu sich gebracht’). Begæret afslører jeget.
Man opdager, at der udover objektet også er én selv, som ikke er objektet, som står i modsætning til objektet (Kojève 1980, s. 37). Det
særlige ved menneskets animale begær er da også ifølge Hegel, at
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det begærende subjekt i sidste ende slet ikke begærer objektet, men
sig selv:
”Selbstbewußtsein als menschliche Begierde sucht letztlich gar
nicht den Besitz eines von ihm begehrten Gegenstandes, sondern
sich selbst. Es sucht sich selbst zu gewinnen durch das Gefühl
seiner Befriedigung. Die menschliche Begierde geht eigentlich
nicht auf den Gegenstand, sondern auf sich selbst, auf ein ’Sich’,
das sich selbst als ein Selbst ’selbständigt’ fühlen, sich als ein
Selbst bestätigt fühlen will” (Marx 1986, s. 30).
Ifølge Hegel reflekterer begæret således ikke blot det kropslige subjekts faktuelle behov for et objekt, men også selvbevidsthedens eksistential-ontologiske stræben efter fuld selvidentitet og frihed. Der
er ifølge Hegel tale om selvbevidsthedens første og mest primitive
forsøg på at ophæve modsætningen mellem selv og andet/anden, på
at overvinde objektets uafhængighed og andethed, dvs. det, som
modsætter sig subjektiviteten, det, som forhindrer det i at være identisk med sig selv, og som begrænser eller negerer dets frihed.15 I begæret ophæves subjektets fremmedværen således ved at negere det
ydre objekts selvstændige væren og assimiliere det til jeget. I sulten
inkorporerer jeget fx det ydre objekt i sig ved at fortære det. Dermed
ophæves dets andethed. Det ydre objekt, som subjektets eksistens og
selvbevidsthed beror på, og som yder modstand mod dets frihed,
tilintetgøres, og subjektet kan således vende tilbage til sig selv fra sin
andethed: ”Rückkehr aus dem Anderssein” (Hegel 1986, s. 138). Tilfredsstillelsen af begæret – konsumeringen eller tilintetgørelsen af
objektet – er m.a.o. subjektets forsøg på at ophæve den af begæret
satte forskel mellem selv og andet/anden og derigennem genvinde
sin umiddelbare selvidentitet (’jeg er jeg’). Begærstilfredstillelsen ophæver nemlig begæret og kaster subjektet tilbage til den simple selvidentitets umiddelbare og forskelsløse enhed. Begærstilstandens
mangel og forskel ophæves i begærsopfyldelsens værensfylde og
selvidentitet.
Hegels begærsfilosofi er, som vi skal se, interessant i forhold til
Strindberg. Subjektet fremstår således ofte tomt og åbent hos StrindHegels ord for objekt er ’Gegenstand’. Han spiller på betydningen det, der står
overfor eller i modsætning til subjektet, og som derfor yder modstand mod subjektet, såvel mod dets simple selvidentitet (jeg er jeg) som mod gennemførelsen af
dets projekter.
15

23
Hegels intersubjetive anerkendelsesantropologi
_____________________________________________________________
berg, som ren mangel. I Tjänstekvinnans sön hedder det fx om Johan:
”Utan böcker, tidningar eller umgänge blev han tom; ty hjärnan producerar mycket litet, kanske intet och för att kombinera måste den ha
material utifrån. Det kom ingenting utifrån, kanalerna voro täppta,
vägarne avskurna och hans själ svalt” (SV 20, s. 182). Og vi hører, at
Johan vågner til selvbevidsthed gennem ”fruktan och hunger” (ibid.,
10). Ifølge Per Stounbjerg er sulten, som har en central plads i forfatterskabet, da også symbol på Strindbergs subjekters manglende suverænitet og selvtilstrækkelighed (Stounbjerg 2005, s. 358ff. og
386ff.). Pga. sin indre tomhed er subjektet ifølge Stounbjerg ”så afhængigt af andre i elementær fysisk forstand, at det ikke kan udgøre
nogen helt separat enhed” (ibid., 141.). I overensstemmelse med Hegels begærsanalyse beskrives de intersubjektive relationer – venskaber, ægteskaber, kærlighed, seksuelt begær etc. – således også ofte i
en aggressiv kannibalisme-, vampyrisme- og krigsmetaforik, der
vidner om subjektets begær efter at tilintetgøre den fremmede væren, som det som begærende selvbevidsthed er bundet til og afhængig af. Ligeledes forstyrres den naturalistiske forfatters eller den videnskabelige protagonists passive kontemplation af det ydre objekt,
hvad enten der er tale om verden eller den anden, ofte af begærssubjektets trang til at transformere, konsumere eller negere sit studieobjekts selvstædige eksistens og derigennem bekræfte sig selv, sit
selvbillede (fx Hjärnornas kamp, Giftas I og II, Fadren, Tschandala, En
dåres försvarstal, I havsbandet og Inferno). Målet for den ’videnskabelige’ kategorisering er ikke så meget afdækning eller afsløring af det
ydre objekt, men netop at overvinde verdens og den andens andethed og derigennem vinde sig selv.16
Det animale begær kan dog aldrig tilfredsstille selvbevidsthedens
begær efter uafhængighed, for i tilfredsstillelsen af begæret er mennesket stadig afhængig af den naturlige og objektive væren, som det
vil negere. Det trælbinder sig selv til det, for det er kun gennem begærets tilfredstillelse, gennem ophævelsen af objektet, at selvet opnår
den begærede selvfølelse og selvidentitet: ”Die Begierde und die in

Begærets trang til at vinde sit selv ved at tilintetgøre den anden ses fx i følgende
citat fra vivisektionen ”Nemesis divina”: ”Varje människa ser blott sin regnbåge
och är själv medelpunkten i den. Så även varje individ i sitt liv. Man ser blott den
lysande sjufärgade bågen som endast har sin tillvaro genom det betraktande ögats
tillvaro; men det bländande färgspelet kan icke heller bli synligt utan ett mörkt
moln som bakgrund. Och det svarta molnet, det är "de andras" död och undergång, utan vilkas försvinnande "jag" icke existerat” (SV 29, 55).
16
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ihrer Befriedigung erreichte Gewißheit seiner selbst ist bedingt durch
ihn, denn sie ist durch Aufheben dieses Anderen” (ibid., s. 143). Selvet har behov for begærets objekter for at fylde dets indre tomhed,
dets mangel. Som begærende selvbevidsthed eksisterer mennesket
altså ikke som en selvtilstrækkelig væren og derfor heller ikke som
identisk med sig selv, men som en tomhed, der ikke er en ren intethed (’reines Nichts’), men noget, som blot er i det omfang, det negerer den givne væren. Charles Taylor udtrykker situationen således i
sin betydningsfulde Hegel-bog:
”Man cannot remain a simple ’I’, simply self-identical, because
he needs external things, external life, to live. He is a being of desire. But in consuming what he desires, he seems to overcome
this foreign reality and recover integrity. Except that this integrity is not adequate to what he is […]. For the negation of otherness involved here is simple negation which abolishes; even if it
were complete, it would simply return man to self-identity
which is the death of subjectivity; the end of desire would be the
end of man. But in fact it is never complete, new desires arise
endlessly; so that human life at this level is an alternation between being before another which is wholly foreign, and having
incorporated this, being before nothing at all.
Man, as a being who depends on external reality, can only
come to integrity if he discovers a reality which could undergo a
standing negation, whose otherness could be negated without its
being abolished. But the negation of otherness without selfabolition, this is the prerogative of human, not animal consciousness. So that the basic desire of self-consciousness can only
be fulfilled by another self-consciousness” (Taylor 1975, s. 152. Jf.
også Gadamer 1973, s. 24ff.).
Mennesket når altså ikke gennem det animale begær til sand selvbevidsthed. Ifølge Hegel giver begærstilfredsstillelsen blot en flygtig
selvfølelse (Hegel 1986, s. 153). Det skyldes dels, at begærets
tilfredstillelse ophæver det andet, som er en logisk forudsætning for
at kunne tale om selv, dels at et nyt begær, en ny mangel, straks opstår. Fordi man i begæret bekræftes ved helt at tilintetgøre det andets
andethed – ved at reducere det andet til det samme – opnår man aldrig at kunne se sig selv i det andet, som man som begærende selv-
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bevidsthed er afhængig af for at være.17 Det er netop, fordi man som
kropsligt subjekt og selvbevidsthed er afhængig af den ydre verden,
at det ifølge Hegel er så væsentligt, at man heri finder en bekræftelse
af sin subjektivitet og frihed, for kun gennem en sådan ydre objektiv
ekspression ophæves verdens andethed, og kun således kan subjektet bekræftet vende tilbage til sig selv fra sin andethed. Begæret er
altså blot et skridt på vejen til selvbevidsthed, men ikke et tilstrækkeligt. Hvis begæret skal komme til ’sand’ selvbevidsthed, må selvbevidstheden i al sin ’Nichtigkeit dieses Anderen’ ikke ophæve begærsobjektets selvstændige væren. Og dette krav kan kun opfyldes af en
anden selvbevidsthed: ”Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung
nur in einem anderen Selbstbewußtsein. […] Erst hierdurch ist es in der
Tat; denn erst hierin wird für es die Einerheit seiner selbst in seinem
Anderssein” (ibid., s. 144-45). Det skyldes, at den anden selvbevidsthed selv er frihed (negation). Hvis subjektet altså ved mødet med et
andet subjekt vælger at anerkende dets frihed og autonomi frem for
at negere det, har subjektet således for sig en selvstændig objektiv
væren, som er identisk med det selv, og som det følgelig kan spejle
sig i. Gennem anerkendelsen negeres (i betydningen op-hæves) den
andens andethed. Anerkendelsen må dog være gensidig, for det er
kun, hvis den anden også anerkender mig, dvs. giver afkald på sin
objektiverende og negerende for-sig-væren for at være-for-mig, at jeg
kan finde mig selv i anden: ”sie [die Begierde] vermag nur sich selbst
in ihm zu finden, wenn dies Andere selbständig ist und ihm das gewährt, seinerseits nicht auf sich zu bestehen, sondern von sich absehend ”für das Andere zu sein” […]. Nur etwas, was trotz seinem
Negiertsein da ist, also nur, was sich selbst negiert, kann durch seine
Existenz dem Ich bestätigen, was es begierig anstrebt” (Gadamer
1973, s. 226-227).
Egentlig menneskelig selvbevidsthed kommer subjektet altså først til,
idet det konstituerer sig i begæret efter et ikke-tingsligt andet, dvs.
går fra det biologiske eller materielle begær til det sociale begær, som
er begæret efter den andens anerkendelse. Det sociale begær fordobler begæret, for hvad, man her begærer, er ikke blot et objekt, men et
andet begær. I anerkendelsen begærer man, at den anden skal bruge
sin frihed til at bekræfte (anerkende) ens subjektivitet og frihed, for
kun således får ens subjektivitet objektiv eksistens og kun således
Hegel kalder tilintetgørelse en abstrakt og ufuldkommen form for negation, der
ikke svarer til selvbevidstheden ”welches so aufhebt, daß es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält und hiermit sein Aufgehobenwerden überlebt” (ibid., s. 150).
17
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bekræftes selvidentiteten og friheden. Det er altså kun gennem et
andet subjekts anerkendelse, at subjektet befries fra dets ’ulykkelige
begær’ og opnår fuld integritet, dvs. en virkelig og varende
tilfredstillelse eller, om man vil, selvbekræftelse. Jeg skal i det følgende indkredse dette lidt nærmere.

Anerkendelsens ekspressive antropologi og reciprokke logik
Som begærende selvbevidsthed er subjektets mål at overvinde splittelsen mellem subjekt og verden, selv og anden, bevidsthed og krop,
frihed og natur etc., for kun således kommer subjektet i harmoni med
sig selv, sin verden og sine medmennesker. Som vi lige har set, overvindes splittelsen dog ikke ved at gå tilbage til en umiddelbar eller
førbevidst enhed, som er en forskelsløs enhed (’jeg er jeg’). Fuld
selvbevidsthed og frihed vindes blot ved at nå frem til en ’reflekteret’
eller relationel enhed (ibid., s. 142), som er en enhed, der udholder
splittelsen og negationen, dvs. en enhed, som bevarer andetheden i
sig, men som op-hæver den til en enhed på et højere niveau. Subjektet må m.a.o. komme til bevidsthed om, at det er en syntese, som omfatter både selv og andet/anden, individualitet og socialitet, bevidsthed og krop. Det må nå frem til en ’identitet af identitet og differens’
eller, som det også udtrykkes, ”Einerheit seiner selbst in seinem Anderssein”.
Som begærende selvbevidsthed er subjektet altså en væren, der omfatter sin andethed. Hvis subjektet derfor skal opnå fuld selvbevidsthed og frihed, må det kunne genfinde sig selv i det andet og den anden, som dets eksistens og identitet beror på, og gennem andetheden
vende tilbage til sig selv, dvs. komme til bevidsthed om sig selv i sin
andethed: ”Es muß dies sein Anderssein aufheben” (Hegel 1986, s.
146). Den ydre verden må m.a.o. bringes til at reflektere jegets subjektivitet. Som det fremgår af herre-slave-fortællingen, kan det fx ske
gennem arbejdets formgivning og transformation af verden (herom
senere).18 Den bekræftelse, som herigennem opnås, er dog utilstrækkelig. Som påpeget i sidste afsnit opnås en fuldt tilfredsstillende ydre
ekspression blot i den intersubjektive anerkendelse: ”Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, daß es für ein An-

Et andet eksempel er som allerede påpeget retsstaten. I retsstaten finder jeget
også sig selv bekræftet i verdens og den andens andethed.
18
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deres an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes” (ibid., s.
145). Kun ved at et andet frit subjekt anerkender dets frihed og subjektivitet, bekræftes selvbevidstheden og bliver til sand selvbevidsthed. Hegel skelner således mellem ’Gewißheit seiner Selbst’ og ’die
Wahrheit der Gewißheit seiner Selbst’. ’Gewißheit seiner Selbst’ er
selvbevidsthedens simple eller umiddelbare forestilling om sig selv
udtrykt i identitetsformlen ’jeg er jeg’, dvs. opfattelsen af sig selv
som en selvstændig og uafhængig for-sig-væren. Selvbevidsthedens
subjektive vished opnår dog først sandhed, når den har fået objektiv
eksistens eller, om man vil, intersubjektiv gyldighed, dvs. når den
anden anerkender min subjektivitet: ”denn sein Wahrheit wäre nur,
daß sein eigenes Fürsichsein sich ihm als selbständiger Gegenstand
oder, was dasselbe ist, der Gegenstand sich als diese reine Gewißheit
seiner selbst dargestellt hätte.” (ibid., s. 148). Kun gennem en ydre
ekspression – ikke gennem en cartesiansk eller kantiansk introspektion – kommer bevidstheden til sand selvbevidsthed. Man har behov
for og er afhængig af den andens anerkendelse for at transformere
sin subjektive vished til en offentlig og intersubjektiv sandhed. Kun
således kan min forestilling om mig selv (væren-for-sig) være identisk med min objektive eksistens (væren-for-anden), og kun således
har selvbevidstheden opnået sandhed (’die Wahrheit der Gewißheit
seiner Selbst’). Den sande selvidentitet er m.a.o. intersubjektivt medieret. Den forudsætter, at den anden gennem anerkendelsen ophæver subjektets andenværen og giver subjektet tilbage til sig selv
(’freigeben’, ’frei entlassen’).
Eftersom den anden giver mig min objektive væren, omfatter en fuld
anerkendelse af min væren altså den anden. Men eftersom min væren afhænger af den anden og vice versa den andens væren af mig,
så afhænger min væren også af, hvordan jeg forholder mig til den
andens væren. Værdien af den andens anerkendelse afhænger af min
anerkendelse af ham. Kun ved at anerkende hans humanitet kan han
gennem anerkendelsen bekræfte og reflektere min humanitet – være
den ydre manifestation eller bekræftelse heraf: ”Sie anerkennen sich
als gegenseitig sich anerkennend” (ibid., s. 147). Eller som Gadamer
udtrykker det: ”Das erst kann ihm die Bestätigung seiner selbst geben, daß das Andere nicht mehr bloß ’sein Anderes’ ist, sondern daß
dies Andere ’frei’ ist” (Gadamer 1973, s. 229). Uden en gensidig anerkendelse ses den anden nemlig ikke som et selvstændigt selv,
hvorfor der blot bliver tale om en selvbekræftigelse (jf. s. 32 nedenfor). For så vidt anerkendelsen kun lykkes i gensidighed, bekræftes
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samtidig bindingen i forholdet. Anerkendelsens struktur svarer til
selvbevidsthedens. Netop fordi selv og anden gensidigt betinger
hinanden, må anerkendelsen være gensidig. Og fordi selvbevidsthedens for-sig-væren er betinget af og derfor omfatter væren-foranden, er selvbevidstheden afhængig af anerkendelsen for at blive
identisk med sig selv – dvs. for at dets væren-for-sig skal falde sammen med dets væren-for-anden.
Anerkendelsen er omvendingen af den oprindelige situation, hvor
selvbevidstheden møder en anden selvbevidsthed. Som i begæret
gennemgår selvets forhold til sig selv nemlig ifølge Hegel en forandring, en indre splittelse, i mødet med den anden. Den andens tilstedeværelse nedbryder for-sig-værens umiddelbare selvidentitet og
fremmedgør selvet for sig selv: “Es ist für Selbstbewußtsein ein anderes Selbstbewußtsein: es ist außer sich gekommen” (Hegel 1986, s.
146). I mødet med den anden taber selvet sig selv, for det finder sig
selv som et andet væsen, nemlig som den anden ser det. På samme
måde som den anden fremtræder som et objekt for selvbevidstheden,
finder også selvbevidstheden sig som et objekt for den andens bevidsthed/blik. Den anden, som fremmedgør selvet for sig selv, og
som selvet derfor i første omgang vil forsøge at eliminere for derved
at ophæve sin andenværen og returnere til sig selv, viser sig imidlertid at være den, som selvet er afhængig af, og som det må leve i solidaritet med. Selvet kan ikke selv ophæve fremmedgørelsen og tabet
af selv. Det kan kun ske i fællesskab – gennem en gensidig anerkendelse og frigivelse. I den gensidige og frie anerkendelse finder selvet
nemlig sig selv i den anden, i en selvstændig væren, og kan således
bekræftet vende tilbage til sig selv fra sin fremmedgjorte tilstand i
anden.19 Selvbevidthedens (sociale) begær er nu tilfredsstillet, den er
’igen sig selv lig’ (’wieder sich selbst gleich’), men altså ikke ved som
i det animale begær at have elimineret den anden eller reduceret den
anden til et instrumentelt (og derfor uvæsentligt og uselvstændigt)
objekt for selvbevidsthedens begærstilfredsstillelse, men gennem en
fælles intersubjektiv interaktion. Selvidentiteten er derfor heller ikke
længere umiddelbar, men intersubjektivt medieret. Selvet er først
blevet sig selv lig efter den andens anerkendelsen af dets selv. Anerkendelsen er altså en gensidig sætten hinanden fri i det forhold, som
ens selvbevidsthed og identitet altid allerede er betinget af: ”Den

At indse, at man er afhængig af den anden, er samtidig at anerkende, at den anden ikke er absolut anden, men del af en selv.
19
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gensidige anerkendelsesbevægelse vil sige en gensidig opgivelse af
forestillingen om uden videre at stå i sig selv (selvtilstrækkelighed)
for så at komme til at stå i sig selv i forhold til den anden (selvstændighed som frihed i forholdet)” (Grøn 1997, s. 58).20

Kierkegaard, der profilerede sin eksistensfilsofi som antihegelsk, har faktisk en
meget hegelsk definition af selvet i sit antropologiske hovedværk Sygdommen til
døden. Heller ikke Kierkegaard opfatter selvet som en selvberoende monade, men
som et forhold, der er sat af en anden: ”Et saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv, et Forhold, der forholder sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv
forholder sig til et Andet” (Kierkegaard 1905, s. 128). Og ligesom det hos Hegel i
første omgang fører til ulykkelig bevidsthed, således udspringer heraf for Kierkegaard den ene af fortvivlelsens grundformer, trodsens: ”fortvivlet at ville være sig
selv. Denne Formel er nemlig Udtrykket for hele Forholdets (Selvets) Afhængighed, Udtrykket for, at Selvet ikke ved sig selv kan komme til eller være i Ligevægt
og Ro” (ibid.). Kierkegaard bevarer dog i modsætning til Hegel andetheden som en
absolut andethed – nemlig som Gud. Mennesket kan derfor heller ikke via den
sociale interaktion med den anden bringe sig selv i ligevægt og dermed nå frem til
fuld selvbevidsthed og autonomi. Ligevægten opnås hos Kierkegaard kun gennem
Gud, dvs. ved at vove springet ud på troens 70.000 favne vand. Kun ved at tabe sig
selv i Gud, dvs. ved at acceptere at vores eksistens er givet af en absolut Anden, og
at selvet derfor beror herpå, kan mennesket overvinde fortvivlelsens ulykkelige
bevidsthed og opnå en positiv syntese, dvs. blive et sandt selv. Kierkegaards tanke
minder dog meget om Hegels anerkendelsestanke, hvor selvet, som vi skal se, også
først må tabe sig selv i den anden for at kunne vinde sig selv. Ligesom selvet hos
Kierkegaard gives af Gud, således gives selvet hos Hegel af den anden – i anerkendelsen. Forskellen mellem dem er altså deres forskellelige opfattelse af den
anden og dermed af op-hævelsen af selvets dualismer. Hos Hegel opnås syntesen
ad bevidsthedens og intersubjektivitetens vej, mens den hos Kierkegaard kun
glimtvis kan skimtes i troen. Begge er dog enige om, at fortvivlelsen/den ulykkelige bevidsthed kun kan overvindes, hvis selvets dualismer ophæves i en positiv
syntese. Som Kierkegaard formår Strindberg heller ikke selv at ophæve fortvivlelsen ad socialitetens vej og vover måske derfor i Inferno troens spring. Dette antydes
i hvert fald i afslutningslinjerne af Strindbergs sidste drama, Stora landsvägen: ”Här
vilar Ismael, Hagars son, / Som en gång nämndes Israel, / Emedan han fått kämpa
kamp med Gud, / Och släppte icke striden förrän nedlagd, Besegrad av Hans Allmakts godhet // O Evige! jag släpper ej din hand, / Din hårda hand, förrn Du välsignat! / Välsigna mig, din mänsklighet, / Som lider, lider av din livsens gåva! /
Mig först, som lidit mest – / Som lidit mest av smärtan / Att icke kunna vara den
jag ville!” (SV 62, 210). I modsætning til Kierkegaard formår Strindberg dog ikke
fuldstændig at renoncere på sin individuelle autonomi og betingelsesløst underkaste sig Guds strenge fordringer og prøvelser. Konstant slår han sig paranoidt i tøjret. Konstant titter den titaniske romantiske oprører frem og indleder Jakobskampe
med ærkeenglen og altså derigennem aftvinge Gud anerkendelse! Hos Strindberg
fremstår Gud ikke som en absolut Anden, men trækkes ned i det sociale livs kampe som medkompetant. Derfor er der i sidste ende heller ikke så stor forskel på de
intersubjektive kampes status i forfatterskabet før og efter Inferno. Dette er måske
mest tydeligt i Dödsdansen, som ofte har været læst som et naturalistisk hjerne20
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Fuld selvbevidsthed forudsætter altså intersubjektiv interaktion og
gensidige forståelsesprocesser. Konflikt og kamp er derfor et væsentligt, men ofte overset moment i Hegels tænkning. Det er særlig Kojèves fortjeneste at have fremhævet den blodige kamp, der foregår i
Hegels godt nok i sidste ende forsonende anerkendelsesdialektik.
Vejen til selvidentitet går, som vi nu skal se, gennem et drama af
kamp og konflikt. Hegel taler i bogstavelig forstand om anerkendelseskampen som en ”Kampf auf Leben und Tod” (Hegel 1986, s. 149).
Fordi selvbevidsthed ikke længere opfattes som selvets simple forestilling om sig selv, er selvet en væren, der trues af det ydre univers,
en væren, hvis identitet er prekær, og som må kæmpe for at eksistere. Den anden bringer det samme i fare. Dette eksistentialantropologiske vilkår er, som vi skal se, meget markant hos Strindberg. Konflikten beror ikke blot på, at anerkendelsen måske ikke
imødekommes af den anden, men mere grundlæggende på, at anerkendelsen formulerer en prekær balance mellem menneskets autonomi og afhængighed. Fordi den anden er med til at definere mig,
fordi min selvbevidsthed afhænger af dens andens blik, er han en
potentiel trussel mod mig. Kamp opstår derfor nemt. Man vil ikke
acceptere blot at være objekt for den andens bevidsthed, men fordrer
at anerkendes som et frit og autonomt subjekt.

Anerkendelseskamp og herre-slave-dialektik
Hegel starter herre-slave-dialektikken, der skal illustrere, hvordan
anerkendelsesprocessen i første omgang fremtræder for selvbevidstheden, med at konstatere, at selvbevidstheden i udgangspunktet er identisk med sig selv: ”einfaches Fürsichsein, sichselbstgleich
durch das Ausschließen alles anderen aus sich; sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm Ich; und es ist in dieser Unmittelbarkeit oder
in diesem Sein seines Fürsichseins Einzelnes. Was Anderes für es ist,
ist als unwesentlicher, mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand” (ibid., s. 147-48). Som i begæret opfattes den anden
altså her blot som et objekt, der står i modsætning til jeget. Men fordi
den anden også er en selvbevidsthed, truer, som vi lige har set, mødet med den anden imidlertid selvets simple selvidentitet – dets opkamp-drama, og i Svarta Fanor. I andre tekster fører det metafysiske blik på de
intersubjektive kampe dog til en mere resigneret og forsonende holdning til den
truende anden.
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fattelse af sig selv som ren for-sig-væren. For den anden er nemlig
også en selvbevidsthed, for hvem selvet er et objekt blandt andre objekter. Mødet med en anden selvbevidsthed betyder derfor, at hvert
selv over for den anden vil forsøge at fremstå som en ren for-sigværen, for kun således får subjektiviteten et ydre udtryk, og kun således hæves dets vished om sig selv til en intersubjektiv gyldig
sandhed. Dette fører ifølge Hegel til, at selvbevidsthederne begiver
sig ud i en anerkendelseskamp ’på liv og død’. For ved at risikere
livet kan selvet demonstrere sin frihed – (be)vise at det ikke er bundet til livet, og at det transcenderer sin naturlige væren (sin objektværen).21 Men i og med at det satser sit eget liv, må det også gå efter
den andens død, for den anden gælder ikke for mere end det selv.
Herigennem kan det desuden også ophæve sin fremmedgørende
andenværen (’sein Außersichsein’). Hermed er dog også antydet, at
kampen på samme måde som begæret er selvundergravende. For
hvis kampen rent faktisk ender med modstanderens død, så dræber
man jo den, man gik ind i kampen for at anerkendes af, og hvis man
selv dør, tilintetgør man slet og ret selvbevidstheden, som man netop
skulle bekræfte. Hverken den, der overlever kampen, eller den, der
dør, opnår derigennem, hvad der var målet med kampen: Selvbekræftelse i en anden, en intersubjektiv anerkendelse af dets subjektivitet og frihed. Kampen holder derfor som regel umiddelbart før,
døden indtræffer, fordi en af selvbevidsthederne erfarer, at livet, som
den er ved at tabe, er lige så essentielt for den som dens behov for
anerkendelse som ren selvbevidsthed. Den foretrækker overlevelse
frem for tilintetgørelse og viser dermed, at den er bundet til livet og
en bestemt væren (’bestimtes Dasein’). Det opgiver kravet på at blive
anerkendt som frihed og accepterer dets status som objekt for den
anden, som på sin side har fået bekræftet sin eksistens som ren forsig-væren. Der er således blevet etableret et herre-slave-forhold. Herren er den, som i kampen har vist, at selvbevidsthed og frihed er vigtigere for ham end livet. Slaven er den, som pga. frygten for sit liv
opgiver sin selvbevidsthed og frihed for at være for anden. Den ene
er en uafhængig for-sig-væren, og den anden en afhængig, hvis væ-

21 At det på dette stadium af selvbevidsthedens udviklingstrin kommer til kamp er
uundgåeligt, for der er tale om et møde mellem to selvbevidstheder, som ifølge
selvbevidsthedens natur hver især ønsker at være uafhængige (selvidentiske), dvs.
vise sig som rene for-sig-værener, der udelukker alt andet fra sig. Selvbevidsthederne er endnu ikke nået til bevidsthed om, at anerkendelsen nødvendigvis må
være gensidig.
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sen det er at leve eller være for en anden, nemlig for at anerkende
herrens frihed og uafhængighed.
Herre-slave-dialektikken udfolder Hegel nu i to trin – først fra herrens standpunkt og så for slavens. Hegel viser, hvordan begge disse
udfald af anerkendelseskampen slår fejl og slår om i det modsatte af
det intenderede. Men mens det for herren ender i selvmodsigelse,
fører det for slaven til en første form for bekræftelse af selvets selvbevidsthed og frihed (for-sig-væren).
Ved succesfuldt at have risikeret livet, dvs. ved at have vist, at han
ikke frygter døden, har herren bevist sin transcendens i forhold til sin
naturlige og givne væren. Omvendt synker slaven ned på niveau
med tingen som konsekvens af at opgive sin frihed og blot være til
for herren. Hegel taler om slavens bevidsthed som en tingslig bevidsthed. Han bliver et redskab for herren. Herrens forhold til verden ændres hermed. Han relaterer nu blot indirekte til verden ved at
indskyde slaven mellem sig selv og verden. Med hjælp fra den tjenende slave opnår herren tilfredsstillelse af sit begær. Tingenes selvstændighed (dvs. det i verden, der yder modstand mod bevidsthedens projekt), som begærets bevidsthed var afhængig af, er nu ophævet, for denne side af tingene er overladt til slaven. Slaven bringer
herren de bearbejdede ting til ren nydelse, hvorfor han altså er uafhængig af tingen. Herren opnår altså nu gennem slaven, hvad begæret ikke kunne, nemlig den rene negation af tingen. Men herrens
selvbevidsthed er stadigvæk falsk. Forsøget på ensidig anerkendelse
mislykkes. Ikke blot pga. det faktum, at herren faktisk er afhængig af
slaven for at få tilfredsstillet sit begær (for at kunne negere tingen og
dermed være fri i forhold til naturen). Det er ikke primært dette
punkt, Hegel tager fat i. Han viser derimod, hvordan herren selv
ødelægger forudsætningen for, at hans projekt kan lykkes. Med sin
gøren modsiger han det, som er målet for hans gøren. Herrebevidstheden stræber i anerkendelseskampen efter anerkendelsen fra den
anden, men den anerkendelse, herren opnår fra slaven, er mangelfuld, da den er ensidig og ulige. Eftersom slaven som ufri bevidsthed
er uvæsentlig eller betydningsløs for herren, således er også den anerkendelse, en sådan bevidsthed kan give. En anerkendelse er kun
noget værd, hvis man selv anerkender den person, som udtrykker
anerkendelsen, og hvis man ikke har magt over den anden, dvs. hvis
den kommer fra et frit subjekt. Herren opnår derimod sin anerkendelse som frihed fra en ufri og afhængig bevidsthed. Som tjenende
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slave har den anden ikke en fri vilje, men har blot accepteret og internaliseret herrens, hvorfor herren ikke gennen slavens anerkendelse kan opnå en genuin ydre bekræftigelse af sin for-sig-væren. Den
anden har som tjenende slave ophævet sin selvstændige og frie væren og har blot sin for-sig-væren eller vilje i herren. Herrens selvbevidsthed har derfor ikke opnået intersubjektiv gyldighed. Visheden
om sig selv har herren blot i slaven, hvorfor Hegel kan konkludere,
at herrens ’sandhed’ er slaven. Det er nemlig kun for slaven, at herren er herre, kun i kraft af slaven, at herren kan fremtræde (anerkendes) som herre. Grunden til herrens selvbevidsthed ligger m.a.o. i
slavens bevidsthed. Herren er derfor lige så meget træl af slaven som
slaven af herren. Den naturlige og genstandsmæssige væren, som
han gennem anerkendelseskampen vil demonstrere sin uafhængighed af, viser han sig alligevel afhængig af, for for herren er slavens
bevidsthed nemlig en tingslig bevidsthed. Forhold, der implicerer
beherskelse, viser sig således at være selvundergravende. Herrens
eksempel viser afmagten i selvudfoldelsens uindskrænkede frihed –
en erfaring, Intendent Borg også må gøre i I havsbandet. Det skyldes
netop, at subjektivitet og socialitet, frihed og afhængighed er gensidigt forbundne størrelser i Hegels og Strindbergs intersubjektive og
ekspressive antropologi.
Herrebevidstheden er altså som ren selvbevidsthed, der udelukker
alt andet fra sig selv, endnu ikke bevidst om, at selvet omfatter anden, og den kan derfor ikke finde sig bekræftet i en selvstændig ydre
væren. Virkeliggørelsen eller anskueliggørelsen (’Vergegenständlichung’) af selvbevidstheden begynder først med slavebevidstheden
ifølge Hegel. Ligesom herredømmet viste sig at være det modsatte af,
hvad det havde til hensigt at være, således viser også trældommen
sig at være det modsatte af, hvad det umiddelbart er. Der sker en
omvending, hvor selvbevidstheden fra sin væren-uden-for-sig-selv
(’Außersichsein’) i herren kommer tilbage til sig selv. Men i udgangspunktet er slaveri den yderste modsætning til ægte selvbevidsthed. I slaveriet ligger den fuldstændige hengivelse af sig selv til
herren. Slaven har sin frihed og vilje (for-sig-væren) i herren. Hvor
herren er en ren for-sig-væren, der undertrykker sin væren-foranden, er slaven en ren væren-for-anden, der undertrykker sin forsig-væren. Hegel udtrykker det på den måde, at selvbevidsthedens
frihed og selvstændighed blot er ’for den’ (’für es’), nemlig i herren,
men endnu ikke ’i den’ (’an ihm’). Men i realiteten, dvs. uden at være
bevidst herom, har slaven naturligvis friheden og negativiteten i sig
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selv, hvilket den bl.a. erfarer gennem arbejdet (ibid., s. 153f).22 Gennem arbejdets transformation og formgivning af verden ligger muligheden for slavens frigørelse fra sin trældom ifølge Hegel.
I modsætning til herrens begærsbevidsthed, der blot lever et liv i
lyst, hvor den umiddelbart tilegner sig, konsumerer og nyder arbejdets produkter, erfarer slaven i arbejdet tingenes uafhængige eksistens – den modstand, tingen som selvstændig eksistens yder. Og i
modsætning til i begæret, som blot tilintetgør genstanden, bevares
genstanden i arbejdet. I arbejdet former slaven genstanden i henhold
til bevidsthedens idéer og projekter, dvs. indprenter den ydre verden
sin subjektivitet:
”Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder sie bildet. Die negative Beziehung auf den Gegenstand wird zur Form desselben und zu einem Bleibenden, weil
eben dem Arbeitenden der Gegenstand Selbständigkeit hat. Diese
negative Mitte oder das formierende Tun ist zugleich […] das reine Fürsichsein des Bewußtseins, welches nun in der Arbeit außer
es in das Element des Bleibens tritt; das arbeitende Bewußtsein
kommt also hierdurch zur Anschauung des selständigen Seins als
seiner selbst” (ibid., s. 153-54).
Arbejdet muliggør altså, at slaven kan se sig selv i de ting, han bearbejder. Den negerende og formende bevidsthed får igennem arbejdet
en ydre væren eller et ydre udtryk, fordi den påtrykker genstanden
sin form – bearbejder den i henhold til de idéer og mål, bevidstheden
har sat sig. Igennem arbejdet kommer slavens selvbevidsthed således
til sig selv, kommer til bevidsthed om sin egen negerende for-sigværen. Og fordi genstanden bevarer sin selvstændige eksistens, er
det i modsætningen til begærets selvbekræftelse en vedvarende bekræftelse af selvets frihed. Gennem arbejdet virkeliggør selvbevidstheden sig. Den sætter sig som en negativitet ”in das Element des

Jeg ser bort fra den afgørende rolle, som anerkendelseskampens dødsangst og
frygten for herren spiller i Hegels analyse af slavens bevidstheds kommen til selvbevidsthed, da disse aspekter af bevidsthedsanalysen ikke har relevans i forhold til
mine Strindberglæsninger. Det har derimod arbejdsanalysen, som jeg bl.a. skal se
Strindbergs selvbiografiske projekt i lyset af.
22
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Bleibens und wird hierdurch für sich selbst ein Fürsichseiendes” (ibid.,
s. 154).23
Gennem arbejdets begærsudskyldelse og formgivning af verden bliver slaven altså herre over den natur, som han i anerkendelseskampen viste sig som slave af. Han opdager, at herrens frihed og selvstændighed også er hans egen. Hermed har han dog også overvundet (ophævet) slavebevidstheden og er kommet til bevidsthed om sig
selv. Denne selvbevidsthed er dog endnu ikke fuld adækvat, for den
mangler en anden selvbevidstheds anerkendelse. Han er m.a.o. kun
for sig selv en for-sig-væren, men ikke for-anden, og selvbevidstheden har dermed endnu ikke opnået fuld sandhed. Arbejde er en ensidig gøren. Det har ikke anerkendelsens gensidighed. Som vi skal se
i analysen af Hjärnornas kamp, er denne ensidighed netop også
Strindbergs selvbiografiske projekts begrænsning.
Strindberg og hans subjekter når i det hele taget aldrig frem til anerkendelsens positive syntese med den anden. Ligesom Hegels ’herrer’
er deres problem dybest set, at de ikke indser, at en gensidig og fri
anerkendelse er forudsætning for en stabilisering af identiteten. Hos
Strindberg er subjekterne fanget i herre-slave-dialektikkens asymmetriske magtrelationer og selvundergravende subjekt-objekt-logik.
Identitetskonstruktionen og de intersubjektive forhold fremstår derfor også som en bestandig kamp mod de andres objektiverende,
fremmedgørende og degraderende blikke. Strindberg er her helt på
linje med Sartre, der i sin intersubjektivitetsteori fastfryser Hegels
herre-slave-dialektik, dvs. fastholder subjekt-objekt-logikken samt
den heraf affødte mellemmenneskelige kamp som intersubjektivitetens uophævelige vilkår. I modsætning til Hegels i sidste ende positive og forsonende anerkendelsesdialektik, er Sartres intersubjektivitetsdialektik i stilstand: Konflikten mellem selv og anden, individualitet og socialitet op-hæves aldrig i gensidig anerkendelse. Via fascinerende fænomenologiske analyser af blikket og følelser som skam,
kærlighed og seksuelt begær udfolder Sartre mere direkte og konkret, end det er tilfældet hos Hegel, herre-slave-forholdets iboende
23 Hegels arbejdsbegreb er på mange måder yderst moderne og aktuelt. Hegel opdager nemlig, at arbejde og selvvirkeliggørelse (”Bildung”) hører sammen – opdager at arbejde er andet og mere en middel til overlevelse og materiel rigdom, men
tillige et middel til selvrealisering, selvudfoldelse og identitetsdannelse. I den forstand er Hegels arbejdsanalyse på mange måder mere moderne end både Adam
Schmidts liberal-økonomiske og Marx’ socialistiske.
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kamplogik og driver den ud i sin yderste konsekvens. Det er netop
Sartres kompromisløse insisteren på kampen og fremmedgørelsen i
de intersubjektive forhold, der gør ham interessant i forhold til
Strindberg. Desuden synes hans konkrete fænomenologiske analyser
velegenet til at operationalisere den intersubjektive anerkendelsesantropologi i analytisk øjemed. De fænomener, han analyser, spiller
nemlig en central rolle i Strindbergs forfatterskab. Strindbergs tekster
forekommer mig i det hele taget fanget i nogle af de samme problematikker og paradokser, som Sartre cirkler rundt i. I det følgende vil
jeg derfor supplere min teoretiske redegørelse for Hegels anerkendelsesantropologi med en redegørelse for Sartres hermed korresponderende intersubjektivitetsteori.
Konkluderende kan det siges, at Hegel har været brugt til at opstille
en almen model for selv og identitet (en filosofisk antropologi), som
Sartre bygger videre på, og som vi skal se giver et frugtbart perspektiv på Strindbergs tekster – særlig på hjerne- og kønskampteksterne.
Sartres er altså grundlæggende på linje med Hegels analyse af intersubjektiviteten. Han afviser blot, at anerkendelsen er et realiserbart
ideal. De intersubjektive forhold kan alle intentioner til trods ikke
bryde ud af herre-slave-forholdets konfliktfyldte og asymmetriske
anerkendelsesdialektik. Snarere end en omkalfatring af Hegels teori
må Sartres teori derfor betragtes som et kritisk modernistisk korrektiv til Hegels romantiske dannelsesmodel, der forsoner den romantiske subjektivitets grænseløse frihedsstræben med verdens og socialitetens objektivitet. Hos ham ontologiseres ubalancen og konflikten.
Intersubjektiviteten og kærligheden har således ligesom også hos
Strindberg en egen iboende logik, som den enkelte blot gentager. Der
er tale om nærmest overindividuelle (eksistential-ontologiske eller
metafysiske) lovmæssigheder.
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Sartre og intersubjektiviteten
Hos både Sartre og Strindberg er forholdet til den anden som påpeget ovenfor aldrig eller højst yderst kortvarigt gensidigt berigende.
Hos begge viser den anden sig i sidste ende altid at være en trussel
mod subjektet – en, der berøver det dets udfoldelsesmuligheder og
fikserer det i en objektiv væren, der ikke harmonerer med dets forsig-væren. Det skyldes, at både Sartre og Strindberg opererer med et
negativt frihedsbegreb, der stiller ganske vidtgående fordringer til
frihed og autonomi.24 Sartre opfatter således subjektet som en intentionel bevidsthed, der i dets eksistentielle projekt konstant må negere
eller transcendere sin givne væren (fakticitet) og derfor aldrig er
identisk med sig selv. Det er ingen-ting. Parallelt hermed insisterer
også Strindberg i sine refleksioner over karakterbegrebet lige fra
Tjänstekvinnans son, over forordet til Fröken Julie, Vivisektioner I og II,
forordet til Ett drömspel og frem til de blå bøger på subjektets manglende essens – på dets kompleksitet, bevægelighed og plasticitet (mere herom i analyserne). Strindbergs mange selvbiografier er måske
det mest markante udtryk herfor. Symptomatisk skriver Strindberg
således også i 1909-forordet til Författeren, sidste del af selvbiografien
Tjänstekvinnans son: ”Författerpersonen är således mig lika främmande som för Läsaren – och lika osympatisk. Som han icke existerar
mer, känner jag ingen delaktighet, och enär jag var med och dödade
honem (1898) tror jag mig ha rätt att betrakta detta förgångna såsom
försonat och utstruket” (SV 21, 267). Problemet er dog, at de andre
synes at fastholde et bestemt billede af subjektet, fiksere det i en bestemt identitet, hvilket behovet for i et forord at pointere ikkeidentiteten med sit tidligere jeg netop vidner om. Det samme gør de
mange selvbiografiers offentlige bekendelser. For Strindberg ligesom
for Sartre er identitetskonstruktionen derfor ikke blot en konstant
proces, men også en proces, der foregår i bestandig kamp mod den
andens objektiverende eller tingsliggørende blik. I Tjänstekvinnans
son hedder det således: ”När han skall göra bekantskap med sitt
själv, finner han ett brokigt virrvarr som saknar kropp, som växlar
form alltefter betraktarens synpunkt” (SV 21, 214). Det er netop deres
insisteren på subjektets manglende identitetskerne, der med nødvendighed gør den andens blik til en trussel. Pga. deres negative og
radikale frihedsbegreb må de afvise dannelsestænknings dialektiske
Det negative frihedsbegreb får hos Strindberg nok sit mest radikale udtryk i Axel
Borg i I havsbandet, som jeg senere skal analysere.
24
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intersubjektivitet. Jeget kan ikke forsone sig med den anden, men må
nødvendigvis befri sig fra den anden. Strindberg og Sartre transformerer således den gensidige anerkendelseskamp til en kamp for individuel selvhævdelse. Som Axel Honneth rammende beskriver det
for Sartres vedkommende: “Sartre hingegen schraubt die Hegelsche
Einsicht, so läßt sich sagen, auf ihre Hobbesschen Ursprünge zurück:
Der sittliche Kampf um Anerkennung wird wieder zu einem bloßen
Kampf um Selbsterhaltung; allerdings gilt diese Selbsterhaltung nun,
existentialistisch umgedeutet, der leeren Offenheit eines Für-sich”
(Honneth 1990, s. 153).
Det vil her føre for vidt at give en udførlig redegørelse for Sartres
intersubjektivitetsteori og dens placering i hovedværket L’être et le
néant. Jeg skal blot skitsere teorien med henblik på de træk, der har
relevans for Strindberg. Jeg går derfor ikke ind i hans filosofiske – dvs.
epistemologiske og ontologiske – diskussion af problemet om fremmedeksistens og den hermed forbundne solipsismediskussion, ligesom jeg heller ikke går nærmere ind i hans fænomenologiskontologiske metode og argumentationen herfor. Desuden vil jeg ikke
forholde mig til Sartres kritik af Hegel, dels fordi kritikken angår det
filosofiske problem om fremmedværen, dels fordi der i Hegel- og
Sartrereceptionen er udbredt konsensus om, at der er tale om en mislæsning.25 Endelig vil jeg ikke forholde mig til de filosofiske problemer, Sartres intersubjektivitetsteori uden tvivl er behæftet med, da
det netop er hans konsekvente fastholdelse af intersubjektivitetens
konflikttilstand, der gør den interessant i forhold til Strindberg.26
For kritiske filosofiske sammenligninger af Sartres intersubjektivitetsteori med
Hegels se fx Hartmann 1963, Schroeder 1984, Williams 1992 & 1997, Honneth 2003b
og Frank 2006. Williams 1992, s. 291f., viser, hvordan Sartres Hegel-citater, der
bruges til at underbygge hans Hegel-kritik, optræder uden for kontekst og fortrænger centrale tekststeder i Hegels tekst. Den mest plausible årsag hertil er ifølge
Williams, at Sartre, da han skrev L’être et le néant, ikke arbejdede med Phänomenologie des Geistes, men med en samling af forkortede og oversatte Hegeltekster – heriblandt Phänomenologie des Geistes og Propädeutik. (Williams henviser til Martin Fry
Sartre and Hegel: The Variations of An Enigma in L’être et le néant, som argumenterer
for, at Sartres kilde er Hegel: Morceaux Choises, oversat og red. af Henri Lefebvre og
N. Guterman (Paris 1939)). Sartre har da også i et interview i 1975 anerkendt, at
han, da han skrev L’être et le néant, blot indirekte kendte Hegel og først senere begyndte mere dybdeborende studier af ham (Schilpp, 1981, s. 9)!
26 En kritisk filosofisk gennemgang af Sartres intersubjektivitetsteori findes hos
Theunissen 1965. Et yderst læseværdigt supplement til Theunissens kritik findes
hos Honneth 1990. Honneth supplerer Theunissens kritik af Sartres transcendentalontologiske præmisser med en mere immanent kritik, der argumenterer for, at
25
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Hvad der interesserer mig hos Sartre er blot hans negative videreførelse og radikalisering af anerkendelsesantropologien. Fundamentet
for Sartres teori er nemlig Hegels anerkendelsesantropologi og omdrejningspunktet herre-slave-dialektikkens uophævelige subjektobjekt-logik.

Sartres ontologi
Inden vi går over til at se nærmere på Sartres intersubjektivitetsteori
er det dog nødvendigt med et par helt overordnede bemærkninger
om Sartres ontologiske teori. Som titlen på hovedværket indikerer,
deler Sartre verden op i to ontologiske størrelser: væren og intet. Eller som det også hedder i hans hegelske og heideggerske terminologi: i-sig-væren og for-sig-væren, essens og eksistens.27 Det svarer til
filosofiens traditionelle dualismer mellem menneske og verden, subjekt og objekt, bevidsthed og krop, frihed og natur etc. Sartres pointe
er, at subjektet eller bevidstheden ikke er en substans (res cogito),
men en intetgørende frihed – en ’orm’ eller et ’hul’ i hjertet af væren,
en ’parasit’, der negerer i-sigs massivitet. Bevidstheden defineres
altså antagonistisk eller negativt i forhold til væren. Den er netop
ingen-ting. I modsætning til Hegel er bevidstheden dog hos Sartre et
’reines Nichts’, hvorfor han ikke formår at op-hæve de cartesianske
dualismer og få selvet til at se sig selv i sin andethed. Fra sit cartesianske og fænomenologiske udgangspunkt ser han subjekt og objekt, for-sig (bevidsthed) og i-sig (verden, krop og den i-sig-væren,
som vores væren-for-anden er) som tilhørende radikalt forskellige
ontologiske sfærer (Sartre 1992, s. 326-27, 329 og 338).28 At de to størSartres fænomenologiske analyse af blikket, som han baserer sin intersubjektivitetsteori på, er reduktiv. Den andens blik er ikke blot fjendtligt og objektiverende,
men kan også være opmuntrende, bekræftende, kærligt, inviterende, spørgende,
skeptisk, misbilligende osv. Honneth viser, at Sartres blikanalyse er en konsekvens
dels af, at han tager skamoplevelsen som udgangspunkt, dels af hans radikale og
negative frihedsbegreb. Honneth har dog også fint blik for Sartres analysers styrkesider og stadige relevans som udtryk for en særlig modernitetserfaring.
27 Sartre bruger dog i-sig-væren og for-sig-væren i en lidt anden betydning end
Hegel. ’I-sig’ er hos Hegel bevidstheden før den bliver bevidst om sig selv som
selv, dvs. objekt ’for sig’ selv, hvorimod det hos Sartre er det modsatte af bevidsthed, nemlig betegnelse for det materielle. ’For-sig’ er derimod blot Sartres betegnelse for bevidstheden.
28 Forskellen til Hegel er således, at intersubjektivitetens konflikttilstand ikke blot
er en kontingent historisk tilstand, men ontologisk konstitutiv. Konflikten kan ikke
ophæves dialektisk.
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relser er uforenelige betyder dog ikke, at de er uafhængige af hinanden. Intet (frihed) opstår netop ved bestandig at negere eller overskride væren, som altså er ontologisk primær. (Sartre fastholder som
Hegel, at den negerende relation til væren er en indre relation). Men
intet er som modsætning til væren forskellig fra væren. Bevidsthedens væren er at ek-sistere – at ’træde ud af’ væren. Deraf slagordet
fra L’existentialisme et un humanisme om, at eksistensen for mennesket
går forud for essensen (og altså betinger dannelsen af essenser). Forsig er den væren, som ikke er denne væren – som ’er, hvad den ikke
er, og ikke er, hvad den er’. For-sig er m.a.o. denne negation. Det dialektiske forhold er derfor præget af bestandig kamp.29
I kraft af subjektets fakticitet og kastethed – dets væren-i-verden – og
i kraft af bevidsthedens intentionalitet ’klæber’ for-sig’en til i-sig’en,
der bestandig er ved at få overtaget over den som en ’kulde’ eller
’dødsstivhed’. Som frihed vil bevidstheden dog være sin egen årsag.
Den vil være en i-sig-for-sig-væren (’en menneske-Gud’), hvilket er
principielt umuligt, fordi bevidstheden er negerende intet. At blive
identisk med sig selv og verden er umuligt. Der gives intet nærvær
uden et fravær, intet liv uden en truende død.30 Som frihed, som
hjemsøgt af intet i hjertet af sin væren, er mennesket defineret som
mangel eller begær. Det er et ulykkeligt begær. Heraf også tilbøjeligheden til at lade sig trække ned i den bevidstløse materies værensfylde, dvs. unddrage sig sin frihed og gøre selvet til en ting: til en
rolle eller karakter, dvs. til den objektive væren, som den anden udstyrer det med (væren-for-anden). Men hvis mennesket vil undgå
’ond tro’, må det bestandig rive sig løs fra ’tingenes klæbrighed’ for
at eksistere for-sig. For Sartres er selvet et projekt, og hans frihedsbeIfølge Sartre kan disse observationer uden væsentlige forandringer overføres til
for-sigs primære relation til den anden (ibid., s. 377-78). Dets implikationer modificeres dog radikalt af det faktum, at når talen er om den anden og ikke det andet (isig-væren), er den indre negative relation en gensidig negativ relation, for den anden er jo selv en negerende bevidsthed, som kun eksisterer som sig selv (for-sig) i
det omfang, han negerer mig (ibid., s. 378-79). Som vi skal se, skal den anden for at
være sig selv, dvs. ren for-sig-væren, negere mig som subjekt og gøre mig til objekt. Eksistensen af den anden er derfor langt mere prekær for jeget end eksistensen af det andet er: ”While I attempt to free myself from the hold of the Other,
the Other is trying to free himself from mine; while I seek to enslave the Other, the
Other seeks to enslave me. We are by no means dealing with unilateral relations
with an object-in-itself, but with reciprocal and moving relations. […] Conflict is
the original meaning of being-for-others” (ibid., s. 474-75).
30 Sartre taler om, at for-sig’en er adskilt fra dets selv gennem tre ekstasis: temporalitet, refleksion og væren-for-anden. Jeg vil blot berøre sidstnævnte.
29
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greb er radikalt: bevidstheden er ikke blot intetgørende, men intet –
dvs. ren potentialitet.

Skam og væren-for-anden
Sartres intersubjektivitetsteori har, som det er fremgået, meget tilfælles med Hegels. Sartre er således grundlæggende begejstret for Hegels teori, fordi Hegel gør selvet afhængig af den anden i sin væren
(ibid., s. 321). For både Hegel og Sartre er relationen mellem selv og
anden direkte, indvendig og gensidig (jf. note 29). At den er indvendig betyder, at den anden ikke blot tilfældigt er forbundet med selvet, men at den anden udgør en essentiel del af selvets struktur. Sartre taler om, at den anden etablerer en ny struktur eller modalitet i
subjektets væren, der er ligeså fundamental som for-sig-væren, nemlig væren-for-anden. Denne dimension af selvet skyldes, at selvbevidstheden har en yderside, fordi den er inkarneret i kroppen og
dermed situeret i verden (ibid., s. 298 og 460f.), og den manifesterer
sig i følelser som skam, frygt, stolthed etc. (ibid., s. 347f.).31 Skam afslører, at vi umiddelbart ser os selv som over for den anden. Skam er
altid skam over for nogen. Vi skammer os, fordi vi opdager, at vi har
en yderside, som vi ikke er herre over, og som ikke passer med vores
eget selvbillede. Den er netop for-anden. Samtidig er skammen dog
et udtryk for, at vi umiddelbart anerkender, at vi er, som andre ser

Ifølge Sartre gives den anden direkte for jeget i skammen. Skamfølelsen er nemlig en før-refleksiv og ikke-positionel bevidsthedsform. At den anden gives direkte
og før-refleksivt, er dog som påpeget af Manfred Frank ikke det samme som, at
den anden er nødvendig for selvbevidsthed, men led i Sartres forsøg på at komme
uden om cogito-filosofiens solipsisme, dvs. at man ikke kan være sikker på eksistensen af den anden. Ifølge Manfred Frank er Sartres hovedanke mod Hegel netop
Hegels antagelse af, at selvbevidsthed forudsætter den anden – en position Frank
kalder ’apriorisk intersubjektivisme’ (Frank 2006). Dette er ifølge Frank ikke tilfældet hos Sartre, hvilket dog ingenlunde betyder, at Sartre benægter, at vi eksisterer
som (ér) intersubjekter, men blot at vi gør det apriorisk. Den intersubjektive selvbevidsthed kommer efter eller eksisterer så at sige side om side med den subjektive. Sartre taler derfor også om, at den anden etablerer en ny værenmodus i subjektet. Franks diskussion er dog irrelevant for mig, da den dels angår den filosofiske
diskussion om fremmedværen (’other minds’, som det hedder i den anglesaksiske
verden) dels en filosofisk diskussion om betingelserne for selvbevidsthed. Hvad,
der her interesserer mig, er primært den andens betydning for jegets identitet og
selvbevidsthed i den sociale interaktion – ikke den bevidsthedsfilosofiske diskussion – og her er Sartre på linje med Hegel i den andens afgørende betydning for min
væren.
31
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os. Skammen afslører en væren, som er min uden at være for-mig.
Ligesom angsten blotlægger selvets væren ’for-sig’ og kvalmen selvets væren ’i-sig’, således blotlægger skammen altså selvets væren
’for-anden’:
”it [shame] is in its primary structure shame before somebody. I
have just made an awkward or vulgar gesture. This gesture
clings to me; I neither judge it nor blame it. I simply live it. I realize it in the mode of for-itself. But now suddenly I raise my head.
Somebody was there and has seen me. Suddenly I realize the
vulgarity of my gesture, and I am ashamed. […] the Other is the
indispensable mediator between myself and me. I am ashamed
of myself as I appear to the Other. By the mere appearance of the
Other, I am put in the position of passing judgment on myself as
on an object, for it is as an object that I appear to the Other. Yet
this object which has appeared to the Other is not an empty image in the mind of another. Such an image, in fact, would be imputable wholly to the Other and so could not ‘touch’ me. I could
feel irritation, or anger before it as before a bad portrait of myself
which gives to my expression an ugliness or baseness which I do
not have, but I could not be touched to the quick. Shame is by nature recognition. I recognize that I am as the Other sees me. […]
Thus the Other has not only revealed to me what I was; he has
established me in a new type of being which can support new
qualifications. This being was not in me potentially before the
appearance of the Other, for it could not have found any place in
the For-itself. […] But this new being which appears for the other
does not reside in the Other; I am responsible for it […]. Thus
shame is shame of oneself before the Other; these two structures are
inseparable” (302-03).
Hovedforskellen mellem Hegel og Sartre er, at gensidigheden i de
intersubjektive forhold udelukkende betyder konflikt hos Sartre
(ibid., s. 378f. og 471ff.). Han afviser den positive anerkendelses mulighed. Hos ham er intersubjektiviteten pga. den ontologiske forskel
mellem for-sig-væren og den i-sig-væren, som vores væren-foranden er, altid fanget i herre-slave-forholdets infernalske subjektobjekt-logik. Ifølge Sartres transcendental-fænomenologiske udgangspunkt vil to subjekter aldrig kunne mødes (ibid., s. 327, 329 og
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359ff.).32 Erfaringen af den anden som subjekt går nemlig via erfaringen af mig selv som objekt for anden (ibid., s. 344-45 og 361-62). Man
vil altid enten være subjekt eller objekt, se eller blive set (ibid., s. 347
og 359ff.). Man kan også udtrykke det sådan, at vi hos Sartre er socialt sammenfiltrede, men ontologisk adskilte. ’Helvede, det er de andre’, som Sartre programmatisk udtrykker det i dramaet Huis clos
(da. Lukkede døre). Det er de, fordi de lader mig ’stivne’ eller ’fryse
fast’ i en væren, som jeg er, men som jeg som frihed er fremmedgjort
overfor, dels fordi jeg hverken kan determinere eller kontrollere den,
dels fordi jeg som frihed er ’intet’ eller, om man vil, intet ’er’. Som
for-sig-væren – dvs. sådan som jeg er for mig selv – er jeg ikke noget
bestemt (ingen-ting), men netop absolut frihed/potentialitet. Det er
kun for-anden, jeg er objekt.
I overensstemmelse med Sartres optik er Strindberg netop så optaget
af andres mening om ham, fordi den forhindrer ham i at være sig
selv. De præsenterer ham for et billede af ham selv, som han ikke kan
genkende, men som han alligevel må anerkende som sin væren –
nemlig sin væren-for-anden. Dette kommer paradigmatisk frem i
den rousseauske vinstjælningsepisode i første del af Tjänstekvinnans
son (SV 20, 16f.). Johan rødmer nemlig ikke, fordi han afsløres for
noget, han har gjort, men fordi hans billede af sig selv som en, der
ikke stjæler og lyver, ikke accepteres. Skammen fremkaldes altså ikke
af en simpel selvrefleksion, men netop af, at han tænker på, hvad de
andre tænker om ham. Hvis de andres mening (hans væren-foranden) var ligegyldig for hans selvidentitet, ville han ikke have
grund til at blive flov og såret, for han ved med sig selv, at han taler
sandt, at han ikke er en, der lyver.33 Problemet Johan igen og igen
Som påpeget ovenfor skyldes den positive anerkendelses umulighed dog ikke
blot Sartres transcendental-fænomenologiske udgangspunkt, som skaber en uforsonlig modsætning mellem subjekt og objekt, men også hans radikale frihedsbegreb, der udspringer af hans definition af bevidstheden som intet. For hvis bevidstheden for-sig intet ’er’, har selv og anden ikke nogen positive træk at være
fælles om, men vil bestandig skulle negere hinandens billeder af hinanden (jf. fx
Honneth 1990). Sartres konfliktorienterede intersubjektivitetsteori må dog også ses
i lyset af Sartres eksistentialistiske fokus på handling (praksis) frem for viden
(epistemologi). Der opstår nemlig nemt konflikt, når mennesker forsøger at besidde den samme ting eller at samarbejde i en gensidig bestræbelse. Viden kan deles
på en måde, som besiddelse og projekter ikke kan.
33 I Syndabocken hedder det tilsvarende om syndebukken Liboth: ”Medvetandet
att han var oskyldig hjälpte honom icke; mängden pressade in det onda samvetet i
honom som kolsyran i flaskan, och han förlorade säkerhet, blev förvirrad som en
brottsling inför domaren” (SV 55, s. 83).
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konfronteres med er, at selvidentitet er en syntese af ’jeg betragtende
mig’ og ’jeg betragtende den anden betragtende mig’ og inkorporeringen af dette ydre blik. Selv hvis de andres syn på mig forkastes,
som det oftest er tilfældet hos Strindberg, er de ikke ignoreret. De er
netop inkorporeret i min selvidentitet som afvist. Som Ismael – som
uskyldigt offer – er negeringen af de andres syn netop blevet en væsentlig del af Strindbergs selvidentitet. Hans jeg er et mig, som er
misperciperet eller miskendt af den anden. Trangen til at forstå sig
selv i Ismaels billede kan ses som et forsøg på at unddrage sig den
andens blik og ord, som truer med at objektivere ham som en anden,
end han selv mener at være. Forsøget er dog dømt til at mislykkes.
Det hænger sammen med selvets og identitetens relationelle og negative væsen, som jeg var inde på i forbindelse med Hegel. For at være
’mig’ må der jo være en ’anden’, som er ’ikke-mig’. Selvet kan kun
blive og hævde sig selv ved at befri sig fra (negere) den anden, som
altså er ontologisk primær (Sartre 1992, s. 377f.). Da det imidlertid er
en indre relation, der består mellem dem, formår selvet aldrig helt at
tilintetgøre den anden:
”What I refuse to be can be nothing but this refusal to be the Me
by means of which the Other is making me an object. Or, if you
prefer, I refuse my refused Me. […] I posit this refused Me as an
alienated-Me in the same upsurge in which I wrench myself away
from the Other. But I thereby recognize and affirm not only the
Other but the existence of my Self-for-others. Indeed this is because I can not not-be the Other unless I assume my being-asobject for the Other. […] as I choose myself as a tearing away
from the Other, I assume and recognize as mine this alienated
Me” (ibid., s. 379-80).

Bevidsthedernes kamp. Blikkets infernalske herre-slave-logik
Sartre udfolder sin teori om væren-for-anden igennem en analyse af
blikket. Sartre starter blikanalysen med at tage fat på betydningen af
fremkomsten af den anden som objekt for min bevidsthed. At et andet subjekt – i modusen ’den-anden-som-objekt’ – dukker op i min
verden betyder, at mit forhold til verden radikalt forandres. Hvor
alle objekter i verden før opkomsten af den anden grupperede sig
omkring mig som ubetinget centrum, er der nu en orientering, som
undflyr mig i retning af dette nye privilegerede objekt, som i kraft af
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sin bevidsthed, der jo er situeret i en anden krop, udfolder sine afstande til tingene og integrerer dem som instrumenter i sit frihedsprojekt. Den anden fremmedgør verden for mig, stjæler med sit blik
den verden, som jeg gennem mit blik forsøger at tage i besiddelse.
Sartre taler om den anden som et “drain hole” midt i verden (ibid. s.
343):
”Thus suddenly an object has appeared which has stolen the
world from me. Everything is in place; everything still exists for
me, but everything is traversed by an invisible flight and fixed in
the direction of a new object. The appearance of the Other in the
world corresponds therefore to a fixed sliding of the whole universe, to a decentralization of the world which undermines the
centralization which I am simultaneously effecting” (ibid.).34
Dette er dog ifølge Sartre ikke det største problem, for den anden er
her stadig objekt for mig og således i sidste ende under mit bliks
magt. Han negerer eller transcenderer ikke min væren og min verden, men decentraliserer den blot. Værre er det, når den anden fremtræder som subjekt, som det er tilfældet, når den anden betragter
mig. Den anden nøjes nemlig ikke med at decentralisere min verden,
men forsøger også at få magt over mit blik (min frihed), som hindrer
hans fulde selvudfoldelse, ved at rette sit blik mod mig og således
gøre mig og min verden til objekt for sig. Jeg bliver en transcenderet
transcendens (ibid., s. 350, 352-56 og 360-61). Hvor den-anden-somobjekt blot er subjekt for andre objekter og min subjektivitet derfor
stadig intakt, er det ikke længere tilfældet, når den anden retter sit
blik mod mig. Min transcendens bliver her reduceret til objekt for
hans blik, der for mig manifesterer ’den-anden-som-subjekt’. Igennem muligheden for at blive set erfarer vi således muligheden for at
være objekt (for-anden), for at min frihed og mine muligheder transcenderes og bliver til objekt og muligheder i den andens projekt. Mine muligheder udstyres således med en permanent ambivalens og
’situationen’ truer konstant med at undslippe mig, fordi den også er
for-anden. Muligheden for at blive set etablerer således en ny dimension i min væren, nemlig væren-for-anden. Og ifølge Sartre er denne
mulighed altid potentielt tilstede (ibid., s. 368f.).
Sartres analyse har mange lighedspunkter med Strindbergs vivisektion Moi og
hans kommentar hertil i et brev til Littmansson 22. juli 1894 (Brev 10, s. 150). (I
Georges Loiseaus reviderede version hedder vivisektionen sigende nok også Moi
et les autres). Mere herom i analysen af I havsbandet.
34
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Den anden er ifølge Sartre frem for alt den, som ser på mig, den, som
gør mig sårbar, fordi han gør mig til, hvad jeg er.35 Gennem den andens blik bliver jeg bevidst om mit selv. Bevidstheden, som før var
rettet mod og engageret i verden – som ’var’ sine handlinger i verden
– retter sig nu mod sig selv. Dog ikke sådan, at jeg direkte bliver objekt for mig selv, det kan jeg kun blive gennem en sekundær refleksiv
akt, men jeg erfarer direkte mit selv som objekt for den anden. Mit selv
undslipper mig. Ikke fordi jeg som frihed ’er, hvad jeg ikke er, og
ikke er, hvad jeg er’, men fordi jeg som en væren-for-anden har min
grund uden for mig selv. Som for-sig kan jeg ikke direkte vide noget
om mig selv som objekt, men får min objektive væren fra den anden.
Den er netop for-anden og ikke for-mig (ibid., s. 365 og 367). Ikke
desto mindre er jeg dette objektive selv, for jeg oplever det i følelser
som skam, frygt og stolthed.36 Skam er derfor en anerkendelse af, at
den anden begrænser min frihed, af, at jeg er den objektive væren, de
andre tilkender mig, selv om jeg ikke selv kan erfare mit selv sådan:
”If there is an Other […] then I have an outside, I have a nature.
My original fall is the existence of the Other. Shame – like pride –
is the apprehension of myself as a nature although that very nature escapes me and is unknowable as such” (ibid., s. 352).
”shame is only the original feeling of having my being outside,
engaged in another being and as such without any defense […].
Pure shame is not a feeling of being this or that guilty object but
in general of being an object; that is, of recognizing myself in this
degraded, fixed, and dependent being which I am for the Other.
Shame is the feeling of an original fall, […] that I have ’fallen’ into
the world in the midst of things and that I need the mediation of
the Other in order to be what I am” (ibid., s. 384).
Den andens blik gør mig m.a.o. til en ’karakter’ (ibid., s. 457f.), et
fremmed og tingsliggjort selv set af den anden. Syndefaldsmyten er
ifølge Sartre netop udtryk for det fald ned i verden og socialiteten,
som skammen over at opleve sig selv ’som set’ medfører. Skammen
skyldes, at den anden gør mig min fakticitet pinligt bevidst. Gennem
Erfaringen af den anden som objekt er ifølge Sartre sekundær i forhold til erfaringen af den anden som subjekt, for relationen til anden som objekt er blot ydre
eller spatial og dermed kontingent.
36 Sartre foretager en analyse af de forskellige følelser s. 383-387.
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den andens blik forstår jeg, at jeg har en krop, som er situeret i rummet, og som jeg hverken er herre over eller kan flygte fra. Jeg oplever, at jeg gennem min krop forsvarsløst er udleveret til den andens
objektivering. Gennem min væren-for-anden reduceres fx min subjektive oplevelse af kroppen (kroppen som bevidsthedscentrum, af
Sartre kaldet kroppen-for-mig (ibid., s 404f.)) til at være en del af isig-væren (ibid., s 445f. og 460f.).37 Men idet kroppen fremtræder som
’kød’ fremmedgøres den for mig og får mig til at føle skam. Syndefaldsmytens skam over den nøgne krop symboliserer generelt min
forsvarsløse og fremmedgjorte tilstand som objekt (ibid., s. 384).
Den anden frihed, som jeg oplever i blikket, begrænser eller negerer
altså min frihed. Den eneste måde, jeg ifølge Sartre kan forsvare mig
mod den anden frihed, mod at være en væren-for-anden, er ved at
rette mit blik mod ham og således objektivere ham (ibid., s. 359 og
384). I intersubjektiviteten hersker derfor en radikal subjekt-objektlogik, hvor enhver forsøger at objektivere den anden for derigennem
at beherske ham og således redde sin egen subjektivitet:
”my constant concern is to contain the Other within his objectivity, and my relations with the Other-as-object are essentially
made up of ruses designed to make him remain an object. But
one look on the part of the Other is sufficient to make all these
schemes collapse and to make me experience once more the
transfiguration of the Other. Thus I am referred from transfiguration to degradation and from degradation to transfiguration”
(ibid., s. 394).
Som soldater under flugt viger vi for de andres blikke, som er ’objektiverende geværer’. Hos Sartre er ingen syntese af frihederne mulig.
Deres fælles forhold er gensidig objektivering og negering af den
fremmede transcendens. Kun en negativ anerkendelse er mulig. Man
er enten transcenderet transcendens eller transcenderende transcendens, behersker eller behersket, bøddel eller offer. Her er ingen dialektisk op-hævelse, men blot en infernalsk cirkelbevægelse, hvor
man skiftes til at objektivere og udnytte hinanden (ibid., s. 474 og
534). Subjektet reducerer den andens frihed til et objekt, der kan integreres i dets frihed, dvs. til at være en ting eller redskab, der kan
udnyttes i dets eksistentielle projekt. Det store martyrium består altså
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på den ene side i altid at skulle hævde sig selv, altid at skulle bevare
sin absolutte frihed og autonomi, og på den anden side i nødvendigheden af at skulle eksistere for og med andre. Forbandelsen er, at den
andens blik både er kilde til selvrealisation og tilintetgørelse.38
Som det fremgår, beskriver Sartre ligesom Strindberg intersubjektiviteten i en krigs- og kampmetaforik. Den andens blik er for Sartre en
slags ontologisk voldtægt, der ’afklæder’ friheden sin transcendens,
sin subjektivitet. Som sådan minder blikket om Strindbergs hjernekamps ’sjælemord’, der heller ikke er et fysisk overgreb. Hjernernes
kamp udspiller sig, som vi skal se, også i høj grad i blikket. Bevidsthedernes kamp er blikkenes kamp. Et gennemgående tema i Hjärnornas kamp, En dåres försvarstal, Tschandala og I havsbandet er således
forsøget på gennem blikket at sætte den truende anden på formel
eller at hypnotisere den andens blik til at se med mine øjne. Men også i mange andre værker spiller den andens truende blik en central
rolle. Helt i overensstemmelse med Sartres metaforik føler alteregoet
Axel således i ”Karantänmästerns Berättelser” ”hur människors
blickar förmådde verka som gevärskulor – han bokstavligen fysiljerades och sjönk ihop” (SV 50, 184). Og da han senere flygter til en
lille by uden for København for ”att slippa gå i Köpenhamn och få
sin bröllupstripp refererad i tidningarne” føler han sig også der betragtet og objektiveret: ”Och när han vandrade en bygata framåt,
förvånades han att få se människor stå vid fönstren och med vilda,
förvirrade blickar betrakta främlingen i smyg och straxt därpå skyggt
dölja sig bakom gardinerna. Detta oroade honom och han undrade
om något falskt rykte gått runt att han var galen. […] Och denna beständiga ångest att vara observerad, nedtryckte honom så att han såg
vakande ögon överallt, trodde sig märka snärjfrågor där inga funnos” (ibid., 244-245). I Ensam forsøger jeget på sine gåture ligeledes at
undvige de andres blikke, som han føler ”somm ett intrång, ett slags
Sartres skel mellem for-sig-væren og væren-for-anden har slående ligheder med
socialpsykologen George Herbert Meads skel mellem ”I ” (som repræsenterer selvets frihed – det spontane, innovative, kreative og unikke) og ”Me” (som repræsenterer det socialiserede selv – det socialt, kulturelt og vanemæssigt betingede del
af selvet, som udgør en relativ stabil kerne i selvets identitet). Også for Mead er
selvet socialt eller intersubjektivt betinget. Forskellen er blot, at Mead forsøger at
forene de to dimensioner af selvet. Han viser, hvordan de interagerer og nødvendigvis må gøre det (Mead 1967, s. 135-226). En kritisk sammenligning af Mead og
Sartre findes hos Aboulafia 1986 og Honneth 2003b. En fremragende introduktion
til Meads socialpsykologi findes hos Habermas 1988. Lighederne mellem Meads og
Hegels anerkendelsesteori behandles af Honneth 2003a.
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våld på min person” (SV 52, 49). I Taklagsöl er et centralt symbol nabohusets hævnende grønne øje, der konstant stirrer ned på den morfindøsende konservator, fikserer ham i hans fortidige jeg og martrer
ham med samvittighedskvaler, skam- og skyldfølelse. I Syndabocken
får det offentlige billede af Libotz som svirebroder og hykler ham
ligefrem til at tvivle på sit eget selvbillede. Det offentlige billede podes på ham, således at han, når han ser sig selv i spejlet, begynder at
se de andres billede af ham: ”han läste i kundernas ögon huru de
liksom stodo i hemligt förstånd med denne skojare som de skapat av
sin ondska och ympat på honom. Slutligen fick han en vana att betrakta detta sitt andra jag som en person med självständig tillvaro,
vilken han stridde emot. Så började stadens tidning med karikatyrer,
och Libotz kom med. När han första gången såg sin vrångbild i
sammanhang med Advokaten Knifving och den fattiga gumman (det
var fiskalens förräderi) så höll han på att förlora förståndet. Han fasade över sin egen bild: kan jag se ut på det sättet? frågade han sig;
och han trodde han såg ut så; betraktade sig i en spegel, jämförde,
och fann likheter. Då blev han rädd för sig själv, tänkte att han var en
sådan genomvävd hycklare att han icke kunde upptäcka sig, trodde
sig fördömd” (SV 55, 132). Ligeledes taler Strindberg i En blå bok III
om, at ”bemärktheten gör livet olidligt för den ömskinte. Han kan
slutligen inte gå ut, emedan mänskors blickar röra vid honom, gå
igenom huden och peta på hans hjärta” (SV 67, s. 1253). Den andens
bliks potentielle og truende nærvær er dog mest markant hos Strindberg i den paranoide og stressede bevidsthed i En dåres försvarstal og
Inferno – i sidstnævnte er det dog ikke så meget den sociale anden, fx
”dödsfienden” Przybyszewski, men snarere den store Andens allestedsnærværende blik, der truer jeget og forsøger at knægte dets
uindskrænkede frihed.39 Som påpeget af Ulf Olsson og Per Stounbjerg slår jeget sig nemlig også i Inferno paranoidt i tøjret over at underkaste sig ’magternes’ fremmedbestemmelser og de objektiverende
former, som den kristne bekendelsesgenre aktiverer (Olsson 1996 og
Sartre understreger, at selv om det, der oftest manifesterer blikket, er ”the convergence of two ocular globes in my direction”, behøver det ikke være tilfældet:
”the look will be given just as well on occasion when there is a rustling of
branches, or the sound of a footstep followed by silence, or the slight opening of a
shutter, or a light movement of a curtain. During an attack men who are crawling
through the brush apprehend as a look to be avoided, not two eyes, but a white
farmhouse which is outlined against the sky at the top of a little hill” (ibid., s. 346).
I Inferno manifesterer den andens truende og hævnende nærvær sig således også
gennem elektriske stråler, der penetrerer vægge og lofter og skydes mod jegets
hjerte.
39
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Stounbjerg 2005). Heraf også Infernos genreambivalens og senforfatterskabets mange Jakobs kampe.
Fordi Strindberg og Sartre ikke formår at se det berigende i den andens andethed, i den anden som selvstændigt subjekt, men blot ser
den anden som en trussel mod friheden, kan de ikke bryde ud af herre-slave-dialektikkens infernalske subjekt-objekt-logik og gennem
anerkendelsen nå frem til et gensidigt berigende subjekt-subjekt forhold. Intersubjektiviteten forbliver et inferno – en uafsluttelig kamp
for at opnå kontrol over eller for at negere den dimension af ens selv,
som den anden har skabt. Den anden kompromiterer nemlig jeg’ets
frihed ved at udstyre det med en objektiv ’karakter’, som det er magtesløs og fremmedgjort overfor. I En dåres försvarstal demonstrerer
Carl Larssons karikaturtegning af Axel netop hans sårbarhed over
for det andet bliks objektiverende magt (SV 25, 230f.). Også hans paranoia over at have stået model til Hjalmer i Ibsens Vildanden viser,
hvordan han føler sig udleveret på nåde og unåde til den andens
blik, hvordan han føler sig magtesløs over for sin væren-for-anden
(ibid., 231f.). Ifølge Axel er En dåres försvarstal da også skrevet for at
forhindre det værste mareridt af alle: At hans livshistorie i tilfælde af
hans død skulle fortælles ”sedd med en hermafrodits ögon” (ibid.,
259). Forsvarstalen er i det hele taget Axels desperate kamp for at
dementere Marias ’legende’ om, at han er en jaloux dåre – en objektivering, der giver hans ”personlighet fasta konturer; och i stället för
den renhjärtade skalden framträder en svärtad, suddig mytologisk
figur, tangerande brottslingstypen” (ibid., 224). Når ’författaren’ i
forordet skriver, at målet med bogen er ”att tvätta mitt lik”, mener
han netop at frigøre sig fra det billede, der er cementeret af ham i
offentlighedens bevidsthed. Men eftersom Strindberg ikke kan forlige sig med den indskrænkning i hans frihed, som hans væren-foranden indebærer, må han i værk efter værk på ny tage kampen op
for at genvinde sin frie subjektivitet. Derfor kommer hans selvbiografiske projekt heller aldrig til afslutning. Identitetsopbygningen og
ligafvaskningen begynder bestandigt på ny. Det billede, En dåres
försvarstal efterlader af ham i offentligheden, kommer således til at
ridde ham som en mare i de kommende år, som det tydeligt fremgår
af såvel selvbiografien Klostret som af Till Damaskus I. Den selvbiografiske objektivering i skriftens andethed er lige så umulig at flygte
fra som den andens bliks objektivering.
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Konkrete forhold til den anden: kærlighed og seksuelt begær
Hvori vores konfliktfyldte sameksistens med den anden mere præcist består, udfolder Sartre i kapitlet ”Concrete Relations With
Others”, hvori han analyserer kærlighed og seksuelt begær og deres
udartning i masochisme, sadisme og had. Hvor blikafsnittet udfoldede for-sig’ens fundamentale forhold til anden uafhængig af dens
nødvendige forbindelse med i-sig-væren, undersøges forholdet nu i
lyset af fakticiteten, dvs. af vores kropslige eksistens midt i verden
(vores væren-i-verden). Med disse analyser er Sartres analysefelt således blevet udvidet til at undersøge forholdet mellem for-sig og i-sig
”in the presence of the Other” (ibid., s. 472). Sartre understreger, at der
stadig er tale om analyser af fundamentale forhold, og at de attituder, der analyseres, er integreret i alle andre forhold til den anden
som deres fundament (Sartre 1992, s. 471 og 527-28).40 De repræsenterer ifølge Sartre for-sigs basale reaktioner på at være i en verden,
hvor der er andre. Jeg skal ikke her i detaljer udfolde disse fascinerende og detaljerige analyser, men vil nøjes med at skitsere analysernes overordnede sigte og logik. Det er nemlig analysernes overordnede sigte og logik, mere end det specifikke indhold, der giver et
frugtbart perspektiv på Strindbergs tekster, som gennemsyres af disse attituder og deres omslag i hinanden.
Ifølge Sartre er kærlighed og seksuelt begær dybest set udtryk for
frihedens ontologiske begær efter at overvinde fakticitetens kontingens og væren-for-andens fremmedgørelse og blive sin egen absolutte grund, dvs. en i-sig-væren, der ikke har sin grund uden for sig: en
i-sig-for-sig-væren (ibid, s. 472-73 og 735).41 Det er frihedens forsøg
Det er således også samme underliggende logik, der styrer Sartres analyser af
andre konkrete forhold til den anden i Cahiers pour une morale (fx voldtægt, opdragelse, løgn og list, bøn, fordring, appel etc.)
41 Derfor spiller det fysiske aspekt af seksualiteten blot en sekundær rolle. Sartre
forbinder ikke det seksuelle begær med den fysiske akt (biologisk drift) og dermed
med kønsorganerne. Kønsorganerne hører til de kontingente forhold og ligger
dermed hinsides Sartres ontologiske analyse af bevidstheden (Dasein) (ibid., s.
498f. og 780f.). Det seksuelle begær har ifølge Sartre en mere fundamental ontologisk mening. Det er en af vores primære reaktioner på vores væren-for-anden – en
af vores primære måder at realisere vores væren-for-anden og komme overens
med den anden. Dette er relevant i forhold til Strindberg, idet kærlighedskampen
og kønskampen ifølge min tese primært angår identitet og anerkendelse. Ligesom
Sartres analyse af kærligheden er teoretisk underbygget af hans blikanalyse og det
empirisk kropslige aspekt derfor underspillet, således er kærligheds- og kønskam40
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på at overvinde det ulykkelige begær og skabe enhed mellem subjekt
og objekt, frihed og natur, bevidsthed og krop, selv og anden. I Sartres sprog: mellem intet og væren, for-sig og i-sig, inklusiv den særlige form for i-sig-væren eller objekt-væren, som min væren-for-anden
er. Målet er m.a.o. Hegels ideal om at blive sig selv i den anden og
dermed overvinde den fremmedgørelse, som vores kropslige væreni-verden og vores væren-for-anden udgør (ibid., s. 476). Kærlighed
og begær er mere præcist forsøg på at tilegne sig frem for at negere
den i-sig-væren, jeg er for den anden, men som undflyr mig, fordi
den eksisterer uden for mig. Det sker ved at forsøge at assimilere den
andens transcendens uden at transcendere transcendensen. For hvis
jeg kan tilegne mig den frihed, som funderer min objekt-væren, vil
jeg være min egen grund. I disse fundamentale forhold til anden forsøger for-sig’en altså via den anden at genvinde sin i-sig-væren eller
mere præcist at fundere sin i-sig-væren gennem sin væren-for-anden.
Kærlighed og seksuelt begær er således begge konkrete forsøg på at
slippe ud af blikkets fremmedgørende dialektik og forenes med den
anden i en gensidig anerkendelse. Fælles for begge attituder er, at
friheden ikke begærer den anden som en ting blandt andre ting, men
begærer den andens begær, dvs. den anden friheds valg (anerkendelse) af mig som en privilegeret væren og værdi. I kærlighed og
begær sætter den anden nemlig mig som mål for sit frihedsprojekt og
dermed også som en begrænsning af hans/hendes frihed. Den elskende og begærende stræber derfor efter at vække den andens begær for derigennem at assimilere den andens frihed til sin frihed og
dermed transcendere den gensidige objektiverings fremmedgørelse.
Forsøgene viser sig dog illusoriske og selvundergravende og slår om
i en form for vold: masochisme, sadisme eller had.42

pen hos Strindberg teoretisk underbygget af hans idéer om en hjernernes kamp og
naturalismens biologiske driftsdeterminisme derfor underspillet. Hos både Sartre
og Strindberg er kampen bevidsthedernes anerkendelseskamp.
42 En fjerde attitude, Sartre kort berører, er ligegyldighed over for anden (ibid., s.
495-97). Det er, når man vælger at se direkte på den andens blik og dermed bygge
sin subjektivitet op på kollapsen af den andens subjektivitet. Der er altså tale om at
møde den anden som objekt. Sartre taler om ligegyldighed som en slags blindhed
for den-anden-som-subjekt og dermed for min væren-for-anden. Attituden er dog
dømt til fiasko, for som objekt er den anden ikke længere i besiddelse af nøglen til
min objekt-væren, som altså forbliver fremmed for mig. Min subjektivitet eller
eksistens forbliver ubegrundet og uden dybere mening – en tom frihed. Desuden
er ligegyldighed udtryk for en falsk tryghed, for ’ond tro’, for den anden vil til
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I kærligheden vil jeg mere præcist, at den anden bruger sin frihed til
at begrunde eller retfærdiggøre min væren frem for at underminere
eller negere den. Kærlighedens ideal, dens motivation og mål, er derfor at assimilere den andens frihed og derigennem generhverve eller
generobre den dimension af min væren, som den anden i kraft af sit
blik har funderet og taget i besiddelse, men som jeg ikke desto mindre er ansvarlig for. Det er netop, fordi den anden frihed er fundament for min objekt-væren, at denne frihed må efterlades intakt.43
Hvad for-sig’en ønsker at assimilere er altså ’den anden, som ser på
mig’, og for at det skal lykkes må den identificere sig med, anerkende, sin ’væren set’. I kærligheden skal dets objekt-væren m.a.o. tjene
som middel til at assimilere den andens frihed.44 For den anden er jeg
dog umiddelbart blot et objekt blandt andre objekter. Den anden frihed kan desuden ikke ville elske, dvs. frivilligt lade sig begrænse og
indfange. Derfor forsøger jeg i kærligheden at påvirke den elskedes
frihed til frit at vælge mig som et privilegeret og unikt objekt. Jeg
henvender mig således til den-anden-som-subjekt og forsøger ved at
gøre mig til et fascinerende objekt for den anden at forføre hans
transcendens til at elske mig og således frivilligt vælge mig som en
absolut værdi og dermed som en begrænsning på hans frihed. Håbet
er altså gennem den andens fascination og kærlighed at udstyre min
eksistens med værdi og opnå den andens frivillige samarbejde og
anerkendelse: ”My project of recovering my being can be realized
only if I get hold of this freedom and reduce it to being a freedom
subject to my freedom” (ibid., s. 477). Kærlighed er dog, som det
anes i citatet, en meget ambivalent og modsætningsfyldt størrelse.
Den elskende begærer nemlig i den anden hverken passionernes rene
determinisme eller en ren frihed, dvs. en frihed uden for vores rækkevidde. Den elskende:
”wants to be loved by a freedom but demands that this freedom
as freedom should no longer be free. He wishes that the Other’s
enhver tid kunne bryde ud af sin objekt-væren og rette sit blik mod mit blik og
således gøre mig til objekt.
43 At der i kærlighed er tale om et ønske om at indfange en anden bevidsthed og
ikke blot om fysisk besiddelse, belyser Sartre ud fra Marcels forhold til Albertine
hos Proust. Ligeledes understreger Sartre, at der heller ikke primært kan være tale
om et begær efter magt eller efter ’ejerskab’. Den elskende ønsker ikke at besidde
en trælbundet automat, men den frihed, som har sat dets i-sig-væren (ibid., s. 478).
44 Kærlighed bringer mig altså i direkte kontakt med den andens frihed. Det er i
den forstand, at kærlighed er konflikt ifølge Sartre (ibid., s. 477).
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freedom should determine itself to become love […] and at the
same time he wants this freedom to be captured by itself, to turn
back upon itself, as in madness, as in a dream, so as to will its
own captivity. This captivity must be a resignation that is both
free and yet chained in our hand […]. For himself the lover does
not demand that he be the cause of this radical modification of
freedom but that he be the unique and privileged occasion for it”
(ibid., s. 479).
Den elskende vil m.a.o. være det objekt, i hvilket den elskede samtykker at tabe sig selv, i hvilket den anden samtykker at finde sin
væren og raison d’être som en slags ’anden’ fakticitet: ”the objectlimit of transcendence” (ibid., s. 479). Hvis kærligheden lykkes, vil
jeget således ikke længere være i fare i den andens blik, men derimod
i sikkerhed. Min usikkerhed og skam over min væren-for-anden
skyldtes jo, at jeg blot erfarede mig selv som et objekt, som altid
kunne transcenderes hen imod noget andet, og som altid kunne blive
genstand for værdidomme. I kærligheden bevarer jeg derimod min
uafhængighed. Jeg er ikke længere blot, hvad den anden frihed gør
mig til. For den elskede bliver jeg en objekt-transcendens, et absolut
referencepunkt, omkring hvilket alt andet i verden ordner sig som
midler. Jeg bliver det privilegerede objekt, som ikke kan transcenderes, og som er kilden til alle værdier – en absolut værdi. Jeg bliver
således objekt for et blik med en anden struktur: ”I must no longer be
seen on the ground of the world as a ’this’ among other ’thises’, but
the world must be revealed in terms of me” (ibid., s. 481). Ved at
vælge mig som absolut mål vælger den elskede at være for at fundere min objekt-tilstand, min fakticitet, og således reddes min fakticitet.
For han har jo frivilligt valgt den og sender den således tilbage til
mig som ”a facticity taken up and conscended to” (ibid., s. 483):
“Whereas before being loved we were uneasy about that unjustified, unjustifiable protuberance which was our existence, whereas
we felt ourselves ‘de trop’, we now feel that our existence is taken
up and willed even in its tiniest details by an absolute freedom
which at the same time our existence conditions and which we
ourselves will with our freedom. This is the basis for the joy of
love when there is joy; we feel that our existence is justified”
(ibid., s. 483-84).
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Ved i kærligheden at inkorporere den andens frihed bliver jeget altså
sin egen grund, en i-sig-for-sig-væren. At være et fascinerende objekt
for den elskede er dog ikke tilstrækkeligt til at skabe kærlighed. Den
elskede bliver kun elskende, når den elskede selv projekterer at blive
elsket. At elske er i sin essens at projektere selv at blive elsket. Men
den elskende forlanger netop en kærlighed, som ikke er reducibelt til
et projekt om at blive elsket. Han forlanger en kærlighed, som ikke
selv forlanger noget, som er rent engagement uden gensidighed.
Men denne kærlighed kan netop kun eksistere i form af et krav fra
den elskende til den elskedes frihed. Heraf kærlighedens selvmodsigelse og konflikt. Problemet består mere præcist i, at så snart den
elskede bliver elskende, så er han/hun ikke længere et subjekt, som
funderer og berettiger min objektivitet, men vil også selv være et
privilegeret objekt for min subjektivitet, som således skal fundere og
berettige hans objektivitet:
”Each one wants the other to love him but does not take into account the fact that to love is to want to be loved and that thus by
wanting the other to love him, he only wants the other to want to
be loved in turn […] I demand that the Other love me and I do
everything possible to realize my project, but if the other loves
me, he radically deceives me by his very love. I demanded of him
that he should found my being as a priviledged object by maintaining himself as pure subjectivity confronting me; and as soon
as he loves me he experiences me as subject and is swallowed up
in his objectivity confronting my subjectivity” (ibid., s. 489-90).45
Når kærlighedens umulighed går op for mig, kan det fremkalde et
nyt fortvivlet forsøg på at realisere foreningen af den anden og mig
selv. Idealet er kærlighedens modpol: Masochisme. I stedet for at
absorbere den anden og samtidig bevare hans subjektivitet og andethed, vil jeg forsøge at blive fuldstændig absorberet i den andens subjektivitet i et desperat forsøg på at slippe af med den subjektivitet,
som ikke kan motiveres og gives objektiv mening. Masochismen er
m.a.o. et forsøg på at fornægte sin frihed og være rent objekt for an45 Den skrøbelige illusion, kærligheden hviler på, fremgår også af, at der ikke skal
mere til, end at en tredje person kigger på de elskende, før de hver især ikke blot
føler deres egen objektivitet, men også den elskedes. Den absolute transcendens,
som funderer den elskendes væren, bliver pludselig en transcenderet transcendens. Dette skulle angiveligt også være grunden til at elskende søger ensomhed
ifølge Sartre. (490-91)
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den, en ren i-sig-væren.46 Man forsøger her ikke at fascinere den anden, men selv at blive fascineret af sin objektivitet-for-anden. Masochisme mislykkes dog, for man kan aldrig selv erfare sig som objekt
og kan derfor heller ikke fascineres heraf. Dennes værensform er altid for-anden. Desuden behandler masochisten den anden, som piner
ham, som et objekt – som et middel til at føle sig som objekt – hvorfor
holdningen undergraver sig selv. Det er m.a.o. netop masochistens
begær efter at være rent objekt, der forhindrer ham i at være det.
I det seksuelle begær forsøger friheden i modsætning til i kærligheden ikke at indfange den andens frihed ved at gøre sig til objekt for
den andens blik, men omvendt at fange den andens frie subjektivitet
gennem dennes objektivitet. Man retter sig her mod den-anden-somobjekt og forsøger at uskadeliggøre hans truende bevidsthed ved at
indfange den i den begærende krop, som kan tages i besiddelse.
Begærets dybere motiv eller mening beskriver Sartre således:
”Since I can grasp the Other only in his objective facticity, the
problem is to ensnare his freedom within his facticity. […] So the
Other’s For-itself must come to play on the surface of his body,
and be extended all through his body; and by touching this body
I should finally touch the Other’s free subjectivity” (ibid., s. 511512).
Målet er altså gennem begæret at få den anden til frivilligt at begrænse sig til sin krop og blive den ’kødlige’ inkarnation af frihed. På
den måde vil den andens subjektivitet blive identificeret med dets
fakticitet eller objektivitet og ved at besidde den andens krop, vil
man samtidig besidde hans frihed og dermed afværge den fare, han
er for mig. Man søger altså på det kropslige niveau den forening,
som kærligheden ikke kunne realisere på afstand.
Mere præcist forsøger man fx ved kærtegn at vække den andens begær og derigennem lade den andens bevidsthed blive opslugt i
kroppen som ’blæk i trækpapir’. Begæret lader nemlig ikke bevidstheden uberørt. Det er ”consciousness making itself body”, og som sådan kompromitterer det subjektiviteten (ibid., s. 505). Bevidstheden
Denne attitude ses fx i En dåres försvarstal, når Axel opgiver sin selvstændige vilje
og frihedskrav og betingelsesløst underkaster sig madonnamoderen, i Fadrens
symbiotiske længsel efter moderskødet og i Fröken Julies sluttelige forsøg på helt at
underkaste sin vilje Jean.
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invaderes af fakticiteten, som overmander den og gør den tung, træg
og svimmel. Bevidstheden lader sig tynge ned eller opsluge af kroppen som fakticitet. Den vil ikke længere flygte fra fakticiteten, men
eksistere den.47 Sartre taler om, at man i begæret afklæder den andens krop dens transcendens, ”its relation to a more-than-presence”,
og får den til at eksistere som ’kød’.48 For at begærets projekt skal
lykkes må den begærendes bevidsthed imidlertid også selv lade sig
inkarnere i kroppen (ibid., 514). Det er nemlig kun som kød, at bevidstheden kan møde den anden bevidsthed som kød. Som subjektbevidsthed vil den andens krop blot reduceres til objekt for min bevidsthed og dets udkast/projekter. Således vil den andens frihed,
som jeg jo ønsker at tage i besiddelse, undslippe mig. Ifølge Sartre
lurer dog en permanent fare i begæret for så vidt, det er et forsøg på
inkarnation. For ved at bevidstheden inkarnerer sig, taber den den
andens inkarnation af syne og dens egen inkarnation absorberer den
således, at begærets lystfyldte inkarnation bliver mål i sig selv. Begæret slår derfor nemt over i den masochistiske holdning, hvor bevidstheden gør sig til rent objekt, ren i-sig-væren, for den anden. Ligesom kærligheden rummer begæret dog også kimen til sin egen
undergang i sig, for også denne holdning er selvmodsigende. For
begærssubjektets begær efter at besidde den andens inkarnerede bevidsthed fører det til ikke blot at kærtegne, men også tage fat i og
penetrere den andens krop. Men det, at jeg forsøger at bemægtige
mig den andens krop, gør, at min egen krop ophører med at være
kød og igen bliver et instrument for mit projekt om at tage den andens krop i besiddelse. Min frihed undslipper således den begærende krops fængsel og bliver til et blik, for hvem den anden heller ikke
længere er kød, men et objekt, et redskab i mit projekt.
Frustrationen over begærets umulighed kan føre til, at man antager
en sadistisk holdning, som er erfaringen af sig selv som en ren transcendens:49 ”The sadist has reapprehended his body as a synthetic
Dette tab af for-sig-værens fulde kontrol og frihed kan ses som årsagen til, at
Strindbergs ”stora hjärnor” føler begæret som degraderende og kompromitterende. Herom i analysen af I havsbandet.
48 Kroppen som kød er kroppen som ren fakticitet – ikke som ’point of view’ eller
instrument.
49 Sartre understreger, at sadisme ikke primært er udtryk for en vilje til magt, men
er en holdning som affødes af angsten eller afmagten over for den anden. Viljen til
magt skal ses i lyset heraf. Dette er, som vi skal se, også tilfældet med Julie og Jean
i Fröken Julie og med ”stora hjärnan” Borg fra I havsbandet, hvis attitude i udpræget
grad er sadistens.
47
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totality and center of action; he has resumed the perpetual flight
from his own facticity. […] He has a horror of troubled disturbance
for himself and considers it a humiliating state” (ibid., s. 518). Sadistens mål er ligesom begærets at bemægtige sig den anden som inkarneret transcendens, ikke blot som objekt. Men vægten er hos sadisten på tvang og den instrumentelle tilegnelse, for sadisten nægter
selv at lade sig inkarnere for at tage den andens inkarnerede transcendens i besiddelse. Sadismens selvmodsigelse består dog i, at jo
mere sadisten behandler den anden som instrument, jo mere undflyr
ham den andens frihed, som han jo ønsker at besidde for at genvinde
sin væren-for-anden. Sadistens tvang og vold reducerer den anden til
en ren ting, og som sådan er den anden fuldstændig uden betydning
og værdi for sadisten. Sadisme er altså en blind vej, fordi sadisten vil
ikke-gensidigheden i det seksuelle forhold. Sadisten opdager sin fiasko, når den anden kigger på ham og således objektiverer ham som
’sadist’. Han kastes således tilbage i blikkets infernalske dialektik.
Når frugtesløsheden af alle for-sig’ens forsøg på at forenes med den
anden går op for for-sig’en, kan en sidste resignerende og fortvivlet
udvej være at stræbe efter den andens død og dermed slippe ud af
fremmedgørelsen i væren-for-anden og være ren for-sig-væren.
Denne attitude kalder Sartre had, og den udgør en indirekte eller
negativ anerkendelse af den andens frihed. Det siger sig selv, at denne attitude er i ’ond tro’, dels fordi alle andre ikke kan tilintetgøres
eller fuldstændig undertrykkes, dels fordi vi ikke kan forhindre, at
den anden har været. Og når først man en gang er blevet set, så vil
muligheden for at blive set altid være tilstede.
Alle selvets forsøg på at komme overens med den andens frihed –
hvad enten det er direkte i den andens fulde subjektivitet som i kærlighed og masochisme eller indirekte gennem den andens objektivitet
som i det seksuelle begær og sadisme – er altså dømt til fiasko. Enhver af vores fundamentale holdninger afføder eller slår over i en ny,
fordi ingen af holdningerne kan tilfredsstille os. Vi kastes frem og
tilbage mellem den-anden-som-subjekt og den-anden-som-objekt,
mellem at se og blive set, uden nogensinde at komme ud af cirklen:
”all patterns of conduct toward the Other-as-object include within
themselves an implicit and veiled reference to an Other-as-subject,
and this reference is their death. Upon the death of a particular conduct toward the Other-as-object arises a new attitude which aims at
getting hold of the Other-as-subject, and this in turn reveals its insta-
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bility and collapses to give way to the opposite conduct” (ibid., s.
528-29). Forholdet til den anden vil derfor altid være ustadigt og
konfliktfyldt. Som Joseph Catalano udtrykker det: “Even if we try to
help the other by providing him with comforts, by removing tyranny
and injustice, we are still attempting to determine his freedom. He
can no longer be the heroic resister or noble martyr” (Catalano 1980,
s. 188). Sartre taler om, at jeg ved min blotte eksistens sætter en faktuel begrænsning på den andens frihed: ”Thus original sin is my upsurge in the world where there are others” (Sartre 1992, s. 531).
En syntese mellem bevidsthederne – en positiv anerkendelse – er
altså umulig. Hos Sartre er der ingen mulighed for at møde den anden som subjekt uden selv at være objekt og vice versa. Et ligeværdigt subjekt-subjekt forhold eller, om man vil, et jeg-du forhold kan
ikke etableres. Intersubjektiviteten er fanget i herre-slave-forholdets
sadomasochistiske dialektik. Kærligheden og det seksuelle begær
slår således om i masochisme, sadisme eller had, når det viser sig
umuligt at assimilere den andens frihed til ens egen frihed og dermed få kontrol over den dimension af ens selv, som den anden besidder, og som truer ens frihed og autonomi. Men, som vi har set, er
også disse attituder dømt til fiasko, da det hverken er muligt helt at
tilintetgøre ens egen eller den andens frihed og gøre sig selv eller den
anden til en ren i-sig-væren. Friheden oscillerer derfor mellem disse
fundamentale attituder, som konstant slår over i hinanden. Intet er
bestandigt. Begæret efter at besidde den anden som frihed slår lynhurtigt over i tilintetgørelsens drift. Positionernes ustabilitet – lynhurtigt veksles der mellem beherskelse og underkastelse, tiltrækning
og frastødning, kærlighed og had – har en slående lighed med
Strindbergs beskrivelse af de intersubjektive forhold, særlig kærlighedsforholdet, hvor der altid er et misforhold mellem det begærede
objekt og virkelighedens objekt. Dialektikken er her som hos Sartre i
stilstand og får derved cirklens ubrydelige struktur.
Filosofisk, men også ud fra en almenmenneskelig erfaring, er der god
grund til at være kritisk over for Sartres ekstremt dualistiske ontologi
og radikale frihedsbegreb, som udmyntes i teorien om, at den primære relation mellem mennesker er kamp. Ikke desto mindre er det
netop Sartres uforsonlige dualisme, der gør ham interessant i forhold
til Strindberg. Hos Strindberg hersker nemlig også oftest en ekstrem
dialektik mellem selv og anden og mellem frihed og krop. Også ”stora hjärnan” fordrer en radikal frihed, men oplever igen og igen at
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være afhængig af eller begrænset af ”de små” og af det biologiske.
”Stora hjärnan” er idealet om en total frihed, en ren for-sig-væren.
Det ultimative udtryk herfor er Axel Borgs forsøg på i I havsbandet at
ekskludere kvinden fra skabelsen ved at skabe en homunculus. Som
vi skal se, kuldsejler hans forsøg på at løsrive sig fra sine medmennesker og sin kropslige i-sig-væren imidlertid. De intersubjektive anerkendelseskampe synes heller ikke hos Strindberg at have andre mulige udfald end enten den ene parts død (fx Fadren, Fröken Julie,
Tschandala og I havsbandet) eller herre-slave-forholdets og sadomasochismens subjekt-objekt-logik. Som Ryttmästarn udtrykker det i Fadren: ”Äta eller ätas! Det är frågan!” (SV 27, 89). Eller som Gustaf siger
til Tekla i Fordringsägaren: ”Du hade stulit min ära, och den kunde jag
endast få igen genom att ta din!” (ibid., 270). Sartres teoris svaghed
for en almen betragtning er altså netop dens styrke i sammenhæng
med Strindberg. Tanken er da også nærliggende, at Sartres sans for
den ekstreme dialektik er blevet skærpet af, at han ligesom Strindberg står med det ene ben i litteraturen, hvor konflikter er narrativitetens drivkraft.
Litterært gestalter Sartre mest prægnant blikkets og kærlighedens
infernalske logik i dramaet Huis clos, der har mange ligheder med
Strindbergs hjerne- og kønskamptekster og med et senværk som
Dödsdansen. Personerne er i stykket i bogstavelig forstand levende
døde, der er fordømt til at være sammen i en fængselslignende celle
uden mulighed for at slippe ud. Helvede er ifølge Sartre at være fordømt til at være udleveret til de andres blikke og domme. Som Garcin siger i slutningen af stykket: ”Åh, disse øjne, der fortærer
mig…[…] Nå, dette er altså helvede. Jeg havde aldrig tænkt mig det
sådan. Man forestiller sig noget med svovl og bål og jernriste. Hvor
latterligt. Der er ikke brug for jernriste. Helvede … helvede, det er de
andre” (Sartre 1966c, s. 71). At den intersubjektive tilværelse er helvede på jord er en livsfilosofi, som ofte kommer til udtryk i Strindbergs forfatterskab. I En dåres försvarstal føler Axel det således som
om, han befinder sig ”i en skäreld, bevakad av tjugofem kvinnor”,
der alle forsøger at objektivere ham som en jaloux dåre (SV 25, 225).
Og i Inferno hedder det ligefrem helt sartresk: ”Helvete? […]: vi befinna oss redan där nere! Jorden är helvetet, detta med överlägsen
sinnrikhet byggda fängelse, där jag icke kan taga ett steg utan att
såra andras lycka, och där de andra ej kunna förbli lyckliga utan att
tillfoga mig smärta” (SV 37, 205). Parallelt hermed hedder det i En blå
bok I: ”Läraren fortfor: I denna världen haven I tvång; alla människor
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äro ju beroende av varandra, trycka varandra som stenarne i ett valv,
uppifrån, nedifrån, från sidorna; bevaka varandra, lura på varandra.
Det finns således ingen frihet, och får icke finnas här i denna byggnad som kallas stat och samhälle” (SV 65, 76). Denne livsfilosofi får et
af sine mest prægnante udtryk i Dödsdansen. Helt parallelt med Huis
clos udspiller ægteskabsdramaet sig således i et bevogtet fængselstårn på en ø, der skal være karantæneø, og ægteparret, der uværgeligt er fastlænkede til hinanden, fremstilles som levende døde i, hvad
de flere steder helt bogstaveligt opfatter som helvede (SV 44, 68, 77
og 119): ”ALICE sätter sig: Vad skall jag säga? - Att jag sutit i detta
torn en mansålder, instängd, bevakad av en man, som jag alltid hatat, och numera hatar så gränslöst, att den dag han doge, skulle jag
skratta högt i luften. KURT: Varför han I icke skiljts? ALICE: Fråga!
Vi skildes som förlovade två gånger, sen dess ha vi sökt skiljas varje
dag som gått ... men vi äro hopsmidda och kunna icke komma loss!
En gång voro vi skilda – inomhus – under fem års tid! Nu kan bara
döden skilja oss; det vet vi, och därför vänta vi honom som befriaren!” (ibid., s. 52).
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Bachtin, anerkendelse og dialogicitet
Inden jeg vender mig mod analyserne af Strindbergs værker, skal
den sidste teoretiker, som spiller en afgørende rolle for afhandlingens teser, kort præsenteres.50 Eftersom en nærmere redegørelse for
og diskussion af Bachtins poetik(er) lettere og mere hensigtsmæssigt,
end det er tilfældet med Hegels og Sartres filosofiske teorier, har
kunnet integreres i de enkelte analyser, skal jeg her holde mig til
nogle helt overordnede identificeringer af de træk i hans poetik, der
bringer ham i dialog med Hegels og Sartres hhv. positive og negative
anerkendelsesantropologi og dermed med Strindberg. Alteritet, intersubjektivitet og anerkendelse er nemlig også afgørende begreber i
Bachtins socialantropologisk og sociolingvistisk funderede poetik.
Det anerkendelsesantropologiske fundament for Bachtins poetik er
særlig markant i Dostojevskijbogen og fremgår fx tydeligt af følgende citat fra Bachtins noter til den reviderede udgave af Dostojevskijbogen fra 1963:51
”Nonself-sufficiency, the impossibility of the existence of a single
consciousness. I am conscious of myself and become myself only
while revealing myself for another, through another, and with the
help of another. The most important acts constituting selfconsciousness are determined by a relationship toward another
consciousness (towards a thou). Separation, dissociation, and enclosure within the self as the main reason for the loss of one’s self.
Not that which takes place within, but that which takes place on
the boundary between one’s own and someone else’s consciousness, on the threshold. And everything internal gravitates not toward itself but is turned to the outside and dialogized […]. He
[Dostoevsky] asserts the impossibility of solitude, the illusory naEftersom Bachtin ligesom Hegel og Sartre blot fungerer som teoretisk redskab i
afhandlingens Strindberglæsning, vil jeg heller ikke for Bachtins vedkommende gå
ind i den omfattende Bachtinreception og redegøre for dens udvikling og demarkationslinjer. Et forsøg herpå gøres af Lundqvist 2001. En detaljeret redegørelse for
Bachtinreceptionen i Rusland findes hos Emerson 1997, og en redegørelse for den
danske Bachtinreception findes hos Andersen og Lundquist 2003. Et overblik over
diversiteten i receptionen kan man få i Gardiners firebinds-antologi, der samler
nogle af de væsentligste bidrag i forskningen (Gardiner 2002).
51 Eftersom forbindelsen med anerkendelsesantropologien er særlig markant i
Dostojevskijbogen, vil den være min primære reference både i det følgende og i
afhandlingen som sådan.
50
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ture of solitude. The very being of man (both external and internal) is the deepest communion. To be means to communicate. Absolut
death (non-being) is the state of being unheard, unrecognized,
unremembered (Ippolit). To be means to be for another, and
through the other, for oneself. A person has no internal sovereign
territory, he is wholly and always on the boundary; looking inside himself, he looks into the eyes of another or with the eyes of another. […] I cannot manage without another, I cannot become myself without another; I must find myself in another by finding another in myself (in mutual reflection and mutual acceptance). Justification cannot be self-justification, recognition cannot be selfrecognition. I receive my name from others, and it exists for others.
All this is no philosophical theory of Dostoevsky’s – it is
the way he artistically visualized the life of human consciousness,
a visualization embodied in the form of a content” (Bakhtin 1984,
s. 287-88).
Hvad der gør Bachtin særlig interessant i vores sammenhæng, er
netop, at han kobler anerkendelsesantropologien sammen med en
litterær problematik, der angår forholdet mellem forfatter-helt og
helt-helt, herunder forholdet mellem deres diskurser og ideologier
(mere herom senere). Desuden inddrager han i modsætning til Hegel
og Sartre sproget som centralt fokuspunkt. For Bachtin er subjektet
som sprogbruger altid allerede forbundet med den anden og de andre. Som sprogbruger er det ikke en autonom monade, men intersubjektivt og socialt konstitueret. Subjektet har ikke eksklusivt ophavsret til sproget og derfor heller ikke fuld kontrol over dets effekt:
”It [the word] never gravitates toward a single consciousness or a
single voice. The life of the word is contained in its transfer from
one mouth to another, from one context to another context, from
one social collective to another, from one generation to another
generation. In this process the word does not forget its own path
and cannot completely free itself from the power of these concrete
contexts into which it has entered. When a member of a speaking
collective comes upon a word, it is not as a neutral word of language, not as a word free from the aspirations and evaluations of
others, uninhabited by others’ voices. No, he receives the word
from another’s voice and filled with that other voice. The word
enters his context from another context, permeated with the in-
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terpretations of others. His own thought finds the word already
inhabited” (ibid., s. 202).
I kraft af bevidsthedens og sprogets intersubjektive struktur penetrerer de andre altså individets bevidsthed og diskurs og skaber heri,
hvad Bachtin kalder, ’indre dialogicitet’. Indre dialogicitet er Bachtins begreb for det forhold, at subjektet (forfatteren eller helten) i det
skjulte forholder sig til og inkorporerer den andens eller de andres
eventuelle divergerende perspektiver på og evalueringer af en given
genstand eller et givet emne. Den indre dialogicitet introducerer derved indirekte alteriteten i selvet og diskursen.52 Den indre dialogicitet, som kan være mere eller mindre udtalt, skyldes mere præcist,
dels at diskursen har en adressat for øje, hvis holdning og reaktion
den forsøger at anticipere og påvirke, dels at den er et svar på tidligere diskurser om samme referentielle objekt. Ligesom ordet er ethvert objekt eller tema nemlig også altid allerede beboet af andre
stemmer, har altid allerede fået stemme i tidligere kontekster og artikulationer (Bachtin 2003, s. 66ff.). Den talendes diskurs må derfor
forholde sig til og svare disse stemmer, som dermed indirekte indoptages i diskursen og former den udefra. I den forstand er der et dynamisk og reciprokt forhold mellem afsender (subjekt), genstand/emne (referentielt objekt), medium (sprog) og adressat (anden). Ordet og repræsentationsobjektet er så at sige en tredje person,
som den talendes diskurs indgår i dialog med. Eller mere præcist,
selv og anden støder sammen i ordet og objektet. Hver gang individet benytter et ord eller omtaler en genstand, må det nemlig bane sig
vej gennem – indlede en dialog med – de fremmede synspunkter,
vurderinger og accenter, der omkranser ordet eller genstanden. På
den måde infiltrerer den andens fremmede ord i det skjulte forfatterens og heltenes diskurser og er med til at determinere deres tone,
struktur og mening. Diskursen er kort sagt intersubjektiv, betinget og
determineret af andre stemmer og derfor ikke fuldstændig i den talendes eller skribentens magt. Ordet eller diskursen er aldrig i sig
selv, er aldrig direkte relateret til sit objekt, men befinder sig altid
mellem subjekter, lever på grænsen mellem sin interne og eksterne
kontekst (Bakhtin 1984, s. 88-89). Det betyder, at det på samme tid
består af det sagte og ikke-sagte. Et ord eller udsagn er altså ikke
Ligesom den andens blik ifølge Sartre altid potentielt er til stede, således er den
andens ord ifølge Bakhtin altid indirekte til stede i ens diskurs. M.a.o. ligesom man
ikke kan unddrage sig sin væren-for-anden, således heller ikke den indre dialogicitet.
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blot, hvad der siges, ikke blot en passiv reference til noget uden for
sproget, men også altid aktivt henvendt til andre stemmer, som det
svarer, eller hvis svar det forsøger at forudgribe. Det er ladet med en
kommunikativ intention, som giver det dets distinkte tone, accent og
betydning. Bachtin taler om, at ordet kaster indre sideblik til eller
støder polemiske slag mod den andens diskurs. Hos Strindberg
fremstår både forfatterens og heltenes diskurs(er) ofte som en sådan
kampplads mellem selv og anden.
Hvis dialogiciteten, dvs. kampen mellem stemmer og diskurser, er
særlig intens, er konsekvensen ifølge Bachtin, at ”discourse loses its
composure and confidence, becomes agitated, internally undecided
and two-faced” (ibid., s. 198). Som vi skal se, gælder dette for mange
af Strindbergs tekster.53 Ligesom fx den sadistiske vold, alter egoet
Axel forfalder til i En dåres försvarstal, således er også den krigeriske
metaforik, aggressive tone og hysteriske accent og struktur, der præger forsvarstalen, det negative udtryk for Axels afhængighed af den
anden og for den andens magt over ham. Man kan sige, at der i En
dåres försvarstal udspiller sig en dialogisk kamp mellem den ’legende’, Maria forsøger at udbrede om, at han er en jaloux dåre, og så
Axels ’forsvarstale’, der desperat forsøger dels at gendrive denne
påstand og dermed rense sig ”från den smuts som denna kvinna besudlat mig med” dels at forhindre, at hun i tilfælde af hans død skulle fortælle hans livshistorie (SV 25, 255 og 259). I bredere forstand
kan man også sige, at der foregår en kamp mellem Maria og emancipatørernes diskurs og Axels patriarkalske diskurs og på et sprogligt
og æstetisk plan mellem en kvindelig hysterisk diskurs og en mandlig videnskabelig diskurs. Den andens magt over Axels diskurs er
faktisk så stor, at den monologiserende og terroristiske naturalistiske
forsvarstale undermineres indefra og dialogiseres (jf. Granild 2006).
Som det fremgår, foregår den intersubjektive kamp hos Strindberg
altså ikke blot i blikket, men i lige så høj grad i ordet. Kampen i, om
Monodramaet Den starkare er et slående eksempel på den andens enorme betydning i Strindbergs forfatterskab. Vi har her kun en talende karakter, men alligevel
har Fru Y’s tilstedeværelse afgørende formskabende betydning for Mlle X’s tale,
som ved Fru Y’s blotte tilstedeværelse bliver indvendigt dialogiceret: ”each present, uttered word responds and reacts with its every fiber to the invisible speaker,
points to something outside itself, beyond its own limits, to the unspoken words of
another person” (Bakhtin 1984, s. 197). Den andens tilstedeværelse betyder netop,
at hendes ”discourse loses its composure and confidence, becomes agitated, internally undecided and two-faced”.
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og med ordet foregår heller ikke blot på karakter- og værkniveau
(dvs. mellem hhv. helt-helt og forfatter/fortæller-helt), men i kraft af
teksternes ofte stærkt selvbiografiske og ideologiske islæt også på et
teksteksternt niveau (dvs. mellem Strindberg og læser/omverden).
Med en metatekstuel reference til Giftas I fortæller Axel således også i
En dåres försvarstal om, hvordan han ”rustar” sig til kønskampen med
Maria, veninderne og blåstrømperne – en kamp, han opfatter som
”en krig på liv og död […] mellan två folkstammar” – ”genom att
arbeta på en volym avsedd att bli en stridshandske slungad mitt i
synen på de emanciperade kvinnorna som begär frigörelse till priset
av mannens förslavande” (SV 25, 225). Ligeledes hedder det med en
intertekstuel metareference til Det nya riket:
”i en samling satirer slungar jag en näve småsten mot huvudstadens mest bemärkta charlataner, de könlösa kvinnorna inräknade. Då jag stämplas som pamflettist, förstår Maria att dra fördel
av saken och allierar sig med den anständiga fienden. […] Samtidigt trycker en besticklig tidning notisen att jag skulle ha blivit
galen! Och en beställd, kontant betald smädeskrift ger spridning
åt Marias och hennes väninnors hela legendsamling […]. Hon tar
hem spelet, och när hon ser att jag dukat under för fienden, reser
hon sig […]” (ibid., 208).
I overensstemmelse med denne beskrivelse beskriver Strindberg også i vivisektionen ”Själamord”, hvordan man i hjernernes kamp kan
bruge ordet til at begå sjælemord på den anden. I hjernernes kamp
har pennen således erstattet sværdet som det fremmeste våben (SV
29, 76). Ligesom blikket er også ordet et objektiverende gevær, man
retter mod andre. Strindberg bruger Ibsens Rosmerholm og Shakespeares Othello til at illustrere sin tese, men man kunne lige så vel
henvise til Fadren, En dåres försvarstal, Syndabocken eller Svarta Fanor. I
Svarta Fanor hævner Zachris sig fx ligesom Axel i En dåres försvarstal
på sin kone ved at lade hende stå model for sin nøgleroman.54 Ligeledes foregår Strindbergs opgør med naturalismen og kvindefrigørelsen i Svarta Fanor selv med nøgleromanen som æstetisk form og er
særlig et yderst ondskabsfuldt sjælemord på sin tidligere ven og litterære allierede, Gustaf af Geijerstam. I den forstand har også Svarta
I nøgleromanbegrebet, som Strindberg omtaler som en fotografisk genre (SV 25,
232), ses, hvordan blik og ord er intimt sammenvævede størrelser. Man kan udtrykke det sådan, at den andens blik ofte materialiserer sig i og spredes gennem
ordet.
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Fanors intersubjektive diskurskamp en markant udenomslitterær
dimension.

Anerkendelsens poetik
Eftersom Bachtins poetik hviler på en anerkendelsesantropologi, er
Bachtin oplagt at inddrage for at instrumentalisere anerkendelsesteorien i litteraturanalytisk øjemed og dermed også udvide analysernes
rækkevidde fra den socialantropologiske og -psykologiske identitetsproblematiks tematiske niveau til også at omfatte et poetologisk
formniveau. Bachtins projekt er nemlig på mange måder formalistisk. Som Dostojevjskij-bogens titel markerer, er det poetikken, den
litterære og sproglige formning af indholdet, der er omdrejningspunktet. Frem for, som det er gængs i Dostojevskij-receptionen, at
fokusere på teksternes indhold og tematik, på forfatterens og heltenes filosofi, ideologi og psykologi, insisterer han på først og fremmest at fokusere på teksternes kunstneriske og sproglige form og
struktur, på ”the special artistic architectonics of Dostoevsky’s work”
(Bakhtin 1984, s. 9). Eller mere præcist, han vil vise, hvordan Dostojevskijs verdenssyn og antropologi giver sig udslag i en ny kunstnerisk måde at visualisere eller repræsentere helte, verden, idéer og
diskurser. Det unikke ved Dostojevskijs værk er nemlig ifølge Bachtin, at hans etisk-religiøse syn på værdien og ukrænkeligheden af
personlighedens indre frihed og på nødvendigheden af selvets intersubjektive anerkendelse ikke blot på monologisk vis determinerer
indholdet, dvs. udtrykkes eller refrakteres gennem teksternes tematik eller gennem karakterernes ideologi, filosofi og psykologi, men at
det også manifesterer sig på et poetologisk plan i en ny kunstnerisk
form, nemlig den dialogiske eller polyfone romanform, hvor heltene
anerkendes som frie og selvstændige stemmer, og hvor diskursen på
alle niveauer er dialogiseret (ibid., s. 10ff.). Hvad, der interesserer
Bachtin, er m.a.o. de poetologiske konsekvenser, Dostojevskij drager
af sin antropologi og ideologi. Han taler derfor også om Dostojevskijs
”form-shaping-ideology” eller ”form-shaping worldview” (ibid., s.
92 og 96). Bachtins store fortjeneste i læsningen af Dostojevskij er
netop, at han viser sammenhængen mellem forfatterantropologi, karakterpsykologi og poetik og derigennem formår dels at bringe indhold og form i dialog dels positivt at forklare teksternes og persontegningens (efter en traditionel (monologisk) målestok) formløshed,
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uregerlighed og urenhed.55 Dette er også et af den foreliggende
Strindberg-afhandlings centrale mål. Ligesom i Bachtins Dostojevskij-læsning skal det demonstreres, hvordan antropologi, psykologi og poetik også hos Strindberg er intimt sammenvævede, og at
denne sammenhæng også hos Strindberg kan forklare den uro,
instabilitet og ambivalens, som ligeledes kendetegner Strindbergs
tekster og karaktertegning, og som receptionen ligesom i Dostojevskijs tilfælde typisk har været stærkt kritisk overfor. Som jeg nu
skal komme ind på og senere udfolde nærmere i analyserne, er
Strindbergs poetik dog en lidt anden end (Bachtins) Dostojevskijs,
fordi Strindbergs intersubjektive anerkendelsesantropologi i modsætning til Dostojevskijs og i overensstemmelse med Sartres er negativ og non-normativ og hans poetik bl.a. derfor i højere grad monologiserende. Teksternes dialogicitet er hos Strindberg ikke ideologisk
eller etisk-religiøst motiveret, men ofte et uintenderet resultat af hans
antropologi og skabelsesproces.
Anerkendelsesantropologiens rolle i Bachtins poetologiske tænkning
er som nævnt særlig markant i Dostojevskijbogen. I Dostojevskijbogen hylder han således Dostojevskij for at have skabt ideologisk og
æstetisk autoritative, autonome og ufinaliserede personer:
”Dostoevsky, like Goethe’s Prometheus, creates not voiceless
slaves (as does Zeus), but free people, capable of standing alongside their creator, capable of not agreeing with him and even rebelling against him. […] Dostoevsky’s major heroes are, by the
very nature of his creative design, not only objects of authorial
discourse. In no way, then, can a character’s discourse be exhausted by the usual functions of characterization and plot development, nor does it serve as a vehicle for the author’s own
ideological position (as with Byron, for instance). The consciousness of a character is given as someone else’s consciousness, another consciousness, yet at the same time it is not turned into an
object, not closed, does not become a simple object of the author’s
consciousness” (Bakhtin 1984, s. 6-7).

På lignende vis påpeger Bachtin i indledningen til Ordet i romanen, at hovedidéen
med essayet er at overvinde kløften mellem en abstrakt ’formalistisk’ og en lige så
abstrakt ’ideologisk’ tilgang til studiet af det kunstneriske ord. Form og indhold
danner nemlig ifølge Bachtin en enhed i ordet forstået som et fænomen, der er
socialt på alle livets niveauer og i alle dets momenter (Bachtin 2003, s. 41).
55
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I modsætning til Dostojevskijs polyfone eller dialogiske tekster sætter Bachtin den monologiske tekst, hvor forfatteren ikke anerkender
heltene som frie og autonome selvbevidstheder, men tværtimod objektiverer og finaliserer dem udefra. I den forstand kan man sige, at
monologisme er Bachtins poetologiske udtryk for herre-slavedialektikkens asymmetriske og objektiverende anerkendelsesrelation:
”Monologism, at its extreme, denies the existence outside itself of
another consciousness with equal rights and equal responsibilities, another I with equal rights (thou). With a monologic approach (in its extreme or pure form) another person remains
wholly and merely an object of consciousness, and not another
consciousness. […] Monologue manages without the other, and
therefore to some degree materializes all reality. Monologue pretends to be the ultimate word. It closes down the represented
world and represented persons” (ibid., s. 292-93).
Som afhandlingen skal demonstrere, befinder Strindbergs tekster sig
ofte i spændingsfeltet mellem det monologiske og dialogiske. Pga.
Strindbergs negative anerkendelsesantropologi og ideologiserende
ambitioner er det for en umiddelbar betragtning ofte den monologiserende tendens, der er mest iøjefaldende. Herre-slave-forholdets
objektiverende og monologiserende holdning er således markant i
forhold til de personer, der repræsenterer ideologier, der er i modstrid med Strindbergs egen. Men selv over for de positivt ideologibærende og ofte også delvis selvbiografisk funderede personer kan
man tale om en monologiseringstendens (om end ikke om herreslave-attitudens asymmetriske magtrelation), fordi de for at fungere
som ideologiske talerør eller ’exempla’ til en vis grad må finaliseres
og objektiveres udefra. Strindbergs værker synes kort sagt skabt til
via personerne at illustrere eller udtrykke forfatterideologien såvel
direkte via positivt funderede idéhelte som indirekte via negativt
funderede idéhelte. Afhandlingens tese er dog, at teksternes monologiseringstendenser og -bestræbelser ofte undermineres, fordi protagonisternes bevidsthed og diskurs som regel i praksis er gestaltet
eller, om man vil, repræsenteret dialogisk. Og eftersom Strindbergs
tekster som regel er protagonistfokuserede, så dialogiseres teksterne
og forfatterideologien også, når protagonisternes bevidsthed og ideologi dialogiseres, hvad enten der, som i Fröken Julies tilfælde, er tale
om en negativt funderet idéhelt eller, som det er mere gængs, om en
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positiv og evt. selvbiografisk funderet idéhelt som fx alteregoet i
Hjärnornas kamp.56
Som det vil komme til at fremgå af analyserne, har dialogiciteten i
Strindbergs tekster flere årsager. Jeg skal her blot helt overordnet
nævne de tre væsentligste, som analyserne vil udfolde nærmere.57
For det første skyldes dialogiciteten den indre dialogicitet, der pga.
Strindbergs intersubjektivt funderede anerkendelsesantropologi er
resultatet af heltenes dialogiske relation til og interaktion med de
andre (godt nok ofte monologisk repræsenterede) helte og udenomslitterære stemmer. Bevidsthedens og diskursens intersubjektive
eller dialogiske struktur betyder, at den monologiserende og objektiverende herre-slave-attitude ligesom hos Sartre er selvundergravende såvel på det psykologiske karakterniveau (dvs. i helt – helt relationen) som på det poetologiske værkniveau (forfatter – helt relationen). For det andet skyldes dialogiciteten Strindbergs poetologiske
skepsis over for finaliserede, afrundede og modsigelsesfri karakterer.
Denne skepsis hænger dels sammen med hans intersubjektive antropologi, der fører til, at protagonisternes identitet i høj grad determineres situationelt i den dialogiske interaktion med de andre, dels
med hans negative (sartreske) frihedsbegreb, der giver sig udslag i
en instinktiv modvilje mod finaliserende fremmedbestemmelser; en
modvilje, der smitter af på protagonisterne, som ofte skildres indefra,
og som ligesom Dostojevskijs helte gør oprør mod andres finaliserende andenhåndsdefintioner af deres personlighed, hvad enten der er
tale om andre karakterers eller om den monologiske forfatters (ibid.,
s. 59). Muligheden for protagonisternes oprør mod selv forfatterens
forsøg på andenhåndsfinaliseringer skal dog ligeledes søges i den
tredje og sidste grund, jeg vil fremhæve, til dialogiciteten i Strindbergs tekster, nemlig hans forcerede skabelsesproces, som han selv
beskriver som en ubevidst og tranceagtig tilstand, hvor han lever de
Fröken Julie er et af de få eksempler (hvis ikke eneste) på en dialogisk repræsenteret idéhelt, hvis ideologiske position i det store hele er i direkte modstrid med
Strindbergs. Dialogiciteten er da også uden tvivl uintenderet, men netop derfor
synes teksten velegnet til at underbygge min tese om, at Strindbergs tekster og
protagonister ofte i praksis er dialogiserede. Fröken Julie er desuden – ligesom også
Röda Rummet – atypisk i den forstand, at der, som jeg skal argumentere for, inden
for samme tekst optræder flere selvstændige og dialogiserede stemmer, og at der
derfor foruden den indre dialogicitets mikrodialog også etableres en polyfon makrodialog.
57 De forskellige forklaringer, jeg her analytisk forsøger at adskille, er dog i praksis
nøje sammenvævede.
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skildrede personers liv og lader sig lede af sin intuition og af den
situationelle logik.58 Resultatet er en dialogisk åbenhed: ”The closer
the image to the zone I-for-myself, the less there is of the object-like
and finalized in it, the more it becomes an image of personality, free
and open-ended” (ibid., s. 297). Hos Strindberg har protagonisterne
således ofte frihed til at være mere deres rolle i et givent plot. Med
Bachtins ord ejer helten ”a ’surplus of humanness’ that is not embodied in his biography” (Bakhtin 1981, s. 37). Som vi skal se, gælder det
selv en tilsyneladende determineret naturalistisk karakter som Fröken Julie.
Hvad Bachtin siger om Dostojevskijs forfatterskab, gælder også for
en stor del af Strindbergs:
”Dostoevsky portrayed not the life of an idea in an isolated consciousness, and not the interrelationship of ideas, but the interaction of consciousnesses in the sphere of ideas (but not of ideas
only). And since a consciousness in Dostoevsky’s world is presented not on the path of its own evolution and growth, that is,
not historically, but rather alongside other consciousnesses, it cannot concentrate on itself and its own idea, on the immanent logical development of the idea; instead it is pulled into interaction
with other consciousnesses. […] Every thought of Dostoevsky’s
heroes (the Underground Man, Raskolnikov, Ivan, and others)
senses itself to be from the very beginning a rejoinder in an unfinalized dialogue. Such thought is not impelled toward a wellrounded, finalized, systemically monologic whole. It lives a tense
life on the borders of someone else’s thought, someone else’s consciousness” (32).
Selv om Bachtins Dostojevskijbog overordnet set hylder dialogiciteten som livets og sandhedens kilde, som noget berigende og livsbekræftende, så fremtræder den ligesom hos Strindberg knap så positivt for Dostojevskijs helte, der alle kæmper desperate kampe mod
andres degraderende blikke eller objektiverende andenhåndsdefinitioner. Romaner som Arme mennesker, Dobbeltgængeren og Kældermennesket kan faktisk lige så vel bruges til at illustrere Sartres negative
Selv den ellers stærkt monologiserede Zacris i Svarta Fanor kan pludselig bryde
ud af fortællerens monologiserende jerngreb og i kønskampens hede med konen
skildres indefra og med empati og sympati (særlig markant i kapitel XIV). Det
samme gælder, som vi skal se, med Fröken Julie.
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anerkendelsesteori som Bachtins dialogiske poetik. Dette fremgår
paradoksalt nok også af Bachtins egne analyser af disse værker i diskurskapitlet (ibid., s. 204ff.).59 I den forstand kan man sige, at Bachtins litterære analyser af Dostojevskijs heltes dialogiserede selvbevidstheder ikke bekræfter hans filosofiske intention om at hylde dialogicitetens livsbekræftende og positive sider. Hos Dostojevskij realiseres en positiv dialogisk anerkendelsesrelation blot på det poetologiske værkniveau, dvs. i forfatter-helt-forholdet, og fremstår dermed
højst som en etisk fordring i værkerne.60 Ligesom det er tilfældet hos
Strindberg bekræfter Dostojevskijs værker på indholdsniveauet blot
anerkendelsens nødvendighed negativt: De tragiske katastrofer og
heltenes nederlag skyldes netop, at de enten ikke indser anerkendelsens nødvendighed eller ikke formår at etablere en fri, gensidig og
ligeværdig anerkendelsesrelation. I den forstand kan man sige, at der
i Strindbergs værker i højere grad er overensstemmelse mellem indhold og form, mellem psykologisk realitet og poetologisk realitet.
Heltenes anerkendelseskampe giver sig hos Strindberg også udslag
på det poetologiske plan, hvor det for det meste blot er den selvbiografisk og/eller ideologisk funderede protagonist, der gestaltes dialogisk, mens de andre objektiveres monologisk.
Opsummerende kan det siges, at Bachtin i afhandlingen er en nøglefigur, der bruges til at omsætte indsigten i den andens eller, om man
vil, intersubjektivitetens enorme betydning for selvbevidstheden fra
læsningernes tematiske, psykologiske og udenomslitterære/autobiografiske niveau, hvor fokus i forlængelse af Hegel og Sartre er på teksternes identitetsproblematik og intersubjektive kampe,
til også at omfatte teksternes poetologiske niveau. Bachtin bruges
m.a.o. til at bringe anerkendelsesfilosofien i dialogisk kontakt med

Om Makar Devushkin fra Arme mennesker hedder det fx: ”he constantly senses
the ’ill look’ of this other upon him, a glance which is either reproachful or – perhabs even worce in his eyes – mocking (for heroes of the prouder type, the worst
glance another could cast is a compassionate one)” (ibid., 206). Og om Dobbeltgængeren hedder det: ”The novel tells the story of Golyadkin’s desire to do without
the other’s consciousness, to do without recognition by another, his desire to avoid
the other and assert his own self, and what resulted from this” (ibid., 215). Endelig
viser Bachtin, hvordan kældermennesket havner i herre-slave-dialektikkens onde
cirkel i forsøget på at undslippe den andens anerkendelse (ibid., s. 229ff).
60 At dialogiciteten ikke nødvendigvis er noget positivt, men at dialogicitet også
kan forbindes med magt, vold og ressentiment og fører ud i patologiske tilstande,
er ligeledes Aaron Fogels og Michael André Bernsteins næsten sartre-strindbergske
korrektiv til Bachtin (Fogel 1989 og Bernstein 1989).
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værkernes litterære og sproglige form. Den anden har nemlig også
en enorm formskabende betydning for Strindbergs værker. En hovedpointe i afhandlingen er således, at antropologi og poetik, det
eksistentielle og det tekstuelle, bevidsthed og sprog, indhold og form
er intimt sammenvævede størrelse hos Strindberg. Kampen mellem
selv og anden udspiller sig på mange niveauer.
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Hjärnornas kamp
”Alle människor objektivera ju sine medmänniskor, efter sitt sätt att se förstås, somliga i tal, andre i skrift”
August Strindberg, ”Litteraturens fri- och
rättigheter”

”Og selv der, hvor autors sprog ved et
overfladisk blik forekommer at være en
gennemført enhed, der direkte og umiddelbart udtrykker intentioner, – vil man alligevel bag den glatte ensprogede overflade
kunne afdække en prosaisk dybdedimension, en dybereliggende forskelligsprogethed”
Bachtin, Ordet i romanen

Den følgende analyse af vivisektionen Hjärnornas kamp er tænkt som
en indledende modelanalyse, hvor fokus mere ekslusivt, end det er
tilfældet i de øvrige analyser, er på teoridelens antropologiske og
poetologiske problematikker og dermed på afhandlingens overordnede teser. Teksten er oplagt at bruge til at demonstrere relevansen
af og perspektiverne i de netop fremlagte teorier. Dels fordi den på
mange måder er en programtekst for den del af forfatterskabet, denne afhandling er centreret omkring. Dels fordi den forener flere forskellige dimensioner af anerkendelsesproblematikken: Som det
fremgår af titlen har den for det første den intersubjektive kamp som
tema – endda i form af en ren tvekamp med blikket og ordet som de
centrale våben. For det andet giver anerkendelseskampen mellem
selv og anden sig udslag i tekstens form, der på trods af jegfortællerens ihærdige og militante monologiseringsbestræbelser er
indvendigt dialogiseret. For det tredje udspiller der sig pga. det markante selvbiografiske og ideologiske lag i teksten en intersubjektiv
kamp mellem selv og anden på et udenomslitterært plan. Det fremgår
således tydeligt af teksten selv, at forholdet mellem identitet, selv og
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anden er en afgørende førtektuel drivkraft for forfatteri hos Strindberg,
der i kraft af teksternes selvbiografiske dimensioner altid i større eller mindre grad sætter selvet på og i spil. Der poseres for læser og
publikum og tages livtag med andres perspektiver. Det handler om
at dementere andres vrængbilleder, misforståelser og miskendelse og
om at gøre sin sandhed og sit selvbillede gældende over for den anden og dermed i sidste ende også over for sig selv.

Genre
Hjärnornas kamp indgår i en samling tekster, som Strindberg kalder
for Vivisektioner. Samlingen er en blanding af essayistik og novellelignende fortællinger. Strindberg, som op gennem 80’erne var skeptisk over for fiktion, som han nedvurderende kaldte ’konstruktionslitteratur’, karakteriserer selv vivisektionerne som ”en ny högre
utvecklingsform af skönlitteratur” eller som ”Psykologiska Studier”
(Brev 6, 146 og 191). I et brev Strindberg skriver til Edvards Brandes i
forbindelse med arbejdet på selvbiografien Tjänstekvinnans son, giver
han udtryk for sin skepsis på følgende måde: ”litteraturen synes mig
bör totalt emancipera sig från konsten och bli vetenskap. Författarne
måste lära sitt yrke genom att studera: psykologi, sociologi, fysiologi,
historia, politik. Eljes bli vi bara dilettanter!” (Brev 5, 339). Som i
Tjänstekvinnans son er der også i vivisektionen Hjärnornas kamp tale
om ”själsanalys, anatomisk psychologi”, men nu blot på andre (ibid.,
s. 337). Men eftersom teksten er en jeg-fortælling, som tilmed i vidt
omfang bygger på selvbiografisk stof, og eftersom selv og anden altid er tæt sammenvævede hos Strindberg, bliver der i praksis også
tale om et indirekte selvportræt – om en blotlæggelse af fortællerens
skrøbelige selv(identitet).
Vivisektion er en medicinsk term og betyder ’operativt indgreb på et
levende dyr i eksperimentelt øjemed’. Som genrebetegnelse for Hjärnornas kamp er den dobbelttydig: Dels spilles der på et metaplan på,
at der bag fiktionen står levende modeller (jf. Brev 6, 196). Dels belyser den inden for fiktionens rammer forholdet mellem fortælleren og
Schilf, der er opbygget som et forhold mellem eksperimentalpsykolog og forsøgsperson, doktor og patient. Hjärnornas kamp har således
karakter af et videnskabeligt eksperiment eller en psykologisk casestudy, hvor indledningens teoretiske ramme præsenterer hypotesen,
som det efterfølgende eksempel fra virkeligheden skal bekræfte eller
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illustrere.61 Dagbogens skitseagtige, men detaljerede og præcise optegnelser kan i den forbindelse ses som (eksperimental)psykologens
notesbog og er i den forstand med til at give teksten naturalistisk
dokumentareffekt.62
Titlen Vivisektioner knytter an til den franske naturalismes videnskabeligt orienterede menneskestudium med dets medicinske og psykiatriske terminologi. Den samtidige hypnoseforskning og suggestionspsykologi, som øvede stor indflydelse på den franske naturalisme, betegnedes således ofte som en ’psykisk vivisektion’, og ord som
’sjælelig vivisektion’, ’psykologisk dissektion’ og ’sjælelig anatomi’
er modeord hos Flaubert, brødrene Goncourt, Zola og specielt Bourget. Goncourt-brødrene og Zola agiterede desuden for, at litteraturen
gennem ’eksempler’ skulle anskueliggøre teorier. I Vivisektioner er
det netop Strindbergs metode at anskueliggøre sine suggestionpsykologiske teorier gennem en række eksempler, som diagnosticeres
med videnskabelig nøjagtighed. I den forstand kan man se Hjärnornas kamp som en karakterstudie a la naturalismens ’roman expérimental’ (Zola) eller ’roman documentaire’ (Goncourt). Der er da også
mange naturalistiske træk i teksten: Interessen for forbrydelsens patologi og beskrivelsernes fokus på arv og miljø, deterministiske fysiologiske forklaringer (fx ”Kunde så litet styra sina lägra begär, att …”
(29)) og forbryderens fysiognomi (fx 25m, 26n-27ø, 29 og 30-31, 49).
Blikket på mennesket er kort sagt naturalistens indifferente kyniske

Allerede Edgar Allan Poe arbejder i flere af sine noveller med en teoretiserende
ramme – fx i ”The Purloined Letter”. Man kan da også læse Hjärnornas kamp som
en Poe’sk kriminalnovelle, hvor ”stora hjärnan” som Poes detektivgeni Dupin med
analytisk skarpsind og logisk slutningsevne afslører forbryderen Schilf. Strindberg
kendte godt nok ikke Poe, da han skrev Hjärnornas kamp, men da han senere stifter
bekendtskab med ham, føler han straks et nært slægtskab med ham og påpeger
endda selv, hvordan han med bl.a. Hjärnornas kamp har ’anticiperet’ Poe (jf.
Lindström 1952, 192f.). Det er i øvrigt ikke blot Poe, Strindberg mener at anticipere
med Hjärnornas kamp, men også Nietzsche, som han også først senere stifter bekendtskab med (Brev 8, 26 )
62 Dagbogsformen og understregningen af det intentionelle i forløbet – ”Därpå
planerade jag en fälttågsplan med full avsikt att tilintetgöra honom och studera
honom” – leder dog også ens tanker hen på en anden berømt dagbogsskriver og
eksperimentalpsykolog/sjælsvivisektor, nemlig Kierkegaards Johannes Forføreren.
I modsætning til Johannes Forføreren har Strindbergs vivisektor dog langtfra
samme kontrol over sit forsøgsobjekt.
61
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blik på ’la bete humaine’, som det fx tydeligt fremgår af følgende:63 ”I
det samma lyftes de väldiga mustascherna, han log, och jag såg för
första gången en liten smal käk med en råttas små tänder. Jaså, du är
bara en gnagare, tänkte jag; det var därför du inte blev något stort
ministerrovdjur. Sen dess narras jag aldrig av ögonbryn och mustascher, utan gör som hästhandlarn: ser djuret på tänderna. Schilf hade
två stora breda mejslar i överkäken som en gorilla. Ett rovdjur, tänkte
jag, som även gärna äter frukt. Ett osällskapligt, ondlynnat djur, som
går ensam i skogen” (31). Den etisk indifferente tilgang til medmennesket ses ligeledes i følgende konstatering: ”som en av oss måste
falla, föll han, emedan han var den svagare, vilket jag icke rådde för”
(25). Som det fremgår af første citat, er der dog tale om en nærmest
parodisk, ja grotesk karnevalistisk udgave af naturalismen. Ved at
inkarneres i en fiktiviseret jeg-fortæller mister den naturalistiske ideologi og metode desuden sin autorale autoritet, sin teoretiskabstrakte objektivitet og finalitet. Der er ikke længere tale om en objektiv tredjepersons sandhed, men om en personaliseret subjektiv
sandhed, og som sådan også om en dialogiseret og dialogiserbar
sandhed (herom senere).
Genreforholdet er dog på trods af den overordnede tendens, hvor
teksten placerer sig i spændingsfeltet mellem videnskabeligt casestudy (’psykologisk studie’) og naturalistisk fiktion, uklar. Andre
genrebetegnelser konkurrerer hermed: Læst biografisk antager den
karakter af smædeskrift. I de lange passager, hvor økonomiske forhold, Marx og Bebel diskuteres, får teksten et essayistisk og agitatorisk præg og kommer til at pege bagud mod det tidlige 80’er forfatterskabs brandesianske debatlitteratur. Endelig kan teksten, som det
skal ske her, læses som en apologi – fiktiv eller autobiografisk. Fortælleren kredser igen og igen om behovet for at befri sig for sin
skyldfølelse over at have begået ’sjælemord’ på Schilf – ved den offentlige faderskabsafsløring, ved beskyldningerne om tyveri, ved sit
psykologiske eksperiment og på et metaplan ved at fortælle/udgive
den foreliggende historie.64 På et metaplan bliver tekstens funktion

I den forstand er fortælleren ideologisk beslægtet med Doktor Borg i Röda Rummet, der betragter mennesket som et geologisk præparat, og med Intendent Borg i I
havbandet, der ligeledes har en eksperimentel tilgang til sine medmennesker.
64 Teksten begynder med en udtalelse om, at han ”gick med samvetskval, såsom
om jag mördat”, men ”att det endast var självförsvar” (25). Den efterfølgende emfatiske benægtelse af egen skyld i forbindelse med afsløringen af faderskabet –
”nödgats göra”, ”mot min vilja”, ”kunde ej hjälpa det” – tyder ligeledes på skyld63
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således at befri fortælleren/forfatteren for sin skyldfølelse og desuden afværge det billede af sig selv som svag, neurotisk og uretmæssig mistænksom, som han frygter, Schilf/Steffens vil tegne af ham i
offentligheden, og som blot yderligere vil cementere det billede, hans
egen kone allerede har forsøgt at tegne af ham.65 Historien skal overbevise læseren og ham selv om det falske i dette billede og vise hans
udvikling fra midlertidig svaghed til styrke, fra afhængighed til autonomi og fra gældbetynget til skyldfri. Det apologiske metaperspektiv er naturligvis særlig iøjefaldende og perspektivrigt, hvis
teksten læses (selv)biografisk, hvilket kan være svært ikke at gøre i
kraft af tekstens slet skjulte biografiske baggrund (herom senere).66
Læst biografisk kommer teksten nemlig også til at fungere som et
selvportræt. Den kommer til at indgå som led i Strindbergs pågående
litterære selviscenesættelse og får derved en performativ funktion, en
illokutionær kraft.67 Paranoid og hypersensibel, som han var, føler
han sig konstant truet af den anden. I Tjänstekvinnans son taler han fx
igen og igen om sin ”känslighet för tryck” og om sin konstante afhængighed ”av andras svajande opinion” (SV 20, s. 15). Han må derfor også konstant kæmpe for at eksistere ’for-sig’, sætte sit eget selvbillede igennem over for den andens degraderende, fremmedgørende og objektiverende blikke og ord. Syndefaldet er for Strindberg, at
der som berømt og selvpromoverende forfatter ikke findes nogen
’back stage’, hans liv og værk foregår ’on stage’, og han må derfor
følelse (ibid.). Skyldfølelsen viser da også hele tiden sit ansigt. Han indleder således modvilligt brevkorrespondancen, fordi han føler ”ett behov att gottgöra vad
jag måst i det offentliga grymma livet tillfoga en privatperson” (26). Og senere
hedder det videre: ”Jag kände en grym skuld til denna unga man […]. Jag ville
gagna honom och begagna honom, alltså en gång kunna skiljas vid honom och
vara kvitt, ty jag plågades själv av skuld till andra och besvärades av att andra
voro mig skyldiga något” (37). Endelig hedder det besværgende i slutningen: ”En
skuld var betalad och vi voro kvitt, om de njutningar och lärdomar jag bestått honom kunde uppväga den smärta jag tillfogat honom, vilket var sannolikt, da han
föreföll högst okänslig” (49).
65 Parallellerne til En dåres försvarstal er markante. Som nævnt tidligere hævder
alteregoet Axel således i En dåres försvarstal, at bogen bl.a. er skrevet for at modarbejde og dementere de historier og myter, som konen har sat i omløb.
66 Som påpeget ovenfor markerer Strindbergs genreangivelse også det problematiske i helt at afskrive virkelighedsreferencen.
67 Behschnitt 1999 undersøger indgående, hvorledes både Strindbergs fiktive og
autobiografiske tekster bidrager til konstruktionen af en ’autorfigur’. Også Robinson 1986, Dahlbäck 2004 og Stounbjerg 2005 har meget at sige om Strindbergs litterære selviscenesættelse – Dahlbäck i Strindbergs breve, Stounbjerg i hans selvbiografier og Robinson ligesom Behschnitt i både hans fiktive og autobiografiske tekster.
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konstant posere for offentligheden i forsøget på at indprente den sit
selvbillede og selv sætte sit perspektiv. Med skriftens suggestive
magt og objektiverende kraft skal de andre påtvinges eller, om man
vil, forføres til at godtage (anerkende) hans selvbillede og derigennem også afvæbne den trussel, de udgør mod hans selvopfattelse.
Eller udtrykt i Strindbergs egen metaforik: Han må befrugte den anden med sin sæd og således gøre den anden til sin livmoder.68
Jeg skal i det følgende afsnit nærmere indkredse denne identitets- og
anerkendelsesproblematik, som skrivningens førtekstuelle drivkraft
hos Strindberg.

Selvbiografi og den anden. Hjärnornas kamp som
(selv)biografisk akt
Som det fremgår af metaforikken ovenfor, er det for Strindberg ligesom for Hegel væsentligt, at selvbevidstheden får et ydre udtryk, en
ydre ekspression. Som vi så i Hegel-kapitlet, kan selvbevidstheden
nemlig kun herigennem få objektiv eksistens, og kun således kan
selvbevidstheden vende bekræftet tilbage fra sin andethed. At
Strindberg som Hegel opererer med en ekspressiv antropologi fremgår også tydeligt af følgende hegelske refleksion fra ”En tvivlares
Anteckningar”, som Strindberg var meget opsat på skulle indgå i
Tjänstekvinnans son, men som ikke blev trykt. Citatet viser samtidig,
at Strindberg betragter kunst som en primær måde at give selvbevidstheden et objektivt ydre udtryk:
”Den grekiska anden levde i ett och i harmoni med naturen –
hade ännu icke fördjupat sig i sig själv – när detta behov först
uppstod och anden vaknade gick han icke ändå in i sig utan ville
se sig själv objektiv – se sitt inre lagt i dagen genom en annan –
sina tankar känslor osv analyserade av en annan – på ett skönt

Jeg spiller på Strindbergs metaforik i et brev til Birger Mörner, hvor han taler om
Ibsens Hedda Gabler: ”Ser Du nu att mina frön har fallit i sjelfva Ibsens hjernkapsel
– och grott! Nu bär han på mina semina och är min uterus! Det är Wille zur Macht,
och min lustkänsla att sätta andras hjernor i molekularrörelse!” (Brev 8, 205). Eller
som det hedder i et brev til Edward Brandes, efter Georg Brandes har introduceret
Nietzsche for ham: ”Emellertid mitt aandsliv har i sin uterus mottagit en förfärlig
sädesuttömning af Friedrich Nietzche, så att jag känner mig full som en hynda i
buken” (Brev 7, 112).
68

81
Hjärnornas kamp
_____________________________________________________________
sätt – då älskade han teatern och dramatiken uppstod” (SV 21, s.
257).
Strindberg overtager dog selv den andens rolle som analyserende
forfatter og bearbejder og former selvet i forskellige konstellationer i
værk efter værk. Den selvbiografiske skriven er nemlig ikke blot den
kyndige dramaturgs selviscenesættende og beregnende poseren,
men også en eksistentiel proces, hvor Strindberg ved at objektivere
sig i skriftens andethed forsøger at opnå den begærede ydre ekspression og selvbekræftelse, som han ikke kan opnå i den intersubjektive
interaktion med den anden.69 Skriften bliver, som Robinson rammende udtrykker det, ”an onanistic retreat that rescues him from the
coition of spoken discourse” (Robinson 1986, s. 72). På samme måde
som slaven hos Hegel trods herrens manglende anerkendelse gennem arbejdet opnår en ydre manifestation og selvbekræftelse, således
kan Hjärnornas kamp, hvis man betragter den som en selvbiografisk
tekst, altså ses som et forsøg på at bekræfte sin selvopfattelse trods
Schilfs/Steffens manglende anerkendelse af ham som overlegen ”stora hjärna”, dvs. som et forsøg på gennem sin egen skabende subjektivitet at bringe den ydre verden til at spejle selvet.
I overensstemmelse med min hegelske udlægning af forfatteriets
funktion hos Strindberg er Sartres analyse af skabelse, heriblandt
æstetisk skabelse, i L’être et le néant – en analyse, der tydeligvis er
påvirket af Hegels analyse af arbejde. Skabelse er således ifølge Sartre udtryk for et begær efter at syntetisere selv og ikke-selv, værenfor-sig og væren-for-anden (Sartre 1992, 314, 735-37 og 752f.). Ved at
indprente sin subjektivitet i noget ydre og derigennem gøre det ydre
til ’sit’ vil den skabende gøre sig til herre over sin objektive eksistens.
Da jeg’et nemlig har skabt objektet, kan det i denne andethed se sig
selv som sin egen årsag, sit eget fundament. Gennem skabelsen har
det tilsyneladende opnået at få en objektiv eksistens, som er identisk
med dets væren-for-sig, og som det derfor kan spejle sig i. Det har
m.a.o. opnået den eftertragtede guddommelige i-sig-for-sig-væren.
Problemet er dog, at så snart objektet er skabt, glider det ud af skaberens kontrol, og at det nødvendigvis må gøre det, hvis det skal have
objektiv eksistens: ”in the creative act I look into the very heart of
what I create – for what I create is me – and yet what I create opposes
At Strindberg ikke i de intersubjektive forhold opnår den andens anerkendelse af
sin selvbevidsthed, fremgår tydeligt af Tjänstekvinnans son, hvor miskendelse er et
centralt tema.
69
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itself to me by closing in on itself in an affirmation of objectivity”
(ibid. 314).70 I sit tidlige og meget sartreske værk Author and Hero in
Aesthetic Activity (1924) er Bachtin inde på lignende tanker. Den unge
Bachtin skelner således mellem en finaliseret æstetisk værensmodalitet, som opfattes som en ”I-for-the-Other” position, og en åben etisk
værensmodalitet, som beskrives som det levede livs ”I-for-myself”
position (og som nøje svarer til Sartres ’for-sig-væren’).71 Eftersom de
to værensmodaliteter for Bachtin ligesom for Sartre er radikalt forskellige og uforenelige, opstår der et problem, når vi har at gøre med
selvbiografiske tekster, hvor der er sammenfald mellem det levede
livs jeg (det etiske subjekts), det skabende jeg (det æstetiske subjekt)
og det skabte jeg (det æstetisk objekt):
“But in this act of self-objectification I shall never coincide with
myself – I-for-myself shall continue to be in the act of this selfobjectification, and not in its product […]. I am incapable of fitting all of myself into an object, for I exceed any object as the active subiectum of it” (ibid., s. 38)
“Aesthetic self-activity always operates on the boundaries (form
is a boundary) of a life-experience-from within – operates at those
points where this life is turned outward, where it comes to an end
(in space, time, and meaning) and another life begins, that is,
where it comes up against a sphere of self-activity beyond its
reach – the sphere of another’s self-activity” (Bakhtin 1990, s. 85).72
Som vi skal se i den følgende analyse af Hjärnornas kamp, er det selvbiografiske forsøg på at spejle sig i skriftens andethed dog også på
anden vis problematisk. For også i kunsten beror anerkendelsen i

Jf. også Robinson 1986, s. 31 og 118-19, som sammenvæver den selvbiografiske
problematik med Marx’ Hegel-inspirerede teori om fremmedgjort arbejde og om
det færdige produkts dominans over producenten.
71 Skønt en dialogisk forfatterposition, som Bachtin argumenterer for i Dostojevskijbogen, kan ophæve eller rettere mindske forfatterens objektivering og finalisering af helten, så kan den dog naturligvis ikke hindre tekstens, som er den problematik, jeg her forsøger at indfange. Se note 304 for en redegørelse for forskellen
mellem den unge og modne Bachtins syn på det æstetiske.
72 Bachtin taler om ‘en andens selv-aktivitet’, fordi det æstetiskes objektiverende og
finaliserende blik altid vil være et ydre blik, der har den andens bliks struktur.
Bachtin hævder derfor også, at ”the subiectum of lived life and the subiectum of
aesthetic activity which gives form to that life are in principle incapable of coinciding with one another” (ibid., s. 86).
70
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sidste ende på den andens frie subjektivitet – nemlig på læseren, som
er den instans, der blæser nyt liv i tekstens objektiverede materialitet.73 Så snart Strindberg afslutter teksten, har han ikke længere kontrol over den. I tekstens andethed bliver den skrivende selv skrevet,
fanget i et væv af narration, sprog, genre, metaforer, myter etc. Det
billede, som teksten reflekterer tilbage til ham, er ikke længere af en
levende og fri subjektivitet, men et tingsliggjort eller forstenet objekt,
som eksisterer uafhængigt af forfatteren, og som det er op til læseren
at revitalisere. Denne problematik indfanges fint af Strindberg i indledningsdigtet til Sömngångarnätter på vakna dagar:
Vid avenue de Neuilly
Där ligger ett slakteri,
Och när jag går till staden,
Jag går där alltid förbi.
Det stora öppna fönstret
Det lyser av blod så rött,
På vita marmorskivor
Där ryker nyslaktat kött.
I dag där hängde på glasdörrn
Ett hjärta, jag tror av kalv,
Som svept i goffrerat papper
Jag tyckte i kölden skalv.
Då gingo hastiga tankar
Till gamla Norrbro-Basarn,
Där lysande fönsterraden
Beskådas av kvinnor och barn.
Där hänger på boklådsfönstret
En tunnklädd liten bok.
Det är ett urtaget hjärta
Som dinglar där på sin krok.
(SV 15, 165).
Forsøget på at ekskludere den anden, på at betragte forfatteri som en
vej til selv-ekspression uden om den andens truende blik og frie sub-

73

Jf. også Sartre 1966b
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jektivitet, er altså dømt til fiasko, da litteratur også er en kommunikativ handling. Det udtagne hjerte er netop fordømt til at betragtes af
kvinder og børn. Som Bachtin – meget a pro pos “Hjärnornas kamp”
som apologi – udtrykker det i “Toward a Reworking of the Dostoevsky Book”: “Justification cannot be self-justification, recognition
cannot be self-recognition. I receive my name from others, and it exists for others” (Bakhtin 1984, s. 287-88).
Dette er præcist også grunden til, at Derrida vil erstatte autobiografiens ’auto’ med ’oto’, den andens ører. Derrida definerer således selvbiografien som en kontrakt eller kredit, der skal opfyldes eller indfries af den anden:
“the signature becomes effective – performed and performing –
not at the moment it apparently takes place, but only later, when
ears will have managed to receive the message. In some way the
signature will take place on the adressee’s side […] it is the ear of
the other that signs. The ear of the other says me to me and constitutes the autos of my autobiography. When, much later, the
other will have perceived with a keen-enough ear what I will
have addressed or destined to him or her, then my signature will
have taken place. […] Every text answers to this structure. A text
is signed only much later by the other. And this testamentary
structure doesn’t befall a text as if by accident, but constructs it”
(Derrida 1985, s. 50-51).74
Derfor kaster den selvbiografiske tekst altid sideblik til læseren og
bliver derved indvendigt dialogiseret. Som Bachtin siger: ”Every literary discourse more or less sharply senses its own listener, reader,
critic, and reflects in itself their anticipated objections, evaluations,
points of view” (Bakhtin 1984, s. 196). Derfor foregår i teksten “a
battle of voices, evaluations, points of view” (ibid., s. 236) Dette gælder ikke mindst apologien, som altid er henvendt til nogen, som selvet vil forsvare sig over for. Som vi skal se, kan den monologiske fortællediskurs i Hjärnornas kamp da også opfattes som et bolværk mod
den anden og markerer dermed paradoksalt nok indirekte selvets og
tekstens bundethed til og afhængighed af den anden. OmdrejningsDerrida finder dog Nietzsche – ligesom også Freud og Kierkegaard – særlig interessant, fordi han i eget navn og med egen biografi er fuldt tilstede og engageret i
sine tekster med de farer, der er forbundet hermed (ibid. s. 6). Dette er i høj grad
også tilfældet med Strindberg.
74
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punktet i den følgende analyse af Hjärnornas kamp er netop problematikken om ’den andens’ formende betydning for selvet og teksten.

Biografisk irreversibilitet
Inden vi går over til selve analysen, vil jeg dog sige et par ord mere
om det selvbiografiske, som så åbenlyst trænger sig på i en tekst som
Hjärnornas kamp. Steder, tid, personer og begivenheder har således en
slet skjult biografisk baggrund. Fortælleren er Strindberg selv, Schilf
er Gustaf Steffen, som i 1886 var Strindbergs assistent på den rejse
som tilvejebragte materialet til det sociologiske og etnografiske essay
Blandt franska bönder – del af et stort anlagt videnskabeligt projekt om
”bondefrågan i Europa”, som den på det tidspunkt Rousseauinspirerede og agrarsocialistiske Strindberg havde planer om at realisere. Jeg vil ikke opridse alle de biografiske detaljer, som viser den
minimale forskydning og maskering af personer, steder og begivenheder, men lade det stå ved disse helt overordnede identificeringer,
da det væsentlige i denne sammenhæng ikke er hvad, der præcist
refereres til, men at der refereres.75 Det centrale er referencehandlingens eksistentielle, socialantroplogiske og poetologiske funktion og
betydning – ikke på positivistisk biografisk vis at identificere referenten og vurdere dens objektive validitet. Biografien har således både
en poetologisk betydning som kras og chokerende realisme-effekt76
og en eksistentiel og socialantropologisk funktion, som det gerne
skulle være fremgået af ovenstående refleksioner.
Jeg skal heller ikke gå nærmere ind i den teoretiske problemstilling
om forholdet mellem auto, bio og graphé, mellem fakta og fiktion,
referencialitet og retoricitet, som i forlængelse af nyere litteraturteoris interesse for disse problemstillinger allerede har været omdrejningspunktet for flere vægtige værker i den nyere Strindbergforskning.77 Væsentligt at fastslå er imidlertid, at når Strindberg i
Dette er Per Stounbjergs pointe omkring den (selv)biografiske referentialitet, som
jeg fuldt ud tilslutter mig (jf. Stonbjerg 1988 og 2005). En detaljeret gennemgang af
den biografiske baggrund kan findes hos Lindström 1952, s. 165ff.
76At det biografiske hos Strindberg bl.a. indgår som led i en realistisk poetik fremgår tydeligt af polemikken mod Zola i forordet til Tjänstekvinnans son, hvor det
selvbiografiske tjener til at overgå naturalismens ’document humaine’ i realisme og
videnskabelighed (SV 20, s. 373).
77 Robinson 1986, Behschnitt 1999 og Stounbjerg 2005. Fælles for disse værker er en
mere reflekteret og litterær omgang med biografien end i den oprindelsesfikserede
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værker som Hjärnornas kamp så emfatisk påkalder sig biografisk opmærksomhed, er det at ignorere dette at gøre vold mod teksten og
overse såvel væsentlige tekstfunktioner (og de problemstillinger, der
er knyttet hertil) som væsentlige dele af Strindbergs poetik, af tekstens æstetiske strategi. Man gør kort sagt teksten mere fattig og
stueren. Bevidstheden om at Hjärnornas kamp på trods af åbenlyse
litterære forskydninger og stiliseringer har en biografisk baggrund,
gør således unægtelig tekstens udfald og beskyldninger mod Schilf
mere chokerende, grove og perfide, ligesom det gør teksten mere
gådefuld og ufikserbar, og giver den mere kant og nerve at vide, at
der er tale om et selvportræt. Desuden åbner den biografiske viden
op for en selvbiografisk identitetsproblematik som den, jeg ovenfor
har redegjort for, ligesom den generelt kan være med til at åbne ens
øjne for eller i det mindste skærpe ens blik for tekstens identitetsproblematik, som vi skal se i næste afsnit.
Pointen er, at har man blot et minimalt kendskab til Strindbergs biografi, må man gøre vold på sig selv for ikke at se det biografiske.
Man må påføre sig æstetiske skyklapper. Jon Helt Haarder introducerer termen ’biografisk irreversibilitet’ for dette fænomen:
”Allerede de russiske formalister havde blik for, at også den formalistiske tekstanalyse i visse tilfælde må regne forfatteren for en
del af teksten, nemlig når teksten spiller på læserens viden om
forfatteren. Jeg foreslår termen biografisk irreversibilitet som betegnelse for det fænomen, at biografiske problemstillinger ikke lader
sig holde ude af tekstanalysen. I en lang række tilfælde vil læseren implicit eller eksplicit vide noget om forfatteren eller karakteog enstrenget kausalt tænkende biografiske positivisme, der har præget specielt
den svenske Strindberg-forskning. De insisterer i stedet på et komplekst og dynamiskt vekselvirkningsforhold mellem liv og litteratur. Det samme kan siges om
Olof Lagercrantz’ indflydelsesrige Strindberg-biografi (Lagercrantz 1979). Endelig
bør også nævnes indledningskapitlet ”A Life on Stage” og infernokrisekapitlet
”The Guinea Pig” i Evert Sprinchorns hovedværk Strindberg as Dramatist (Sprinchorn 1982, kapitlerne oprindeligt publiceret i hhv. 1967 og 1976). Sprinchorn havner dog nærmest i den modsatte grøft af biografismen med sin radikale tese om, at
Strindberg ”made his life into a work of art” (ibid., s. 2). Selv de store personlige
kriser omkring En dåres forsvarstal og Inferno opfattes således som nøje iscenesatte
psykologiske eksperimenter udført af ”the actor-scientist” og ”planned by a master
dramatist” (ibid., s. 2 og 6). Strindbergs liv fungerer ifølge Sprinchorn som et eksperimenterende laboratorium, der skal berige hans litterære fond. I den forstand
bliver livet et produkt af litteraturen og ikke som i biografismen litteraturen et
produkt af livet.
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rerne i teksten, som med eller mod læserens vilje spiller med i
læsningen. Biografisk irreversibilitet er for så vidt en specifik og
tilsyneladende overset del af Gadamers begreb om virkningshistorie. Hos de professionelle læsere, der ofte i sagens natur ved
meget om forfatterne, kan udelukkelsen af biografisk viden ligefrem få karakter af en – ofte helt nødvendig – fortrængning, en
udøvelse af biografisk epoché. Fravalget af forfatteren sker som
en viljeshandling motiveret af metodologiske hensyn, men fravalget sker vel at mærke inden for en biografisk problemstilling:
det er der, men skal det med? Der kan være meget gode grunde
til at fortrænge, som vi ved fra Freud, men dermed ophører det
fortrængte som bekendt ikke med at eksistere” (Haarder 2004, s.
31).
Helt Haarder interesserer sig mere specifikt for tekster som fx Hjärnornas kamp, hvor forfatteren eksplicit arbejder med den privatbiografiske reference, og hvor pointen er, at forfatteren ikke entydigt
fungerer ”som manden eller kvinden bag værket, men som kvinden
eller manden foran værket” (ibid.). Helt Haarder kalder denne kunstneriske metode eller strategi ’performativ biografisme’:
”En række forfattere og kunstnere arbejder med den selvbiografiske reference uden entydigt at rekurrere til den velkendte manden-bag-værket-formel […]. Hvad jeg kalder performativ biografisme blotlægger ikke en latent og autentisk livshistorie som værkets oprindelse, men bruger selvbiografiske stumper som en kras
realismeeffekt på et lærred spændt ud mellem kvinden bag værket, kvinden foran værket og fiktionen” (ibid. s. 28).
Således også hos den altid poserende Strindberg. Biografien har altså
ikke nogen privilegeret status i Hjärnornas kamp, men spiller med
som en blandt flere æstetiske faktorer. Hos Strindberg finder man
ingen l’art pour l’art holdning, og man kan ikke hengive sig til en
kontemplativ æstetisk nydelse á la Kants ’interesseløse velbehag’.
Strindbergs tekster er ikke interesseløse, heller ikke Hjärnornas kamp.
Som allerede nævnt indgår den som led i en pågående selvmytologisering og som bolværk mod den andens truende blikke og ord.
At vi fra poststruktualismen har lært, at forfatteren ikke har total
kontrol over sin tekst – ikke er dens autor-itative oprindelse – behøver altså ikke lede til konklusionen, at forfatteren er overflødig og
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metafysisk suspekt og derfor bør dræbes. Med Nietzsche kunne man
også gå den modsatte vej af poststruktualismen og hævde at vejen
ud af den transcendentale sump, af den onto-teologiske egologi, ikke
blot er at materialisere værk- og erfaringsbegrebet, men også at humanisere det ved at indskrive biografien og det begærende subjekt,
ved at insistere på forbindelsen mellem forfatter og værk, subjektivitet og sandhed (Burke 1998, s. 113f.). På denne måde bliver forfatterog værkbegrebet nemlig også relativeret, medieret, perspektivisk,
situeret, historiseret, kontekstualiseret etc. Forfatteren og den biografiske reference bliver ikke som i den positivistiske biografisme en
normativ og lukkende transcendent instans – dvs. den udenforstående og objektive målestok med hvilken, man måler sin fortolkning –
men derimod en subjektiv og immanent instans, der snarere fungerer
som et usikkerhedsprincip i teksten. At indskrive det biografiske
subjekt i teksten multiplicerer nemlig tekstens funktioner – gør den
overdetermineret og svær at afgrænse og kontrollere. Burke taler om,
at det ”multi-determines the scene of its writing” (Burke 1998, s. 190).
Der er tale om en redistribuering eller decentrering af den autoriale
subjektivitet til et tekstuelt rum, som det ikke fuldt ud behersker –
ikke et totalt fravær.
Bag modstanden mod forfattersubjektet ligger en model for tekstuel
autonomi og simplificitet, som forsøger at holde livet på afstand.
Nærheden mellem liv og værk, principperne for deres adskillelse og
interaktion, ignoreres. Det er som om livet opfattes som noget, der
forurener værket – som om fortidens ureflekterede, oprindelsesfikserede og kausalt tænkende biografiske positivisme har slettet forbindelsen mellem auto, bio og graphé. Man kan dog skelne mellem at
argumentere ud fra og med det biografiske og selvbiografiske. Biografien skal naturligvis ikke determinere og lukke vores tekstforståelse,
men kan bruges som ét led i beskrivelsen og forståelsen af tekster –
akkurat på samme måde som den historiske kontekst kan. Forfatterens liv er ikke nødvendigvis kontingent – noget som uden videre kan
reduceres eller udstødes som irrelevant, fremmed, inkongruent eller
af mindre værd i læsningen af tekster. Det vanlige argument for autonomiæstetikken er, at man ved at appellere til den biografiske referent importerer fænomener fra en sfære til en anden, hvor den altså
siges at være irrelevant, men hvad så med tekster som Hjärnornas
kamp, der selv inkorporerer det autobiografiske som en del af dets
dramaturgi, således at vi har at gøre med en teatralsk tekst, der iscenesætter sig selv inden for en biografisk scene?
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Fortællerens indre identitetskamp: Hjärnornas kamp som eksorcistisk selvopgør og performativ bekendelse
På det tidspunkt Strindberg skriver Hjärnornas kamp, har han netop
lagt sine tidligere socialistiske og demokratiske anskuelser bag sig til
fordel for mere intelligensaristokratiske synspunkter bl.a. inspireret
af lægen og journalisten Max Nordau, som sammenkoblede Bernheims moderne suggestionspsykologi med intelligensaristokratiske
tankegange. (Strindberg kendte endnu ikke Nietzsche). Schilf repræsenterer således synspunkter, som Strindberg først lige var begyndt
at bevæge sig væk fra på det tidspunkt, rejsen, der danner baggrund
for teksten, fandt sted. Læst selvbiografisk kan teksten derfor ses
som et eksorcistisk selvopgør og en performativ bekendelse. Herved
tydeliggøres det, at der ikke så meget er tale om en psykologisk
magtkamp mellem ”stora hjärnan” og automathjernen (”Dresdenspeldosan”), således som teksten forsøger at fremstille det, men om
en identitetskamp i fortælleren selv; en identitetskamp, hvor fortælleren har behov for at konsolidere sin nyvundne identitet som ”stora
hjärna” ved at opnå den andens anerkendelse heraf – den anden forstået i første omgang som Schilf/Steffens og i anden omgang som
læseren. At der langt hen ad vejen er tale om et selvopgør forklarer
også intensiteten og det voldsomt affektladede i fortællerens opgør
med Schilf. Tolkningen understøttes ligeledes af, at det er muligt at
se Schilf som en (delvis) dobbeltgænger, som en objektivering af en
side af fortælleren selv.78 Sandsynligvis med intertekstuel reference
til H. C. Andersens Chamisso-inspirerede eventyr ”Skyggen” omtaler fortælleren således Schilf som ”mannen utan skugga”, hvis jeg
han har ædt op, ligesom han fortæller om, at han, når han sidder på
balkonen, ”ser hans långa mörka figur spöka därnere” (37). I det hele
taget er der adskillige spejlinger Schilf og fortælleren imellem. Stort
set alle de træk, som fortælleren tilskriver Schilf, og som fungerer
som bevis på, at Schilf tilhører den kategori af mennesker, fortælleren kalder ”typen Meyer”, og som Strindberg i en anden vivisektion
kalder ”de små”, passer nærmest bedre på fortælleren selv end på
Schilf. Typen Meyer karakteriseres således som en vampyrisk ”exploatör”, som dogmatisk og steril, som ”full av sig själv till den grad
att han aldrig såg andra, aldrig hörde andra, aldrig tilltalade andra
78

Jf. også Stounbjerg 1988, s. 61.
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än dem han vädrade gagn av”, som ”individualist till ytterlighet,
hatfull, hämndgirig, rå, osociabel”, og endelig som styret af ”sina
lägre begär” (29). Samtlige karakteristika synes uden videre at falde
tilbage på fortælleren selv: Hans beskrivelse af sit forhold til Schilf er
således præget af en vampyr-, kannibalisme-, snylter- og debit-kredit
metaforik (fx 37, 44, 45 og 49). Ligeledes fremgår det flere steder eksplicit, at fortælleren i sin omgang med Schilf styres såvel af sit begær
som af utilitaristiske nyttehensyn.79 Han fremstår åbenlyst som hadefuld, hævngerrig, rå og asocial, ligesom også han er individualist til
fingerspidserne og så fuld af sig selv og sine psykologiske teorier, at
han er ude af stand til at se Schilf som andet end exemplum i en på
forhånd fastlagt fortælling, hvorved Schilf blot bliver fortællerens
projektionsbillede: Da fortælleren et sted har svært ved at ”framkalla
hans bild”, hedder det således også: ”Han stärker verkligen mina och
filosofens meningar om en tabula rasa, och nu sedan han är nytvättad,
känner jag en stark lust att skriva med min stil på hans plån. Min själ
vill adoptera honom, sluka honom, och han skall bli min vasall”
(37).80 Fortælleren ønsker egentligt blot at se og høre sig selv: ”Mina
ägg ligga i hans hjärna och mina tankar flyga ut, medan han blir allt
tommare. Han talar nu som jag; han begagnar min ordrepertoar,
mina skämt, mina bevingade ord” (44). Ligeledes demonstrerer hans
monologiske diskussions- og fortællepraksis tydeligt hans manglende evne til at høre andre. Man kan sige, at fortælleren på denne måde
nærmest automatisk – instinktivt – reproducerer sine autoriteter
Charcot og Bernheim, på samme måde som Schilf ifølge fortælleren
reproducerer og afstiver sig med Marx og Bebel. Og på samme måde
som fortælleren over for Schilf demonstrerer selvmodsigelserne i
Marx’ og Bebels teorier, kan læseren demonstrere det selvmodsigende i fortællerens bernheimske teser: Både første møde med Schilf og
hans senere hypotese om, at hans hidtidige nervesvaghed blot skyldes ’indbildningssygdom’ forårsaget af konens suggestion (45), viser
fx tydeligt, at han er yderst modtagelig for suggestion og dermed
ligesom Schilf må høre til den bernheimske kategori af mennesker,
som fortælleren i indledningen sammenfatter i kategorien ”hjärnor
[…] på en lägre utvecklingsgrad” (24). Fortællerens hjerne forekommer da også ganske steril i diskussionerne med Schilf. På nihilistisk
”Jag […] kände ett gränsløst begär att övervinna honom” (28), ”jag är besatt av
honom” (37),”jag känner en stark lust att skrive med min stil på hans plån” (37);
”Vidare erfor jag ett starkt begär att studera honom och draga gagn av de plågsamme förstudier, jag nedlagt på honom” (37).
80 Mere herom s. 94f. nedenfor.
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vis rykker han blot ned, men sætter intet positivt i stedet. I virkeligheden er det måske slet ikke Schilf, men fortælleren, der er en tabula
rasa. Måske har opgivelsen af hans tidligere anskuelser gjort ham
”hopfallen och tom som en rock upphängd till piskning” (37). Måske
hans angrebslystne nihilistiske attitude i samtalerne med Schilf blot
er et forsøg på at kamuflere sin indre tomhed – en tomhed, der netop
viser sig i hans behov for at suge næring og kraft fra Schilf.81 I det
hele taget har hans argumentationsmåde i deres samtaler slående
ligheder med Erasmus Montanus’ selvhævdende og tomme sofisterier. Et sted beviser fortælleren således, at det er ubevist, at jorden er
rund (43)! Både hos fortælleren og Montanus bunder disse selvhævdende sofisterier tilsyneladende i et behov for at afstive deres skrøbelige identitet ved i en paradoksal dialektisk dobbeltbevægelse at afgrænse sig fra den anden, men samtidig derigennem opnå den andens beundrende anerkendelse.
Som det fremgår, fremstår fortælleren på ingen måder som en uberoende, skabende, givende, rationel, nøgtern og objektiv ”stora hjärna”
og dermed som Schilfs dialektiske modpol. Han er yderst påvirkelig
og skrøbelig, i påfaldende grad bundet til og afhængig af Schilf ligesom han også i påfaldende grad er styret af ressentimentsfølelser
(hævnbegær og had). Ligeledes er hans såkaldte videnskabelige typologisering mindst lige så generaliserende, som han beskylder
Schilfs samfundsteorier for at være (35). Faktisk har den mere karakter af poetiske analogi end af videnskabelig klassificering. Snakken
om udveksling af nervkraft har heller ikke noget med videnskabelig
psykologi at gøre, men er ren mesmerisme (jf. Lindström 1952). Endelig er han på trods af sin gentagne forsikring om sit storsind temmelig nøjeregnende, hvad ikke blot hans monomane fokus på sin
generøsitet vidner om (27, 38-39, 41 og 44), men også hans afsluttende ”analyse” af Schilf (45-46) samt hele debit-kredit retorikken. Læst
som eksorcistisk selvopgør og performativ bekendelse er Schilf
nærmest at forstå som en slags ekspressionistisk ”Ausstrahlung des
Ichs” – et greb Strindberg senere udvikler fuldt ud i omvendings- og
bekendelsesdramaet Till Damaskus I. Snarere end at fremstille en intersubjektiv magtkamp kommer teksten i den forstand til at gestalte

”jag känner mig alltmer upplivad, och dess mer ju tröttare han är” (44); ”min
energi synes tilltaga med hans inträdande svaghet. Skulle det vara möjligt, att man
kan ta nervkraft ur en annan?”(45).

81
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en indvendigt dialogiseret selvbevidstheds sociale identitetskamp.82
Den intersubjektive kamps heftighed beror således på, at fortælleren
ser sit tidligere og nu fortrængte jeg i Schilf. Og hans militante monologiske fortællestil må ses som et forsøg på at udgrænse og fiksere
den påtrængende og truende anden.

Fortællerens truede identitet: Anerkendelseskampen mellem
selvet og den anden
Den her fremlæste identitetsproblematik understøttes ydermere af, at
det fra starten markeres, at fortælleren føler sin selvbevidsthed truet
af den anden. Han føler, at der i Schilfs brev, hvor Schilf tilbyder offentligt at forsvare ham mod de angreb, han har været udsat for i
pressen, er en tone af medlidenhed med ham ”såsom den desavouerade och fallne partichef”(25).83 Desuden, mener han, der i tilbuddet
”låg något skrytsamt, då han trodde sig om att kunna upprätta mig,
och även däri att han lät mig förstå att jag var en fallen storhet ”
(ibid.). Også Schilfs andet brev stødes fortælleren over: ”I hans svar
på mitt svar röjes nu en vänlighet som är sårande, och han rycker
fram med goda råd. Han fann min politiska radikalism antikverad
och förkunnade nu på tre ark socialismens evangelium, såsom om
jag aldrig hört talas om socialism förr” (26).84 Som det fremgår, skyldes fortællerens ubehag for det første, at han gennem Schilfs tilbud
om hjælp føler, han kommer til at fremstå som den svagere part, der
har behov for at stille sig under en andens beskyttelse, og for det andet, at han i brevene sporer en patroniserende og bedrevidende tone.
Sidstnævnte er dog meget muligt en konsekvens af førstnævnte følelse. Fortælleren er nemlig panisk angst for at være eller fremtræde
som afhængig af andre. Han vil for alt i verden fremstå som uafhængig ”stora hjärna”, som en guddommelig førsteårsag, der styrer beBachtin påpeger, hvorledes også Dostojevskij ofte benytter sig af dobbeltgængerfiguren til at fremstille selvbevidsthedens indre dialogicitet og kamp for anerkendelse, og han taler i den forbindelse om Dostojevskijs værker som dramatiserede
bekendelser (Bakhtin 1984, s. 215 og 218. Jf. desuden s. 28).
83 Jf. Catalano-citatet s. 59 ovenfor og note 59.
84 Analysen af brevet røber (igen) en påfaldende blindhed over for sig selv. Fortælleren har nemlig umiddelbart inden fortalt, at han besvarede Schilfs første brev
”artigt, avböjande anbudet, och vänligt, kanske för vänligt”. Kanske at også den
omklamrende venlighed i fortællerens afslag har virket sårende på Schilf, og at
dette er grunden til, at han nu rykker frem med gode råd og demonstrerer sin viden om de politiske spørgsmål.
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givenhedernes gang. Han er det ”stora elektriska batteri”, som ”sätter alla hans [Schilfs] rörelsesnerver i verksamhed” (40-41), ligesom
det også er hans tanker og ord, der som udklækkede hvepse flyver
ud af Schilfs kålsommerfuglehjerne (44). Ligeledes skyldes Schilfs
fornyede styrke efter beslutningen om rejsen, at fortælleren har indgydt ham fornyet selvtillid ved at fremhæve hans stærke sider og
sine egne svage (38f.). I det hele taget forklejnes Schilf systematisk.
Schilfs indledende overlegenhed skyldes således ikke reel styrke,
men blot at fortælleren blev vækket af sin middagslur og derfor var i
en søvngængeragtig hypnotisk tilstand, hvor han var særlig modtagelig for suggestion. Og at Schilf igen i slutningen kommer til hægterne, skyldes ifølge fortælleren, at han har begået den ’taktiske fejl’
at bringe ham til bevidsthed ved at fremlægge sin ’analyse’ af ham
(46).
En symptomal eller, om man vil, dialogisk læsning af jegfortællingen peger på, at fortællerens problem er en patologisk angst
for indflydelse, for at stå i gæld til Schilf og for at være underlegen
eller blot ligestillet med ham. I fortællerens univers hersker der nemlig i de intersubjektive forhold en herre-slave-logik, hvor man altid
enten er oppe eller nede: ”Har ni sett någon som vill inordna sig, underordna sig? […]. Det ser ut som om varje individ fruktade bli slukad och därför beslöt att sluka själv” (47).85 Derfor reagerer fortælleren så paranoidt på Schilfs tilbud. Som det fremgik ovenfor, føler han
sig objektiveret som ”den desavoerade och fallne partichef”, som ”en
fallen storhet” med en ”antikverad” politisk radikalisme. Ved det
første møde med Schilf rystes han ligeledes over, at Schilf ikke længere er nogen yngling, og over hans bliks og ords hypnotiske magt
over ham. Følelsen af at være Schilf underlegen og af at være degraderet til et medlidenhedsskabende objekt for hans blik og ord er
ubærlig for ham og får ham straks til at planlægge ”en fälttågsplan
med full avsikt att tilintetgöra honom och studera honom” (28). Første led i fortællerens felttog er at erobre det objektiverende bliks

Andre eksempler på logiken er: ”som en av oss måste falla, föll han” (25); ” Ville
han begagna mig? vilket skall vara den moderna hämnden. Eller ville han endast
besegra mig, visa mig sin överlägsenhet, trampa ner mig, värva mig för sitt parti?”
(28); ”Vilken låg känsla denna sympati ändock är, som vi endast kunna bestå det,
som är under oss, icke det, som är över oss” (40); ”Schilf blev mycket trott; men jag
känner mig alltmer upplivad, och dess mer ju tröttare han är” (43-44); ”att inordna
sig vid sidan av mig är motbjudande för denna individualist” (45), ”min energi
synes tilltaga med hans inträdande svaghet” (45).
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magt. Schilf skal bringes under hans bliks kontrol og sættes på formel. Hvor det ved deres første møde er Schilf, der med sit ”vassa”
blik beskyttet bag brilleglasset kan objektivere fortælleren som umoderne, idealist, underlegen og svag (27-28), er det dagen efter fortælleren, der som uset seer kan stå bag glasdøren til verandaen og fiksere Schilf i kategorien ”gorilla” (30-31). Schilf bliver dermed gjort til et
kontrollerbart objekt.
Blikket og ordet spiller i det hele taget en enorm rolle i den intersubjektive kamp i Hjärnornas kamp. Den gennemgående krigs- og
kampmetaforik i samtalebeskrivelserne gør således samtalerne til
verbal-ideologiske træfninger og orddueller, hvorigennem fortælleren vil demonstrere sin hjernes overlegenhed og opnå anerkendelse
som ”stora hjärna”. Med blikket og ordet som våben skaffer han sig
magt over Schilf og dermed også kontrol over både sin egen og hans
identitet. Det fremgår fx tydeligt af følgende citat: ”I kupén, där han
måste sitta mitt emot mig, har jag honom under mina ögon hela dagen och jag dryper in mina tankar i hans hjärna under form av väl
stiliserade sentenser. […] Han ser redan med mina ögon” (41). Et andet markant eksempel er dagbogsbladet fra d. 21. juni, som jeg allerede flere gange har henvist til. Stedet er interessant, fordi det samtidig illustrerer det objektiverende bliks skrøbelighed. Fortælleren fortæller om, hvordan han, når han sidder på sin balkon af og til ”ser
hans långa mörka figur spöka därnere i trädgården”, og det får ham
til endnu engang at grunde over, hvem denne person egentlig er, og
hvad han vil ham. Som det fremgår, har han dog på trods af sin ophævede position svært ved at bringe ham helt under sit klassificerende bliks kontrol. Schilf synes hele tiden at unddrage sig fortællerens bliks magt:
”När han är frånvarande och jag söker framkalla hans bild, får jag
aldrig någon klar sådan. Det är antingen Meyer eller Gorillan,
men aldrig Schilf. Har jag ätit upp hans jag, och går han som
mannen utan skugga? Bestod hans jag endast av programmet
som jag rev ur honom? Han förefaller mig hopfallen och tom som
en rock upphängd till piskning. Han kan inte tala mer, sedan jag
tog ordboken ur honom; att konversera förmår han ej. Han stärker verkligen mina och filosofens meningar om en tabula rasa, och
nu sedan han är nytvättad, känner jag en stark lust att skriva med
min stil på hans plån. Min själ vill adoptera honom, sluka honom,
och han skall bli min vasall” (37).
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Den intenderede mening er selvfølgelig, at Schilf ingen selvstændig
personlighed har, men blot på kamæleonagtig vis ændrer karakter
efter sine omgivelser, som han bevidstløst reflekterer og reproducerer. Men i et sartresk perspektiv kan man også argumentere for, at
fortælleren har svært ved at fastholde et klart billede af Schilf, fordi
hans blik fastfryser Schilf i en identitet, som er fremmed for Schilf
selv, og som han derfor bestandig truer med at bryde ud af. Den er
netop for-anden. Meyer eller Gorilla er blot fortællerens (projektions)billede af Schilf, er hans skrift på Schilfs tavle. Som vi ved fra
Sartre, kan den objektiverede frihed dog true det objektiverende blik
ved selv at rette sit objektiverende gevær mod den anden. Fx truer
Schilfs objektivering af fortælleren som paranoid og mistænksom
fortællerens objektivering af Schilf som en forbryderisk og hævngerrig Meyer-type (48-49). Dette fremgår meget tydeligt af alle de usikre
spørgsmål, denne beskyldning efterlader fortælleren med. Det sidste
dagbogsblads mange usikkerhedsmarkører og tøvende konklusioner
stemmer dårligt overens med begyndelsens selvsikre forsikring om,
at han har fundet frem til Schilfs formel, og at det efter seks måneder
lykkes ham at sønderknuse hans hjerne. Faktisk findes samme
spænding inden for det sidste dagbogsblad. Andensidste afsnit konkluderer således selvsikkert ”En skuld var betalad och vi voro kvitt,
om de njutningar och lärdomar jag bestått honom kunde uppväga
den smärta jag tillfogat honom, vilket var sannolikt, då han föreföll
högst okänslig” (49). I sætningen efter hedder det imidlertid: ”Men
åter och åter frågade jag mig: vad ville denna man mig?” (ibid.).
Schilf synes i slutningen hverken afkodet eller sønderknust. Dette
kan fortælleren dog dårligt indrømme hverken for sig selv eller læseren. For hvis han ikke kan hævde, at Schilfs hjerne er sønderknust,
har han ifølge indledningens egen tese om ”att suggestionen endast
är den starkare hjärnans kamp och seger över den svagere” ikke bevist, at han er ”stora hjärna” (24). Og hvis han ikke kan definere
Schilf som Meyer eller gorilla, så kan omverdenen med god ret karakterisere ham som en paranoid sjælemorder, og dermed befris han
ikke for den skyldfølelse og samvittighedskval, der som tidligere berørt tilsyneladende er en af intentionerne bag fortællehandlingen. I
indledningens ramme hedder det således: ”Jag led själv oerhört, och
förbrukade så mycken nervkraft, att jag av svaghet efteråt gick med
samvetskval såsom om jag mördat, men jag lugnade mig sedan med, att
det endast var självförsvar, och som en av oss måste falla, föll han,
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emedan han var den svagare, vilket jag icke rådde för” (24-25, min
fremhævning).

Den utroværdige (dagbogs)fortæller
Eftersom fortællerens identitet altså afhænger af hans analyser og af
eksperimentets udkomme, er fortælleren på ingen måde en udenforstående og objektiv vivisektor, og der er derfor god grund til at gå til
teksten med et vist forbehold over for fortælleren – ikke blot som
eksperimenterende vivisektor i fortalt tid, men også som fortæller.
Som det fremgår ovenfor, har fortælleren al mulig grund til også i
fortællenuet at fastholde sin analyse af Schilf. Han synes da også at
bruge fortælleakten til at armere analysen snarere end til kritisk at
gennemprøve den. Han monologiserer frem for at gå i kritisk dialog
med sit materiale. Dagbogsbladene er således stærkt bearbejdede og
redigerede. Den dramatiske form med lange gengivelser af direkte
tale virker i hvert fald temmelig besynderlig i en dagbog – ikke
mindst i lyset af, at det skal foregive at være vivisektorens daglige
optegnelser over sit psykologiske eksperiment (”fälttåget”). Desuden
fortælles der flere steder tydeligvis fra fortællerens nutidsposition og
med en læser for øje. Mange steder skrives således i en datidsform,
der dårligt giver mening, hvis man skal forestille sig, at han fortæller
om hændelser, der har fundet sted samme dag, og hvis effekt og betydning endnu ikke er klarlagt. Ligeledes er der flere eksempler på,
at der gives baggrundsoplysninger, der dårligt harmonerer med
dagbogsrammen. Hvorfor fx begrunde, at han går med revolver:
”För att slippa bli skottavla tar jag upp min revolver, som jag alltid bär
sedan jag lidit av lindrig förföljelsemani” (36, min fremhævning)?86 Og

Sådanne illusionsbrud er naturligvis ofte forekommende i dagbogsfiktioner og
kan som regel føres tilbage til de fortælletekniske problemer, der er forbundet med
dagbogsformen. Pointen her er dog, at disse illusionsbrud er så markante og gennemgående i Hjärnornas kamp, at de dårligt lader sig reducere til fortælletekniske
spørgsmål. Dette ville i hvert fald gøre Hjärnornas kamp til en dårlig og mislykket
tekst, og det mener jeg ikke, den er. Tværtimod forsøger jeg at vise, at det rent faktisk gør teksten mere interessant og kompleks, hvad enten udleveringen af fortælleren så er intenderet eller ej fra Strindbergs side. Og det er der ikke meget, der
tyder på, den er. En anden forklaring er nemlig biografisk-genetisk. I et sådan perspektiv kan den ambivalente form forklares med, at Strindberg fortæller om fortidige biografiske hændelser og derfor nemt falder ud af dagbogsfiktionen. En sådan
forklaring er dog egentlig ikke i modstrid med min tekstuelle tolkning, men fordobler blot problematikken på et selvbiografisk metaplan. For læst som
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hvorfor datidsformen i slutningen af følgende refleksion: ”Ville han
mörda mig med ett vådaskott? Det tror jag nu inte, ty det hade varit
för omodernt, men händelsen gjorde ett obehagligt intryck på mig,
emedan jag hade två oförsörjda små barn” (ibid., min fremhævning)?
Hvis han skriver om hændelser, der er sket samme eftermiddag, må
han formodes stadig at have to små uforsørgede børn. Et andet eksempel på en illusionsbrydende baggrundsforklaring og datidsform
kan findes i sidste sætning af følgende uddrag fra sidste dagbogsblad: ”Medan han var borta tog jag fotografiplåtarne och gick till en
fotograf. Vi hade nämligen torra plåtar och skulle framkalla dem
först vid hemkomsten” (47). Det mest markante eksempel på, at fortælleren beretter fra en anden tid end den, dagbogsdateringen markerer, er imidlertid indledningen til dagbogsbladet d. 22. juni:
”Motiven till den plan jag nu satte i verket voro flerfaldiga såsom
oftast är fallet med framkallandet av mänskliga handlingar. Jag
kände en grym skuld till denna unga man, som jag nödgats för
min framfärd och mitt partis, såra i hans innersta gömslen, dock
utan att direkt skada honom på hans bana. Vidare erfor jag ett
starkt begär att studera honom och draga gagn av de så plågsamma förstudier, jag nedlagt på honom. Jag ville gagna honom
och begagna honom, alltså en gång kunna skiljas vid honom och
vara kvitt, ty jag plågades själv av skuld till andra och besvärades
av att andra voro mig skyldiga något, vilket endast skulle ådraga
mig onödigt hat.
I dag på morgonen när jag träffade Schilf, bad jag att få
tala vid honom […]”
Den på en gang foregribende og forhalende fortælleform, der vægter
nøje at udfolde begrundelserne for en handling, før selve handlingen
omtales, virker mærkværdig, hvis der er tale om en dagbogsoptegnelse, ligesom også datidsformen forekommer unaturlig i betragtning af, at der er tale om en plan, som han først lige har søsat, og som
derfor ikke er fuldført på det foregivne fortælletidspunkt. Eftersom
rejsen endnu ikke har fundet sted, må han på det foregivne fortælletidspunkt logisk set endnu være plaget af gæld, skyldfølelse og det
(selv)biografisk tekst markerer det ligeledes Strindbergs utroværdighed som fortæller – at han retrospektivt former og iscenesætter det biografiske begivenhedsforløb, således at det kan promovere/markedsføre hans nye ideologi og selvbillede
eller i hvert fald det billede, han ønsker at tegne af sig selv i offentligheden, og
samtidig forsvare sig mod Steffens eventuelle angreb på dette selvbillede.
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heraf følgende behov for at gavne ham, lige så vel som begæret efter
at studere ham og drage nytte af såvel ham som sine forstudier endnu umuligt kan være indfriet. Betoningen af det deitiske ”i dag”, der
i øvrigt gang på gang optræder i dagbogsbladene, er således blot et
forsøg på at kamouflere fortælleindgrebene og retorisk skabe dagbogsillusion. Alt i alt kan man sige, at der i dagbogsbladene i Hjärnornas kamp fortælles og dramatiseres mere end, der noteres. Dagbogsformen virker mest af alt som et skalkeskjul, der skal give fortællingen dokumentareffekt og dermed troværdighed til fortælleren.
Fortællerens troværdighed og objektivitet anfægtes dog ikke blot på
det formmæssige plan, men også på det indholdsmæssige. Mange af
hans analyser, teser og konklusioner kan stærkt betvivles. Referatet
af de første breve og af deres første møde synes ikke at berettige fortællerens ensidige konklusion om, at Schilfs intention med forbindelsen er hævn, udnyttelse eller besejring og altså ikke samarbejde, som
Schilf selv angiver (25 og 28). Hans skyldfølelse farver tilsyneladende
hans udlægning af brevene ikke blot i fortalt tid, men også i fortælletid, hvor skyldfølelsen efter endnu et karaktermord næppe er blevet
mindre. At en ”’modern’ ande” som Schilf evt. tilmed ”lönar […] ont
med gott” ligger tilsyneladende helt uden for fortællerens indskrænkede menneskesyns horisont og gør også blot ondt værre (26), for
dette vil bringe fortælleren i dobbeltgæld, og som han selv siger,
bryder han sig ikke om at stå i gæld til nogen (37 og 49). Som påpeget tidligere forekommer også den videnskabelige kategorisering,
der skal give ham formlen for Schilfs personlighed, stærkt uvidenskabelig. Ligeledes kan man anfægte fortællerens tese om, at Schilfs
manglende lyst til at diskutere ”frågorna” og hans manglende evne
til at konversere skyldes, at fortælleren har sønderknust hans hjerne
og ædt op hans jeg. Det forekommer mere nærliggende at tolke det
som en konsekvens af fortællerens patologiske reaktioner på modsigelser og uenigheder. Betragtet således lægger Schilf altså blot den
marxistiske ordbog på hylden for (sjæle)fredens skyld. Han bøjer af,
fordi han er nervøs for fortællerens psykiske tilstand, som fortælleren også flere gange selv advarer ham mod, og som hans paranoide
reaktioner og patologiske omgangstone synes at bekræfte.87 & 88 En

Inden afrejsen fortæller fortælleren ham således, at han af anstrengende rejser
”blir hypokonder” og ”får fantasier” (38). Tidligere har han ligeledes fortalt ham,
at hans ”mottaglighet för personliga intryck är mycket stor”, fordi han ”är sjuk”
(31).
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sådan tolkning understøttes ydermere af, at det i modsætning til fortællerens fortolkning er muligt at tolke Schilfs reaktion på fortællerens ”analyse” af ham som en endegyldig erkendelse af, at fortælleren er en paranoid neurotiker (46). Således fremstår fortælleren da
også fra første færd for læseren. Han ser angrebsforsøg og hævnmotiver overalt og er så hypersensitiv, at han hverken kan tåle at blive
vækket fra en middagslur eller at blive modsagt.89 Som påpeget
ovenfor fortæller han ligeledes, at han har ”lidit av lindrig förföljelsemani” (36), ligesom han til sidst fortæller Schilf, at Schilf ikke er
den første, der har ytret tvivl om hans dømmekraft (49).
Heller ikke Schilfs opløftede stemning efter fortællerens tilbud om, at
han skal blive hans assistent på rejsen, behøves at tolkes som fortælleren, der ser det som en instinktiv glæde over 1) at få en dyr rejse
betalt 2) at kunne fremme egen karriere 3) igen at tro at han er den
stærkeste, eftersom fortælleren har lovprist hans kvaliteter og styrke
og bekendt egne svagheder. Kort sagt som et udslag af hans egoistiske og ”exploaterande” Meyer-natur. Man kan også forklare hans
gode humør med, at han er lettet over at fortællerens fjendtlige
stemning i dagene op til åbenbart ikke stikker så dybt, ligesom han
kan opfatte hans åbenhjertige bekendelser om sin skrøbelige psyke
som en undskyldende forklaring på hans hidtidige uligevægtige opførsel.

Herre-slave-logik, monologisme og indre dialogicitet
Problemet med fortællerens identitet som ”stora hjärna” er, at han
for at opnå en stabil identitet har behov for den andens anerkendelse,
for kun således får selvbilledet objektiv eksistens og dermed intersubjektiv gyldighed. Kun gennem den andens anerkendelse falder
hans væren-for-sig sammen med hans væren-for-anden og kun således opnås fuld integritet, sand selvidentitet. Schilf anerkender dog

Denne udlægning er faktisk i overenstemmelse med modellen Steffens i et brev
til Klemming 20/9 1886, hvor han beretter om hændelsesforløbet (jf. Lindström
1952, s. 169).
89 Det skal dog siges, at Strindbergs ”stora hjärna” ikke har meget tilfælles med
Nietzsches robuste overmenneske, som styres af instinkt og vilje. ”Stora hjärnan”
er netop pga. hjernens kompleksitet og sensitivitet skrøbelig og modtagelig for
tryk. Men derfor er dens autonomi også konstant truet. Jeg vender tilbage til denne
problematik i analysen af I havsbandet.
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ikke umiddelbart fortælleren som overlegen ”stora hjärna”, og fortælleren må derfor indlede sit felttog for med suggestionens magt at
aftvinge ham anerkendelsen – for, som det udtrykkes i indledningen,
at ”grusa sönder” hans hjerne ”när han icke ville böja sig” (24). Som
vi har set, er pointen i Hegels herre-slave-fortælling dog, at den anerkendelse, man med magt aftvinger den anden, er værdiløs og
selvmodsigende, fordi den kommer fra en ufri person. Således også
den anerkendelse fortælleren aftvinger Schilf. Der er ikke tale om en
genuin ydre bekræftelse af hans selvbevidsthed, men blot om en
selvbekræftelse, for den svagere hjerne, automathjernen, internaliserer jo ifølge fortællerens egen suggestionslov blot den stærkere hjernes vilje – reflekterer eller reproducerer blot bevidstløst ”stora hjärnans” idéer:
”Han ser redan med mina ögon” (41).
”Mina ägg ligga i hans hjärna och mina tankar flyga ut, medan
han blir allt tommare. Han talar nu som jag; han begagnar min
ordrepertoar, mina skämt, mina bevingade ord” (44).
Det fremgår imidlertid tydeligt af diskussionerne med Schilf, at fortælleren ikke tilfredsstilles af disse indirekte og med magt aftvungne
tegn på anerkendelse. Han vil have Schilf til eksplicit og utvetydigt
at anerkende hans argumenters styrke. Det er tydeligvis ikke nok, at
han i egen optik har bevist, at Marx og med ham Schilf er idealister
med monomant arbejdende hjerner. Som det også indirekte fremgår
af snyltermetaforen, er ”stora hjärnans” autonomi altså en illusion.90
Fortælleren er stadig afhængig af Schilf for at anerkendes som ”stora
hjärna”. Derfor kan han heller ikke holde sig fra konstant at indlede
diskussioner om ”frågorna” – også selvom han selv har foreslået, at
de skal afstå herfra (31). Og derfor er det yderst problematisk for fortælleren, at Schilf aldrig rigtig anerkender hans sejr og dermed hans
identitet som ”stora hjärna”. Som vi tidligere har været inde på, er
dette netop nøglen til hele fortælleprojektet. Fortællingen er et forsøg
på at give selvbevidstheden objektiv eksistens, ydre ekspression, i
skriftens andethed. I den selvbiografiske akt kan fortælleren nemlig
Den andens magt over hans identitet fremgår også tydeligt af, at fortælleren mener, at hans (nerve)svaghed før rejsen skyldes konens suggestion, og at han altså
blot har været ”inbillningssjuk” (45). Hans bundethed til den anden ses ligeledes
af, at Schilfs vokabular hele tiden trænger ind i hans diskurs, som kaster parodiske
sideblik og støder polemiske slag mod Schilfs diskurs.
90
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retrospektivt skrive med sin stil på Schilfs tavle. Han kan ”adoptera
honom, sluka honom” og gøre ham til sin ”vasal” (37).91 Og dette er
nødvendigt. For kun hvis Schilf er slave, kan han fremstå som herre.
Positionen er udpræget monologisk: Schilf reduceres til et klassificerbart objekt, der kan bruges til at illustrere fortællerens videnskabelige (eller rettere ideologiske) tese om ”att suggestionen endast är
den starkare hjärnans kamp och seger över den svagere” (24). Han
finaliseres udefra – underordnes fortællerens ideologi, plot og objektiverende karaktertegning.
At fortælleren i Hjärnornas kamp befinder sig i herre-slave-forholdets
infernalske subjekt-objekt-logik kan altså også belyses metatekstuelt
og poetologisk vha. Bachtin. Fortællerens monologiske tekst er i det
her udfoldede perspektiv at forstå som et forsvarsværk mod den andens blik og ord. Det er udtryk for et forsøg på at unddrage sig den
anden, berøve den anden sin selvstændige stemme og selv sætte sin
identitet. Men heller ikke fortællerens diskurs kan unddrage sig den
anden. Som vi tidligere har været inde på beror fortællerens og tekstens selvbillede i sidste ende stadig på den andens anerkendelse,
nemlig læserens. Desuden er hans monologiske og terroristiske tekst
ved nærmere eftersyn indvendigt dialogiseret. I ordene foregår en
intens kamp mellem selv og anden: ”Every word […], directed toward its referential object, is at the same time reacting intensely to
someone else’s word, answering it and anticipating it” (Bachtin 1984,
s. 197). I den forstand trænger Schilfs diskurs sig dialogiserende ind
i fortællerens diskurs og fylder den med indre spændinger, anfægtelser, usikkerhedsmarkører og med en aggressiv indre polemik – alt
sammen faktorer, der, som vi har set, medvirker til at modarbejde
læserens betingelsesløse anerkendelse af fortællerens selvbillede.
Også på dette punkt forregner fortælleren sig i indledningen, når han
påstår, at det er:
”författarens hjärna som tvingar de andras att röra sig automatiskt. Skådespelaren hypnotiserar sin vakna publik och tvingar
den applådera, gråta, skratta; målaren är en trollkarl, vilken kan
inbilla åskådaren att han ser ett landskap, när det endast är färg

I en sådan metalæsning er det altså fortælleren som forfatter og ikke Schilf, der
kannibalistisk lever på, ”eksploitera”, andre. Strindberg bruger da også ofte kannibalisme- og vampyrmetaforikken til at karakterisere forfattergerningen – fx i En
dåres försvarstal, Til Damaskus I, Klostret og Svarta Fanor.
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på en duk; talaren kan inbilla hopen vilka dumheter som helst,
om han har en stark talegåva och retoriken i sin makt” (24).
Hjärnornas kamp er netop interessant som mere end en ideologisk
programtekst, fordi monologiseringen ikke lykkes, fordi den ved
nærmere eftersyn rummer en iboende dialogicitet, der giver den en
mere åben struktur.92 Det skyldes, at jeg-fortælleren ligesom i den
dialogiske tekst ikke repræsenteres ’andenhånds’. Som selvbiografisk
jeg-fortælling har forfatteren tilsyneladende intet synsoverskud, der
objektiverer eller finaliserer ham udefra. Som læser ser vi hans
selvbevidstheds billede af sig selv: ”we see not who he is, but how he
is conscious of himself” (Bakhtin 1984, s. 49). Selv den ydre verden
bliver en funktion af hans selvbevidsthed, hvorfor teksten kun giver
os ”reality of the second order” (ibid.). Med Bachtin kan vi tale om,
at fortæller-helten som repræsenteret selvbevidsthed har ”direct signifying power”, har ” unmediated power to mean” (ibid., fx s. 57 og
79).
Ligesom i Dostojevskijs dialogiske tekster er selvbevidsthed altså
også i Hjärnornas kamp kunstnerisk dominerende såvel i repræsentationen af fortæller-helten som i repræsentationen som sådan. Det
betyder, at også repræsentationen af den ideologi, som styrer fortæller-helten, og som er af enorm betydning for heltens repræsenterede
billede hos både Strindberg og Dostojevskij, er underlagt repræsentationen af selvbevidsthed. Ideologien repræsenteres ikke som en tredjepersons sandhed, men inkarneres i en levende tekstlig bevidsthed.
Den bliver en ”voice-idea” eller et ”voice-view-point” (ibid., s. 22f. og
kap. 3). Men derved dialogiseres ideologien også, for ligesom hos
Dostojevskij er bevidstheden hos Strindberg altid dialogisk. Fortællerens bevidsthed og diskurs hviler aldrig i sig selv, men er i konstant
kamp med Schilfs bevidsthed og diskurs, som han parodierer og polimiserer mod.93 Ifølge Bachtin er en sådan indre dialogicitet da også
Det er ikke min intention generelt at propagandere for Bachtins besyngelse af
dialogiske tekster og overtage hans tilsvarende nedvurdering af monologiske tekster. (Som vi skal se nedenfor, gør den indvendige dialogicitet da heller ikke nødvendigvis Hjärnornas kamp til en dialogisk tekst i Bachtins forstand). Pointen er
blot, at uden den indre dialogicitet havde Hjärnornas kamp blot været en fad programtekst uden megen litterær interesse. Snarere end at overtage Bachtins ideologiske projekt, skal Bachtin bruges til poetologisk at indfange og begrebsliggøre de
problematikker og den ambivalens, analysen har blotlagt.
93 Fx: ”Han presenterade sig i brevet som en ’modern’ ande fodrad med evolutionsläran och socialismen” (25); ”Han fann min politiske radikalisme antikverad och
92
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generelt karakteristisk for selvbiografier og for jeg-fortællinger af den
bekendende type (ibid. , s. 197).
Det må dog understreges, at det langtfra er alle jegfortællere, der er
ufinaliserede selvbevidstheder med kapacitet til direkte at skabe betydning. En jegfortæller kan sagtens repræsenteres monologisk.
Bachtins eksempel er Pushkins ”The Captain’s Daughter”:
”Grinev’s story is constructed by Pushkin in a fixed monologic
field of vision, even though this field is not represented externally
in the composition because there is no direct authorial discourse.
But it is precisely that field of vision that determines the entire
construction. As a result the fixed image of Grinev is an image, and
not a discourse; Grinev’s discourse is an element of his image,
that is, fully exhausted by functions of characterization and
pragmatic development of the plot. Grinev’s point of view on the
world and its events is likewise only a component of his image:
he is presented as a characteristic reality, and not as a directly signifying, fully weighted semantic position. The direct and unmediated power to mean belongs only to the authorial point of view
lying at the base of the construction” (ibid., s. 57).
En jeg-fortæller monologiseres altså, hvis han/hun blot repræsenteres
som en manifestation af bestemte fikserede individuelle karakteristika eller socialt typiske træk, således at vi frem for at præsenteres for
en selvbevidstheds diskurs blot gives et objektiveret billede af en bevidsthed og ideologi. I modsætning hertil er det dominerende i
förkunnade nu på tre ark socialismens evangelium (26); ”Därpå skred jag til anfall
och störtade profeten Marx” (32); ”Hör min herre, sade jag. Där mitt över sitter en
skomakare med två gesäller. Jag känner honom. Han var fattig arbetare och ’exploaterades’ av en mästare, som gav honom kost och lön […]. Och finner ni inte att
gesällen, som nu har lika mycket betalt när han får begagna (exploatera!) mästarens maskin, har det mycket bättre (större arbetsbesparing), än mästaren hade, då
han i sin fick sitta krokig över spannstolen” (33-34); ” Ser ni duglighet är också ett
kapital, och ’den olycklige arbetaren’ är en generalisering, en filosofisk term, en
idealistisk vision!” (35); ”Här har ni maskinerna, men ni tror väl inte, att jag stulit
dem? Därpå tillade jag: - Exploatera dem nu, och gör ett kapital på dem, men kom
ej och ’ta igen’ dem dedan från mig” (41). I det hele taget indsættes en ironisk og
polemisk accent i Schilfs diskurs, når denne gengives af fortælleren: Fx ”Nej, han
drack aldrig något. Moderna mänskor drucko icke, och han åt ytterst litet, sov litet
och rökte aldrig. Det var idealism att dricka. Allt vad vi äldre gjorde var idealism”
(27); ”Jo, han skulle ha ett andligt äktenskab, utan barn, naturligvis, för att det
skulle vara modernt” (36).
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Dostojevskijs repræsentation af jeg-fortællere og helte derimod ifølge
Bachtin deres selvbevidsthed og verbal-ideologiske horisont: ”the
hero interests Dostoevsky as a particular point of view on the world and
on oneself, as the position enabling a person to interpret and evaluate
his own self and his surrounding reality” (ibid., s. 47). Kort sagt etablerer den dialogiske tekst ikke et ydre finaliserende og objektiverende blik på helten, men repræsenterer helten indefra. Således også
Hjärnornas kamp. Fortæller-heltens handlinger og udsagn er ikke
tænkt som ydre objektive udtryk for hans karakter og skæbne, ligesom de heller ikke er udtryk for en tredjepersons sandhed. De er udtryk for en genuin frihed, for heltens måde at se verden på. Derfor
lader fortælleren sig også dårligt underordne sin egen rammes finaliserende plotmønster og personkarakteristik – lader sig ikke reducere
til et objekt for en ideologisk deduktion.
Det er naturligvis kun fortælleren, der er en selvstændig og ligeværdig stemme-idé. Som allerede påpeget er fortælleren stærkt monologiserende over for Schilf. Fortælleren udtrykker det selv meget præcist: ”Han kan inte tala mer, sedan jag tog ordboken ur honom” (37).
Schilf får aldrig en selvstændig stemme, hvorfor der ikke som i den
polyfone roman etableres en ’makrodialog’ mellem forskellige selvstændige og ligeværdige stemme-idéer. Schilf forbliver et objekt eller
et allegorisk billede i og for fortællerens bevidsthed og forfatterdiskurs. For læseren bliver den militante monologisering dog paradoksalt nok udtryk for jegfortællerens truede autoritet, for at han er
trængt i defensiven, hvorved monologiseringen indirekte undergraves, og der åbnes op for en dialogisk læsning. Læst som dialogisk
tekst skildrer Hjärnornas kamp ikke ”stora hjärnans” magtkamp mod
en forbryderisk og vampyrisk lille hjerne, men gestalter en truet
mands anerkendelseskamp og indvendigt dialogiserede selvbevidsthed. I teksten penetrerer dialogen fortællerens bevidsthed og hans
monologiserende teksts udsagn, således at man heri kan høre en ’mikro-dialog’. Bachtins karakteristik af Dostojevskijs helte kunne for så
vidt lige så godt gælde fortæller-helten i Hjärnornas kamp:
”The hero’s attitude toward himself is inseparably bound up with
his attitude toward another, and with the attitude of another toward him. His consciousness of self is constantly perceived
against the background of the other’s consciousness of him – ’I for
myself’ against the background of ’I for another’. Thus the hero’s
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words about himself are structured under the continuous influence of someone else’s words about him” (ibid., s. 207).
”his heroes most important confessional self-utterances are permeated with an intense sensitivity toward the anticipated words
of others about them, and with others reaction to their own words
about themselves. Not only the tone and style but also the internal semantic structure of these self-utterances are defined by an
anticipation of another person’s words” (ibid., s. 205).
På trods af at fortælleren er repræsenteret som en indvendigt dialogiseret og ufinaliseret selvbevidsthed med ’direkte betydningsskabende kraft’, er Hjärnornas kamp dog ikke nødvendigvis dialogisk i
Bachtins forstand. Hertil kræves nemlig yderligere en dialogisk relation mellem forfatter og helt, og for at den kan opstå kræves afstand
mellem forfatter og helt. Det kræves m.a.o., at der er tale om en objektiv og ikke subjektiv repræsentation af heltens selvbevidsthed og
ideologi. Bachtin skriver:
”Self-consciousness, as the artistic dominant in the construction of
the hero’s image, is by itself sufficient to break down the
monologic unity of an artistic world – but only on condition that
the hero, as self-consciousness, is really represented and not
merely expressed, that is does not fuse with the author, does not
become the mouthpiece for his voice; only on condition, consequently, that accents of the hero’s self-consciousness are really objectified and that the work itself observes a distance between the
hero and the author. If the umbilical cord uniting the hero to his
creator is not cut, then what we have is not a work of art but a
personal document” (ibid., s. 51. Jf desuden s. 7 og 85).
Andre steder i Dostojevskijbogen taler Bachtin dog om, at denne
sammensmeltning er typisk for romantiske værker (Byron og Chateaubriand), hvorfor skellet mellem kunstværk og personligt dokument ikke er så absolut, som det her gøres til (ibid., s. 12-13, 84 og
277-78). Lad os derfor, inden vi går over til nærmere at diskutere
denne problemstilling i forhold til ”Hjärnonas kamp”, forsøge yderligere at indkredse, hvad Bachtin mener karakteriserer et monologisk
værk. I kapitlet ”The Idea in Dostoevsky” opstiller Bachtin fire forskellige måder som ”a confirmed and fully valid authorial idea” kan
komme til udtryk i monologiske værker (ibid., s. 82-85). For det før-
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ste kan idéen fungere som et repræsentationsprincip, dvs. som princippet for at visualisere og repræsentere verden, princippet bag valget og foreningen af stof. Bachtin taler om, at idéen fungerer som en
”form-shaping ideology”. For det andet kan idéen være præsenteret
som en mere eller mindre distinkt eller bevidst deduktion fra det repræsenterede materiale, dvs. den repræsenterede verden transformeres til et stemmeløst objekt i denne deduktion. Bachtin nævner som
eksempler den eksperimentelle eller filosofiske roman, hvor det repræsenterede blot fungerer som illustrerende eksempel eller som
materiale for en ideologisk generalisering. For det tredje kan idéen
udtrykkes direkte gennem protagonisten, hvis ideologiske position
altså svarer til forfatterens. Endelig kan idéen for det fjerde være
spredt sporadisk rundt om i værket – i fortællertalen, i personers replikker etc. I Hjärnornas kamp er der elementer af alle de tre førstnævnte principper, men med klar vægt på den tredje repræsentationsform, som ifølge Bachtin er typisk for romantikken. Lad os derfor
se på, hvad Bachtin mere præcist skriver herom:
”In one plane together with form-shaping ideology and ultimate
ideological deduction can also be found the semantic position of
the hero. The point of view of the hero can be transferred from
the objectivized sphere into the sphere of principle. In that case
the ideological principles which underlie the construction no
longer merely represent the hero, defining the author’s point of
view toward him, but are expressed by the hero himself, defining
his own personal point of view on the world. Such a hero is formally very different from heroes of the ordinary type. […]. The
very discourse of a hero and his experiences are presented differently: they are not turned into objects, but rather they characterize
the object toward which they are directed and not only the
speaker himself. The discourse of such a hero lies in a single
plane with the discourse of the author.
The absence of any distance between author’s position
and the hero’s position is also manifested in a whole series of
other formal characteristics. The hero, for example, is not closed
and not internally finalized, like the author himself, and for that
reason he does not fit wholly into the procrustean bed of the plot”
(83-84).94

94

Jf. også Bakhtin 1990, s. 17-21 og 84-85, hvor han er inde på lignende tanker.
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Denne beskrivelse passer meget præcist på fortæller-helten i Hjärnornas kamp, således som han ovenfor er beskrevet. På trods af at idéen hos Strindberg snarere er ’udtrykt’ end ’repræsenteret’ vil jeg dog
i modsætning til Bachtin alligevel hævde, at den monologiske enhed
i Hjärnornas kamp er anfægtet. Dels fordi monologiseringen er så eksplicit og grov, at den næsten uundgåeligt må få læseren til at stille
dialogiserende spørgsmål. Dels fordi fortæller-heltens komplekse og
indvendigt dialogiserede selvbevidsthed indirekte undergraver monologiseringen. Idéen kommer aldrig til at fremstå som ”a confirmed
and fully valid authorial idea”. At der kan være tale om dialogicitet
selv i tilfælde af sammenfald mellem forfatterens og heltens ideologiske position, åbner Bachtins teori faktisk også en kattelem for i den
udeladte del af citatet ovenfor:
“Any unity between an author’s ideological principles of representation and the hero’s ideological position must be revealed in
the work itself, as a single accent common both to the authorial representation and to speech and experiences of the hero, and not as some
concurrence in the content of the hero’s thoughts with the authors’s ideological views, uttered in some other place” (ibid. Jf.
desuden s. 64).
Der må naturligvis altid blive tale om et skøn, når man skal vurdere,
om der er tale om ”a single accent”, eller om forfatterstemmen brydes refraktorisk og dialogisk med heltens stemme. Et skøn som i
Hjärnornas kamp yderligere vanskeliggøres af, at der ikke blot er tale
om klare ideologiske, men også om klare biografiske ligheder.
Strindbergs helte lader sig dog dårligt indordne i Bachtins strenge
dikotomi mellem ekspression og repræsentation, men placerer sig
ofte i gråzonen mellem disse poler. På trods af store biografiske
og/eller ideologiske ligheder opretholdes som regel en vis objektiv
distance, idet ideologien inkarneres i en tekstlig selvbevidsthed for at
udforske positionen og ikke for blot at udtrykke den monologisk.
Teksten har altså flere funktioner og flere mål, hvilket gør den ambivalent og kompleks. Der både poseres og eksperimenteres. Foruden
Hjärnornas kamp gælder det også tekster som En dåres försvarstal og
Inferno. Ligeledes eksperimenteres der, som vi skal se, med standpunkter i Röda Rummet, Fröken Julie og I havsbandet. Og som i Hjärnornas kamp dialogiseres de to sidstnævnte tekster på trods af ideologiserende monologiseringstendenser, fordi protagonisternes bevidsthed gestaltes dialogisk. Det er netop i kraft af det dialogiske, at
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de nævnte værker rent æstetisk hæver sig over den mere propagandistiske ’konstruktionslitteratur’ som fx Giftas-novellerne, utopinovellen Nybyggnad eller novellen De lycksaliges Ö (fra Svenska öden och
äventyr II). Disse værker er blot konstrueret som ideologiske deduktioner, dvs. de fungerer som illustrationer af forfatterens ideologi,
der ofte eksplicit er udlagt i et forord. Problemer sættes her nok til
debat, men svaret er givet på forhånd, fordi problemerne er konstrueret i et fikseret monologisk synsfelt, der determinerer hele konstruktionen. Forfatterideologien er den indre styrende kraft bag repræsentationen. I modsætning hertil får ideologien, hvad enten det er intenderet eller ej, eget liv i de ovennævnte værker. Ved at inkarneres i en
levende tekstlig bevidsthed mister den sin abstrakte og teoretiske
selvtilstrækkelighed og sikkerhed for i stedet at dialogiseres, dvs.
blive anfægtet i den dialogiske interaktion med andre stemmer, som
dog ikke nødvendigvis er udfoldede som autonome hos Strindberg.
Som vi skal se i analyserne af Röda Rummet og Fröken Julie, giver
Strindberg da også ofte udtryk for, at han ser det litterære rum som
et sted, hvor han kan eksperimentere med standpunkter. Hvad Doktor Borg i Götiska Rummen siger om Arvid Falk, protagonisten i Röda
Rummet, gælder også Strindberg: Også han ”var en vivisektör som
experimenterade med sin egen själ, gick alltid med öppna sår, tills
han gav sitt liv för vetandet” (SV 53, 37). Forfatterens egen ideologi
kan altså godt repræsenteres relativt objektivt. Forfatteren skal blot
være villig til at overlade ideologien til helten og uden beregnende
bagtanker lade den udvikle sig i overensstemmelse med den logik,
heltens selvbevidsthed og situation dikterer – også selv om det ender
med at underminere ideologien (jf. analyserne af Fröken Julie og I
havsbandet). Ideologien skal m.a.o. gøres til en del af heltens selvbevidsthed, ikke et karakteristikum i en udefrakommende finaliserende
personkarakteristik eller forfatterens ideologi ytret med karaktererne
som tilfældige talerør (Bakhtin 1984, s. 79-80). Ligesom det er tilfældet med Strindberg, pointerer Bachtin, at også Dostojevskij skriver
artikler og breve, hvor han teoretisk-abstrakt udtrykker sine bekræftede filosofiske, religiøse og social-politiske idéer. Hans pointe er dog
– ligesom min for Strindbergs vedkommende – at når disse idéer forekommer i hans litterære værker, mister de ofte deres definitivhed
ved at inkarneres i en dialogiseret bevidsthed og dennes dialogiske
interaktion med andre stemme-idéer (ibid. 91-92). Hvad der sker,
indfanger Bachtin fint i sit tidlige værk Author and Hero in Aesthetic
Activity:

109
Hjärnornas kamp
_____________________________________________________________
”It can happen, of course, that the author puts his own ideas directly into the mouth of the hero from the standpoint of their
theoretical or ethical (political, social) validity, in order to convince of their truth and in order to propagandize them. […] what
usually takes place in such a case is that the idea, in spite of the
author’s will and consciousness, is modified so as to conform to
the whole of the hero – not to the theoretical unity of the hero’s
world view, but to the whole of his personality […]. In other
words, what takes place nevertheless is what we call an incarnation of meaning in existence rather than a validation and demonstration of the truth of an idea” (Bakhtin 1990, s. 10).
At der også på anden vis kan være tale om dialogicitet på trods af
sammenfald mellem helten og forfatterens ideologiske position, åbner Bachtin også op for i sin mindre idealistiske og eksklusive dialogicitetsteori i Ordet i romanen: 95
”I romanen kan man også forme en helt, som tænker, handler (og
naturligvis taler) i overensstemmelse med autors hensigter, gnidningsløst, netop sådan, som enhver burde handle, men denne
gnidningsløshed i romanen er fjernt fra den naive, episke ubestridelighed. Hvis romanheltens ideologiske position ikke er sat i
relief i forhold til autors ideologi (hvis den smelter sammen med
den), så er den i det mindste sat i relief i forhold til den omgivende forskelligsprogethed: heltens gnidningsløse beskaffenhed er
stillet apologetisk og polemisk i opposition til forskelligsprogethed” (154-155. Forskelligsprogethed er i Ordet i romanen Bachtins
begreb for de forskellige social-ideologiske stemmer, som taler i
romanen).
Fortællerens ideologiske diskurs i Hjärnornas kamp er bestemt sat polemisk og apologetisk i relief i forhold til Schilf diskurs, som dog ofte

Det mere åbne dialogicitetsbegreb i Ordet i romanen skyldes, at Bachtin her har
droppet polyfonibegrebet og dets strenge (og idealistiske) fordring om alle repræsenterede stemmers absolutte autonomi og jævnbyrdighed. Det mere rummelige
dialogicitetsbegreb er dog allerede tydeligt i Dostojevskijbogens diskurskapitel,
hvor fokus ligesom i Ordet i romanen mere er på forskellige former for sproglig
dialogicitet end på forholdet mellem fortæller og helt, hvorfor der også åbnes op
for den sproglige dialogicitet, der ligger i objektiverende fortælleteknikker som fx
parodi. Mere herom i analysen af Röda Rummet.
95
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blot indirekte kommer til orde i fortællerdiskursens indre dialogicitet, i de polemiske og ironiske sideblik, der kastes til Schilfs diskurs.96
Sammenfattende kan vi sige, at jegfortælleren, på trods af han har
monopol på talen, ødelægger læserens identifikation med sig. Hertil
er han for hysterisk, afstumpet og selvgod og urimelighederne og
fejlslutninger for åbenlyse. Som det fremgår af citatet ovenfor fra
Author and Hero in Aesthetic Activity, mener jeg dog ikke, at ironien i
de ovenfor omtalte undermineringer og tilbageslag kan tilskrives en
implicit forfatterperson, der bevidst udleverer sin fortæller. Det
skyldes snarere, at forfatteren pga. fortællerens selvbiografiske oprindelse ikke har noget synsoverskud i forhold til ham, og at ideologien derfor inkarneres i en ufinaliseret og indvendigt dialogiseret
selvbevidsthed med ”direct signifying power”. De ideologier og hierarkier, teksten hviler på, destabiliseres og dialogiseres i den repræsenterede selvbevidsthed, der pga. den indre dialogicitet vægrer sig
ved modstandsløst at huse ideologien. Kort sagt modarbejder selvbevidsthedens og diskursens iboende dialogicitet den monologiske
selvfremstilling og ideologi.
Analysen af Hjärnornas kamp har således vist, hvordan herre-slaveforholdets objektiverende og monologiserende attitude er selvundergravende, fordi Strindbergs antropologi er intersubjektivt funderet. Pga. selvbevidsthedens, identiteten og sprogets intersubjektive
struktur kan den truende anden ikke udgrænses eller objektiveres
monologisk. Den udgrænsede eller objektiverede stemme trænger
sig forstyrrende på, klinger indirekte med, og dialogiserer dermed
(uintentionelt) teksten. Som vi har set, giver dialogiciteten sig i Hjärnornas kampudslag på både det psykologiske og poetologiske plan,
og forstærkes ydermere af, at den også har en metalitterær dimension. Den metalitterære dimension tydeliggør desuden, at anerkendel-

Også dette er dog helt i overenstemmelse med Bachtins teori: ”selv der, hvor
forskelligsprogetheden forbliver uden for romanen, hvor forfatteren opererer med
sit homogene og fuldt ud fastslåede sprog (uden distance, uden brydninger, uden
forbehold), har sproget ikke den almene betydning og er ikke ubestrideligt, men
klinger midt i forskelligsprogetheden og skal forsvares, renses, beskyttes, motiveres. Derfor kan et sådant homogent og direkte romansprog også være polemisk og
apologetisk, dvs. dialogisk relateret til forskelligsprogethed. […]. Således kan forskelligsprogethed, så at sige i egen person træde ind i romanen og materialisere sig
i den i form af de talende mennesker, eller, som en dialogiserende baggrund, bestemme det direkte romanords særlige klang” (ibid., s. 150-51).
96
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sesproblematikken også fungerer som en grundlæggende drivkraft
for Strindbergs selvbiografiske og selviscenesættende forfatteri.
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Röda Rummet
Da Röda Rummet i 1879 detonerer i offentligheden ændrer den ikke
blot med et Strindbergs forfatterkarriere, som op gennem 70’erne
havde haft overordentlig vanskelig ved at tage fart, hvad de tre forskellige og alle afviste versioner af dramaet Mäster Olof vidner om.
Den ændrer også den svenske litteraturhistorie. Det var ikke blot
Sveriges største forfatters gennembrud, men også realismens og det
modernes gennembrud i svensk litteratur.97 Bogen giver Strindberg
status som Det moderne Gennembruds ubestridte bannerfører og
slagskæmpe i Sverige. Der er da også tale om en sand kraftpræstation, som til stadighed både fascinerer og udfordrer sin læser. Fascinerer pga. sit fortællebegær og overskud, sin satiriske brod, energi, idérigdom, vid, sproglige og stilistiske plasticitet. Udfordrer pga. sin
urenhed og kompleksitet. En både typisk og atypisk Strindbergtekst.
Som gennembrudsroman er Röda Rummet oplagt at gå til for at afprøve rækkevidden af afhandlingens teser. I hvilket omfang og hvorledes giver den antropologiske og poetologiske intersubjektivitetsproblematik sig udslag i en tekst som Röda Rummet, der ideologisk, indholdsmæssigt og formmæssigt adskiller sig markant fra sen80’ernes hjernekamp-tekster? Kan vi allerede her finde kimen til den
senere mere eksplicit udfoldede antropologi? Hvilke forskelle og ligheder kan vi iagttage? Det er spørgsmål som disse, den følgende analyse skal forsøge at besvare.
Analysen falder i to hoveddele med hver to hovedspor. Første del af
analysen er koncentreret om anerkendelsens identitetsproblematik.
Det skal demonstreres, hvordan anerkendelsesantropologien allerede
i Röda Rummet udgør et markant indslag i såvel repræsentationen af
hovedpersonen Falk som i romanens rousseauske skildring af samfundslivets sociale relationer. Denne del af analysen har altså dels et
individpsykologisk spor med fokus på Falks anerkendelsesbehov
dels et mere socialpsykologisk og sociologisk spor med fokus på
samfundsmenneskets sociale anerkendelsesbegær. I begge tilfælde
skal vises, hvorledes behovet for anerkendelse gør selvbevidstheden
Den satiriske og karikerede form, der kendetegner Röda Rummet, ligger i forlængelse af en realistisk traditon, der går tilbage til Fielding og Dickens. David Baguley demonstrerer ligefrem, hvordan satire, parodi og ironi også er et centralt element i den naturalistiske fiktion (Baguley 1990, s. 142ff.).
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og identiteten sårbar. Første dels fokus er affødt af afhandlingens
overordnede sigte med at blotlægge anerkendelsens dialogiske socialantropologi i Strindbergs forfatterskab og udmønter sig i en række
tematiske analyser. I anden hoveddel af analysen vender jeg mig
mod det poetologiske. I denne dels første hovedspor vises, hvordan
Strindbergs dialogiske antropologi (og epistemologi) i forhold til bohemeheheltene giver sig udslag i en rudimentær polyfon poetik, der
mere positivt kan forklare den løse struktur og persontegning, som
receptionen traditionelt har været meget kritisk overfor. Den løse,
åbne og sceniske struktur og persontegning beror dog også på romanens satiriske form. Men eftersom den satiriske genretradition bl.a. i
kraft af disse træk udgør den polyfone romans generiske rødder ifølge Bachtin, er der intet strengt modsætningsforhold heri. Både den
polyfone roman og den satiriske genre er i udpræget grad dialogiserede, som vi skal se. Alligevel kan Bachtins polyfone romanteori dårligt indfange Röda Rummets samfundssatire pga. det asymmetriske
og objektiverende forhold, der eksisterer mellem forfatter/fortæller
og helt i den satiriske diskurs. Anden dels andet hovedspor er et forsøg på at rode bod herpå og poetologisk indfange denne væsentlige
dimension af romanen. Fokus er her på primært samfundskapitlernes satiriske og humoristiske leg med og dialogiske orkestrering af
social forskelligsprogethed og individuel forskelligstemmighed. Det
skal vises, hvordan de andre også har en afgørende formskabende
betydning for sprog og stil i Röda Rummet på såvel fortæller- og karakterniveau som på forfatterniveau. Dette indfanges via Bachtins
sproglige og stilistiske romanteori fra Ordet i romanen, der åbner op
for også at inddrage Röda Rummets monologiserende samfundssatire
i dialogiciteten. Det skyldes, at Bachtin her opgiver polyfonibegrebet
og dets stærkt etisk-normative og idealistiske opfattelse af det dialogiske til fordel for det mere rummelige og plastiske begreb ’forskelligsprogethed’.98 Hvor anden dels første hovedspor påviser en polyfon dialogicitet i forhold til bohemeheltene, påviser andet hovedspor
en mere omfattende diskursiv dialogicitet, der også indlemmer samfundsrepræsentanternes parodisk objektiverede diskurser og fortællerens autoritative satiriske diskurs i romanens dialogiske flerstemmighed. Bachtins diskursive eller, om man vil, sproglig-stilistiske
dialogicitetsbegreb foregribes dog, som vi skal se, delvis i Dostojevskijbogens diskurskapitel, som giver plads til asymmetrier, og
Den etisk-normative dimension af Dostojevskijbogens poetik er et levn fra den
etiske filosofi i Author and Hero in Aesthetic Activity, og den forsvinder helt i det
efterfølgende forfatterskab.
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som mere deskriptivt undersøger de forskellige dialogiske forhold
mellem ord, ytringer og diskurser. Vi skal ligeledes se, hvordan opblødningen af polyfonibegrebets krav om total ligeværdige og ikkeobjektiverende forhold mellem forfatter og helt og mellem de forskellige diskurser også er tydelig i 1963-udgavens kraftigt udvidede genrekapitel, der – tydeligvis i lyset af 30’erne og 40’ernes uudgivne
værker – tegner et yderst positivt billede af den satiriske genretradition, der nu indskrives som den polyfone romans væsentligste forløber. Derfor kunne jeg også ovenfor påstå, at der ikke er en streng
modsætning i, at Röda Rummet blander en polyfon og satirisk æstetik.
Det betyder dog ikke, at de to poetikker er identiske og derfor heller
ikke, at de smelter fuldstændig sammen. Röda Rummet er en sammensat og kompleks tekst med flere dagsordener.
Nøgleord for alle dele af analysen er intersubjektivitet og dialogicitet.
I alle dele skal vi se, hvordan der eksisterer et dialogisk forhold mellem selv og anden. På et tematisk niveau undersøges, hvordan heltenes indbyrdes forhold beskrives og hvilken betydning, de har for
hinandens identitet, selvbevidsthed, sprog og begær. På et strukturelt, sprogligt og stilistisk niveau undersøges, hvordan forholdet
mellem autor-helt og mellem de forskellige verbal-ideologiske
stemmer og diskurser gestaltes eller orkestreres – herunder hvordan
fortæller-helt, helt-helt og forfatter-omverden støder sammen i de
enkelte ord og ytringer. Sidstnævnte sammenstød er en konsekvens
af, at Röda Rummet ligesom Hjärnornas kamp ikke abonnerer på en
desinteresseret l’art pour l’art poetik. Via Röda Rummet udspiller sig
således på et teksteksternt niveau en social, kulturel, sproglig og litterær anerkendelseskamp mellem Strindberg og det officielle Sverige.
Hvis man betragter receptionen af Röda Rummet i lyset af de antropologiske og poetologiske problemstillinger, som er omdrejningspunktet i min analyse, kan man groft sagt udskille to linjer: 1) En ældre
reception, hvor bogen prises for at forny det svenske litterære sprog
og for at bringe realismen til Sverige, men samtidig kritiseres for
dens løse komposition og inkohærente persontegning. Denne linje
går tilbage til samtidens kritikere, heriblandt Brandes-brødrene, og
videreføres af Lindblad 1924, Lamm 1940, Smedmark 1952, Edqvist
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1961 og Werin 1964.99 2) En nyere reception, som via genremæssige
overvejelser mere positivt forsøger at forklare kompositionen og persontegningen og derved også relativere påstanden om romanens
manglende form og sammenhængskraft. Denne linje tegnes af
Printz-Påhlson 1964 og 1965, Lagerroth 1968, Melberg 1988, Olsson
1996 og Glienke 1999. Som det er fremgået ovenfor, lægger min analyse sig i forlængelse af den sidstnævnte gruppe, hvorfor jeg vil afslutte mine indledende bemærkninger med kort at redegøre for de
væsentligste analysers overordnede anliggender, relatere min egen
læsning hertil og herigennem yderligere præcisere mine teser.
Göran Printz-Påhlson og Arne Melberg forsøger begge at opspore
Röda Rummets generiske rødder og når i det store hele frem til samme resultater. Printz-Påhlsons analyse er dog den mest udfoldede og
den, der forholder sig mest direkte til Röda Rummet, hvorfor den skal
være mit referencepunkt. Han ser romanen som en videreførelse og
sammensmeltning af forskellige romantraditioner – primært pikaresken (fx Voltaires Candide, der har givet romanen dens motto), intrigeromanen (Fielding og Dickens), dannelses-/udviklingsromanen
(Goethe), den gotiske roman (William Godwin) og endelig den melodramatiske komplotroman, først og fremmest i dens ambivalente
realistiske form hos Balzac, som på mange måder forener de ovennævnte genrers forskellige mythoi, og som Printz-Påhlson derfor
synes at antage som Röda Rummets væsentligste forgænger.100 Hos
Printz-Påhlson er målet med den generiske analyse at opspore romanens ”enhet” – ”en invicklad och subtil plan som delvis är dold för
läsaren” (Printz-Påhlson 1964, s. 741). Som det ses, insisterer han altså på sammenhæng og plan, og han graver i sidste del af analysen
også et samlende udviklingsplot frem. Hans pointe er dog, at synte-

Samtidens anmeldelser gennemgås i ”Kommentarer” til SV-udgaven. Brandesbrødrenes kritik findes i et brev til hhv. Alexander Kielland og Strindberg selv
(Brandes 1939, bd. 4, s. 290, og bd. 6, s. 8).
100 Printz-Påhlsons yderst stimulerende artikler viser, at grænserne mellem de forskellige genrers mythoi er flydende, og at de derfor sammenblandes i de enkelte
værker og forfatterskaber – naturligvis i forskellig fortyndingsforhold og derfor
også med en genre som formdominerende. Fx medfører pikaresk-mythoset et udviklings-mythos, idet de forskellige erfaringer protatgonisten gør i de forskellige
miljøer og situationer forandrer ham/hende. Naturligvis er der dog også forskelle
mellem genrerne. Fx bygger intrigeromanen i dens traditionelle form på en statisk
psykologi, mens udviklingsromanen bygger på en dynamisk psykologi med rod i
en reciprok påvirkningsfilosofi.
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sen må stå for læserens egen regning og alene beror på de genreforventninger, bogen har aktiveret:
”Det som är viktigt är att Strindberg här – och detta har säkert
skett medvetet – sviker läsarens förhoppningar: att han följer Balzacs eksempel i att lämna mysterierna i maskineriet oförklarade
för att helt koncentrera sig på sociale och psykologiska realiteter.
Han har – som Goethe – en realistisk ”Tic” som förhindrar honom
att hopsummera sina tal, som tvingar honom att lämna intrigmaskineriet öppet och oförklarat. […] Romanens form är också den
en dold attack på litteraturens konventionelle former” (PrintzPåhlson 1965, s. 25).
Sønderbrydningen eller åbningen af den stramt strukturerede intrige
ser Printz-Påhlson altså i lyset af Goethes og Balzacs realistiske tiks,
og resultatet er mystifikation (jf. også Printz-Påhlson 1964, s. 753f.).
Intrigens forløb, fx idéoverføringskanalen Falander – Montanus –
Falk, forbliver dunkel i teksten. Mystifikationerne og den komplekse
og modsigelsesfyldte persontegning peger ifølge Printz-Påhlson også
mod den gotiske roman og dens moderne arvtageres psykologiske
mystik (Poe, Dostojevskij og Kafka). Dette underminerer dog ikke
realismen i karaktertegningen, for den menneskelige natur er ifølge
Strindberg (Poe, Dostojevskij og Kafka) modsigelsesfuld, kompleks
og ubestemmelig (Printz-Påhlson 1964 og 1965, s. 749-50, 754 og
17ff.). Röda Rummet fremstår således for Printz-Påhlson i sidste ende
”som en idealistisk desillusions- och Bildungsroman, baserad på läsning av Goethe, Balzac och Kierkegaard och med begagnande av den
gotiska romantraditions skuggliga karaktärer och rekvisita: oförklarade sammanträffande, hemliga sällskap, dunkla intriger etc.”
(Printz-Påhlson 1965, s. 24).
Min læsning har flere berøringsflader med Printz-Påhlsons, idet jeg
ligesom han kobler antropologiske og psykologiske overvejelser med
genreovervejelser i forsøget på at forklare dens løse persontegning
og komposition. Min teoretiske og genremæssige referenceramme er
dog, som det er fremgået, en anden. Hvor han primært ser romanen i
lyset af dannelsesromanen og den gotiske roman, forbinder jeg den
primært med Dostojevskijs polyfone roman og med en satiriskhumoristisk genretradition, som hos Bachtin begge sættes i direkte
modsætning til den individ- og plotcentrerede borgerlige dannelsesroman, der da også netop synes at være genrepræmissen for den tid-
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lige receptions kritik. Ved at opgive idéen om dannelsesromanen
som formdominerende undgår jeg at havne i Printz-Påhlsons ganske
spekulative forsøg på at rekonstruere et samlende plot – på at udfylde hullerne i Falks udviklingshistorie, opspore den manglende
stump i Strindbergs ’ituslåede krukke’ (jf. p. 119 nedenfor). Mere radikalt end hos Printz-Påhlson betoner min læsning Strindbergs psykologiske mystik og hans heraf følgende angreb på de konventionelle litterære former. Den psykologiske mystik ser jeg mere præcist
som et udslag af hans dialogiske og situationelle anerkendelsesantropologi, dvs. en antropologi, hvor personerne ikke har en indre
kerne, men hele tiden formes og omformes i den dialogiske interaktion med de andre. Den løse, åbne og sceniske persontegning og
komposition skyldes altså ifølge min analyse, at personer hos Strindberg i radikal grad er intersubjektivt og socialt konstitueret.
Erland Lagerroth påpeger indledningsvis Röda Rummets slægtskab
med den løst strukturerede anatomi/menippæiske satire og understreger med Eberhard Lemmert og Northrop Frye, at blandingen af
forskellige romantyper og fremstillingsformer er typisk for romanen.
Efter disse indledende genrerefleksioner er Lagerroths analyse dog
ligesom også Printz-Påhlsons et forsøg på at vise, at romanen er langt
mere sammenhængende og struktureret end sit ry. Men i modsætning til Printz-Påhlsons mere deduktive fremgangsmåde – dvs. slutninger ud fra konventionelle typer af romanhandlinger – går Lagerroth induktivt til værks og eftersporer konkrete indre struktursammenhænge. Via subtile nærlæsninger påviser han således en række
enhedsskabende faktorer såsom forfatterpersonlighed, tematikker,
episk ramme (Röda Rum-kredsen), handlingsmønstre, billedkompositioner og tidsstrukturer.101 Han får bl.a. påvist subtile bånd mellem
Röda Rum-kredsen og samfundsliv og mellem de forskellige personer, motivkredse, handlingstråde og scener.
Ligesom Lagerroth vil også jeg fremhæve Röda Rummets slægtskab
med den menippæiske satire, men i modsætning til Lagerroth, hvis
reference er Frye, vil det hos mig ske i forlængelse af Bachtin og di101 Glienke anerkender Lagerroths indsats, men insisterer på, at strukturdominansen i romanen er rummet og ikke tiden som hos Lagerroth. Hans analyse blotlægger dens rumsemantik. Med hjælp fra Frithjov Strauss’ detaljerede analyse af impressionismen i Röda Rummet ser Glienke mere præcist den impressionistiske roman som den genrekategori, der kan sammenholde de forskellige genreinddelinger i en overordnet genremæssig enhed.
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skussionen af Röda Rummets rudimentære polyfone struktur. (Bachtin ser den menippæiske satire som en vigtig forløber for Dostojevskijs polyfone roman). I overensstemmelse med Lagerroths analyse, men igen mere deduktivt, skal jeg også med Bachtin argumentere
for, at Röda Rummet har struktur og form – en bagvedliggende
formskabende ideologi, akkurat som det også er tilfældet i Strindbergs drømmespil og kammerspil, der også på en gang kan siges at
være løst og stramt struktureret. Dens komposition er ikke, som
Georg Brandens mente, ”kjørvælling” (Brandes 1939, bd. 4, s. 290).
Der er blot tale om en anden og mere kompleks dialogisk orden end
den forfatter-, individ- og plotcentrerede monologiske romans. Romanen bindes ikke sammen af et enstrenget kausalt plot, men af den
dialogiske orkestrering af social forskelligsprogethed. Bachtin taler
om en relativistisk einsteinsk orden eller om en kopernikansk orden i
modsætning til den forfatter-, plot- og dannelsescentrede ptolemæiske (Bakhtin 1984, s. 16, 49, 272 og 298).
Ligesom jeg henviser Ulf Olsson i sin læsning til Bachtins romanteori, der advokerer for romangenrens åben- og urenhed, og med Bachtin læser han romanen ”som en romanesk diskurs, ett yttrande som
inom sig innefattar en rad olika yttranden som förhåller sig till varandra, penetrerar och parodierar varandre” (Olsson 1996, s. 59-60).
På trods af at Bachtins romanteori og diskursanalyse altså også står
centralt i Olsson læsning af Röda Rummet, er vores analysers overordnede anliggende alligevel forskellig. Olsson bruger Bachtin til at
afvise psykologiserende læsninger til fordel for en tekstuel læsning:
”Röda Rummet handlar om språk og språkhållningar, inte personer”
(Olsson 1996, note 36, s. 431. Jf. desuden s. 60 og 77). Jeg understreger
derimod – og her er jeg faktisk mere i overensstemmelse med Bachtins Dostojevskijbog, som er Olssons referenceramme – at antropologi og poetik, psykologi/bevidsthed og sprog, det eksistentielle og
tekstuelle, er intimt sammenvævet. Mit modsvar til Olsson lyder:
Röda Rummet handler om den andens determinerende og formskabende betydning for såvel heltenes identitet, selvbevidsthed, sprog
og begær som for tekstens poetik, sprog og stil. Denne sammenhæng
markeres da også i romanens planlagte Rousseau-motto: ”Här har ni
bitarna. Värför slog ni sönder min kruka?”. Mottoet kan ses både
som en indholdskommentar, der refererer til tabet af det idealistiske
verdenssyn, som romanen blotlægger via Falks desillusionshistorie,
og som en formkommentar, der peger på de nødvendige poetologiske konsekvenser, som sammenbruddet af den romantiske dannel-

120
Röda Rummet
_____________________________________________________________
ses- og helhedstanke må have. Modernitetens eksistentielle erfaring
af splittelse og rodløshed, som kan forbindes med problematikken
om den andens truende og fremmedgørende blik, anfægter dannelsesromanens færdige form. Individets identitet er i Röda Rummet i så
høj grad bundet op på den anden, betinget af den situationsbundne
sociale interaktion, at individet hele tiden skifter kulør.102
I de socialantropologiske forhold, som nedenfor skal behandles, finder vi altså en del af forklaringen på den ’inkohærente’ persontegning, som den ældre reception har været så kritisk overfor.103 Det er
netop, fordi Strindbergs subjekter i så udpræget grad er socialt og
dermed situationelt determinerede, at de er så flydende og modsætningsfyldte – at de, som receptionen misbilligende har vist, antager
hinandens træk og skifter ham i forskellige situationer og konstellationer. Poetikken afspejler blot antropologien. Den dialogiske antropologi afføder en dialogisk poetik, hvor forfatteren afviser at finalisere personerne udefra eller underlægge dem et finaliserende plot. Når
Borg fx præsenteres af Struve som ”en fördomsfri man med mycket
avancerade tänkesätt” (183), så er det væsentligt at holde fast i, at det
netop er Struves blik på ham og ikke fortællerens objektive karakteristik, således som receptionen synes at have behandlet den. Frem for
at se karakteristikken, som rigtignok passer dårligt på den Borg, vi
snart skal møde, som et eksempel på karaktertegningens inkohærens, kan man alternativt hævde, at karakteristikken bunder i Struves
kendskab til Borg fra andre situationer. Denne læsning understøttes
af, at Falk på trods af sin afsky for Borgs grove og brutale optræden
ved deres første møde til Struves barns begravelse, snart begynder at
omgås ham. Den ældre reception har imidlertid netop kritiseret denne holdningsændring for at være umotiveret, hvilket blot bestyrker
deres kritik af persontegningen. Dette er imidlertid blot et problem,
hvis man insisterer på at betragte romanen som en realistisk psykologisk udviklingsroman, hvor alle forandringer udførligt forberedes
og motiveres. Jeg skal imidlertid argumentere for – og her er en andel del af forklaringen på den løse karaktertegning – at Strindberg
skriver i et andet genremæssigt og poetologisk register,
der ikke blot korresponderer med hans dialogiske socialantropologi,
men også med hans bredere dialogiske ærinde. Röda Rummets formål
er ikke at gestalte individpsykologisk udvikling, men dialogisk at
Om sammenhængen mellem anerkendelsesproblematikken og modernitet se s.
233f. nedenfor.
103 Mest indgående behandles dette af Werin 1964 og Smedmark 1952 (s. 180-194).
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afprøve forskellige idéer og dialogisk modstille forskellige socialideologiske diskurser. Receptionens fejl er, at den forsøger at presse
Röda Rummet ind i en genrekategori, som den ikke ubetinget tilhører.
På trods af deres fokus på det dickenske synes de at fastholde en
mimetisk opfattelse af litterær karakter. Det forekommer mig imidlertid åbenlyst, at Strindbergs intention ikke har været at tegne, hvad
E. M. Forster kalder ’runde karakterer’, og som Forster netop forbinder med den psykologiske realismes biografiske romaner. Omvendt
er der, hvad boheme-gestalterne angår, også mere på spil end blot at
tegne ’flade’ karakterer baseret på en statisk psykologi, hvor personerne reduceres til at illustrere et karakteristikum eller til at være
aktanter i et plot – dickenske ”positivdocker”, som Strindberg kritisk
omtaler Dickens karakterer i Tjänstekvinnans son (SV 20, 162). De centrale bohemegestalter indtager en tvetydig mellemposition mellem
runde og flade karakterer. Som det fremgår af Forsters beskrivelse er
grænsen herimellem da også flydende:
”Flat characters were called ’humours’ in the seventeenth century, and are sometimes called types, and sometimes caricatures.
In their purest form, they are constructed round a single idea or
quality; when there is more than one factor in them, we get the
beginning of the curve towards the round” (Forster 1953, s. 65).
Bohemegestalterne i Röda Rummet er flade i kraft af det humoristisk
karikerede lag, som jeg skal vise har rødder i en humoristisk satirisk
tradition, og i kraft af at de bliver bærere af relativt simple idéer eller
livsholdninger. De er dog runde i den forstand, at flere af dem udvikler sig og derfor kommer til at repræsentere mere end en idé eller
kvalitet (fx Olle og Renhjelm), og i den forstand, at de centrale idéer
inkarneres i en relativ autonom stemme, der dialogiseres i en polyfon
struktur. Mere præcist kan man sige, at flere karakterer udvikler sig
fra flade karikaturer til runde dialogiserede idébærere (Olle, Struve
og Borg er markante eksempler). Ambivalensen kan måske også indfanges ved at sige, at deres fladhed og rundhed er afhængig af deres
funktion i den konkrete situation.104 Det må dog understreges, at ForPer Krogh Hansen argumenterer for, at en person alt afhængig af sin funktion
godt kan siges at være både flad og rund (Krogh Hansen 2004, s. 209f.). Som jeg
redegør for nedenfor, må en karakter ifølge Bachtins polyfone romanteori aldrig
gøres til en funktion i forfatterens univers – en brik i hans puslespil – for derved
objektiveres han udefra og mister sin selvstændige semantiske position. Jeg hævder altså ikke, at Röda Rummet er en fuldgyldig polyfon roman – dertil er den sati-
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sters begreb om runde karakterer delvis er misvisende til at beskrive
den polyfone romans modsætningsfyldte, ambivalente, dialogiserede
og ufinaliserede helte, idet det skaber associationer til den formfuldendte og afrundede persontegning, der præger den romantradition,
Forster henter sit begreb fra, og som Strindberg og Dostojevskij netop
gør kritisk op med. Alligevel kan Forsters enkle og illustrative begrebspar være nyttig i en indledende karakteristik. Den rundhed, der
præger den polyfone romans socialt determinerede og derfor modsætningsfyldte og komplekse helte, er dog langt mere kantet og
brudfyldt end i den realistiske biografiske roman. I den polyfone
romans dynamiske, dialogiske og situationelle socialpsykologi anfægtes såvel dannelses- og udviklingsromanens individorienterede
udviklingspsykologi som den humoristiske romans statiske psykologi – begge psykologier, der opererer med, at personerne er i besiddelse af en indre kerne, af nogle ’medfødte’ karaktertræk, som determinerer dem både psykologisk og narratologisk. Den polyfone
romans personer forbliver derimod pga. dens individoverskridende
socialpsykologi og dens dialogiske (ikke plotcentrerede) poetik ufinaliserede og åbne.

Röda Rummet og anerkendelsesantropologien
På et helt overordnet plan er et af de mest iøjespringende lighedspunkter mellem Röda Rummets samfundsskildring og anerkendelsesantropologien individets sammenvævethed med og afhængighed af
de andre. I Röda Rummets univers findes ingen autonome monader.
Samfundet forekommer Falk som et uigennemtrængeligt væv af (interesse)relationer sammenholdt af usynlige og ubrydelige bånd og
personerne følgelig som fastlænkede til hinanden i usynlige kæder
(228-229).105 Falander beskrives som en edderkop, der i sit spind indriske fortæller naturligvis for autoritativ – men blot, at der er rudimentære polyfone træk.
105 Göran Printz-Påhlson taler om, at samfundet i Röda Rummet er konspiratorisk.
De samme personer vender hele tiden tilbage i nye og uventede sammenhænge, og
forbindelser mellem de forskellige personer og interesser antydes overalt (PrintzPåhlson 1965, s. 17ff.). De konspiratoriske og gotiske træk i samfundsbeskrivelsen
har naturligvis i første instans en satirisk samfundskritisk funktion i Röda Rummet,
men set i lyset af hans senere værker peger det videre på et centralt mønster i
Strindbergs antropologi: Personernes fastlænkethed til hinanden, afhængigheden
af andre, behovet for intersubjektiv/social legitimering, den andens ubestemmelighed og det paranoide blik.
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fanger uskyldige sjæle. Brødrene Falk og ægteparret Falk er i kraft af
familienavnet uvægerligt sammenlænkede med hinanden. Kunstneren er bundet til kapitalen (forlægger eller teaterdirektør) og opinionsdannerne (anmelderne, kunstakademiet, rigsdagen, kongen).
Journalisterne er bundet til redaktører, programmet og den herskende opinion. Pga. denne sammenvævethed og afhængighed er samfundslivet, som jeg nu skal vise, præget af konstante kampe for intersubjektiv eller social anerkendelse.
Fælles for de intersubjektive relationer i samfundet er, at de er præget af en herre-slave-logik. Som Falander formulerer det over for
Renhjelm: ”varje lycka som händer dig sker alltid på en annans bekostnad; om du får en roll, så bliver en annan utan, och då vrider den
sig som en trampad mask, och du har ofrivilligt gjort ont” (178). Olle
udtrykker det samme, når han med galgenhumoristisk (darwinistisk)
nøgternhed konstaterer, at han gennem sit selvmord ”lyckliggör,
som det kallas, åtminstone en; en syssla, och 400 kubikfot luft om
dagen bli lediga” (274). Hans selvmord er da også en konsekvens af
hans begær efter total frihed, som han har erfaret umuligheden af i
det jordisk-kropslige liv, hvor for-sig’en dels trues af den andens degraderende blik (jf. kapitlet ”Om Sverige”) dels tynges af fakticiteten,
der truer med at trække for-sig’en ned i den massive og træge i-sigværen. Det er ikke engang muligt at opnå friheden gennem kunsten,
som ifølge Olle ellers netop ”viler på en bred bas av frihetsbegär”, på
menneskets begær efter at ”leka Gud” (275-76). Kunsten unyttighed
betyder nemlig, at kunstneren har et stadigt ”behov av erkännande
av sitt onyttiga arbete” (276). Såvel Olles radikale (sartreske) frihedsbegær som det sociale anerkendelsesbehovs underminering heraf er
et gennemgående karakteristika for Strindbergs helte, der, som afhandlingen skal vise, får sit mest radikale udtryk hos Axel Borg i I
havsbandet, men som også ses i rudimentær form hos Arvid Falk.
Jeg vil starte min belysning af anerkendelsesproblematikken i Röda
Rummet med at fokusere på Arvid Falk – det tætteste vi kommer på
en protagonist i Röda Rummet – og slå ned på nogle centrale steder i
hans rudimentære udviklingshistorie. Men eftersom Falks udviklingshistorie og dybdegående psykologisk persontegning ikke er Röda Rummets primære anliggende gør blotlæggelsen af anerkendelsens
betydning for Falks selvbevidsthed og identitet ikke krav på at indfange bærende strukturer i romanen, men kun centrale elementer i
hans repræsenterede billede. Målet er at demonstrere, hvordan pro-
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blematikker, mønstre og logikker, der siden hen bliver dominerende
i Strindbergs forfatterskab, allerede findes i rudimentær form i gestaltningen af Arvid Falk. På det individpsykologiske niveau fremstår anerkendelsesproblematikken dog endnu som en torso i Röda
Rummet. Denne del af analysen vil derfor også være præget af analytiske nedslag og mikrosociologiske analyser. Den mere individcentrerede dimension af anerkendelsens socialpsykologi og dermed også de mere individcentrerede anerkendelseskampe udfoldes først
fuldt ud med den psykologiske vending i forfatterskabet omkring
Tjänstekvinnans son og først og fremmest med formuleringen af Hjärnornas kamp som grundformlen for intersubjektiv interaktion. De
konturer af en udviklingsroman, der tegner sig i Arvid Falks (og i
mindre grad i Renhjelms og Olles) desillusionshistorie, peger dog på,
at identitetsproblematikken og forholdet mellem individ og samfund, selv og anden, også spiller en vis rolle på det mere individpsykologiske plan i romanen. Det er en dimension af romanen, men en
underordnet dimension i forhold til den samfundskritiske blotlægning af mere almene socialantropologiske og socialpsykologiske logikker.
Anden del af anerkendelsesanalysen vil tage fat i disse mere overordnede logikker. Eftersom Röda Rummet primært er en satirisk samfunds- og kollektivroman, der studerer ”människan såsom samhälldjur under alla möjliga former” (163), er det denne del af anerkendelsesanalysen, der indfanger de mest grundlæggende problematikker
og mønstre i romanen. Det skal her vises, hvordan anerkendelsesproblematikken kan kaste nyt lys over romanens rousseauske samfundskritik og føre til en dybere forståelse af dens socialantropologi
og -psykologi. Anerkendelsesbegæret er nemlig også et centralt element i skildringen af samfundsmennesket og de intersubjektive sociale relationer generelt. Det skal mere præcist vises, hvordan samfundsmenneskets begær efter status og ry kan betragtes som et hegeliansk anerkendelsesbegær, og hvordan misundelsen og rivaliseringen, der præger samfundslivet, kan betragtes som anerkendelseskonflikter. For at knytte samfundsskildringens Rousseau-diskurs sammen med den hegelske anerkendelsesantropologi vil jeg trække på
nyere anerkendelsesteoretikere som George Herbert Mead, Axel
Honneth og Charles Taylor, på Erving Goffmans intersubjektivitetsteori og Sartres hermed beslægtede teori om ond tro og endelig
på René Girards intersubjektive begærsteori.
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Behovet for anerkendelse. Falks dialogiske bevidsthed
Arvid Falks identitet og ideologi er gennem hele bogen vaklende og
afhængig af andres anerkendelse. Dette ses allerede i første kapitels
nøglescene på Mosebacke. Sejrsikkert starter han med i en romantisk
titanisk posé at udfordre samfundet til kamp: Han læner sig ud over
balustraden og løfter truende en knyttet næve mod byen under sig –
”som om han betraktade en fiende” (8). Gesten markerer en personliggørelse af samfundet, der kommer til at fungere som en andethed,
jeget definerer sig i dialektisk modsætning til. Gesten følges op af
hans beretning for Struve om det uduelige og korrupte embedsværk,
som han med glæde er flygtet fra og nu vil gøre op med. Der skal
dog ikke mere til end Struves misbilligende ord om skribentens vanskelige stilling og om, at livets kunst består i at ”lämpa sig efter förhållandena” for at vække Falks usikkerhed om det rigtige i at stille
sig uden for samfundet (17). Frem for den trodsige titan, der søger
sin frihed, føler han sig pludselig ”lik en fågel som flugit mot en
fönsterruta och nu ligger slagen, då han trodde sig lyfta vingarne för
att flyga ut i det fria” (18). Og bådene i havnen, hvis forgæves kamp
for at løsrive sig fra fortøjningerne Falk betragter i kapitlets afslutning, bliver symbol på eller varsel om individets fastlåsthed til socialiteten og den anden.
Konturerne af Strindbergs filosofiske antropologi synes således allerede at aftegne sig i gennembrudsromanens åbningsscene.106 Som så
mange andre af Strindbergs protagonister begærer Falk den frihed,
som forbindes med at stå uden for de sociale relationers snærende
bånd, men han er i praksis ude af stand til at klare sig uden social
anerkendelse.107 Som Johan i Tjänstekvinnans son er han følsom for
tryk (SV 20, 167). I den første præsentation af ham hører vi således, at
han føler sig trykket af den ”trånga källarsalen”, og at det først er i
mødet med ”den öppna horisonten”, at han kan ånde frit (8). Denne
Den romantiske frihedslængsel og titanisme, der i sig rummer dobbeltheden af
oprører og offer, frihed og bundethed, skal vi se gestaltet for fuld udblæsning i I
havsbandet.
107 Hos Falk er det endnu blot de samfundsmæssige og familiære bånd, der føles
snærende. De intersubjektive relationer blandt bohemerne skildres relativt positivt
og berigende, om end der også her kan være materielle magtkampe og anerkendelsesdueller. Sidstnævnte ses fx i Ygbergs og Montanus filosofiske rivalisering, i
den filosofiske disput ved Falks første besøg blandt nybyggerne på Lill-Jans (33ff.),
og i Lundells og Renhjelms herre-slave-relation. Senere i forfatterskabet bliver det
enhver form for intersubjektiv relation, der skildres negativt.
106
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dikotomi svarer til bogens grundlæggende topografiske (rousseauske) opdeling, hvor Lill-Jans-bohemernes fristed i naturen repræsenterer frihed, og byen repræsenterer socialitetens lænker. Som
Johan er Falk ligeledes i udpræget grad afhængig af andres mening
om ham (SV 20, 14-15). Allerede episoden, der udspiller sig ved balustraden efter Falk har bevæget sig ud i det fri og indåndet den friske luft, foregriber den anerkendelsesproblematik, som det efterfølgende møde med Struve mere direkte aktiverer.108 Episoden indledes
som nævnt med, at Falk med ”ett uttryck av trots och levnnadslust
och beslutsamhed” knytter sin næve mod byen og sin fortid i den (8).
Lyden af barndomskirkens klokker, som trænger op til ham, forvandler dog hans ansigtsudtryk: Kirkeklokken
”syntes väcka minnen hos honom. Då blev hans min så vek och
hans ansikte uttryckte den smärta som ett barn erfar då det känner sig vara lämnat ensamt. Och han var ensam, ty hans far och
mor lågo borta på Klara kyrkogård, därifrån klockan ännu hördes, och han var ett barn, ty han trodde ännu på allt” (9).
Lynhurtigt forvandles titanisk trods og beslutsomhed til barnlig
hjælpeløshed og veghed, den aktive oprører til det passive offer,
fremtidsplaner til fortidsminder og livslyst til dødstanker. Omslaget
kan på et generelt plan ses som udtryk for romantikerens melankoli
og spleen over tanken på den ensomhed, der følger med at påtage sig
den romantiske oprørsrolle. Men mere specifikt kan det også ses som
udtryk for, at mindet om barndomshjemmet anfægter hans beslutning om at droppe embedsbanen og stille sig uden for samfundet.
Som det fremgår senere, ville hans strenge far, som tilhørte det fremgangsrige borgerskab (19), nemlig ikke have billiget dette skridt. De
kirkeklokker, som ’endnu høres’, er altså i overført forstand den afdøde fars fordømmelse (jf. også 228). Denne læsning bekræftes i andet kapitel, hvor vi hører, at Falk – igen ligesom Johan i Tjänstekvinnans son – gennem sin opdragelse har fået knægtet sin selvfølelse,
således at ”han alltid trodde sig göra orätt” (23 og 24). Han er derfor
også sårbar over for andres mening om ham: De står for ham ”som
domare vilka alltid till honom sade: skyldig!” (24-25).

Der skabes således en mise en abyme struktur: Indledningsbeskrivelsen af Falk
rummer i sig indledningskapitlets overordnede logik, som igen kondenserer Falks
udviklingshistories overordnede logik.
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Andet kapitel er netop et konkret eksempel herpå. Kapitlet skildrer
en intersubjektiv tvekamp mellem brødrene Falk. Eftersom konfliktens konkrete anledning er arv, fremstår den umiddelbart som en
traditionel hobbesk ejendomskonflikt. Det forekommer mig imidlertid evident, at der her – som i alle andre familiekonflikter – er mere
på spil end materielle goder, om end det er en dimension af konflikten, eftersom Arvid har brug for penge for sin ’selvopholdelse’. Under denne konflikt udspiller sig dog også en anerkendelseskamp.
Som en del af sit opgør med sin fortid og med det samfund, som broren om nogen inkarnerer, er Arvid også kommet til sin bror for at
søge æresoprejning, for at bryde med brorens tyranni og hævde sin
ret – dvs. anerkendes – som autonomt og ligeværdigt subjekt. Det
fremgår nemlig fra første færd, at deres forhold er kendetegnet ved
en herre-slave-dikotomi:
”Är det du – bara? frågade han [Nicolaus] med en obetydlig anstrykning av välvilja och förakt, två oskiljaktliga känslor hos honom, ty han var icke ond på dem som voro under honom i något
avseende, och han föraktade dem. Men han såg nu också ut som
om han gjort en missräkning, ty han hade väntat något mera
tacksamt föremål att få bryta ut på, och brodern var en försynt
och timid natur, som aldrig satte sig upp i onödan” (21).
Som om han taler til en hund, kommanderer han straks Arvid at sidde ned (”Sitt!”), for det ”var alltid hans vana att bedja folk sitta, då
han skulle ta itu med dem, ty han hade dem då under sig och kunde
lättere krossa dem – om så behövdes” (22). Og det behøver han tilsyneladende nu. For Arvid vil nemlig tale om deres ”affärer” og antyder hurtigt, at Nicolaus har snydt ham for en del af sin arv. Konfronteret med brorens indirekte beskyldninger kaster Nicolaus først ”en
genomträngande blick på sitt offer för att utforska om denne hade
några baktankar”, hvorefter han med truende tordenskyer stigende
op fra sin pibe vandrer frem og tilbage over gulvet ”liksom om han
läste över en roll” for endelig at se Arvid ”rätt in i ögat med en lång
sjögrön falsk blick” samtidig med, at han ”med en röst avsedd att
låta som komme den från familjegraven på Klara kyrkogård” besværgende siger: ”Du är inte ärlig Arvid! Du är inte är-lig!” (22-23).
Som det fremgår, forsvarer Nicolaus sig mod Arvids forsøg på at
objektivere ham som en ”skurk” ved selv at rette sit objektiverende
blik og ord mod Arvid. Vi har m.a.o. at gøre med et eksempel på en
sartresk blikdialektik. Virkningen udebliver da heller ikke. Arvids
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selvopfattelse, der som påpeget ovenfor gennem opdragelsen er blevet særlig følsom over for andres domme, vakler, og fikseret af brorens blik og faderlige ord må han indrømme over for sig selv, at han
ikke har været ærlig (23). Han får sig dog løsrevet fra magten i broderens blik og ord og fremfører i direkte vendinger sine beskyldninger mod broderen. Igen er det ikke med argumenter Nicolaus unddrager sig brorens beskyldninger, men med endnu en velkalkuleret
og indstuderet teateroptræden, der dialektisk omvender objektiveringen, og som er så succesfuld, at Andersson må tilkaldes som vidne for definitivt at fastslå, at han er uskyldig anklaget, og at Arvid
derimod er en skurk (23-24). Nok engang vakler Arvids selvbevidsthed, og han ser ikke andre udveje end at flygte fra broren, som ”med
en simpel advokatyr förvänt synen på honom” (25). Scenen er et tydeligt eksempel på Arvid Falks svage autonomi og sårbarhed over
for andres ’blikke’ (domme/meninger). Men både teatermetaforikken, der benyttes til at skildre Nicolaus ageren, og tilkaldelsen af
Andersson som vidne vidner samtidig om de andres blikkes afgørende betydning for selvbevidsthed og identitet i Röda Rummet generelt (mere herom i næste afsnit).
Arvid Falks selvbevidstheds sårbarhed over for de andres blikke og
domme er et tilbagevendende mønster i skildringen af ham. Det ses
således også, da Arvid i kapitlet ”I Vita Bergen” vender tilbage til
Mosebacke for at gøre status over sit liv som fri skribent. Med en
formulering, der leder tankerne hen på Sartres analyse af skammen
som paradigmatisk udtryk for væren-for-andens betydning for selvbevidsthed og identitet, hedder det:
”han hade förlorat aktningen för sig själv! Och detta utan att han
begått en enda handling, för vilken han behövde blygas! Men
andra hade berövat honom den, och det går mycket lätt för sig.
Överallt och var helst han uppträtt, hade man visat honom
missaktning, och hur skulle han, som från barndomen blivit berövad självkänslan, kunna akta den, som alla andra missaktade!”(163-64).
Som det fremgår, er den intersubjektive og sociale anerkendelse vigtig for Falks identitetsdannelse og selvværd – et mønster, som fastholdes hos Strindbergs ”stora hjärnor”, der, som vi så i analysen af
Hjärnornas kamp, og som vi igen skal se i analysen af I havsbandet, ikke har meget tilfælles med Nietzsches selvberoende og autonome
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overmenneske, der formår at ’magte’ tilværelsen på egen hånd. Dette
er der i og for sig ikke være noget mærkeligt i, da behovet for anerkendelse ifølge anerkendelsesteoretikere som Hegel, George Herbert
Mead, Charles Taylor og Axel Honneth er et almengyldigt eksistentielt, psykologisk og socialontologisk vilkår og derfor også en logik,
man vil kunne finde i mange litterære tekster. Min pointe er blot, at
anerkendelsens socialpsykologi er særlig markant og gennemgående
hos Strindberg, hvis helte i udpræget grad er ’interdividuals’ (Girard
1976).109 Som allerede antydet og som jeg senere skal uddybe med et
konkret eksempel, ses dette også i en figur som Nicolaus Falk, der
ellers umiddelbart forekommer noget mere robust og brutal end sin
vege og skrøbelige bror. Hans identitet er i mindst lige så høj grad
bundet op på de andres anerkendelse, om end hans selvoptagede
natur naturligvis forhindrer ham i at indrømme dette både over for
sig selv og andre. Foreløbig vil jeg dog holde mig til Arvid Falk og
forsøge at demonstrere anerkendelsesbegærets centrale plads i hans
selvbevidsthed. En markant indikation heraf er netop skamfølelsens
centrale plads i hans repræsenterede billede.110 Der er mange eksempler på, hvordan Falk konfronteret med den andens eller de andres
blikke og domme føler skam. Lad mig nævne tre. For det første hører
vi, hvordan en ”hektisk rodnad” stiger op på Falks kinder, da Ygberg
nærmest som et ekko af Struve i første kapitel bebrejder ham, at han
har afvist skrivejobbet for forlægger Smith (75). Han skammes tydeligvis over at objektiveres som hovmodig arbejdsløs. I lyset af at han
netop har brudt med embedsbanen for at gøre op med samfundets
hykleri og profitjagende egoisme, som forlæggeren om nogen repræsenterer, burde det dog være lige til at retfærdiggøre denne handling
både over for sig selv og Ygberg og altså dermed dementere Ygbergs
fremmedgørende degraderende blik. For det andet føler han stærk
skam over at blive anset som forfatter til Struves artikel i Folkets Fana om ’Kollegiet för utbetalandet av ämbetsmännens löner’, fordi
han frygter at blive stemplet som smædeskriver (74-75). Også i dette
tilfælde er skamfølelsen iøjefaldende, idet Falk som erklæret fjende af
og oprører mod samfundet ikke burde lade sig anfægte af samfundets objektiverende dom – ja, han skulle vel snarere anse deres vrede
og foragt som en anerkendelse af sin nye identitet. Som det siges i
citatet ovenfor, har han netop ikke ud fra egen optik (ideologiske
Andre markante ’anerkendelsesforfattere’ er Dostojevskij og Proust.
Stolthed er en anden følelse, der ifølge Sartre demonstrerer væren-for-andens
betydning for selvbevidstheden. Denne følelse er, som vi senere skal komme nærmere ind på, typisk for samfundsrepræsentanterne.
109
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horisont) begået nogen handling, som han burde skamme sig over.
Skamfølelsen forekommer endda ekstra paradoksal, da Ygberg også
har oplyst ham om, at ”artikeln har gjort mycken lycka”, dvs. har
opnået anerkendelse blandt den opposition, Falk har sat sig for at
kæmpe sammen med mod samfundet (74). For det tredje føler han
endelig stærk skam og sorg, da han opdager brorens onde blik, da
han som repræsentant for Rödluven ydmyges til Tritons generalforsamling (126). Eftersom Arvid foragter sin bror, som inkarnerer det
samfund, han kæmper mod, burde han vel også over for ham kunne
opretholde det udfordrende og trodsige blik, han, indtil han opdager
brorens blik, har opretholdt:
”Nu fattade Falk i ett enda ögonblick och kände vad konservativ
innebar och vad litteratör innebar då man ej var konservativ; och
det var med sjudande sinne han vandrade tillbaka genom den
hånskrattande hopen; men när han mönstrade den med brinnande blickar, som om han ville utmana dem, möttes hans öga av ett
annat, långt borta vid väggen, och det ögat, som så liknade ett
par, vilka nu slocknat, men som en gång sett på honom med kärlek, var grönt av ondska, och det borrade sig igenom honom som
en nål, och han ville gråta av sorg över att en broder så kunde se
på en broder” (126).
Vi ser her igen et eksempel på, hvordan familiebåndene er ubrydelige – en erfaring som mange af Strindbergs protagonister siden hen
skal gøre. I det hele taget viser eksemplerne socialitetens enorme
magt over individet. Selv dem, der vil stille sig uden for samfundet,
er fokuseret på og afhængige af, hvad de andre tænker om dem.
Falks behov for social anerkendelse viser sig dog ikke blot negativt i
skammen over sin væren-for-anden, men kommer også mere direkte
til udtryk. Til festen hos broren i kapitlet ”Om Sverige”, hører vi således, hvordan den anerkendelse, han her nyder pga. den flotte modtagelse, hans digtsamling har fået, giver ham en ’varm’ følelse af ’atter at være optaget i samfundet’, og han erfarer en ”en känsla av
trygghet vid att sitta på dessa gamla stolar, som varit delar av hans
barndoms hem” (228). Falks følelser er ikke blot paradoksale, fordi
han foragter disse samfundsrepræsentanter og opfatter dem som sine fjender, men særlig fordi han er fuldt bevidst om, at deres ”välvilja var beroende av en konjunktur” (ibid.). Trygheden er da også
kortvarig. Ikke så meget fordi han gennemskuer deres egoisme, men
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fordi ”han tyckte att fadrens ansikte såg vredgat ned på sällskapet
från porträttet som hängda över pianot” (ibid.). Som man ser, er Falk
dybt splittet og bliver derfor nemt kastebold mellem forskellige blikke.
Et yderlige eksempel på den andens magt over Falks selvbevidsthed,
er konfrontationen med Struve i det for Falks udviklingshistorie centrale kapitel ”Nihilisme”. Som i åbningskapitlets møde med Struve,
fører Struves misbilligende ord også denne gang til, at Falk anfægtes
i sin politiske radikalisme. Scenen er samtidig et tidligt eksempel på
den sociale ’tilpasningslov’, som Strindberg formulerer i Tjänstekvinnans son, og som overalt i forfatterskabet er et markant indslag i hans
skildring af intersubjektive forhold.111 Scenen viser, hvordan personerne ændrer karakter i lyset af hinanden. Falk påtager indledningsvis en kynisk og fjendtlig maske, som passer til hans billede af Struve, men konfronteret med den menneskelighed og imødekommenhed, som Struve omvendt antager i kraft af sit billede af Falk, kan
Falks kynisme og ideologisk motiverede fjendskab ikke holde stand:
”Han [Falk] hade väntat få leverera batalj med en representant för
allt vad han ansåg fientligt, men fienden hade flytt och på samma
gång delvis besegrat honom. Om han sökte göra sig reda för vad
striden egentligen rörde, kunde han det icke: och vem som hade
rätt, kunde han icke heller få klart för sig. Och han började undra
om ikke hela saken, vilken han gjort till sin, de förtrycktes nämligen, blott var en overklighed. Ögonblicket därefter förebrådde
han sig denne feghet och den permanente fanatism, som glödde
ini honom flammade åter upp; han fördömde sin svaghet, som
oupphörligt narrade honom till medgivanden; nyss hade han haft
fienden i sina händer och han hade icke allenast icke visat honom
sin djupa avsky, utan även behandlat honom med välvilja och visat honom sympati; vad skulle denne få för tankar om honom
hädanefter” (185).
Den indre dialog, samværet afføder, ender med, at han indoptager
Struves ’høje synspunkt’. Kapitlet demonstrerer på en måde, at en
berigende intersubjektiv dialog og interaktion er mulig, når den anTilpasningsloven står også centralt i beskrivelsen af karakteren i den franske
vivisektion ”Le Caractère un Rôle?”/”Karaktären en roll?” (Strindberg 1958). Struve-Falk scenens lighed med tilpasningsloven er tidligere påpeget af Printz-Påhlson
1965, s. 17
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den blot udviser en imødekommende og anerkendende respekt, som
Struve gør i denne situation, om end Falk, som det fremgår af citatet,
i første omgang tolker tilpasningsloven dels i rousseausk retning,
som noget, der gør mennesket falsk, dels i sartresk retning som noget, der truer dets identitet (jeg tænker på Sartres teori om ond tro,
som jeg senere vender tilbage til).112 Falks viljesvaghed og manglende
selvberoenhed medfører da også, at den indre konflikt mellem fanatisme og pragmatisme, idealisme og realisme aldrig lukkes. Der skal
således ikke mere til end et misbilligende blik fra Olle for igen at anfægte hans nyerhvervede ideologi og identitet (Struve og Borgs nihilistiske fugleperspektiv):
”Falk är yster och vild när han kommer i Röda Rummet och Borg
tycker sig ha mycken heder av honom; ja, han är en sannskyldig
sappör för vilken ingenting är heligt – utom politiken; – den rör
han aldrig vid. Men ser han då, under det han till de andras förlustelse bränner av sina raketkistor, genom tobaksmolnen den
dystre Olle på andra sidan av salen, då blir han mörk som en natt
på havet och då tar han in stora kvantiteter starka saker, som om
han ville släcka en eld eller brinna upp” (271).
Endnu engang ses, hvordan den vege og vaklende Falk er kastebold
mellem de andres forskellige blikke. Viljesvaghed er et generelt karakteristika for Det moderne Gennembruds helte, men som det gerne
skulle være fremgået af ovenstående er det særlige for Strindbergs
helte den centrale rolle de andre (socialiteten) tilskrives i heltens indre konflikt. Min tese er derfor også, at det ikke blot er sult (dvs.
hobbesk ’selvopholdelse’), desillusion og afmagt, der får Falk til at
genindskrive sig i samfundet, men også behovet for social anerkendelse; en social anseelse, som hans titel tidligere gav ham, og som
ikke er blevet erstattet af en tilsvarende anerkendelse af hans revolutionære glød blandt de såkaldte frie skribenter. Tesen er da også i
overensstemmelse med Doktor Borgs diagnose af Falks psykiske
konstitution – en diagnose, der ligger til grund for ”kuren”, han lader Falk gennemløbe for at genvinde ”självkänslan”:
”Jag har nu givit honom ett recept, vilket han accepterat så mycket mer som han själv utfunderat detsamma. Han återvänder på

Falks tolkning af tilpasningsloven er repræsentativ for Strindbergs forfatterskab.
Derfor også protagonisternes genkomne længsel efter at være ”ensam”.
112
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ämbetsmannabanan – utan att mottaga några pengar av brodern
(det är hans sista dumhet och som jag icke kan respektera); återvänder till samhället, inregistrerar sig bland boskapen, blir respektabel, får en social ställning – och håller mun så länge – tills
hans ord fått auktoritet” (266).
Borgs diagnose og recept harmonerer ligeledes fint med Falks reaktion på den sociale anerkendelse, han modtager til festen hos broren,
som jeg tidligere har omtalt. Falks vej tilbage til samfundet er dog
ikke uden vaklen:
”det är en klar novembermorgon då Arvid Falk beger sig från sin
numera eleganta bostad på Storgatan till den -manska flickpensionen vid Karl XIII:s torg, där han skall göra sitt inträde som lärare i Svenska Språket och Historien. […] modet har undergått
stora förändringar, sedan han sist köpte sig kläder och han tycker
sig som en söndagssprätt, när han går fram på gatorna, och han
speglar sig då och då i bodfönsterna för att se efter om allting sitter rätt. Nu går han av och an på trottoaren utanför Dramatiska
Teatern och väntar att klockan i Jacob skall slå nio; han känner sig
orolig och besvärad, alldeles som när han själv skulle gå i skolan;
trottoaren är för kort, och han tycker sig löpa som en hund i en
kedja, när han vänder och vänder på sina spår; ett ögonblick tänker han allvarsamt på att sträcka ut promenaden, långt ut, ty han
vet att man kommer till Lill-Jans om man fortsätter gatan framåt
och han erinrar sig den morgonen då samma trottoar ledde honom ut från det samhälle han flydde till friheten, naturen och –
slaveriet! (268)
Som herren i Hegels fortælling må Falk altså erfare, at han uundgåeligt er lænket til socialiteten, og at autonomien som fri skribent er en
illusion. For Falk symboliserer Lill-Jans i starten af bogen det frie og
uafhængige liv – livet uden for samfundet og dets snærende bånd –
men selv bohemerne viser sig at være afhængige af samfundet og at
være spundet ind i uigennemskuelige relationer med repræsentanter
herfor.113 Således dukker de til Falks forbavselse ofte op i uventede
sammenhænge – fx Olle i rigsdagen eller Borg til festen hos Nicolaus
Falk. Om end fokusen i Röda Rummet endnu primært er på den materielle side af afhængigheden, så åbner den rousseauske retorik i cita-
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Lagerroth 1968 blotlægger mange af disse subtile relationer.
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tet ovenfor dog op for, at også anerkendelsesbegæret spiller en rolle.
Som vi skal se i næste afsnit, er slaveri nemlig for Rousseau forbundet med det sociale anerkendelsesbegær, som socialiseringen med
nødvendighed medfører, og som skævvrides i et samfund med ulighed, hvor kun bestemte egenskaber giver social prestige. Falks nervøse spejlen sig i forretningsruderne i citatet overfor markerer da
også endnu engang den andens bliks centrale betydning for Falk.
At friheden som fri skribent er en illusion, fremgår med tydelighed i
kapitlet ”Sista brickan”, som beskriver Falks tilværelse som skribent
for Arbetarfanan. Kapitlet er en dialektisk omvending af indledningskapitlet på Mosebacke. Falk er her sunket til bunds i byens
snævre gyder og beskidte baggårde, hvor kun en lille flig af himmelen og havet ses, og hvor han føler sig som en slave og en levende
død. Det er netop fra dette dynd, Borg hiver ham op og sender ham
på resocialiserende kurophold på Nämdön. I modsætning til Hegels
og den romantiske dannelsesromans i sidste ende forsonende anerkendelsesdialektik markerer citatet ovenfor dog, at selv som respektabel samfundsborger er autonomien en illusion. I modsætning til
dannelseshelten lærer individet hos Strindberg aldrig at se sig selv i
de andre eller i det almene. Strindberg er her på linje med Sartres
pessimistiske udgave af herre-slave-dialektikken, hvor dialektikken
aldrig falder til ro i en forsonende ophævning af modsætningen mellem selv og anden – mellem begæret efter total frihed og behovet for
de andres anerkendelse. Falk skifter derfor også konstant position i
bogens metaforiske topografi mellem natur og by, oppe og nede, ude
og inde. Disse modsætninger er nemlig alle underordnet dialektikken mellem frihed og bundethed, individualitet og socialitet.

Samfundsmennesket og det sociale anerkendelsesbegær
I det følgende skal indkredses, hvordan den socialantropologiske og
socialpsykologiske anerkendelsesproblematik kommer til syne på et
mere overordnet sociologisk niveau i Röda Rummets samfundskritiske Rousseau-diskurs. I modsætning til Strindbergs senere hjernekamptekster er det nemlig i Röda Rummet ikke så meget det enkelte
individ og de konkrete intersubjektive anerkendelsesrelationer (tvekampe), der er i centrum, men mere almene sociale anerkendelseskampe. Individerne i Röda Rummet søger og kæmper m.a.o. ikke så
meget for den konkrete andens anerkendelse, som det søger og
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kæmper for social anerkendelse, værdsættelse og prestige. Med socialpsykologen George Herbert Mead kan vi sige, at det er ”the generalized other”, som er det primære fokuspunkt for samfundsmenneskets anerkendelsesbegær i Röda Rummet.114 Den generaliserede anden er Meads begreb for individets syntetiserede og internaliserede
billede af et fællesskabs eller samfunds holdninger, værdier og normer. Gennem forestillingen om den generaliserede anden forsøger
individet at se sig selv og sine handlinger fra de andres perspektiv,
og i forsøget på at få bekræftet sin identitets sociale værdi former det
sit selv og sine handlinger efter den generaliserede andens adfærdsforventninger, holdninger, sociale normer og værdier. Behovet for at
få bekræftet sin identitet som et socialt accepteret og værdifuldt medlem af samfundet skyldes, at selvet tilhører en intersubjektiv social
orden, som samtidig er en moralsk orden og derfor også en orden,
hvor der er forskel på den værdi, der sættes på selvet. Selvets moralske integritet er altså på spil i vores interaktion med andre, og vi må
derfor kæmpe for at opretholde og beskytte selvet. Ifølge Mead (og
Hegel) har individet altså ikke blot behov for den anerkendelse, det
kan få fra den konkrete anden i de nære intersubjektive relationer,
men har qua deltagelsen i samfundsmæssige fælleskaber også brug
for social anerkendelse. Først herigennem opnås eller udvikles en
fuldstændig identitet. Først herigennem bliver selvets identitet fuldt
intersubjektivt legitimeret.115 Strukturen i de samfundsmæssige anMeads socialpsykologiske intersubjektivitetsteori har som påvist af Axel Honneth mange berøringspunkter med Hegels anerkendelsestanker i Jenamanuskripterne. Honneth taler om Meads ”naturalistishe Transformation” af Hegels anerkendelsesidé: ”In keiner anderen Theorie ist der Gedanke, daß die
menschlichen Subjekte ihre Identität der Erfahrung einer intersubjektiven Anerkennung verdanken, so konsequent unter naturalistichen Denkvoraussetzungen
entwickelt worden wie in der Sozialpsychologie George Herbert Meads” (Honneth
2003, s. 114).
115 Ud fra Hegels anerkendelsestænkning i Jenamanuskripterne og Meads socialpsykologi skelner Honneth 2003a mellem anerkendelse på tre niveauer: Den personlige anerkendelse, som opnås i privatsfæren (gennem de følelsesmæssige primærrelationer i familie, venskaber og kærlighedsforhold), den retslige anerkendelse, som opnås som samfundsborger (gennem den positive ret), og endelige den
sociale værdsættelse af individuelle egenskaber, som opnås i samfundsmæssige
fællesskaber (fx kulturelle, politiske og arbejdsmæssige). Den samfundsmæssige
dimension af anerkendelseskampen er dog ikke blot tilstede i Hegels Jenamanuskripter, som af metodologiske grunde er Honneths eneste referencepunkt,
men også i Phänomenologie des Geistes, som i teorikapitlet var mit referencepunkt
mht. Hegels anerkendelsestænkning. Hegels herre-slave-fortælling handler ikke
blot om selvbevidsthed, men også om sociale og politiske strukturer, ikke blot om
individer, men også om sociale klasser. (Dette er særlig fremhævet i Kojèves ud114
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erkendelsesrelationer er dog den samme som i de konkrete intersubjektive forhold. Også her må der ifølge Mead være tale om gensidig anerkendelse: ”Das ist jene Identität, die sich in der Gemeinschaft
halten kann, die in der Gemeinschaft insoweit anerkannt wird, als sie
die anderen anerkennt” (citeret efter Honneth 2003a, s. 126). Problemet i Röda Rummet er dog netop samfundsindividets manglende vilje
til gensidig anerkendelse og respekt. Deres anerkendelseskamp er
med Bourdieus ord i høj grad ”a struggle for distinction” og de intersubjektive relationer derfor også præget af en asymmetrisk herreslave-logik (Bourdieu 1984).116
Strindbergs demaskering af det hykleriske, falske, korrupte, løgnagtige og teatralske samfundsmenneske har et umiskendeligt rousseausk præg og fungerer som en generel kultur- og samfundskritik –
som en kritik af inkongruensen mellem den moderne kapitalistiske
virkelighed og så magtelitens og kulturens opretholdelse af den gamle idealistiske og kristne kulturs værdier og normer. Mere specifikt er
det dog også en kritik af det kapitalistiske samfundsmenneskes selvcentrerede og forfængelige stræben efter ry, anseelse og ære og dets
heraf følgende ubændige trang til at sammenligne sig med andre. I
den forstand kan Röda Rummet betragtes som en socialantropologisk
roman – som et satirisk og kritisk studie af mennesket i sociale sammenhænge. Hermed er affiniteten med anerkendelsesproblematikken også antydet. Det sociale anerkendelsesbegær er da også et centralt element i Rousseaus socialantropologi, hvorfor Röda Rummets
samfundskritiske Rousseau-diskurs uproblematisk lader sig forene
med mit hegelske anerkendelsesperspektiv. I Discours sur l’origine et
les fondemens de l’inégalité parmi les hommes fremstilles behovet for so-

lægning). I selvbevidsthedsafsnittet foregår en glidning fra en analyse af selvbevidsthed til en analyse af historiske værener i konkrete historiske omstændigheder,
hvor de intersubjektive anerkendelsesrelationer følgelig ses i lyset af sociale og
politiske strukturer. Fokusskiftet til den historiske dynamik i sociale forhold skyldes, at selvbevidsthedens fulde realisering i en gensidig og ligeværdig anerkendelsesrelation (i Geist) ifølge Hegel er afhængig heraf. Ifølge Hegel er anerkendelseskampen således historiens motor, drivkraften bag samfundenes historiske udvikling fra slavesamfund til liberalt demokrati. Socialhistorien fremstår hos Hegel som
en lang anerkendelseskamp frem mod den gensidige og ligeværdige anerkendelsesrelations realisering i den franske revolution, som ifølge Hegel er den konkrete
historiske og sociale manifestation heraf og dermed også historiens afslutning.
116 Denne ”struggle for distinction” er dog ikke nødvendigvis som i Röda Rummet
forbundet med asymmetriske herre-slave-forhold, men kan også have en positiv
værdi (jf. Honneth 2003, s. 127ff., 138ff. og 197ff., og Taylor 1994, s. 38f.).
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cial anerkendelse således som et grundelement i menneskets socialisering. Det opstår ifølge Rousseau så snart, mennesket forlader naturtilstanden og begynder at omgås hinanden:
”Hver for sig begynder de at se på hinanden, og de ønsker selv at
blive set, således at den offentlige anseelse værdsættes. Den som
synger eller danser bedst, den smukkeste, den stærkeste, den
mest behændige eller mest veltalende bliver den mest ansete, og
det var første skridt mod uligheden, og samtidig mod lasterne: Af
disse første fortrin opstod på den ene side forfængeligheden og
foragten, på den anden side skammen og misundelsen” (Rousseau 1996, s. 103).
Som det ses, er anerkendelsesbegærets umiddelbare konsekvens hos
Rousseau ligesom hos Hegel et ulige herre-slave-forhold. Og som
hos Hegel medfører et ulige magtforhold ikke blot slavens trældom,
men også herrens. Det fremgår tydeligt af de berømte indledningsord til Du contrat social: ”Mennesket er født frit, og overalt er det i
lænker. Den, der tror sig herre over andre, er ikke mindre slave end
disse” (Rousseau 1987, s. 69). Hvori sammenhængen mellem Röda
Rummets Rousseau-diskurs og den hegelske anerkendelsesdiskurs
mere præcist består, kan Charles Taylor hjælpe med at indkredse.
Han ser nemlig – ligesom i øvrigt også Axel Honneth (Honneth
2003a, s. 24) – Rousseau som en vigtig forløber for Hegels anerkendelsestænkning:
”I say this not because he uses the term, but because he begins to
think out the importance of equal respect, and, indeed, deems it
indispensable for freedom. Rousseau, as is well known, tends to
oppose a condition of freedom-in-equality to one characterized by
hierarchy and other-dependence. In this state, one is dependent
on others not just because they wield political power, or because
one needs them for survival or success in one’s cherished projects, but above all because one craves their esteem. The otherdependent person is a slave to ‘opinion’” (Taylor 1994, s. 44-45).
Taylors pointe er, at afhængigheden af de andre hos Rousseau er
strengt forbundet med hierarki, ulighed og forskelle, og at den, som
det fremgår af hans samfundsteori i Du contrat social, kan ophæves
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ved en lige og gensidig anerkendelse.117 Med dette som udgangspunkt argumenterer Taylor for, at Rousseaus kritik af samfundsmenneskets stræben efter social anseelse og ry blot er rettet mod det
anerkendelsesbegær, der har sin rod i det traditionelle æresbegreb,
hvor anerkendelse og status baserer sig på forskelle og hierarkier, på
”préférences”, og han viser, hvordan Rousseau i sine refleksioner
over republikanske samfund faktisk har blik for vigtigheden af social
anerkendelse. Afgørende er blot, at den er gensidig (ibid., s. 35 og
46ff).118 Hvad Rousseau reagerer mod er altså hierarkiske relationers
forvrængning af anerkendelsesbegæret, fordi den stolthed og forfængelighed, der er en konsekvens af uligheden, gør menneskene til
slaver af hinanden – ikke blot slaven af herren, men også omvendt
herren af slaven.119 ’Spöksdinéen’ hos Nicolaus Falk i kapitlet ”Herrar och hundar” viser med tydelighed, at denne logik også kendetegner magtrelationerne i Röda Rummet.120 Som det fremgår af kapiteloverskriften, er der tale om et eksempel på en hierarkisk intersubjektiv relation, og helt i overensstemmelse med Rousseaus og
Hegels teorier viser herren sig mindst lige så meget slave af slaverne,
som slaverne af herren. I et system af hierarkisk ære er de lavere
klassers agtelse nemlig essentiel for herren og herrens uafhængighed
derfor en illusion. Hvad, der imidlertid gør situationen særlig prekær
i Röda Rummet, og som middagsselskabet accentuerer, er, at samfundsudviklingen har undermineret de stabile hierarkiske relationer.
I liberal-kapitalistiske samfund er magtrelationerne ikke stabile og
individets sociale identitet ikke forudgivet. Individet må derfor også
i højere grad tilkæmpe sig anerkendelse, og rivalisering opstår derfor
nemt.121
Falks afsky for samfundet skyldes i øvrigt helt i overensstemmelse med Rousseaus Du contrat Social, at det ikke hviler på ”fritt fördrag” (17).
118 Uafhængigt af Taylor, men mindre udfoldet, understreges dette også i en note
hos Axel Honneth: ”Dieser [Rousseau] hat in seinem Discours sur l’ingalité die
wechselseitige Anerkennung (’s’apprécier mutuellement’) als eine zentrale Dimension der menschlichen Vergesellschaftung eingeführt und von ihr behauptet, daß
sich durch si ejede Art von Verbrechen in eine Form der Beleidigung verwandelt”.
Tekststedet Honneth henviser til citeres s. 140 nedenfor.
119 Som påpeget flere gange er stolthed og skam ligesom hos Rousseau også i Sartres blikanalyse eksempler på væren-for-andens magt over selvets bevidsthed.
120 ’Spöksdiné’ er navnet på ædegildet, der åbner Svarta Fanor, som Nicolaus Falks
middag på mange måder kan ses som en forløber for.
121 Se også diskussionen af ære og anerkendelse i analysen af Fröken Julie s. 233
nedenfor. Jeg skal nedenfor komme ind på en lignende problemstilling i forbindelse med inddragelsen af René Girards teori om ’den interne mediations’ rivalisering.
117
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Middagsselskabet er oplagt at læse som en anerkendelseskamp om
identitet og ære. Falk poserer som ’despot’ (43), mens Levin og
Nyström omtales og tiltales som underdanige eller fastlænkede
’hunde’, der som slaven hos Hegel blot er til for at anerkende Falks
overlegenhed og autonomi. Det hedder ligefrem, at Falk undgår mere ligeværdigt selskab, fordi han kun gennem disse underlegne slaver kan bekræftes som herre (43). Og deres anerkendelse har han
tydeligvis brug for, for hans identitet som patriark er truet på hjemmefronten. Middagen, der formelt holdes for at ære Levin, der er
blevet tjenestemand ved postvæsenet, men reelt er udløst af Falks
behov for at undslippe sin despotiske kone, er helt igennem iscenesat
for at aftvinge dem de anerkendende blikke og ord, som han ikke
kan aftvinge konen (og broren). Efter at have spist sig mæt og drukket sig styrke til begynder Levin dog – akkurat som slaven i Hegels
dialektik – at ”erfara en viss vådlig känsla av oberoende och en stark
frihedslusta vaknade” (48). Og som hos Sartre er det bedste forsvar
mod den andens degraderende blik også hos Strindberg at rette sit
objektiverende blik mod den anden.122 Levin indleder derfor sit felttog bevæbnet med vanærende historier om Falks bror og kone. Falk
opfatter straks det ”olycksbådande och hotande i hans röst” og
forsøger desperat at afværge det skæbnesvangre slag (48):
”Nu var det emellertid Levin, som hade piskan och han svor att
han skulle köra sin förttryckare. Han klatschade ännu bara i luften men Falk väntade på stryk. Han försökte byta om ämne. Han
uppmanade att dricka! Och där dracks! Levin blev allt vitare och
kallare, men ruset steg! Han lekte med sitt offer! […] Till sist återstod för värden endast att hålla ett tal, att verkligen erinra om orsaken till förtärandet av dessa massor mat och vin, med ett ord,
att ge ett erkännande åt dagens hjälte” (49).
Af frygt for Levins objektiverende ord tvinges Falk altså til at anerkende Levin. Falks (forsvars)tale trues dog bestandig af Levins ”hånande blickar” (49), af ”de två vassa blickar som oavlåtligt betragtade ham” (50). Konsekvensen er, at hans selvbevidsthed og tale dialogiseres. Den andens objektiverende ord trænger ind i hans diskurs,
som derved bliver forpint og anspændt – fyldt med dialogiserende

Det er en gennemgående metaforik i Röda Rummet at beskrive blikket som et
objektiverende gevær, man retter mod den anden (fx 15, 88, 142, 149 og 166-67).
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sideblik, reservationer og smuthuller: ”Ni tycker kanske att jag är
egoistisk mina herrar? Det är jag inte!” (50). ”Jag ser på dina ögon,
Fritz, att du inte tror vad jag säger” (51). Falks forsvarstale er dog
forgæves. Nådeløst affyrer Levin til sidst i ”en kall mördande ton”
det dræbende skud (51): Oplysningen om, at broderen er blevet
skandaleskribent. Familienavnet er dermed vanæret – en vanæring,
der ifølge Falk tilmed har den katastrofale følge, at ”hans hustru
skulle bli hans jämlika” (53)!123 Der skal dog ikke mere til, end at Levin – pga. udsigten til et pengelån – holder en tale om Falks godhed,
før Falk igen føler sig bekræftet (54). Scenen slutter med, at Falk, efter
gæsterne er gået, beslutter sig for helt at udslette vanæren ved at
kravle op af den sociale rangstige: ”han skulle stiga, han skulle bli en
omtalad, en mäktig man” (56 – min fremhævning).
At den intersubjektive konflikt i ”Herrar och Hundar” er en anerkendelseskonflikt, fremgår eksplicit. Den skyldes Falks manglende
anerkendelse af Levin:
”Levin hade haft ett visst nöje i att få frambära denna historia; ty
Falk, som aldrig gav sin bror något uppmuntrande tillmäle, så
denne hörde det, plägade däremot skryta med honom och hans
förtjänster inför sina vänner. […] Att ständigt höra dessa indirekta förebråelser hade retat Levin, så mycket mer som Carl Nicolaus
drog upp en bestämd oöverstiglig skillnad mellan notarier och
häradshövdingar, ehuru han icke kunde precisera den med ord”
(52. Levin er ’notarie’, broren ’häradshövding’).
At læse de sociale konflikter i Röda Rummet som anerkendelseskonflikter forårsaget af brud på den gensidige anerkendelse, er helt i
overensstemmelse med Rousseau, som Strindberg tydeligvis trækker
på i samfundsskildringen. I overensstemmelse med den sadistiske
hævnlogik i ”Herrar og Hundar” skriver Rousseau således i afhandlingen om ulighedens oprindelse:
”Lige så snart menneskene var begyndt at værdsætte hinanden
[s’apprécier mutuellement], og forestillingen om anseelse var
dannet i deres bevidsthed, hævdede de alle at have ret dertil, og
det var ikke længere muligt for nogen ustraffet at tilsidesætte

Som det ses, fungerer herre-slave-logikken ikke blot på samfundsniveau, men
også i intimsfærens anerkendelsesrelationer.
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den. Herfra kommer det sociale livs første pligter selv blandt de
vilde, og siden hen blev enhver bevidst krænkelse [tort volontaire] en fornærmelse [outrage], thi i det onde der fulgte med fornærmelsen [l’injure], så den krænkede [l’offensé] en foragt for sin
person, der ofte var mere ubærlig end ondet selv. Enhver straffer
således den foragt, som man har bevidnet det, på en måde, som
står i forhold til det væsen, man gør af sig selv. Hævnen bliver
frygtelig og mennesket blodtørstigt og grusomt” (Rousseau 1996,
s. 103-04. Jf. desuden Honneth 2003a, s. 29 og 212ff.).
På trods af ’spöksdinéens’ karikerede og satiriske karakter viser den
tydeligt de andres betydning for identitet, selvbevidsthed og sprog
hos Strindberg. Personerne er intet i sig selv, men blot hvad andre
gør dem til, hvorfor socialiteten og intersubjektiviteten som regel
fremstår som en krigstilstand, hvor man må forsøge at ”krossa” de
andre, og hvor magtforholdene kan omvæltes blot vha. et blik eller
ord. Et gennemgående tema, der illustrerer de andres magt over individet og identiteten, er avisernes magt til enten at skabe eller detronisere et navn. Det er samme sociale logik, Nicolaus Falk udnytter, når han inddriver gæld fra dårlige betalere ved at opsøge dem i
det offentlige rum (223-24), og når han poserer for den opportunistiske portrætmaler Lundell for at indgyde opinionen sit selvbillede,
akkurat som Pastor Skåre forsøger at indgyde det sit ved at lade sin
selvskrevne biografi udgive af Falk. I det hele taget er samfundslivet
– lige fra religion over velgørenhedsforetagender til forretningsliv –
præget af rivaliserende sammenligning og poseren for de andres
blikke. Samfundsdiskursen har derfor heller ingen referentiel værdi.
Ordene udsiger ikke noget objektivt om deres referentielle objekt,
men bruges til at kaste glans over den talende. Snarere end at være
rettet mod deres referentielle objekt er ordene orienteret dialogisk
mod de andre, som der konstant kastes sideblik til, fordi de skal
blændes, imponeres og derigennem tilintetgøres. I den forstand kan
selv sproget siges at være formet efter og derfor også i sidste ende
determineret af de andres blikke, af den generaliserede andens holdninger, normer og værdier. Ulf Olsson taler om, at samfundsdiskursen er præget af, hvad han kalder det repræsentative ord (Olsson
1996). Det repræsentative ord er den gængse og autoritative samfundsdiskurs, som i Röda Rummet blot bevidstløst reproduceres og
recirkuleres; det er store, luftige, tomme og teatralske ord, der ikke
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dækker over nogen tanke eller dybere mening, men blot fungerer
som ornament for den talende eller for institutioner. 124
Samfundsmenneskets poseren for de andres blikke for at opnå social
anerkendelse og prestige, fremstår mest grotesk i Fru Falks desperate
forsøg på at fremtræde fornem i sine gæsters øjne i kapitlet ”Forsynens Skickelse” – noget der i den strindbergske antropologis herreslave-logik er det samme som, at hun skal ”’krossa’ sina gäster”
(131). Det går dog naturligvis ikke, som hun har planlagt, for fru revisor Homan lader ikke sådan sit blik kontrollere og går straks til
angreb med egne objektiverende iagttagelser og sprængfarlige ord
om svogeren, faren og mandens omgangskreds. Og da heller ikke
Nicolaus som lovet kommer hjem med en admiral, der kan kaste
glans over hende, er hun fortabt: ”den stackers värdinnan längtade
efter ensamheten” (139). Som altid hos Strindberg er ensomheden
den eneste befrielse fra intersubjektivitetens infernalske herre-slavelogik. Tidligere har vi således også hørt, hvordan ensomheden i naturen for Arvid Falk er en befrielse for samfundslivets og medmenneskenes lænker (28). Og vi hører senere, at der ved siden af det
løgnagtige samfundsdyr ”fanns ett annat djur, som mellan skål och
vägg är rätt älskvärt, om det icke retas och som gärna visar sig med
alla sina fel och svagheter så snart inga vittnen äro närvarande” (163,
min fremhævning).
Romanens rousseauske fremstilling af det teatralske samfundsmenneske synes oplagt at se i lyset af Erving Goffmanns sociologiske intersubjektivitetsteori i The Presentation of Self in Everyday Life, der har
flere berøringspunkter med anerkendelsesteorien. Som Hegel og
Sartre viser Goffmans socialantropologi nemlig også, i hvor høj grad
vores selvidentitet er afhængig af andres blik og anerkendelse.125 Helt
Olssons begreb om det repræsentative ord svarer på mange måder til Bachtins
begreb om et socialt ’enhedssprog’ eller om et ’autoritært ord’, som jeg i sidste
afsnit af analysen skal se samfundsdiskursen i lyset af (Bachtin 2003, s. 57ff. og
166ff.).
125 En af Goffmans inspirationskilder er da også George Herbert Mead, hvis teoriers
lighed med Hegels anerkendelsestænkning Axel Honneth som nævnt har demonstreret. Som Mead lægger Goffman således vægt på den sociale konstruktion af
selvet, på at selvet formes via interaktionen med andre (symbolsk interaktionisme).
Ligeledes har Goffmans idéer om ”impression management” klare ligheder med
Meads teori om den generaliserede anden. Goffmans antropologi har desuden
lighedspunkter med Sartres eksistentialisme, idet selvet heller ikke hos Goffman
har en essentiel og uforanderlig psykologisk kerne, men formes gennem situationel
124
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i overensstemmelse med samfundslogikken i Röda Rummet iscenesætter vi således ifølge Goffman vores interaktion med andre for at
opretholde et specifikt billede af selvet og for at sikre selvets sociale
værdi. Ligeledes påpeger han, at vi har backstage arealer, hvor vi
kan droppe facaden, slikke sårene og forberede os på kommende
møder med andre. I en vis forstand er selv det private reflektionsrum
dog invaderet af de andre, idet vores selvrefleksion ofte er betinget af
andre og orienteret mod det offentlige rum. Igen er både Nicolaus og
Fru Falk oplagte eksempler på logikken.
En anden måde at belyse samfundsmenneskets teatralske ageren i
Röda Rummet er vha. Sartres teori om ’ond tro’ (mauvaise foi), der
pga. dens kritisk-normative dimension bedre end Goffman kan indfange den kritiske og moralske dimension af Röda Rummets Rousseau-diskurs, samtidig med at den ligesom Goffman kan tydeliggøre
den socialantropologiske dimension af samfundskritikken, dvs. sætte
fokus på identitetsproblematikken og den andens betydning herfor.
(En yderligere grund til at bruge Sartres teori er naturligvis hans centrale plads i denne afhandling).126
Som menneskene, der lever i ond tro, kan samfundsmennesket i Röda
Rummet siges at flygte fra både frihedens ansvar og fra deres givne
fakticitet.127 Samfundsmennesket i Röda Rummet ér deres sociale rolle.
Men fordi hele deres identitet er bundet op på deres sociale rolle, og
fordi den altid mangler et fundament in re (i fakticiteten), er de hele
tiden henvist til at posere for de andres blikke for at få bekræftet de-

handling og intersubjektiv interaktion. Men netop derfor er det også særlig udsat.
Allerede i indledningen til The Presentation of Self in Everyday Life henviser Goffman
da også til Sartres intersubjektivitetsteori som et eksempel på en teori, der særlig
betoner ’vidnets’ rolle, når det gælder at begrænse, hvad en person kan være. Den
seende anden er, som vi har set, en trussel mod den personlige frihed. Mange af
Goffmans senere værker fokuserer da også på visse gruppers problemer med at
opretholde deres selvfølelse i et fjendtligt miljø, der ikke anerkender deres selv. I
forhold til Sartres intersubjektivitetsteori er Goffmans dog generelt mere fleksibel
mht. de roller, den anden tilskrives.
126 I Strindbergs kritik af samfundmenneskets teatralitet kan man under det manifeste rousseauske lag evt. også se et element af Kierkegaards uegentlighedskritik.
Sartres teori om ond tro kan på en måde siges at kombinere eksistensfilosofiens
uegentlighedskritik og Rousseaus mere sociologiske/socialantropologiske funderede kritik af samfundsmenneskets teatralitet.
127 Sartre opererer med disse to former for ond tro, som illustreres med eksemplerne om hhv. tjeneren og den homoseksuelle.
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res identitet.128 De er derfor også totalt i de andre blikkes vold og risikerer konstant at træffe et degraderende fjendtligt blik. Man kan
naturligvis diskutere, om der i Röda Rummet er tale om ond tro eller
om løgn. Sartre skelner herimellem. I modsætning til den onde tros
selvbedrag er løgnen således en bevidst, velkalkuleret og kynisk
handling, der ”utilizes for its own good the ontological duality of
myself and myself in the the eyes of the other” (Sartre 1992, s. 88-89).
I Röda Rummet er grænsen herimellem somme tider hårfin. Det er
klart, at der i nogle tilfælde er tale om dissideret løgn og bevidst bedrag. På den anden side er samfundsmenneskets løgnagtige rollespil
så indgroet og konsekvent gennemført, at der i hvert fald må være
tale om et delvis selvbedrag. Dette er da også i overensstemmelse
med Rousseau, som antager, at mennesket automatisk bliver falskt
og løgnagtigt i samfundet. I Röda Rummet kommer en lignede holdning flere steder til udtryk. Flere steder forklares eller undskyldes
løgnagtigheden således som en nærmest ubevidst refleks nødvendiggjort af samfundet (163 og 229). Dette harmonerer også fint med
Strindbergs senere beskrivelse af ’karakteren’ i både den franske vivisektion ”Le Caractère un Rôle?”/”Karaktären en roll?” og i
Tjänstekvinnans son, hvor ”ackommodationslagen” beskrives som ”en
anpassningsdrift, vilande på beräkning och övergången till omedveten eller reflexrörelse” (SV 20, 166, Strindberg 1958).129
At samfundsmennesket lever i den onde tros selvbedrag er Nicolaus
Falk et oplagt eksempel på. Nicolaus Falks teatralske optræden for
broren i kapitel to tjener således ikke blot til at overbevise sin bror
om, at han ikke er en skurk, men også sig selv. Dette fremgår af fortællerens ’psykonarration’ efter Falks succesfulde optræden – en
psykonarration, der delvis fortsætter den forudgående fortællerdiskurs’ indre fokalisering (”narrated monologue”):130 ”Han var bliven
Hendes Nåd Renhjelm, der er af adelig herkomst, er således sigende nok befriet
fra de andres teatralske poseren.
129 I tråd hermed hedder det i Tjänstekvinnans son videre: ”Nu finnes i de mänskliga
själarnes samliv en tvungen tendens till anpassning, utan vilken samliv vore omöjligt. […] Dessa nödtvungna jämkningar hava givit mänskorna rykte för att vara
falska” (SV 21, 136, min fremhævning). Som det fremgår, er der hos Strindberg
ligesom hos Rousseau en større vægt på den sociologiske dimension end i Sartres
eksistentialistiske teori om ond tro.
130 ’Psykonarration’ er Dorit Cohns begreb for fortællerens diskurs om personers
bevidsthed – hans gengivelse eller analyse af deres bevidsthed (Cohn 1983, s. 11f.).
Hun skelner mellem to former: Dissonant og konsonant (ibid., s. 26ff.). Skellet går
på, om der er tale om en distanceret autoral (ikke-fokaliseret) eller en figural (foka128
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vid gott humör; han hade förlåtit, nej han hade glömt, glömt allt och
när han smällde igen kassaskåpet, så stängde han för alltid igen om
den obehagliga affären” (25). Som Sartres homoseksuelle får hans
dårlige samvittighed ham til også over for sig selv at benægte sin
skurkagtighed. Og som Sartres tjener poserer han for den andens
blik for gennem dette blik at blive bekræftet i sit selvbedrag. Selvbedraget behøver nemlig den andens anerkendende bekræftelse for at
blive cementeret, for inderst inde ved han godt, at han er i ond tro.
Dette er også grunden til, at det er væsentligt for ham at tilkalde Andersson som vidne til sin triumf og at invitere broderen på frokost
for ”att kasta några skovlar kallprat över det obehagliga ämnet” (25).
At der er tale om et selvbedrag bekræftes i kapitlet ”Herrar och
Hundar”. Levins afsløring af, at broren har opgivet embedsbanen og
er blevet skandaleskribent, afføder nemlig følgende indre dialog
(”narrated monologue”) og ironiske fortællerkommentar:
”Kanske han själv till någon del vållat sin vanära; hade han icke
gjort våld på broderns böjelse vid valet av bana, hade han kanske
framkallat detta genom uppträdet om morgonen, eller genom de
ekonomiska svårigheter han bragt honom uti. Han? Skulle han ha
vållat detta? Nej! Han hade aldrig begått någon låg handling; han
var ren, han åtnjöt aktning och anseende, han var icke skandalskrivare, han hade icke blivit bortkörd; hade han icke ett papper i
fickan med intyg på att han var den bästa vän med det bästa hjärta, hade icke magistern nyss läst upp det. Jo, visserligen! Han satte sig till att dricka – omåttligt – icke för att döva sitt samvete, det
behövde han icke, då han icke gjort något orätt, utan för att kväva
sin vrede”(53).131
liseret) narrativ situation, dvs. om der er forskel i viden og vurdering mellem fortællerens gengivelse/analyse og personens selvbevidsthed. I tråd med ovenstående
eksempel fra Röda Rummet påpeger Cohn, at der er en nær forbindelse mellem
konsonant psykonarration og dækning (hos Cohn kaldet ”narrated monologue”),
fordi der ofte i den konsonante psykonarration foregår en ’stilistisk besmittelse’ af
fortællerdiskursen (Cohn 1983, s. 33 og 106).
131 Ironien i den afsluttende fortællerkommentar/-analyse består i, at der naturligvis
ikke er tale om fortællerens oprigtige mening, men om fortællerens dybt sarkastiske gengivelse af Falks egne tanker, af hans forsøg på at retfærdiggøre over for sig
selv, at han begynder at drikke uhæmmet. I kraft af den figurale indre fokalisering
er der således nærmest tale om Cohns konsonante psykonarration. Ironien får dog
skellet mellem konsonant og dissonant psykonarration til at mudre sammen. For
når den figurale psykonarration er ironisk, er fortællerens diskurs jo i virkeligheden ikke i overensstemmelse med heltens synsvinkel og dermed dissonnantisk/autoral. Vi skal i analysens sidste afsnit se, hvordan Bachtins begreb ’pseudo-
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Dobbeltheden, der kendetegner beskrivelsen af Falk, er karakteristisk
for den onde tro. Sartre understreger således – ikke mindst i de indledende bemærkningers polemik mod Freuds ubevidste (Sartre 1992,
s. 90-96) – at selvet inderst inde godt ved, at det er i ond tro. Ond tro
har den paradoksale struktur, at man på en gang er både bevidst og
ikke-bevidst om selvbedraget (ibid., s. 89-90). Heraf netop hangen til
at søge bekræftelse i de andres blikke.
Et andet eksempel, der illustrerer samfundsmenneskets behov for at
blive bekræftet i den onde tros selvbedrag, er Pastor Skåres indvendigt dialogiserede tale. Gennem sin tale poserer han så at sige for den
anden. Udtrykt i bachtinske termer kan vi sige, at hans diskurs kaster
sideblik til den anden, hvis potentielt truende meninger og domme
han anticiperer og svarer i forsøget på at få sit forvrængede selvbillede bekræftet af den anden – nemlig at han er betydningsfuld og
ombejlet, men samtidig også ydmyg og uforfængelig:
”Nåväl, fortfor han. Ni vet att jag är en omtyckt predikant, jag
kan säga det utan skryt, då hela världen vet det! Ni vet att jag är
mycket omtyckt, det kan jag nu inte hjälpa en gång, men det är
så! Jag skulle ju vara en skrymtare om jag sa' att jag inte visste
vad hela världen vet! Nåväl jag skall understödja ert företag i början! Ni ser den där säcken! Om jag säger att den innehåller brev
från personer, fruntimmer – ja ja, var lugn! jag är gift –, som anhålla om mitt porträtt, så har jag inte sagt för mycket” (85).
”Ni undrar – varför – jag – går klädd – i ridstövlor – så – här. Det
– är – emedan – jag för det första – rider – för – min hälsas – skull
– […] För det andra – (med en rörelse på öronen säger han skrytsamt åt Falk: "hör ni att jag är med!") – emedan jag anser – att en
andans man – icke bör utmärka – sig – genom – sitt – yttre – framför – andra – människor – ty – detta – kallas – andligt – högmod –
och – giver lastarenom – rum […] – Alla andra – människor – ha
ridstövlor – jag vill för ingen del utmärka mig – i det yttre – därför – emedan jag icke – är någon – skrymtare – begagnar jag –
ridstövlor –” (83-84).132
objektiv’ indfanger denne ironiske sammenblanding af to horisonter eller stemmer
i fortællerdiskursen.
132 Den hakkede tale skyldes, at han samtidig med, han taler, er i gang med at ordne forretninger. Senere er det ikke blot hans hovmod og forfængelighed, men også
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Vi har her et par tydelige eksempler på, hvordan den andens magt
over personernes bevidsthed og identitet, giver sig udslag selv i deres diskurs. Den andens potentielt objektiverende ord trænger ind i
talen og fylder den med indre spændinger, forbehold, reservationer
og smuthuller: ”discourse loses its composure and confidence, becomes agitated, internally undecided and two-faced” (Bakhtin 1984,
s. 198). Man kan også sige, at talen bliver en kampplads mellem selv
og anden (ibid., s. 193).

Samfundsmennesket, det mimetiske begær og anerkendelse
Röda Rummets rousseauske problematik om opinionens eller de andres magt over individet og om samfundsmenneskets rivalisering,
forstillelse, hykleri, forfængelighed og snobberi kan også ses i lyset af
René Girards teori om det triangulære (medierede eller mimetiske)
begær (Girard 1976). Herved kan vi yderligere nærme tematikken
anerkendelsesproblematikken, for Girards intersubjektive begærsteori har klare affiniteter til anerkendelsesteorien. Girard understreger således også den andens eller de andres enorme magt over
individet, ligesom fokus hos ham også er på den antropologiske dimension af begæret. Som vi skal se, taler Girard om, at begæret dybest set er metafysisk, dvs. angår identitet, frihed, autonomi, anerkendelse, social prestige etc. Lighederne skyldes uden tvivl påvirkning fra Kojève og Sartre – en påvirkning, som allerede fremgår af
kapiteloverskrifter som ”Master and Slave” og ”Masochisme and
Sadism”.133
Girards teoris grundtese er, at subjektet ikke begærer et objekt i sig
selv, men begærer det andre begærer. Subjektets begær (efter et objekt) er medieret eller determineret af den anden – af en beundret
hans drikfældighed, han (selvbenægtende) forsøger at flygte fra: ” - Behagar herr
pastorn inte en kopp te, innan vi börja? frågade värdinnan […] - Jag tackar, nej;
efter det finnes punsch, så tar jag det. Jag har gjort till en regel, mina damer, att
aldrig i mitt yttre liv utmärka mig framför mina medmänniskor. Alla människor
dricka punsch, jag älskar icke denna dryck, men jag vill icke att världen skall säga,
att jag är bättre än den, och skrymteri är en last som jag avskyr!” (135-36).
133 Kojèves Hegel-forelæsninger, som særlig fokuserede på anerkendelsesdialektikken i Phänomenologie des Geistes, satte i det hele taget markante spor i fransk åndsliv
efter 30’erne. Blandt tilhørerene til forelæsningerne var så prominente navne som
Merleau-Ponty, Bataille, Lacan, Simone de Beauvoir, Camus, Breton, Aron etc.
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model, som den begærende imiterer.134 Fænomenernes værdi ligger
således hverken i tingen selv eller i subjektet, men tilskrives af den
anden, som subjektet derfor ligger under for. Begæret er ikke ”according to Oneself”, men ”according to Another” (Girard 1976, s. 4).
Ifølge Girard mister tingene og idealerne deres selvklare værdi i takt
med sekulariseringen og moderniteten. Der er ikke længere nogen
ydre og stabil instans til at sikre værdierne. Det feudale hierarkis opløsning og Guds død betyder dog ikke, at verden tømmes for ’guder’. Mennesket skaber nu blot selv sine modeller eller mediatorer:
De bliver guder for hinanden: “denial of God does not eliminate
transcendency but diverts it from the au-delà to the en-deçà. The imitation of Christ becomes the imitation of one’s neighbour” (ibid., s. 59).
Girard skelner mellem to former for mediationer. Den ’eksterne mediation’ er karakteriseret ved, at mediatoren står uden for heltens
univers, hvorfor kontakt ikke er mulig, og ved at den begærende
åbent beundrer sin model.135 Girards litterære hovedeksempel på
denne type mediation er Don Quijote og hans mediator Amadis. Når
afstanden mellem mennesker mindskes i takt med sekulariseringen
og moderniteten, og når det romantiske dogme om menneskelig autonomi florerer, bliver det imidlertid sværere åbenlyst at tilbede et
forbillede, for dermed indrømmer man sin værensmæssige underlegenhed og utilstrækkelighed. Den ’romantiske løgn’ eller ’romantiske forfængelighed’ består ifølge Girard i at benægte, at man imiterer
andre. I stedet insisterer man på sin autonomi, originalitet og spontanitet.136 Den romantiske løgn skjuler dog blot en ny form for imitation, nemlig den ’indre mediation’, hvis litterære hovedkilder ifølge
Girard er Stendhal, Proust og Dostojevskij. I modsætning til den eksterne mediation er den indre karakteriseret dels ved, at mediatoren
(ideal-modellen) ikke længere er utilgængelig for det begærende sub-

Det begærede objekt er ikke nødvendigvis et konkret fysisk objekt (fx en kvinde,
penge), men kan også være en bestemt identitet, status, anerkendelse, oplevelser,
erfaringer, værdier, idealer, principper etc. Heller ikke mediatoren behøver at være
en konkret person, men kan være en fiktiv karakter, en samfundsklasse, et system,
en skole, en teori, et ideal etc.
135 Der er ikke primært tale om en fysisk distance, men i højere grad om en åndelig
(psykisk, social, intellektuel, moralsk etc.).
136 Girards begreb ”romantique” er ikke specifikt bundet til den æstetikhistoriske
periode af samme navn, men forstås mere generelt som et udtryk for den passive
refleksion eller benægtelsen af medieret begær – en tendens, der dog bliver særlig
accentueret med romantikken. Begrebet sættes i modsætning til ”romanesque”,
som dækker over de litterære prosaværker (heriblandt den romantiske forfatter
Stendhals), der ifølge Girard aktivt afslører det imiterede begær (ibid., s. 16-17).
134
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jekt, hvorfor de to sfærer kan penetrere hinanden i form af rivalisering, dels ved at subjektet både over for sig selv og andre skjuler mediatorens rolle i begæret, dvs. individet vil ikke være ved, at begæret
i egentlig forstand har sit udspring i den anden. Frem for at fremtræde i sin egentlige funktion som rollemodel, fremtræder den beundrede anden ofte ligefrem som rival i den interne mediation.137 Det
gør han, fordi han selv begærer eller besidder begærsobjektet og derfor er en forhindring for det begærende subjekt.138 Og fordi afstanden
mellem subjekt og mediator er lille i den interne mediation, ser den
beundrende discipel i denne forhindring et bevis på mediatorens
fjendskab og foragt. Subjektet er overbevist om, at modellen føler sig
overlegen og altså ikke vil anerkende ham som ligeværdig, og dette
fører til intens vrede, had og rivalisering. Frem for at erklære sig en
loyal vasal gør subjektet alt for at fornægte mediationens bånd. I sit
desperate forsøg på at skjule sin beundring ser han ikke andet end en
forhindring og rival i den anden. Mediatorens eller modellens (tilsyneladende) fjendtlighed, foragt eller ligegyldighed over for det begærende subjekt øger dog snarere end mindsker modellens prestige,
for det synes netop at bekræfte hans værensmæssige overlegenhed.
Det mimetiske had-kærlighedsbånd er derfor også stærkere end nogensinde i den indre mediation. Rivalisering og triangulære ressentimentsfølelser som had, misundelse og jalousi er netop den indre
mediations negative udtryk for det mimetiske begærs beundring.
Som vi har set, skyldes rivaliseringen mellem Falk og Levin således,
at de står relativt tæt på hinanden, men at mediatoren Falk ikke anerkender Levin som ligeværdig, men tværtimod optræder hovmodigt og ringeagtende over for ham samtidig med, at han med magt
aftvinger ham anerkendende beundring, dvs. tvinger ham til at indrømme sin beundring og udstille sin afhængighed. Heraf også ressentimentsfølelserne, der udløser hans sadistiske hævnbegær. Falks
hovmodige attitude er dog omvendt også udløst af nærheden mellem subjekt og mediator, for blot herigennem kan han demonstrere
sin værensmæssige overlegenhed. Mere tydeligt fremstår den indre
mediations problematik imidlertid i den sociale rivalisering mellem
Fru Falk, fru revisor Homan og Hendes Nåde Renhjelm i kapitlet
”Försynens Skickelse”. Fru Falks had til Homan og Rehnhjelm dækDer er i Girards redegørelse slående paralleller til Harolds Blooms tese om poetens ’angst for indflydelse’ fra romantikken og frem. Jf. særlig s. 15f.
138 Rivalisering kan naturligvis også opstå mellem imitatorer af samme model, som
konkurrerer om samme objekt.
137

150
Röda Rummet
_____________________________________________________________
ker tydeligvis over en skjult beundring. Det konstateres eksplicit, at
årsagen til, at Fru Falk vil ”’krossa’ sina gäster”, er, at hun opfatter
dem som hovmodige; fru revisor Homan, fordi hendes mand er embedsmand, og Hendes Nåde Renhjelm, fordi hun er adelig (131 – vi
hører desuden senere, at Homan er født von Bähr, mens fru Falks far
blot var underofficer ved flåden (hhv. 136 & 133/174)). Helt i overensstemmelse med Girard er deres rivalisering en konsekvens af, at
det begærende subjekt og mediator er kommet tæt på hinanden, således at mediatoren på samme tid er både skjult rollemodel og fjende. Fjendskabet opstår netop, fordi de udgør en hindring for, at fru
Falks begær kan indfries – nemlig at hun anerkendes som særlig fornem. Helt efter bogen er rivaliseringen mellem Falk og Homan også
mere intens end mellem Falk og Renhjelm, fordi afstanden mellem
subjekt og mediator i førstnævnte forhold er mindre. Afstanden er
ligefrem så lille, at begæret er reciprokt.139 Begge begærer det samme
objekt, som modellen dog formodes at besidde. Modelrivalen associeres med et begærsobjekt (høj social status), som subjektet vil opnå.
Fjendskabet og hadet dækker m.a.o. over en skjult beundring – over
misundelse. Ressentimentfølelserne er ligefrem blevet så stærke, at
det vigtige ikke så meget er objektet som modelrivalens nederlag.
Der er tale om en negativ imitation, som netop får den destruktive
struktur, fordi subjekt og mediator er så tæt på hinanden.
Begærets intersubjektive struktur er ifølge Girard udpræget hos
Prousts snobbede, forfængelige og ambitiøse helte. Snobben illustrerer netop forbilledligt det mimetiske begær, for det er hos ham tydeligt, at det ikke er den konkrete ting, der begæres, men dens metafysiske værdi.140 Det samme kan siges om de ligeledes ambitiøse, snobbede og forfængelige samfundsmennesker i Röda Rummet, hvis liv er
styret af begæret efter penge og titler og den anseelse og status, der
er forbundet hermed. Som hos Proust er de alle besat af et mimetisk
begær efter de andres anerkendelse og efter at triumfere over de andre. De er i de interne mediatorers helvede. Pga. deres forfængelighed kan de ikke hente begæret hos sig selv, dvs. begæret er ikke

Girard påpeger, at den mindskede afstand mellem begærende subjekt og modelrival betyder, at man godt kan være hinandens skjulte mediator, således at to identiske, men modsatte trekanter anbringes oven på hinanden – her Homan som model for Falk og Falk som model for Homan. Girard kalder dette dobbel- eller reciprok mediation.
140 Forfængelighed og ambition forstås af Girard som begær – nemlig begær efter
den andens anerkendelse.
139

151
Röda Rummet
_____________________________________________________________
spontant rettet mod objektet, men lånes eller determineres af andre.
En forfængelig begærer således kun et objekt, hvis det forestilles at
være begæret eller besiddet af en anden eller af andre, som han/hun
ser op til. Begæret er så at sige dikteret af de andres blik. Når Pastor
Skåre går med ridestøvler, ridepisk og uniformslignende frakke
skyldes det således også ifølge eget udsagn, at ”alla andra människor” går hermed’, hvormed han naturligvis reelt mener de højtrespekterede og betydningsfulde kaptajner, der er hans skjulte mediatorer. Forlægger Smith har også skarpt blik for, at salget af aktier i
Søforsikringselskabet Tritons er afhængig af have ”stora sköna
namn” som underskrivere (123). Ligeledes skal hendes nåde Renhjelms gode navn og pastor Skåres, som er ”huspredikant i alla förnäma hus”, kaste glans over velgørenhedsforeningen og dermed videre over dets stiftere (100 og 131). Det er således hverken for stifterne af forsikringsselskabet og velgørenhedsforeningen eller for aktiekøberne og donorerne et spontant begær efter at hjælpe nødstedte,
der styrer deres handling, men objektet er blot et middel til at opnå
penge og social prestige. Samme triangulære logik præger kulturlivet. Det er åbenlyst ikke en kunstners talent og et kunstobjektets kvalitet, der dikterer dets succes og værdi, men den værdi det tilskrives
af de toneangivende stemmer i offentligheden. Har en forfatter ikke
allerede et navn, må det skabes. Når ”den mäktige Smith” således
beslutter sig for at skabe en forfatter, handler markedsføringen af
bogen ingenlunde om dens indhold eller litterære kvaliteter, men om
”den unge och lovande författeren vars namn redan länga varit känt
och högt värderat i vida kretsar” (57). Og når ”den mycket lästa” og
”ledande vördnadsvärde Gråkappen”, som Smith har aktier i, i deres
anmeldelse istemmer lovprisningen, følger resten af hovedstadsbladene trop, bortset fra Den Obesticklige (57-58). ”Men som Den
Obestickliga icke lästas, så hördes icke oppositionen” (58). På samme
måde må Nicolaus Falk skifte holdning til broren, da ikke blot samtlige aviser roser Arvids digte, men også ”admiralskan” giver udtryk
for, at hun ser frem til at møde den roste poet til hans julefest (221).
Og når ”Hans Majestät” helt uforudset køber Selléns ”’mästerliga
landskab som redan i flera dagar lockat allmänheten till utställningen’”, må Gråkappen, hvis anmelder netop har nedsablet Sellén, bl.a.
som hævn for Selléns fornærmelse af ham på udstillingen, straks
bomme. I det hele taget er anmelderne ikke styret af en oprigtig lidenskab for kunsten, men dels af ressentimentsfølelser (hævn for
manglende anerkendelse af eget kunsttalent eller for fornærmelser
(107f.)) og dels af begæret efter den anerkendelse som anmelder, som
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objektet altså kan skænke anmelderen. Begæret afstemmes ligefrem
efter deres forestilling om den offentlige opinion, hvorved de dog,
som det fremgår af Gråkappens uheldige kunstanmelder, totalt
kommer i den andens vold. Som de sociale snobber hos Proust er
samfundsmennesket hos Strindberg derfor heller ingenting i sig selv,
men kun noget i kraft af andre. De er i udpræget grad, hvad Girard
kalder ”interdividuals”. Deres identitet og værdier får de fra de andre. Girard pointerer da også, at det mimetiske begær i egentlig forstand er et ’metafysisk begær’ efter at være en anden – efter den tilværelse, prestige og lykke, som den begærende i kraft af den medierende model forbinder med (at besidde) objektet. Det er i sidste ende
den imiterede models (forestillede) autonomi og frihed, der begæres
ifølge Girard. Så selvom begæret og den intersubjektive konflikt i
modsætning til i Hegels anerkendelsesdialektik hos Girard angår et
objekt og derfor er triangulært, så er forskellen i realiteten ikke stor,
for i sidste ende drejer det metafysiske begær sig også om væren,
identitet, frihed, autonomi og anerkendelse – ikke om objektet.141 Jeg
inddrager dog Girards triangulære model, fordi den synes velegnet
til få hold på samfundsmenneskets begær og rivalisering, der umiddelbart synes at angå konkrete objekter (penge, titler etc.), men som i
høj grad også er sociale anerkendelseskampe, der angår social prestige og dermed individets identitet. Derfor den konstante poseren og
selviscenesættelse for de andres blikke.
Forstillelsen, der præger samfundsmennesket i Röda Rummet, kan
således også forklares ud fra Girards teori. Ifølge Girard er et af det
triangulære begærs udtryk nemlig, at man begærer sig selv som objekt for den andens begær og derfor aktivt byder sig til med dette
formål for øje.142 Man begærer m.a.o. at blive et andet subjekts medi-

Jeg lægger her afstand til Hans Jørgen Lundager Jensen, som understreger forskellen til Hegels anerkendelsesdialektik og det heri udfoldede begærsbegreb (Jensen 1991, s. 25f.). Lundager Jensen medgiver dog, at anerkendelse uden tvivl er et
efterstræbelsesværdigt mål, men pointerer, at det ikke derfor er fundamentalt anderledes eller mindre triangulært end alle andre begær, dvs. anerkendelse har ikke
en værdi i sig selv (efterstræbes ikke som sådan), men begæres blot fordi andre
begærer den eller forstilles at være i besiddelse af den. Selv hvis dette er rigtigt,
hvilket Rousseau sikkert vil give ham ret i, men anerkendelsesteoretikere utvivlsomt anfægte, ændrer det dog ikke på de fundamentale lighedspunkter, der også
er.
142 Denne konstellation er triangulær, for den forudsætter, at den, der ønsker sig
beundret, spalter sig i et objekt (som byder sig til for den andens begær) og et subjekt (som begærer at blive begæret). Forbindelsen mellem Hegel, Sartre og Girard
141
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erende model. Man begærer dog ikke den andens (sociale) begær for
dens egen skyld, men fordi den tildeler en selv værdi. Ens værdi for
sig selv er nemlig baseret på den værdi, man har i andres øjne. Det er
netop, fordi et objekt, som ingen andre begærer, ingen værdi eller
interesse har, at man tilskyndes til aktivt at fremvise sin lykke for
den andens blik. Når Nicolas Falk således over for sine venner siges
altid at prale med sin brors fortjenester, er det et forsøg på at bekræfte sin families værensmæssige overlegenhed – ikke sin beundring for
broren endsige brorens kvaliteter, som altså blot fremhæves for at
kaste glans over ham selv. Det samme kan siges om fru Falks forsøg
på at dupere fru Homan ved at lade manden komme hjem med en
kaptajn, eller forlægger Smiths pral med, at han er dus med Ibsen.
Den højrøstede selvbekræftelse eller selvglorifisering er blot det negative udtryk for den andens magt – for selvets indre tomhed og for
nødvendigheden af at få sin værensmæssige overlegenhed anerkendt
af den anden: “self-centeredness gives rise to imitation and makes us
live outside ourselves. This self-centeredness is other-centeredness as
well” (Girard 1976, s. 298). I overensstemmelse med Sartres redegørelse for tjenerens onde tro, bunder imitationen af den anden i det
triangulære begær ifølge Girard i, at selvet ikke kan ”face his
nothingness” og derfor ”throws himself on Another who seems to be
spared by the curse” (ibid., s. 66). Hos Girard ligesom hos Sartre og
Strindberg er selvet uundgåeligt i de andres vold.

Röda Rummet og anerkendelsens poetik
Efter i det foregående at have indkredset anerkendelsesproblematikken på forskellige tematiske niveauer og via forskellige intersubjektivitetsteorier, der alle lægger vægten på den andens/de andres afgørende betydning for selvets identitet, vil jeg nu vha. Bachtins dialogiske poetik vise, hvordan anerkendelsesantropologien og forholdet til
den anden samt mellem selv og anden også på forskellig måde har
afgørende betydning for romanens form og poetik. Med forholdet til
den anden mener jeg her mere præcist forfatter/fortæller-heltrelationen, og med forholdet mellem selv og anden tænker jeg på
helt-helt og forfatter-omverden relationen. Som nævnt i indledninbliver her tydelig, idet begæret efter den andens begær netop er Kojèves måde at
forklare Hegels sociale anerkendelsesbegreb på. Foruden i Sartres kærlighedsanalyse, er det i øvrigt en figur, man også finder hos Lacan, der da også som nævnt
tidligere var blandt tilhørerne til Kojèves Hegel-forelæsninger.
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gen falder den poetologiske diskussion i to blokke. Fokus vil i første
hovedblok primært være på den dialogiske gestaltning eller repræsentation af bohemeheltene, deres indbyrdes forhold og intersubjektive interaktion. Jeg skal argumentere for, at romanen har en rudimentær polyfon struktur, der hviler på en dialogisk epistemologi og
(anerkendelses)antropologi. I anden hovedblok vil fokus derimod
primært rettes mod de monologisk gestaltede samfundsrepræsentanter, og det skal vises, hvordan der også er et markant dialogisk lag i
romanens (efter den polyfone poetiks målestok) monologiserende
samfundssatire.
Eftersom fokusset i det følgende er romanens form og poetik er anerkendelsens identitetsproblematik og intersubjektive kampe ikke
længere i fokus. Man kan udtrykke det sådan, at mit fokus skifter fra
det tematiske niveaus gestaltning af en intersubjektiv anerkendelsesantropologi (positiv eller negativ) til det formmæssige niveaus gestaltning af en tilsvarende anerkendelsespoetik (positiv eller negativ). Udtrykt i anerkendelsestermer kan vi sige, at Strindberg som
polyfon dialogisk forfatter anerkender heltens frihed og autonomi og
derved bryder med monologismens objektiverende og finaliserende
forfatterholdning – med forfatter-helt relationen som en herre-slaverelation. Herved mimer han på et poetologisk plan de intersubjektive
relationer blandt bohemerne. Disse er nemlig ligeledes karakteriseret
ved, at det sociale livs objektiverings- og rivaliseringslogik er ophævet til fordel for en mere åben, fri, fortrolig og udviklende dialogisk
interaktion.143 Strindbergs monologiserende holdning over for samfundsmennesket mimer omvendt den monologisme og objektiveringslogik, der præger samfundslivets intersubjektive relationer og
diskurser. Poetikken præges altså af de socialantropologiske forhold,
der beskrives. I den forstand afspejler poetik og antropologi, form og
indhold, hinanden i Röda Rummet. Som påpeget i indledningen, og
som jeg i det følgende skal uddybe, har poetikken dog også en tekstekstern selvbiografisk dimension. Den polyfone form har således,
som vi skal se, sin grund i Strindbergs egen eksistentielle og ideologiske søgen, og den satirisk-objektiverende form i den sociale, sproglige og litterære anerkendelseskamp, han med Röda Rummet kaster

Röda Rummet er et af de få steder i forfatterskabet, hvor intersubjektiviteten ikke
udelukkende skildres negativt, men også som gensidigt berigende og udviklende.
Et andet eksempel er samværet i Klosteret i Svarta Fanor, hvor dialogicitet og gensidig respekt præger de intersubjektive forhold.
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sig ud i. Röda Rummets poetik er ikke desinteresseret, men dialogisk
engageret.
Udtrykt i anerkendelsestermer kommer den polyfone poetik nemt til
at lyde som en normativ idealistisk etik, og således fremstår den da
også mange steder i Bachtins Dostojevskijbog, hvor anerkendelsesbegrebet ofte bruges til at beskrive forfatter-helt-forholdet. Den
stærkt normative idealistiske etik i Bachtins polyfonibegreb ses fx,
når Bachtin med et umiskendeligt ekko af Buber taler om, at helten
for Dostojevskij ikke er et ’han’ eller et ’jeg’, men et ’du’, dvs. et andet
autonomt jeg, som han henvender sig dialogisk til ”at every moment
of the creative process and at the moment of its completion”; ”the
author speaks not about a character, but with him” (Bakhtin 1984, s.
63 – jf. desuden s. 10 og 250-51). Det er ikke min intention at lade
Strindberg abonnere på denne normative og utopiske dimension af
Bachtins poetik. Jeg bruger udelukkende polyfonibegrebet til deskriptivt og analytisk at indfange poetologiske (og antropologiske)
tendenser i teksten.144 Det er da heller ikke en etisk holdning, der ligger bag eller styrer Röda Rummets polyfone poetik, men som nævnt
snarere dels en eksistentiel epistemologisk søgen og dels en dialogisk
antropologi, dvs. et forsøg på at lade litteraturen afspejle menneskets
og livets åbenhed, ambivalens og kompleksitet. Pointen med her indledningsvis at inddrage anerkendelsesbegrebet og dets i poetologisk
sammenhæng idealistisk klingede undertoner har udelukkende været deskriptivt og analytisk at pointere forbindelsen mellem antropologi og poetik og dermed sammenknytte de to lag i min analyse og i
afhandlingens teoretiske fundament, nemlig det antropologiske anerkendelsesperspektiv og det poetologiske Bachtin-perspektiv. Fælles for det antropologiske og poetologiske niveau i analysen er intersubjektivitetens centrale rolle.

Röda Rummet som rudimentær polyfon roman
Som titel og undertitel markerer, er Röda Rummet på mange måder en
kollektivroman. I kraft af udviklingsromanplotsporet indtager Arvid
Falk selvfølgelig en central plads, men han er på ingen måde altdominerende, således som det bliver kendetegnende for protagonisterne i de fleste af Strindbergs senere prosatekster og i centrale værker i
Som Bachtin formulerer begrebet findes det næppe i ren form i nogen tekster –
heller ikke hos Dostojevskij.
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den traditionelt intersubjektive dramagenre (Fadren og Till Damaskus
I).145 Faktisk er Falk fraværende i ca. halvdelen af romanen. Man kan
derfor med fordel betragte Röda Rummet som en roman med en rudimentær polyfon struktur. Forskellige livsholdninger gestaltes i de
forskellige bohemehelte og dialogiseres via deres intersubjektive interaktion og dialogiske sammenstød. Den polyfone roman er ifølge
Bachtin netop karakteriseret ved, at ideologierne personaliseres. De
forskellige ideologier eller idéer sættes dialogisk i spil i selvstændige
stemmer, som inkarnerer idéerne, som ’fødes ud af idéerne’ (Bakhtin
1984, s. 22-25, 31-32, 78-79 og 85ff.).146 I den polyfone roman er det
dominerende i heltenes repræsenterede billede derfor den idé, der
styrer dem – ikke det biografiske, som i dannelses- og udviklingsromanen (jf. s. 171 nedenfor). De er – ligesom også Röda Rummets bohemer – ’idé-helte’. Som personaliseret er idéen dog ikke teoretisk
eller abstrakt repræsenteret og derfor heller ikke finaliseret, men netop repræsenteret som en selvstændig persons semantiske position
eller, som det også udtrykkes, inkarneret i en konkret og levende
stemme og dennes dialogiske interaktion med andre stemmer. Som
påpeget tidligere taler Bachtin om dialogiserede ’stemme-idéer’, dvs.
idéer, der lever i og mellem bevidstheder (Bakhtin 1984, s. 89-90). I
den forstand er den polyfone roman ifølge Bachtin radikal forskellig
fra den traditionelle idéroman eller filosofiske roman.
I forlængelse heraf kan man i forhold til Röda Rum-kredsens centrale
personer tale om en åben og dialogisk forfatterholdning. I modsætning til mange tekster i det efterfølgende forfatterskab ligger forfatterpersonen – autor, som Bachtin kalder det – ikke inde med en endegyldig monologisk sandhed.147 Der gives ikke som i den monologiske roman et objektivt og finaliseret tredjepersons standpunkt – et
fikseret monologisk synsfelt – der determinerer hele repræsentationen. På trods af fortællerens udenforstående position og alvidenhed
er sandhedens position faktisk svær at få øje på i Röda Rummet. Autor
har tilsyneladende ingen løsning på modernitetens misere, som per-

Fælles for disse to dramaer er det subjektive perspektiv, der, som Peter Szondi
noterer, bryder med det klassiske dramas intersubjektive struktur og i stedet skaber en mere episk ’Ich-Dramatik’ (Szondi 1996).
146 Jf. desuden hvad der allerede er sagt herom i analysen af Hjärnornas kamp s. 102f.
ovenfor.
147 Autor er Bachtins begreb for det, vi nu typisk med Booth kalder den implicitte
forfatter. En nærmere redegørelse for begrebet findes hos Schmidt 2003, s. 176, og i
Bachtin 2003, s. 303.
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sonerne er konfronteret med, men gennem personerne afprøves flere
mulige livsholdninger. Disse bliver hverken entydigt autoriseret eller
dementeret, men diskuteret. Det er således umuligt at svare entydigt
på, hvilken position forfatterpersonen står bag: Falanders resignerede pessimisme og metafysiske tonede, medmenneskelige nihilisme;148
Olle Montanus’ ufordærvede (rousseauske) naturlighed og senere
hans anarkistiske nihilisme, kompromisløse revolutionære (kaldelses)idealisme og utilitarisme;149 Borgs kyniske naturalisme, egoisme
og handlekraftige pragmatisme; Struves egoisme og desillusionerede
og pragmatisk motiverede ’fugleperspektiv’; Sellens godmodige naturlighed og kompromisløshed; Renhjelms ’etiske’ forsoning (etisk i
kierkegaardsk forstand); eller snedker Erikssons proletære socialisme
eller kommunardisme.150 Afhængig af den konkrete situation kommer deres positive eller negative sider frem (jf. s. 175 nedenfor). Ingen af disse positioner er rigtige i sig selv, men lever i kraft af dialogen mellem dem. I den forstand minder Röda Rummet om Mäster
Olof, som Strindberg kommenterer således i Tjänstekvinnans son: ”Sin
största betydelse och förklaring erhöll dock stycket genom dess avslutning. Alla få rätt, och hava relativt rätt, ty absolut finns ingen
rätt” (SV 21, 28). Strindberg insisterer også på sin egen ’upartiskhed’
i forhold til helten Olaus (ibid., 26): ”I de tre huvudpersonerna skulle
Johan uttala sina tre tankar från tre ståndpunkter” (ibid., 24).151 Som
man kan se, er der tale om en dialogisk forfatterposition, der har sin
grund i et dialogisk sandhedsbegreb:
”hans [Johans] själ var en sanningssökares och han bävade icke
för motsägelsernas avgrund, helst Buckle aldrig sagt sig ha funnit
sanningen, och sanningen var ett relativt som kunde ligga på
Jf. Bennich-Björkmann 1962, s. 36-38.
Som man kan se af de mange prædikater, er Olle og Falander relativt komplekse
stemme-idéer og ikke talerør for teoretisk finaliserede ideologier.
150 Som Edqvist gør opmærksom på, er Olles og Falks oprør mere anarkistisk og
individualistisk funderet end snedker Erikssons mere traditionelle proletære socialisme, idet deres opgør ikke blot gælder det kapitalistiske system, men samfundet
som sådan (Edqvist 1961, s. 143). Men eftersom de fleste af samfundets dårligdomme faktisk har deres rod i kapitalismen, der kommer til at repræsentere en
kultur, hvor alt er til salg, og hvor varens skin bliver værdisættende, er forskellen
måske i sidste ende ikke så stor alligevel.
151 Denne mening fastholder Strindberg så sent som i 1907. I Memorandum skriver
han således om Mäster Olof: ”i stället för det operaliknande jamb-dramat med solo
och nummer, komponerade jag polyfont, en symfoni där alla stämmor flätades i
varandra, huvud- och bipersoner behandlades som lika goda kålsupare, och där
icke några ackompanjerade solisten” (SV 64, 12).
148
149
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båda sidorna. Tvivlet, kritiken, undersökningen var huvudsaken
och det enda gagnande, ty det lämnade frihet; predikan, programmet, vissheten, systemet, ’sanningen’ var ofrihet” (ibid., 20).
Formuleringen har slående lighed med Bachtins skel mellem dialogisme og monologisme, og den markerer tydeligt, at den unge
Strindberg afviser en finaliserende monologisk sandhed. Det er min
påstand, at Röda Rummet abonnerer på samme dialogiske forfatterog sandhedsbegreb.152 Det afgørende for den polyfone forfatter er
ifølge Bachtin at skabe dialogisk interaktion mellem lige autoritative
Som vi allerede har set i analysen af Hjärnornas kamp, og som vi senere skal se i
analysen af både Fröken Julie og I havsbandet fastholder Strindberg på nogle måde
det dialogiske standpunkt i sin poetologiske praksis. Autors monologiske sandhed
sættes i dialogisk spil ved at inkarneres i en levende tekstlig selvbevidsthed og
dennes interaktion med andre stemmer, som dog oftest ikke repræsenteres som
autonome og fuldgyldige stemme-idéer. I det efterfølgende forfatterskab indskrænkes det dialogisk eksperimenterende for det meste til blot at gælde protagonistens ideologi, som inkarnerer Strindbergs. En markant undtagelse er Fröken
Julie, der, som jeg skal argumentere for, bevarer polyfoniens dialog mellem relativt
autonome og jævnbyrdige stemme-idéer. Den polyfone dialogicitet indskrænkes
godt nok til de to protagonister, men disse tegnes til gengæld med langt større
psykologisk dybde og kompleksitet, end det er tilfældet med stemme-idéerne i
Röda Rummet. Et eksempel på en tekst med en polyfon struktur i senforfatterskabet
er Dödsdansen. Fælles for teksterne i særlig hjernekamp-perioden er dog, at dialogiciteten i modsætning til i Röda Rummet langt hen ad vejen fremstår som en uintenderet effekt af hans poetologiske praksis snarere end som bevidst tilstræbt, dvs.
teoretisk og ideologisk motiveret. Jeg siger bevidst ’langt hen ad vejen’, for som
altid hos Strindberg er tingene ikke entydige. Hans poetologiske praksis har nemlig sin rod i en dialogisk antropologi, der insisterer på modsigelser, kompleksitet
og frihed og derfor forholder sig skeptisk over for såvel naturalismens determinisme som over for ’karakterer’ – over for ”författarnes summariska domar över
mänskorna: den är dum, den är brutal, den är svartsjuk, den är snål”, som det
hedder i forordet til Fröken Julie (SV 27, 104. Mere herom i analysen af Fröken Julie).
Desuden fremgår det af konteksten til citatet ovenfor fra Tjänstekvinnans son, at
nuets fortællerstemme på det programmatiske plan rent faktisk bifalder Johans
ungdommelige standpunkt/metode. Strindberg var da også livet igennem skeptisk
over for at underkaste sig et program eller fasttømret livs- og verdenssyn og eksperimenterede, som afhandlingens analyser skal vise, konstant med synspunkter
og ideologier. Skepsissen mod at underkaste sig et program understreger Strindberg allerede i et brev til Edvard Brandes efter udgivelsen af Röda Rummet (Brev 2,
164). Ligeledes ses den i hans paranoide reaktion på Det unge Sveriges forsøg på at
spænde ham for deres politiske program under Giftas-processen, i hans subjektivistiske fortolkning af naturalismen (SV 20, 373) og endelig i hans subjektive og
eklektiske forhold til religiøse ’systemer’ i senforfatterskabet (fx SV 37, 127). Det
forhindrer ham dog ikke i til tider på programmatisk vis at ’brande’ sit forfatterskab ved at prædike selvsamme ’programmer’.
152
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ideologiske positioner eller m.a.o. at skabe et billede af mange uforenede bevidstheder forenet i enheden af en begivenhed. (I Röda Rummets store sammenhæng er den forenende begivenhed konfrontationen med den kapitalistiske og afidealiserede modernitet). Den polyfone tekst er derfor konstrueret således, at dialogisk opposition er
uundgåelig, og sådan at ethvert tredjepersons (objektivt) syn på verden er udelukket. Heltenes diskurs indgår på samme niveau, har
samme status, som forfatterens. De har ”direct signifying power” (jf.
s. 167 nedenfor). I den polyfone roman sker altså en redistribuering
eller decentralisering af forfatterpositionen, som forskydes væk fra
centrum. Bachtin taler som nævnt om en kopernikansk vending eller
om en mere relativistisk einsteinsk orden.
At polyfoniforfatterens dialogisme også karakteriserer Röda Rummet,
synes at bekræftes af Doktor Borgs intertekstuelle analyse af Arvid
Falk i Götiska Rummen:
”Han experimenterade med ståndpunkter, och som samvetsgrann laborator anställde han kontrollexperiment, ställde sig försöksvis på motståndarens sida, läste mot i korrekturet, prövade
talet nerifrån, och när motexperimentet utföll negativt, återvände
han till den beprövade utgångspunkten. […] Men Falk hade klargjort sig, om han använt Kierkegaards metod. Denne diktade författarpersonligheter och gav sig en ny pseudonym varje gång”
(SV 53, 37).
Citatet kan læses som en poetologisk metakommentar til Röda Rummet, for hvad Falk ifølge Borg ikke gør, er, hvad forfatteren Strindberg gør med Röda Rummets forskellige stemmer. Citatet peger desuden på, hvordan den polyfone dialogisme primært orkestreres i Röda
Rummet. Falks bevidsthed er nemlig primært det prisme, hvor de
forskellige personers livsholdninger brydes dialogisk. Hans indvendigt dialogiserede bevidsthed vakler således mellem revolutionær
frihedsidealisme, absolut indifference og kompromissøgende pragmatisme. Selv i slutningen synes han ikke endegyldigt at have bestemt sig for hverken Borgs/Struves ’høje synspunkt’ og egoistiske
pragmatisme eller Olles kompromisløse kaldelsesidealisme. Som den
polyfone romans dialogiske helt efterlades han ufinaliseret og åben –
fri som det bachtinsk udtrykkes i citatet fra Tjänstekvinnans son ovenfor (jf. også s. 167 nedenfor). I den forstand er Falk et typisk strindbergsk overgangsmenneske med den ambivalens, kompleksitet og
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åbenhed, der ifølge Strindberg følger med en sådan socialhistorisk
position. Som embedsmand og fri skribent indtager han både socialhistorisk og tekstuelt en mellemposition i romanens univers mellem
det etablerede borgerskab og de frie bohemer, mellem den gamle
verdensordens stabile embedsvælde og den kapitalistiske modernitets ’survival of the fittest’. Desuden er han som digter romantisk
signaturpoet (idealist), men som journalist politisk radikal (realist).153
I kraft af at dialogen mellem de forskellige livsholdninger primært
samles i Falks indre dialogicitet, kan man måske alligevel tale om, at
kollektivromanen har en protagonist. I hans dialogiserede bevidsthed sammensmelter udviklingsromanen med den polyfone romans
situationelle dialogisme. Protagonistfokuseringen er dog ikke entydig, for romanen skildrer også – om end mere indirekte og fragmentarisk – hvordan Renhjelm og Olle dialogisk påvirkes af deres kontakt med Falander, og hvordan de ligesom Falk gennemgår en udvikling fra ungdommelig idealisme til desillusion. Dette har dog ført til,
at dele af receptionen i sin bestræbelse på at finde – eller måske skulle man snarere sige skabe – sammenhæng mellem hovedintrigen i
Stockholm og biintrigen i X-köping, har forsøgt at reducere Falander
og Renhjelm til at være parallelgestalter eller for Falanders vedkommende evt. indirekte aktant i Falks udviklingshistorie. (Edqvist 1961,
Bennich-Björkman 1962 og Prinzt-Påhlson 1965 har således forsøgt at
rekonstruere idéoverføringskanalen Falander – Olle – Falk og dermed etablere Falander som en indirekte mentorgestalt i Falks udviklingshistorie). Mere frugtbart forekommer det mig at søge sammenhængen i det polyfone kompositionsprincip, hvis formål er at skabe
dialog mellem forskellige stemme-idéer – ikke forklare psykologisk
udvikling (jf. s. 171 nedenfor). Særlig den helstøbte og komplekse
Falander-figur forekommer mig at være en stemme i egen ret og ikke
blot til for at belyse eller påvirke Falks udviklingshistorie. Pointen er
ikke at benægte eksistensen af Falks udviklingshistorie og de andre
stemmers roller heri; min analyse af Falks bevidsthed i det foregående viser tværtimod, at det dialogiske sammenstød med andre stemmer er af afgørende betydning for hans selvbevidsthed og ’udvikling’. Men eftersom udviklingshistorien blot fremstår i rudimentær
form, dvs. som et aspekt af teksten, er receptionens forsøg på at reducere de andre stemmer til blot at være funktioner i den og dermed
Andre markante overgangsmennesker i Strindbergs forfatterskab er Johan i
Tjänstekvinnans son, Julie og Jean i Fröken Julie, Axel i En dåres försvarstal, Borg i I
havsbandet og jeget i Inferno
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gøre den til sammenhængsskabende faktor for hele romanen for mig
at se forfejlet og reduktiv.
I modsætning til Dostojevskijs polyfone romaner er dialogiciteten
dog holdt inden for forholdsvis snævre rammer. For det første er hovedfigurerne Struve, Falander og Borg alle bærere af en form for nihilisme, der stilles dialogisk op mod Falks, Renhjelms og Olles idealisme. For det andet forbliver positionerne relativt abstrakte skitser til
livsholdninger – ikke som i Dostojevskijs polyfone romaner fuldt
udfoldede ’stemme-idéer’. Som Smedmark har påpeget fremtræder
Borgs materialisme fx mere som idealismens antitese end som et livssyn i egen ret. Det nye livssyns positive sider kommer først rigtig
frem i hans 80’er forfatterskab (Smedmark 1952, s. 282). Mere udfoldet er derimod Falanders pessimistiske (schopenhauerske) idé om
verden styret af en ond dæmon – en livsfilosofi, der peger tilbage
mod ”Efterspelet” til versudgaven af Mäster Olof og samtidig frem
mod tankegods i infernoteologien.154 Men selv hos de mere komplekse personer som Falander, Falk og Olle er selvbevidsthed endnu ikke
fuldt ud dominerende i den kunstneriske repræsentation af helten,
dvs. vi har ikke et fuldt udfoldet indre og integralt syn på personerne, hvorfor selvbevidsthed og idé ikke fuldt smelter sammen som
hos Dostojevskij og som i senere tekster som Hjärnornas kamp, Fröken
Julie, En dåres försvarstal, I havsbandet, Inferno og Till Damaskus I.155
Hertil er bindingen til en humoristisk dickensk tradition endnu for
stærk (mere herom senere). Som allerede nævnt indtager de centrale
bohemegestalter en tvetydig mellemposition mellem, hvad Forster
kalder flade og runde personer. For det tredje er de forskellige repræsentanter for samfundsideologien udelukket fra den polyfone
dialogicitet. Et for Strindberg helt fremmed livssyn repræsenteres
ikke objektivt i en autonom dialogisk stemme, men objektiveres udefra gennem autoritative fortællerkommentarer/-udlægninger og replikindramninger eller gennem demaskerende og monologiserende
satire, primært i form af parodisk stilisering, parodisk metaforik og
parodisk kontekstuel indramning.156 Med Bachtins ord fra Ordet i

I den franske udgave af Inferno tilføjer Strindberg som forspil en let omarbejdet
version af ”Efterspelet”.
155 Jf. Bakhtin 1984, s. 47ff., 57f. og 79 og Olsson 1996, s. 82ff. Se desuden s. 102f.
ovenfor, s. 285ff. og 340ff. nedenfor og Granild 2006
156 Et eksempel på en parodisk kontekstuel indramning er s. 76-77, hvor det hykleriske i Lundels kristne diskurs demaskeres ved at blive afbrudt af fortællerens
karnevalistiske fokus på Lundells indtagelse af kødboller og brændevin. Samme
154
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romanen er den parodierende stilisering netop kendetegnet ved, at
”det repræsenterende ords intentioner ikke [er] i overensstemmelse
med det repræsenterede ords intentioner, men kæmper imod dem og
repræsenterer den virkelige, objektive verden, ikke ved at anvende
det repræsenterede sprog som et produktivt synspunkt, men gennem
en afslørende nedbrydning af denne verden” (Bachtin 2003, s. 19899).157 I parodien taler fortælleren altså som i stilisering i en andens
diskurs, men i modsætning til stiliseringen introduceres i den andens
diskurs en fremmed semantisk intention, som er i direkte modstrid
med den oprindelige. I den parodiske stilisering kolliderer autors
stemme altså fjendtligt inden i den andens ord og tvinger den til at
tjene direkte modstridende mål (Bakhtin 1984, s. 193f.). Der er m.a.o.
tale om et asymmetrisk og objektiverende forhold, hvor autor bruger
den andens diskurs til egne formål. I den forstand er samfundskritikken konstrueret i et fikseret monologisk synsfelt, der determinerer
konstruktionen. Röda Rummets samfundskritiske monologisme minder mest om den form for monologisme, der ifølge Bachtin karakteriserer den filosofiske idéroman (fx Voltaires Candide), hvor repræsentationen helt er orienteret mod den ideologiske deduktion. Bachtin
taler om, at idéen præsenteres ”as a more or less distinct or conscious
deduction drawn from the represented material”, hvorfor den ”inevitably transforms the represented world into a voiceless object of that
deduction” (Bakhtin 1984, s. 83). Væsentligt at fastslå er imidlertid, at
den autoriale idé i Röda Rummets samfundssatire er negativt eller i
hvert fald åbent formuleret (jf. også s. 184 nedenfor). Man kan ikke,
som jeg ovenfor argumenterede for, udlede én positiv ideologi, der
sættes i stedet for den afviste samfundsideologi. Men selv som negativ autorial idé fungerer den monologiserende i samfundsskildringen. Den er princippet bag visualiseringen og repræsentationen af
samfundsrepræsentanterne, samfundsdiskursen og samfundslivet.
karnevalistiske sammenstilling af højt og lavt, helligt og profant, spidder også senere hans hykleriske kristent-moralske diskurs i den oppustede skåltale hos luderen Maria (120f). Begge steder er diskursen samtidig også parodisk stiliseret. Et
eksempel på en brutal fortællekommentar og demaskerende satirisk metaforik er:
”- Nåå, vad har du att andraga? frågade Carl Nicolaus i det han tände sin cigarr
och därefter stoppade tändsticksasken i fickan - av tankspriddhet, ty han kunde
icke hålla tankarne samlade på mera än ett ställe, inom en krets, vilken var icke
mycket vid, hans skräddare kunde på tummen säga huru vid när han tog mått om
hans liv” (21-22)
157 Jeg har i citatet erstattet den danske oversættelses ’repræsenterede’ med ’repræsenterende’ og ’repræsenterende’ med ’repræsenterede’, da der er tale om en fejl i
oversættelsen.
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Bachtin taler som tidligere påpeget om en ’form-skabende ideologi’
(ibid. Jf. desuden s. 105f. overfor).
Strindbergs tilgang til boheme-heltene er også uden tvivl mere subjektiv end Bachtin fordrer af den polyfone roman. Som ’stemmeidéer’ er de ikke fuldstændig uafhængige af ham. De repræsenterer
ikke ”someone else’s idea”, men repræsenterer eller inkarnerer snarere
forskellige sider af ham selv (Bakhtin 1984, s. 85). Fortsættelsen på
citatet ovenfor fra Götiske Rummen om Kierkegaards digteriske pseudonym-metode er i den henseende sigende: ”Victor Eremita är en
annan än Johannes Climacus; Constantin Constantius är icke Johannes de Silentio, men alla tillsammans äro Sören Kierkegaard”. På
trods af de subjektive tendenser i Röda Rummet er resultatet dog meget lig den polyfone romans. Dels fordi Strindberg på dette tidspunkt
endnu ikke var ideologisk afklaret og derfor både repræsenterer en
pluralitet af stemmer og undgår fuldstændig at ophæve afstanden
mellem forfatter og helt. Dels fordi det netop er det subjektive forhold til karaktererne, der hos Strindberg åbner op for dialogiciteten –
der gør, at han indgår dialog med dem, kritisk afprøver deres livsholdning og skiftevis føler sympati og antipati med dem. Uden det
subjektive forhold har karaktererne det hos Strindberg med at stivne
i objektiverede repræsentationer af teoretisk finaliserede ideologier.
Væsentligt at fastholde er altså, at man over for Röda Rum-kredsens
centrale personer i en vis grad kan tale om en dialogisk forfatterholdning. Udefraperspektivet er ikke finaliserende, men åbent eksperimenterende eller, om man vil, dialogisk afprøvende. Fx er holdningen til fugleperspektivet på ingen måde ensidig, men dets forskellige perspektiver afprøves via en dialogisk penetration af dets repræsentanter. Det forekommer mig derfor også misvisende, at Lagerroth
karakteriserer Röda Rummets forfatterperspektiv eller -holdning som
fugleperspektivets ’store synspunkt’, hvor forfatteren ’står over sit
emne som en Gud’, eller når Olsson pga. fortællerens udenforstående position, alvidenhed og ikke-fokaliserede panoramiske blik taler
om fortællerpositionen som ”upphöjt auktoritativ” og om ”berättarens auktoritative kontroll över historien (Lagerroth 1968, s. 30, og
Olsson 1996, s. 85 og 432). Det giver indtryk af, at vi har at gøre med
den monologiske romans guddommeligt afsondrede forfatterperson
– Roland Barthes forfatter-Gud (Barthes 2004). Karakteristikken harmonerer dårligt med forfatterollen i Röda Rummet, der, som jeg forsøger at argumentere for, snarere må karakteriseres som dialogisk og
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aktiv engageret, om end ikke gennemført polyfon.158 Selv i den monologisk demaskerende samfundssatire kan man tale om en diskursiv – om end ikke polyfon – dialogisme (tostemmighed). I parodien
og ironien trænger forfatterdiskursen nemlig ind i den andens diskurs, således at der heri opstår en kamp mellem to stemmer eller
diskurser. Bachtin taler om en ’flerrettet dobbeltstemmet diskurs’
(Bakhtin 1984, s. 195). Godt nok yder den parodierede diskurs ingen
aktiv modstand, men er blot et passivt objekt for den parodierende
forfatterdiskurs, men parodien er ladet med et kritisk og dialogisk
engagement, der dialogiserer diskursen og verden omkring teksten.
Det er særlig i Bachtins litteraturteoretiske værker efter Dostojevskijbogen, hvor det etisk-normative og idealistiske polyfonibegreb opgives, og hvor litteraturen placeres i en social og kulturel kontekst, at
Bachtin får øje for parodiens fulde dialogiske og kritiske sociale potentiale. Her åbnes op for et mere positivt fokus på parodiens objektivering, end det er muligt i Dostojevskijbogen, hvis overordnede
fokus er polyfoniens ligeværdige og ikke-objektiverende forhold
mellem forfatter og helt og mellem de forskellige diskurser. Derfor
bliver parodien også i Dostojevskijbogens diskurskapitel rubriceret
under de ’passive tostemmige ord’ i modsætning til den fuldt udfoldede dialogicitet i ’det aktive tostemmige ord’ (ibid., s. 197f. og 203f.
Jf. hertil Bruhn 2005, s. 102ff. og 119f.). Efter Dostojevskijbogen bliver
parodien imidlertid den frigørende karnevalistiske latters primære
stilistiske udtryk, og den sættes nu op mod det autoritative og lukkede monolitiske ord. På autoritativ og objektiverende vis forvrænger og udstiller parodien godt nok en bestemt verbal-ideologisk diskurs, men den parodiske objektivering tjener til at dialogisere diskursen og dermed åbne læserens øjne for diskursens undertrykte og
skjulte sider og dermed også potentielt forandre læserens opfattelse
af verden omkring teksten.159 Set fra et teksteksternt metaperspektiv
Bennich-Björkman 1962 viser i en yderst interessant artikel, hvordan Strindberg i
Röda Rummet og generelt i specielt starten af 1880’erne forbinder forfatter/kunstnerollen med det distancerede og kyniske fugleperspektiv og bl.a. derfor
forholder sig ambivalent og skeptisk til fiktionen, som stemples som egoistisk,
unyttig og umoralsk. Forfatterrollens fugleperspektiv er i sidste ende blot en afspejling af den undertrykkende magtelites perspektiv (jf. også Olsson 1996, s. 87). I
lyset heraf er det altså ikke usandsynligt, at Röda Rummet eksperimenterer med en
mere dialogisk og engageret poetik.
159 I From the Prehistory of Novelistic Discourse hedder det fx: ”It is as if such mimicry
rips the word away from its object, disunifies the two, shows that a given straightforward generic word […] is one-sided, bounded, incapable of exhausting the object; the process of parodying forces us to experience those sides of the object that
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kan man sige, at parodien og satiren i Röda Rummet bruges til med
latterens frigørende kritiske potentiale at trænge ind i magt- og kulturelitens autoritative og monologiske samfundsdiskurs og indefra
afsløre dens hykleri, egennytte og tomhed. At magtelitens sprog og
ideologi gennemtrænges og udstilles parodisk er altså ikke i modstrid med dialogisme, men blot med gennemført polyfoni (mere herom i næste afsnit). 160
Til den dialogiske forfatterholdning i Röda Rummet bidrager endelig
fortællerrollens plasticitet – perspektivets vekslen mellem bidske satiriske angreb, humoristisk og ironisk distance (fugleperspektivets
ophøjethed) og patosfyldt og empatisk indlevelse. For at indfange
dette, er det nødvendigt at redegøre lidt nærmere for, hvordan Bachtin karakteriserer den polyfone romans dialogiske forfatterholdning.
Bachtin understreger flere gange, at den polyfone forfatter indtager
en integreret position i fiktionen og derfor ikke må forstås som distanceret, passiv og objektiv. Tværtimod er han yderst aktiv (ibid., s.
67f. og 285); dels ved at orkestrere de forskellige ideologiske stemmer, således at de bringes i dialogisk interaktion; og dels ved at indtræde i et dialogisk forhold med personerne og deres livsholdning.
Forfatterens primære funktion er således at vække dialog – dialogisk
at pirke til personerne, afhøre dem, polemisere med dem, udfordre
deres position og provokere dem til svar (ofte gennem andre perso-

are not otherwise included in a given genre or given style” (Bakhtin 1981, s. 55 – jf.
desuden s. 53 og 76).
160 Strindbergs opfattelse og brug af litteraturen i Röda Rummet og i starten af
80’erne generelt – dvs. hans opgør med æsteticismens dyrkelse af det interesseløse
velbehag og hans fordring på en samfundsengageret debatlitteratur – minder i
slående grad om Sartres ’engagerede’ litteratur, dvs. en utilitaristisk, referentiel og
handlende litteratur. I essayet ”Qu’est-ce qu’écrire?” fra Qu’est-ce que la littérature?
hedder det således: ”Ved at tale afslører jeg således situationen gennem selve mit
fortsæt at forandre den; jeg afslører den for mig selv og for andre for at forandre
den. […] Prosaisten er således et menneske, der har valgt en vis sekundær handlemåde, som man kunne kalde afsløringens. […] Den ’engagerede’ skribent ved, at
ordet er handling: han ved at afsløre er at forandre. […] Han ved at ordene, sådan
som Brice Parain siger, er ’ladede pistoler’. Når han taler, skyder han” (Sartre
1966a, s. 48-49). I et brev til Ossian Ekbohrn umiddelbart inden færdiggørelsen af
Röda Rummet skriver Strindberg helt i tråd hermed: ”jag skrifver inte för att få heta
poet – utan jag skrifver för att slåss!” (Brev 2, 79). Og i et brev til Edvard Brandes
fra sommeren 1880 skriver han: ”Ni kan derför fatta att jag känner mig stolt och
kraftig efter det erkännande Ni gifvit mig, icke som författare eller Talent (ty det
aktar jag ringa [se mina räsonnemang i R. R.t om konsten]) utan som slagskämpe”
(Brev 2, 164).
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ner). Den dialogiske forfatterholdning er endvidere karakteriseret
ved, at forfatteren ikke finaliserer eller objektiverer heltene udefra,
men tværtimod lader dem fremstå som autonome og frie subjekter.
Forfatteren har ikke noget ’essentielt synsoverskud’, men blot et
”pragmatic, purely information-bearing ’surplus’ necessary to carry
forward the story” (ibid., s. 73). Desuden har han, hvad vi kunne
kalde, et ’dialogisk synsoverskud’, dvs. det synsoverskud, man altid
vil besidde i forhold til den anden i kraft af sin udenforstående position (’outsideness’). Denne ’ekstralokalitet’ er ifølge Bachtin forudsætning for genuin dialog – for hvad han kalder ”creative understanding”, ”active-dialogic understanding” eller ”live entering”
(Bakhtin 1986, s. 7. og 159f., og Morson & Emerson 1990, s. 53f.). I
modsætning til en blot ’fordoblende forståelse’ i fx empati, hvor to
stemmer smelter sammen i en (Bachtin 1984, s. 299), er der tale om en
forståelse, hvor man aktivt bruger sin subjektive og udeforstående
position til at bringe forståelsen videre – til dialogisk at uddybe, udvikle, klargøre eller udfordre den andens semantiske position (fx ved
at stille spørgsmål, anfægte, provokere, polemisere, spotte, drille,
irritere, fornærme, besnakke, stryge med hårene osv.).161
Bachtin understreger, at der naturligvis er tale om en ’relativ’ frihed
og uafhængighed, for i sidste ende er helten selvfølgelig et produkt
af forfatterens skabende bevidsthed (ibid., s. 64f.). Heltens frihed og
uafhængighed betyder derfor heller ikke, at de fuldstændig falder
uden for forfatterens kontrol. Tværtimod er det netop muligheden
for denne frihed og uafhængighed, der inkorporeres i forfatterens
polyfone design, som via et arsenal af nye kunstneriske greb og teknikker giver helten en ny plads og derved skaber en ny litterær form
(ibid., s. 13). Der er ifølge Bachtin tale om en ny måde at repræsentere eller visualisere mennesker i litteraturen. Han taler om at repræsentere selvbevidstheder eller personligheder frem for karakterer.
Vejen hertil går via den ikke-objektiverende og ikke-finaliserende
forfatterholdning, som giver helten frihed til at udfolde sin semantiske position i overensstemmelse med sin egen iboende logik, og som
desuden retter alle væsentlige beskrivelser, karakteristikker, definitioner osv. dialogisk til helten – dvs. lader dem indgå i hans synsfelt
Bachtins skelnen mellem aktiv og fordoblende forståelse har en sproglig eller
stilistisk parallel i hans skel mellem parodi (dialogisk sammenstød mellem to
stemmer/intentioner) og imitation/stilisering (sammensmeltning af to stemmer). At
parodien er den dominerende stilistiske figur i Röda Rummet peger således også
mod det dialogiske lag (herom senere).
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og blive en del af hans selvbevidsthed og derfor også noget, han kan
gå i dialog med, gøre oprør mod osv. Eftersom bohemerne i Röda
Rummet ikke er fuldt udfoldede selvbevidstheder er denne form for
indre dialogicitet naturligvis relativt begrænset i Röda Rummet. Dens
sceniske form betyder dog, at der i overensstemmelse med det polyfone design kun er ganske få (og ingen udfoldede og substantielle)
fortælleranalyser, -beskrivelser eller -karakteristikker. Den viden, vi
får om personerne, får vi primært via deres dialogiske interaktion
med andre i forskellige dialogiske situationer.
At heltene er frie subjekter indebærer som tidligere nævnt, at deres
diskurs indgår på samme niveau – har samme status – som forfatterens. Deres diskurs har, som det udtrykkes, ’direkte betydningsbærende/-skabende kraft’. Herved forstås mere præcist, at diskursens
funktion ikke er indirekte at udtrykke forfatterens ideologi, at videreføre plottet eller at tjene forfatterens udefrakommende og objektiverende personkarakteristik.162 Diskursen er derimod udtryk for heltens genuine syn på verden, for en selvstændig semantisk position.163
At dette også er tilfældet i Röda Rummet fremgår tydeligt af slutningen, hvor ordet overlades til karaktererne med det resultat, at romanen ender temmelig åbent.164 Der gives i slutningen intet finaliserende tredjepersonssynspunkt bagom de enkelte karakterers diskurs.
Vha. Ordet i romanen kan vi præcisere, hvad der mere præcist menes med at
bruge personernes sprog til en objektiverende personkarakteristik. Det er, når
sproget ”er personernes fremstillede gestik, men ikke det fremstillende ord”, når
sproget ikke indgår ”med et andet sprogs rettigheder, som bringer sine egne særegne synsvinkler med sig” (Bachtin 2003, s. 82). Nicolaus Falks, forlægger Smiths
og Pastor Skåres talemanérer i hhv. i kapitel to, fem og syv er alle eksempler på
objektiverede diskurser, hvor sproget primært bruges som personernes fremstillede gestik, dvs. til objektiverende at karakterisere personerne og deres semantiske
position og ikke til direkte at give udtryk for en fri og selvstændig verbalideologisk horisont. Den parodiske stilisering objektiverer deres verbal-ideologiske
diskurs, således at de kommer til at fremstå som karakterer frem for selvbevidstheder. Vi ser ikke primært, hvordan de ser sig selv og verden, men hvordan
Strindberg ser dem og deres perspektiv på verden.
163 I forlængelse af de ovennævnte begrænsninger i Röda Rummets polyfone dialogicitet må det understreges, at dette ikke er konsekvent gennemført (jf. s. 161f.
ovenfor). De mest markante undtagelser er dog samfundsrepræsentanterne og
bifigurer, som når fx Den Obestickliges anmelder (110-111), Fru Renhjelm (137) og
Rehnhjelm (153) belejligt bruges som Strindbergs ideologiske talerør.
164 Af de fire sidste kapitler består de tre næsten udelukkende af breve og direkte
tale. Undtagelsen er det tredjesidste kapitel, hvor fortælleren fører ordet, men selv
her er synsvinklen langt hen ad vejen indre og bundet til et scenisk nu (impressionistisk).
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Borgs afsluttende beskrivelse af Falk er således fyldt med, hvad
Bachtin kalder, dialogiske ’smuthuller’, som forhindrer diskursen og
romanen i definitivt at lukke sig. Det subjektive perspektiv anfægter
nemlig, som vi straks skal se, objektiviteten af Borgs beskrivelse.
Omvendt er der dog ikke noget, der tyder på, at det er autors intention at udstille Borg som utroværdig fortæller eller analytiker. Det
ville jo være at bruge hans diskurs i en udefrakommende og objektiverende personkarakteristik. Pointen er snarere at fremstille hans
’meningsmæssige og ekspressive horisont’ – hans særegne synspunkt på verden og dens begivenheder, hans særegne evalueringer
og intonationer. Autor ligger ikke inde med en skjult definitiv sandhed om Falk, som den skarpsindige læserdetektiv kan grave frem,
men præsenterer i overensstemmelse med det polyfone princip blot
et subjektivt perspektiv med al den tolkningsusikkerhed, der er forbundet hermed.
I kraft af sin aktive rolle i redningen af Falk er Borg nemlig ikke nødvendigvis nogen troværdig fortæller eller objektiv analytiker. De
handlekraftige og nihilistiske træk, der præger hans karakteristik af
Falk i forbindelse med både forlovelseshistorien og diagnosen af
hans skjulte politiske radikalisme, harmonerer faktisk bedre med
Borgs egen natur end med den vege Falk, læseren hidtil har mødt, og
den verdensfravendte Falk, Borg ellers portrætterer. Det kan derfor
meget vel tænkes, at den selvhævdende Borg – bevidst eller ubevidst
– projekterer egne egenskaber over på Falk for at hævde sin ’kurs’
betydning. (Borg bemærker selv parentetisk ligheden med sig selv
(288)). I Borgs sluttelige beskrivelse er Falk således blevet en handlekraftig pragmatiker, der formår at holde mund, indtil hans ord får
autoritet – akkurat som Borg tidligere har anbefalet (266). Men også
andre ting sår tvivl om Borgs pålidelighed som fortæller og analytiker. Hans underrubrik ”Slutet på en roman” (286), henvisningen til
melodramaet (”Jag har aldrig annars än i dåliga pjäser sett en så hastig karaktärsutveckling som jag såg hos Falk den gången” (287)) og
hans beretnings mange melodramatiske træk og parodiske tone gør
beskrivelsen fiktionsfordægtig.165 Yderligere er hans sluttelige diag-

Afsnittet ”Sluttet på en roman” indledes på melodramatisk vis med at berette
om Renhjelms og Falks tilfældige møde hos Borg, hvilket ved en yderligere tilfældighed fører til et dénouement af Agnes/Beda. Den efterfølgende forlovelseshistorie har desuden alle melodramaets ingredienser: en ond svigerfar, en ’indespærret’
datter og en natlig befrielse, der involverer kamp (hunden), stige, indslået vindue
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nose ganske mod hans vanlige diskurs fyldt med usikkerhedsmarkører og i øvrigt selvmodsigende, for hvordan kan Falk ’aldrig læse
avis og aldrig vide, hvad der sker i verden’ og samtidig tillhøre ”något av de hemliga sällskap som reaktionen och järnväldet har framalstrat på kontinenten”, og hvordan kan han både være medlem af
denne hemmelige gruppe af konspirative nihilister og samtidig indse
nødvendigheden af gennem tørre studier i numismatik og gennem
informationsmæssig diæt at lægge låg på sin politiske fanatisme for
at undgå en ’eksplosion’(289)? (At den er hemmelig kan jo vanskeligt
siges at dæmme op for fanatismen i hans indre).
Når mange i den ældre reception derfor kritiserer slutningens billede
af Falk for at være uforeneligt med det billede, vi hidtil har fået, tager
de ikke højde for, at vi ser Falk med Borgs blik, og at Borgs diskurs –
helt i overensstemmelse med det polyfone princip – ikke nødvendigvis er sanktioneret af fortælleren. Skønt Borgs konspirationsteori
mht. Falk nok er for radikal, kan den dog ikke blankt afvises, for fortællerens egen sluttelige beskrivelse af Falk peger på en lignende
dobbelthed i hans natur (268-271). I fortællerens beskrivelse forbliver
Falks splittelse mellem Borgs egoistiske pragmatisme og Olles kaldelsesidealisme dog helt i overensstemmelse med hans handlingslammede natur indre.
Slutpositionens borgerlige integration er altså på både indholds- og
formniveau tøvende og usikkert formuleret. Forfatteren afviser udefra at finalisere sin protagonist og dermed ideologisk lukke sin fortælling. Han sanktionerer hverken Borgs eller Olles alternativ til løsningen af det problem, som Falk er havnet i, nemlig konflikten mellem ideal og virkelighed. Dette markeres netop i romanens form, idet
ordet i de sidste to kapitler er overladt til hhv. Olle og Borg. Både i
tekstens form og i Falks bevidsthed kommer disse to stemme-idéer
således til at stå umedieret over for hinanden og derved undgås, at
romanens ideologiske modsætninger ophæves i en monologisk forfattersyntese. Metabevidstheden om den uforløste og åbne slutning
markeres ligefrem eksplicit i autors/fortællerens behov for at konstatere, at romanen er ”Slut” (289). Set fra et metaperspektiv synes slutningen med sin underrubrik ”Slutet på en roman” og sin både eksplicitte og implicitte leg med det melodramatiske ligefrem demon-

og mordtrussel. Også det ’hemmelige’ selskab, Falk menes at være medlem af, har
melodramatiske konnotationer knyttet til sig.
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strativt at vrænge af eller, om man vil, parodisk stilisere dannelsesromanens konventionelle slutning. Det hemmelige selskab, Falks
menes at være medlem af, kan da også i et metaperspektiv ses som
en parodisk intertekstuel reference til dannelsesromanen over dem
alle: Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre.166 I en vis forstand kan Falk
nemlig ligesom Wilhelm siges via selskabet at blive integreret i samfundet. For i samfundet i Röda Rummet skjuler alle et andet ansigt bag
den dannede borgerlige maske. I slutningens hævdelse af Falks eventuelle medlemskab af et hemmeligt selskab ligger således evt. den
subtile ironiske pointe, at Falk blot spejler det samfund, han lader sig
integrere i. Et sidste tegn på en parodisk metabevidsthed i forhold til
dannelses- eller udviklingsromanen er kapitlet ”Sista brickan”s iscenesættelse af Borg som en ’deus ex machina’. Ud fra en kompositi-

At Strindberg på et metaplan bruger Borgs diskurs til at parodiere litterære
konventioner modsiger ikke – som det måske umiddelbart kunne synes – beskrivelsen af diskursen som udtryk for en selvstændig semantisk position. Det skyldes
ikke blot, at den parodiske metabevidsthed i hvert fald et stykke af vejen også er
Borgs, men som det tydeligt fremgår af Ordet i romanen, skyldes det også mere
grundlæggende, at heltenes autonomi ikke udelukker, at autor også taler gennem
heltens/fortællerens fremmede diskurs, for autor udgør naturligvis værkets ”intentionelle centrum” – ”en sidste meningsmæssig instans”, ”den inderste meningsmæssige kerne i sit værk” (Bachtin 2003, s. 99-101): ”Bag fortællerens fortælling
[her Borgs brev] kan vi aflæse en anden fortælling – autors fortælling om det samme, som fortælleren fortæller, og desuden om selve fortælleren. Vi fornemmer
markant ethvert moment i fortællingen på to planer: på fortællerens plan, i hans
genstands- og meningsmæssige, ekspressive horisont, og på autorplan, hvor autors
tale gennembrydes af den talende i denne fortælling og gennem fortællingen selv”
(ibid., s. 123). Eller som det udtrykkes andetsteds: ”Det [ordet] tjener på samme tid
to talende subjekter og udtrykker samtidig to forskellige intentioner: den talendes
direkte intention og autors brudte intention” (ibid., s. 139). Bachtin understreger
ligefrem eksplicit, at hvor en persons fortælling eller en personificeret fortæller
”føres ind som bærere af en særegen verbal-ideologisk sproglig horisont, af et særegent syn på verden og begivenheder, af særegne evalueringer og intonationer”
sker det ofte ”med henblik på dets produktivitet og evner til på den ene side at
fremstille den repræsenterede genstand i et nyt lys (afdække nye dimensioner og
momenter i den), og på den anden side på ny at belyse den ’normale’ litterære
horisont, som danner perceptionsbaggrund for det særegne i fortællerens fortælling. Belkin bliver f.eks. valgt (eller snare skabt) som fortæller af Pusjkin som ’ikkepoetisk’ synspunkt på traditionelt poetiske genstande og sujetter […] De lykkelige
’prosaiske’ sujetløsninger og selve måden at berette på undergraver forventningen
om de traditionelle poetiske effekter” (ibid., s. 121-122). Bachtin taler desuden om,
at spillet med den fiktive fortæller også er typisk for den humoristiske roman
(Sterne, Hippel, Jean Paul), hvor det fungerer som et ”kompositionelt kunstgreb,
som intensiverer en fælles relativering, objektivering og parodiering af litterære
former og genrer” (ibid., s. 121).
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onsbetragtning bygget på dannelses- og udviklingsromanens skabelon har Brandes-brødrene fuldstændig ret, når de kritiserer Strindberg for at tage let på komposition og karaktertegning.167 Kritikken er
dog ikke berettiget, for den løse struktur skyldes bl.a., at den dialogiske antropologi og epistemologi, der ligger bag den polyfone form,
lægger op til en mere løs, åben og scenisk struktur og persontegning
end i dannelsesromanens (og intrigeromanens) velmotiverede og
final orienterede handling og persontegning.168 Som frie stemmer
underordnes Falk/bohemerne hverken en traditionel episk plotlinje
eller en finaliserende personkarakteristik, for det vil forudsætte, at de
bliver objekter (aktanter eller objektiverede psyker), dvs. fikserede
elementer i forfatterens overordnede design, i hans monologiske repræsentation af verden.169 I den polyfone roman spiller plottet derfor
ifølge Bachtin blot en sekundær rolle og har en speciel funktion,
nemlig at skabe begivenheder og situationer, hvor de forskellige
stemme-idéer dialogisk kan støde sammen, og hvor heltenes ideologier følgelig kan udfolde sig og testes: ”plot situations that provoke,
tease, extort, dialogize” (Bakhtin 1984, s. 39). Bachtin stiller den polyfone roman i modsætning til den plotcentrerede biografiske eller ’socio-psykologiske’ roman, der er kendetegnet ved en stram, hypotaktisk og konsekutiv narrativ logik (ibid., s. 101f.). I den polyfone roman er det afgørende ikke protagonistens udvikling, men den situationelle intersubjektive interaktion: ”The fundamental category in

I et brev den 14.08 1880 skriver Edvard Brandes til Strindberg: ”Vil De tillade
mig den Kritik, at Kompositionen i Bogen er noget løs. Exempelvis er Borgs Karakter anlagt saaledes, at man ved Slutningen bliver helt overrasket ved at se ham som
Falks Frelser. Mange af Bipersonerne er det vanskeligt at holde fra hinanden, ja jeg
begriber egentlig ikke hvorfor de tre Helte Falk, Renhjelm, Sellén ikke ere slaaede
sammen til én Person” (Brandes 1939, bd. 6, s. 8). Og i et brev til Kielland 15.08
1880 skriver George Brandes tilsvarende: ”Dens Composition er Kjørvælling og
Helten stykket ud i 3 Personer” (Brandes 1939, bd. 4, s. 290).
168 Jeg kommer senere ind på romanens satiriske forms betydning for den løse og
sceniske struktur og persontegning.
169 Bachtins polyfone romanteori kan også ses som et kritisk opgør med den russiske formalisme, som reducerede karaktererne til at være produkter af plottet (aktanter) eller funktioner i fortællingen (fx bærer af tema/motiv). Dermed forskød de
litteraturvidenskabens fokus væk fra personligheden. Personerne blev reduceret til
historiens middel, ikke dens omdrejningspunkt, hvilket harmonerer dårligt med
Dostojevskijs polyfone roman. Bachtins opgør foregår dog langt hen ad vejen på
formalismens præmisser. Som påpeget i Bachtin-kapitlet er Bachtins projekt nemlig også selv på mange måder formalistisk. Han insisterer dog i højere grad på
sammenhængen mellem indhold og form, antropologi/ideologi og poetik (jf. s. 68
ovenfor).
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Dostoevsky’s mode of artistic visualization was not evolution, but
coexistence and interaction. He saw and conceived his world primarily
in terms of space, not time. Hence his deep affinity for the dramatic
form” (ibid., s. 28). Helt i overensstemmelse med den polyfone roman har Röda Rummet heller ikke udviklingsromanens biografisk
form. Tilbageblik og baggrundsskildringer er få. Ulf Olsson taler om
personernes, primært Arvid Falks, historieløshed – at de i overvejende grad defineres i forhold til det samfundsmæssige nu (Olsson 1996,
s. 75f.). Olsson kobler dette sammen med romanens modernitetsproblematik og ser personerne som allegoriske repræsentanter for modernitetens historie- og identitetsløshed, der symboliseres af varens
fantasmagoriske og frie liv løsrevet fra sin historicitet, produktionsvilkår og bundethed til en materiel livsverden. I en note påpeger Olsson dog i forlængelse af Bachtin og Printz-Påhlson, at historieløsheden også kan ses som et genretræk. De to perspektiver, Olsson peger
på, udelukker dog ikke hinanden. I Dostojevskijbogen påpeger Bachtin faktisk, at det social- og kulturhistoriske opbrud, kapitalismen
medfører, er den materialhistoriske forudsætning for Dostojevskijs
polyfone roman (Bachtin 1984, s. 19-20, 34-36 og 166-67). I forlængelse af Bachtins polyfone poetik er min pointe, at Röda Rummets synkrone skildring af bohemeheltene skyldes, at Strindbergs ærinde ikke
primært er at gestalte individpsykologisk udvikling, men at orkestrere en dialogisk modstilling og penetration af idéer.170 I skildringen af
bohemerne er hovedproblematikken således forholdet mellem idealitet og realitet, og hvordan man skal reagere på desillusionen og nihilismens vilkår. Således gennemløber Falk, Olle og Renhjelm alle en
desillusionsproces (og vi hører, at Falander tidligere har gennemgået
samme udvikling), men det centrale er ikke at skildre karakterernes
udvikling, men den dialogiske penetration af de løsninger, vi præsenteres for. Således skabes en polyfon diskurs om idealisme vs. realisme/pessimisme, fanatisme vs. pragmatisme, oprør vs. tilpasning,
kaldelsesidealisme vs. egoisme, æstetisk distance vs. etisk engagement.
Bachtin insisterer dog på, at den polyfone roman alligevel er en
stram struktureret og nøje planlagt helhed. Helheden er blot af en
anden art end den traditionelle plotdeterminerede monologiske romans. Der er tale om en dialogisk enhed – om en kompleks enhed af
Fælles for den polyfone og satiriske form er, at det væsentlige er dialogisk at
penetrere ideologier. Forskellen er den status (autonomi), man giver den andens
ideologiske diskurs.
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et einsteinsk univers (ibid., s. 16) – ikke om en dialektisk enhed, hvor
de forskellige stemmer og verdener i sidste ende forenes i en monologisk (forfatter)syntese, i forfatterens eller protagonistens enhedsskabende bevidsthed (Geist). Modsætningerne ophæves ikke dialektisk – de enkelte bevidstheder forenes ikke i enheden af åndens dialektiske udvikling (ibid., s. 9f. og 24ff.). Som vi netop har set, er det
heller ikke tilfældet hverken i Falks bevidsthed eller i Röda Rummet
som sådan, hverken i Röda Rummet som udviklingsroman eller som
idéroman. Falks dannelseshistorie fremstår således ikke blot som en
torso i Röda Rummet, men den lider også skibbrud og det i dobbelt
forstand: Hverken den ideologiske konflikt eller socialantropologiske
identitetskonflikt (konflikten mellem selv og socialitet) ophæves.
(Som det gerne skulle være fremgået, er de to forhold er dog nært
forbundet).171
Allerede i Author and Hero in Aesthetic Activity, men også i hans senere mere genre- og stilteoretiske værker, understreger Bachtin, at de
forskellige romantyper og deres respektive måder at gestalte helte på
aldrig findes i ren form i det konkrete værk, men at de ofte danner
hybridformer. Når jeg derfor forsøger at påvise Röda Rummet slægtskab med den polyfone roman, må det ikke skygge for, at Röda
Rummet er en genrehybrid, hvilket Printz-Påhlson overbevisende har
demonstreret. I kraft af Falk er der således et udviklingsromanspor i
romanen. Ligeledes er det klart, at Falks behov for både negative og
positive mentorgestalter i forsøget på at komme frem til en identitet
er påvirket af dannelsesromanens reciprokke påvirkningsfilosofi.
Dannelsespsykologiens dynamiske dialektik mellem selv og anden,
individ og socialitet, har da også en klar affinitet med anerkendelsesantropologien, som jeg har vist Röda Rummets antropologi er beslægtet med. Som i den polyfone roman radikaliseres dialektikken dog i
Röda Rummet, fordi individernes indre kerne næsten ophæves i det
sociale, fordi det dialogiske sammenstød i situationen (prøvelsens
idé) er mere afgørende end heltens lineære udvikling (dannelsens

Det skal understreges, at dannelsesromanens monologisme ikke i sig selv har at
gøre med dens optimistiske anerkendelsesantropologi. Forsoningen af selv og anden, individ og socialitet, i en genuin gensidig anerkendelse er ikke monologisme
for Bachtin, fordi forskellen mellem selv og anden bevares. Det monologiske i dannelsesromanen består i, at personerne og idéerne underordnes plottet og dermed
forfatterens objektiverende og finaliserende persontegning og ideologi. Der bliver
således ifølge Bachtin tale om en monologisk dialektisk ophævelse af modsætninger, ikke en genuin dialogisk forsoning.
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idé)172, og endelig fordi den dialektiske ophævning af konflikten mellem individ og socialitet tilsyneladende kun er på skrømt i Röda
Rummet. Reelt står modsætningerne umedierede over for hinanden,
som i Sartres (og Dostojevskijs) negative modernistiske udgave af
Hegels og den romantiske dannelsesromans optimistiske anerkendelsesantropologi (jf. p. 72f. ovenfor).
At den sceniske virkelighedsskildring også har Strindbergs hovedinteresse i Röda Rummet fremgår klart af undertitlen: ”Skildringar ur
artist- och författarlivet”. Her markeres tydeligt, at der ikke er tale
om et helt episk forløb, men om en episodisk kollektivroman.173 Receptionen har da også hæftet sig herved. Repræsentativ er Algot Werin, som påpeger, at Röda Rummets force ligger i det levende og dynamiske tableau: ”Strindberg är en mästere i tåblån, men kommer
ofte till korta när det gäller att sammankedja ett dramatisk stoff eller
att följa en episk utvecklingslinje” (Werin 1964, s. 79). Videre fremhæves det, at der inden for de enkelte scener er en klar sammenhæng
mellem karakter, situation og miljø:
”Strindberg är impressionist, lika säkert som blixtsnabbt fäster
han en person och en scen på papperet. Sätter han personen i rörelse, finner man vel ingen inkongruens mellem den och dess nye
läga – perspektiv och linjeföring, allt är åter i sin ordning – men
det händer att personen själv har blivit en annan, förändrats så,
att man endast genom författarens starka övertalning förmås att
tro på identiteten” (ibid. s. 78. Jf. desuden Smedmark 1952, s.
180ff. og 211f.).
Diagnosen er rigtig, men kritikken er for mig at se forfejlet. Romanen
bedømmes nemlig med den finaliserende intrige-, udviklings- eller
desillusionsromans målestok. Mere frugtbart forekommer det mig at
se den som en rudimentær polyfon roman, hvor persontegningen
pga. den dialogiske og ikke-objektiverende forfatterholdning er mere
åben, løs og modsigelsesfyldt. Strindberg abonnerer ikke på den mo-

Se Bachtin 2003, s. 235ff., for skellet mellem prøvelsens idé og dannelsens idé.
Bachtin understreger dog, at de to idéer ofte sameksisterer i nyere romaner – blot
med den ene som den formskabende og dominerende (ibid., s. 241-42).
173 Undertitlen kan opfattes som en intertekstuel reference til Balzacs berømte ’scenes’ (vi ser netop en række tableauer fra hjem, café, aktieselskab og parlament) og
til Henri Murgers episodiske kollektivroman Scènes de la Vie de Bohème ( jf. Lindblad 1924, s. 119ff., og Lamm 1940, s. 111ff.).
172

175
Röda Rummet
_____________________________________________________________
nologiske intrige- og udviklingsromans afrundede og formfuldendte
antropologi. De centrale personer er ikke endegyldig objektiveret,
men bevarer deres ’indre uafsluttelighed’. Dette skyldes, som vi har
set, dels, at de som dialogiserede stemme-idéer ikke besidder den
abstrakte og teoretiske idés finaliserede karakter, men derimod den
levende dialogiske idés dynamiske kompleksitet og modsigelsesfyldthed,174 dels at personerne hos Strindberg i radikal grad er sociale
– bundet til og determineret af den anden. Personerne har i modsætning til i dannelses- og intrigeromanen ingen fast personkerne, men
formes og får liv i de dialogiske situationer, de er i.175 Forskellige og
evt. modsætningsfyldte sider ses derfor alt afhængig af den konkrete
situation: I første del af bogen præsenteres Struve således i fortællerens monologisk demaskerende samfundssatire som en kynisk og
hyklerisk opportunist, hvorimod han i den mere dialogiske penetration i det centrale kapitel ”Nihilism”’ placeres i en situation, hvor
han fremstår som en sårbar og menneskelig pragmatiker; idet han
trækkes fra det offentlige rum ind i det private præsenteres hans opportunisme pludselig mere empatisk som en nødvendig overlevelsesstrategi under de givne vilkår. Ligeledes fremstår Borg dels som
en hensynsløs egoist og kynisk naturalist, der betragter ”människorna med den absolutte likgiltighetens blicker” (259), og dels som en
ven, for hvem det er magtpåliggende at redde Falk fra social deroute
blandt ’brændevinslitteratører’ og ’kommunardforbindelser’.176 Olle
er både nihilist og personlighedsidealist. Endelig fremstår Falander

Som receptionen har vist, trækker Röda Rummet på idéer fra så forskellige tænkere som Platon, Aristoteles, sofisterne, Fichte, Rousseau, Schopenhauer, Hartmann, Tocqueville, Buckle, Kierkegaard o.a.
175 I tråd hermed påpeger Martin Lamm, at personerne i Röda Rummet først bliver
virkelig levende og individualiserede, når de bevæger sig for vores øjne og først og
fremmest, når de taler. Derimod er det ifølge Lamm vanskeligt ud fra fortællerens
udefrakommende karakteristik – hans monologiserende satiriske blik på deres
ydre – at danne sig et levende visuelt billede af personerne (Lamm 1940, s. 114-16).
Også i den henseende ligner Röda Rummet den polyfone roman: ”Dostoevsky’s
hero is not an objectified image but an autonomous discourse, pure voice; we do
not see him, we hear him” (Bachtin 1984, s. 53). I Röda Rummet gælder dette endog
ellers objektiverede personer som Nicolaus Falk, Pastor Skåre og forlægger Smith.
Selv om deres diskurser objektiveres i den parodiske stilisering, så fremstår de
faktisk levende og individualiserede, når de taler. Dette kan forklares med, at parodien arbejder indefra. Den dialogiserer ved at forvrænge, overdrive og karikere
individuelle talemanérer og karakteristiske diskursive træk.
176 Vi ser hos Borg netop et eksempel på, at personerne ikke blot er bærere af abstrakte og teoretiske idéer, men at de inkarneres i en levende person, hvor principper og idealer ofte ikke står mål med praksis.
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som både dæmonisk forfører og heroisk lucifersk syndebuk, der tager andres lidelser på sig. Som åbne, dialogiske (dvs. situationelt og
intersubjektivt determinerede), sammensatte og modsigelsesfulde er
karaktererne i Röda Rummet helt i tråd med Strindbergs senere udfoldede skepsis mod helstøbte og afrundede karakterer. Skepsissen
fremføres i nogle antropologiske og poetologiske betragtninger i
Tjänstekvinnans son (SV 20, 162, 166-67 og 373 og SV 21, 214-15), forordet til Fröken Julie, den franske vivisektion ”Le Caractère un Rôle?”
og kulminerer i forordet til Ett drömspel, der nærmest opløser karakterbegrebet og den dramatiske handling til fordel for scener og
tablauer.177
Konkluderende kan det siges, at når receptionen har kritiseret Röda
Rummet for den manglende motivering af karakterernes udvikling og
dermed for karakterernes og plottets manglende koheræns, er problemet, at de går fejl af Strindbergs poetik og antropologi, der, som
det gerne skulle være fremgået, er nøje forbundet. Dostojevskijs romaner har da ifølge Bachtin også ofte været udsat for en lignende
kritik:
”From the viewpoint of a consistently monologic visualization
and understanding of the represented world, from the viewpoint
of some monologic canon for the proper construction of novels,
Dostoevsky’s world may seem a chaos, and the construction of
his novels some sort conglomerate of disparate materials and incompatible principles for shaping them. Only in the light of
Dostoevsky’s fundamental artistic task […] can one begin to understand the profound organic cohesion, consistency and wholeness of Dostoevsky’s poetics” (Bakhtin 1984, s. 8).
Kritikken er dikteret af æstetiske normer, som hverken Strindberg
eller Dostojevskij abonnerer på. De forsøger derimod at tilpasse æstetikken til livets og modernitetens mere modsigelsesfyldte og åbne
Skepsissen ses også flere steder i de ’blå bøger’. Jeg skal vende tilbage hertil i
analysen af Fröken Julie. Med udgangspunkt i Röda Rummets lighed med den gotiske roman og dens skyggeagtige karakterer er Printz-Påhlson inde på lignende
antropologiske refleksioner som i ovenstående afsnit, og som påpeget i indledningen henviser han endda til ligheden med Dostojevskijs psykologiske realismes
mystik (Printz-Påhlson 1964 og 1965,. s. 749f, 754 og 17ff.). Som vi har set, knyttes
Strindbergs og den gotiske romans antropologi og psykologi dog hos PrintzPåhlson i højere grad sammen med dannelsesromanen, end det er tilfældet i min
bachtinske analyse.
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karakterer (og ideologier) og til deres dialogiske ærinde. Dette har de
naturligvis ikke gjort i blinde, men netop ved at indoptage andre litterære traditioner end den biografisk orienterede og plotcentrerede
intrige-, dannelses- og udviklingsroman, som megen romanteori siden romantikken synes at antage som romanens grundform.178 Ifølge
Bachtin har Dostoevskijs polyfone roman således sine generiske rødder i den fantastiske litteratur og i antikkens ’seriøst-komiske’ genre
(særlig den sokratiske dialog og den menippæiske satire), der på forskellig vis videreføres af renæssancens karnevalistiske forfattere
(Boccaccio, Rabelais, Shakespeare og Cervantes), i pikaresken (Voltaires Candide fx), i den engelske komiske roman (Sterne, Swift, Dickens) og hos Balzac. I kraft af Röda Rummets satiriske form passer
denne tradition mere umiddelbart på Röda Rummet end på Dostojevskijs polyfone romaner. Som påpeget tidligere skyldes Röda Rummets løse, åbne og sceniske personskildring og form heller ikke blot
den dialogiske antropologi, der ligger bag den polyfone poetik, men
også på et mere overordnet plan Röda Rummets satiriske form – dens
tilknytning til en satirisk genretradition.179 Receptionen af Röda
Rummet har da også – i andre kontekster og med andre formål – udpeget Röda Rummets ligheder med mange af de forfattere og genrer,
Bachtin udpeger som den polyfone romans generiske rødder.180 & 181
At dette er et for snævert syn på romanen, påpeger Northrop Frye helt i overensstemmelse med Bachtin i Anatomy of Criticism (kapitlet ”Specific Continuous
Forms (Prose Fiction)”). Uafhængigt af hinanden opsporer de en væsentlig generisk tradition tilbage til den menippæiske satire, som er karakteriseret ved en langt
løsere komposition og stiliseret persontegning. Frye bruger endda en af Bachtins
ynglingsmetaforer, når han argumenterer for, at kritikken må gå fra et ptolemæisk
til et mere relativt kopernikansk perspektiv, der arbejder med flere typer af romaner med hver sin form og generiske linje (Frye 1990, s. 304).
179 I The Anatomy of Satire påpeger Gilbert Highet således, at den satiriske forfatter
ikke bekymrer sig meget om plot og stringens: ”gaps and interuptions, even inconsistencies, in the story scarcely concerns him” (Highet 1962, s. 206).
180 Nielsen 2006 har således påpeget ligheder med den sokratiske dialog, men samtidig også vist, hvordan den platoniske dialog og dens idealistiske verdenssyn
parodieres – noget, der er typisk for den menippæiske satire. Lagerroth 1968 har
via Northrop Frye påpeget slægtskabet med den menippæiske satire. Særlig
Printz-Påhlson 1964 og 1965 har udfoldet relationen til pikaresken og den variant
af den fantastiske litteratur, som den gotiske roman repræsenterer. Balzac er omdrejningspunkt for Ahlström1954 og Swahn 1983, men slægtskabet påpeges også af
Printz-Påhlson 1964 og 1965 og Melberg 1988. Indflydelsen fra Dickens og de amerikanske humorister behandles særlig af Lindblad 1924, Lamm 1940 og igen PrintzPåhlson 1964 og 1965.
181 I sin genreteori arbejder Bachtin med en idé om genrens ”objektive erindring”
(Bakhtin 1984, s. 121). Begrebet bruges til at undslå sig den positivistiske kompara178
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Fælles for disse genrer er en relativt løs og flerstrenget komposition,
der bryder med det aristoteliske princip om handlingens enhed og i
stedet sammensætter en mængde heterogent materiale.182 De er
“multi-styled”, “multi-toned” og “hetero-voiced”:
”They reject the stylistic unity (or better, the single-styled nature)
of the epic, the tragedy, high rhetoric, the lyric. Characteristic of
the genres are a multi-toned narration, the mixing of high and
low, serious and comic; they make wide use of inserted genres –
letters, found manuscripts, retold dialogues, parodies on the high
genres, parodically reinterpreted citations; in some of them we
observe a mixing of prosaic and poetic speech, living dialects and
jargons […] are introduced, and various authorical masks make
their appearance” (Bakhtin 1984, s.108)
Beskrivelsen passer fint på Röda Rummet, der i sin heterogenitet ligefrem nærmer sig avisformen, som også fører os rundt forskellige steder i sammenfundet, og som heller ikke har en sammenhængende
form. Strindberg påpeger selv romanens affinitet til reportagen, da
han, ca. en tredjedel inde i arbejder med romanen, skal beskrive den
for chefredaktøren på Dagens Nyheter, som han forsøger at få til at
antage den som føljeton: ”Någon strängare komposition har jag icke
tänkt utan låter samhället passera revue för läsaren genom att
framställa hvad helten i egenskab af tidningsreferent får tilfälle att

tive skoles krav om objektiv bevisførelse for påvirkning – en skole, der er markant i
Strindbergreceptionen, og som bestemt har sine kvaliteter. For Bachtin er det afgørende dog ikke at kunne dokumentere, at en forfatter har læst nogle specifikke
værker for at kunne påpege et slægtskab med fx den menippæiske satire, for en
genre lever videre i genretraditionen, der således fungerer som forfatterens erindring. Påvirkningen er altså ikke nødvendigvis hverken direkte eller bevidst (ibid.,
s. 106). Det er i tråd hermed heller ikke min intention at påstå, at Strindberg bevidst trækker på Bachtins relativt esoteriske tradition, som nok snarere må ses som
Bachtins teoretiske konstruktion end en levende tradition i streng forstand (i hvert
fald på Strindbergs tid, hvor romanidealet som nævnt var et andet). Dette ændrer
dog ikke på, at Bachtin ganske overbevisende får påvist en tradition – noget som
understøttes af, at Northrop Frye uafhængigt af Bachtin påpeger en lignede tradition – og at denne kan kaste et frugtbart lys over Röda Rummets form og bidrage til
en dybere og mere positiv forståelse heraf, end hvis man, som det traditionelt har
været tilfældet, bruger de på Strindbergs tid dominerende genrekonventioner som
sammenligningsgrundlag.
182 Ordet satire kommer bl.a. fra det græske ’satura’, som betyder blanding, sammensurium, potpourri (jf. Rose 1983, s. 80f)
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skåda” (Brev 2, 66. Jf. også SV 21, 124).183 Når Borg derfor i sit sidste
brev til Sellen skriver, at han sætter op sit brev i ”notisform, alldeles
som en Gråkappa”, så kan det læses som en metakommentar til hele
bogens form (282). Dette er helt i tråd med den menippæiske satire,
som Bachtin beskriver som en ’journalistisk genre’, der ekkoer tidens
aktuelle problemstillinger og ideologiske spørgsmål (Bakhtin 1984, s.
118):
”The satires of Lucian, taken as a group, are an entire encyclopedia of his times: they are full of overt and hidden polemics with
various philosophical, religious, ideological and scientific schools,
and with the tendencies and currents of his time; they are full of
images of contemporary or recently deceased public figures,
“masters of thought” in all spheres of societal and ideological life
(under their own name, or disguised); they are full of allusions to
the great and small events of the epoch; they feel out new directions in the development of everyday life; they show newly
emerging types in all layers of society, and so on. They are a sort
of Diary of a Writer, seeking to unravel and evaluate the general
spirit and direction of evolving contemporary life” (ibid.).
Som Röda Rummet (og Dostojevskijs polyfone roman) formes den
menippæiske satire ifølge Bachtin også i en brydningstid, hvor gamle
normer er i opløsning. Genren er overordnet kendetegnet ved et dialogisk forhold til sandheden, ved at heltene er ideologer og ved en
ekstraordinær plasticitet – en evne til at trænge ind i andre genrer og
absorbere dem i sig. Af de 14 specifikke kendetegn for genren Bachtin fremhæver, kan de fleste i større eller mindre grad appliceres på
Röda Rummet: det komiske element; uforpligtethed over for krav om
realisme (”external verisimilitude to life”) og ekstraordinær frihed i
forhold til plot og satiriske påfund; skabelse af ekstraordinære situationer for at provokere og afprøve en idé, diskurs eller sandhed;
kombination af rå ’slum naturalisme’ og filosofisk dialog, poetisk
symbolik/metaforik og det fantastiske; modstilling og prøvelse af
ideologiske eller filosofiske positioner (synkrisis); åbne og ufinaliserbare personer og personernes dialogiske forhold til deres selv; skandaløse scener, eccentrisk eller upassende opførsel eller tale (det være
En uge efter skriver han videre: ”Vid närmare besinnande har jag funnit mitt
romanmanuskript såsom roman vara misslyckadt, hvaremot jag tror att om enskilda scener och taflor rycktes ur och behandlades som sådana de skulle verke bättre”
(ibid., s. 67).
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sig i form af kynisk oprigtighed, profan afmaskering af noget helligt
eller rå brud på etiketten); skarpe modsætninger (oxymoronfigurer) –
herunder karnevalistiske omslag; et element af social utopi; udbredt
brug af indskudte genrer; blanding af højt og lavt, seriøst og komisk;
og endelig det journalistiske (ibid., s. 114-119).
Som man ser, er der flere lighedstræk mellem den menippæiske satire og den polyfone roman, både hvad angår form og kunstnerisk intention. Samtidig er der også i kraft af det satiriske markante forskelle. Dette gælder også Röda Rummet. Den satiriske form forhindrer
således samfundsrepræsentanterne i at udfolde sig som selvstændige
stemme-idéer. Som det fremgår af Bachtins beskrivelse af den menippæiske satire, forhindrer det imidlertid ikke deres diskurser og
dermed romanens monologiserende samfundskritik i alligevel at
kunne betragtes som del af romanens dialogicitet. Bachtins beskrivelse af satiren kan derfor bruges til at bløde op på hans polyfone
romanteoris strenge og stærkt indskrænkende definition af dialogicitet. Herved kan vi opnå et mere helhedsorienteret perspektiv på Röda
Rummet og samtidig fastholde romanens ambivalente og sammensatte form. Ambivalensen består netop i, at den både rummer klare polyfone træk (i forhold til bohemerne) og klare satiriske træk (i forhold
til samfundsrepræsentanterne). Röda Rummets polyfone form indfanger romanens seriøse eksistentielle søgen (den dialogiske afprøvning
af ideologier), mens den satiriske form indfanger dens samfundskritiske elementer (den dialogiske afsløring af ideologier). Hvordan den
dialogiske afsløring mere præcist tager form er bl.a. emnet for næste
afsnit. Her er det dog ikke den menippæiske satire, der er i fokus,
men en af dens moderne aftagere – den engelske humoristiske roman, som Röda Rummet har mange lighedstræk med.

Orkestrering af forskelligsprogethed: Röda Rummets ’billeder af
sprog’
I det følgende vil jeg vha. Bachtins romanteori fra Ordet i romanen
vise, hvordan dialogiciteten i Röda Rummet ikke blot giver sig udslag
i en pluralitet af autonome stemmer, men også giver sig udtryk i en
sproglig-stilistisk pluralitet og vitalitet. Fokus skifter fra den polyfone dialogisme, der kræver et ligeværdigt forhold mellem de forskellige stemmers diskurser, til en diskursiv (sproglig og stilistisk) dialogisme, som i højere grad giver plads til asymmetrier og dermed til
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Röda Rummets objektiverende og autoritative satiriske fortæller. Vi
skal mere præcist se, hvordan selv og anden på forskellig måde støder dialogisk sammen i de enkelte ord, ytringer og diskurser, som
derfor er indvendigt dialogiserede. Dialogiciteten mellem selv og
anden må forstås på flere niveauer: På et teksteksternt metaniveau
kan man sige, at forfatterens ’sprog’ støder polemisk eller humoristisk sammen med det omgivende samfunds forskellige diskurser,
som trækkes ind i romanen, der repræsenterer billeder af sprog. Og
på et tekstligt niveau støder fortæller-helt og helt-helt på forskellig
vis sammen i ordet. Ingen steder fremstår sproget selvberoende, men
overalt kastes sideblik til eller stødes polemiske slag mod den andens
diskurs. Socialitetens magt og intersubjektivitetens uomgængelige
vilkår – særlig i form af en kamp mellem selv og anden – afspejler sig
altså også på et sprogligt-stilistisk plan i Röda Rummet såvel set ud fra
et teksteksternt som -internt perspektiv. I den forstand er Röda Rummet helt igennem en intersubjektiv og sociologisk tekst.
Målet i det følgende er mere præcist dels at indkredse den vitalitet og
modernitet, der i receptionen er bred enighed om at tilskrive romanens sproglig-stilistiske dimension, dels at sige lidt mere om den satiriske samfunds- og kulturkritik, der i høj grad udspilles i sproget og
former sig som en sprogkritik, som Ulf Olsson også har været inde
på (Olsson 1996).184 Olssons perspektiv har i det hele taget mange
berøringsflader med mit i det følgende. Som nævnt i gennemgangen
af receptionen læser han i en flot analyse Röda Rummet ”som en romanesk diskurs, ett yttrande som inom sig innefattar en rad olika
yttranden som förhåller sig till varandra, penetrerar och parodierar
varandra” (Olsson 1996, s. 59-60). Olsson er mere specifikt optaget af
at vise, hvordan romanen grundlæggende gestalter en kamp mellem
samfundets monologiske (repræsentative, autoritative, maskerede og
lukkede) ord og et dialogisk (personligt, diskuterende, demaskerende og åbent) ord, og desuden af at påvise de forskellige typer af dialogiske ord, de forskellige personer gestalter. I modsætning til min
læsning i det følgende er Olssons referenceramme Dostojevskijbogens diskurskapitel og ikke Bachtins stilistiske romanteori i Ordet i
romanen. Derfor fokuserer han ikke på Röda Rummets ’forskelligsprogethed’ (’heteroglosia’ på engelsk) og relaterer ikke Röda Rummet til
Den antropologiske side af samfundskritikken har været behandlet i forbindelse
med indkredsningen af romanens Rousseau-diskurs. Röda Rummets samfundskritik handler nemlig ikke blot om sprog, som Olsson mener, men også om asymmetriske sociale og intersubjektive magtrelationer.
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Bachtins eksemplificerende analyse af den humoristiske romans fortælleteknik, således som jeg i det følgende skal gøre. En fordel ved at
trække på Ordet i romanen frem for Dostojevskijbogen er som allerede
påpeget, at der her åbnes op for et mere nuanceret, positivt og dialogisk syn på den satiriske fortællers parodiske og ironiske forvrængning af den andens tale og dermed for samfundskritikkens iboende
dialogicitet (jf. s. 164f. ovenfor). I Ordet i romanen er i det hele taget en
større bevidsthed om, at dialogiske og monologiske ytringer godt
kan sameksistere i romanen og danne modpoler eller spændingsfyldte konstellationer. Det monologiserende ’enhedssprog’ siges fx således at være en del af ’forskelligsprogetheden’.
Bachtins tese i Ordet i romanen er, at romanens væsentligste funktion
er at orkestrere social forskelligsprogethed og individuel forskelligstemmighed. Den sidste udspringer dog af den første, som er den
væsentlige kategori (Bachtin 2003, s. 46 og 192-93).185 Ifølge Bachtin er
den individuelle karakter og dialekt nemlig i sig selv ligegyldig for
romanen. Den er blot væsentlig, hvis den har en social signifikans,
dvs. repræsenterer et bestemt socialt og historisk sprog, en grundlæggende social-ideologisk horisont (ibid., s. 152 og 188-89). Dette er
netop tilfældet med de forskellige diskurser i Röda Rummet. De individuelle karakteristika i talen hos fx forlægger Smith, Pastor Skåre,
Nicolaus Falk, Doktor Borg, Snedker Eriksson, Greve von Splint etc.
er alle udtryk for ”en særlig synsvinkel på verden, som prætenderer
en social signifikans” (ibid., s. 152). 186
Forskelligsprogethed er Bachtins begreb for, at der inden for rammerne af en nationalsproglig enhed eksisterer forskellige socialideologiske sprog: Socialgruppernes, professionernes, generationernes, genrernes, epokernes, åndsstrømningers etc. Forskelligsprogethed er udtryk for sprogets centrifugale kræfter, og romanens orkestrering heraf markerer en interesse for sprogets heterogene sociale
og historiske liv (ibid., s. 59). Forskelligsprogethed sættes i modsæt-

Individets sprog er altså ligesom dets identitet socialt konstitueret for Bachtin.
For Bachtin er sprog altid social-ideologiske sprog og således udstyret med bestemte menings- og værdimæssige betydninger og accenter. Han taler om sprog
som ”verdensanskuelse”, om ”social-sproglige synspunkter” eller ”verbalideologiske horisonter” med bestemte ”meningsmæssige og ekspressive intentioner”. Helt i tråd med Bachtins sprogteori er ordet i Röda Rummets samfundsdiskurs
heller aldrig et neutralt ord, men altid et socialt-ideologisk ord bundet til en konkret kontekst, specifikke interesser, hensigter og begær (fx 181).
185
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ning til enhedssprog, som Bachtin bl.a. ser udtrykt i de klassiske
(monologiske) litterære genrer: epos, lyrik og dramatik.187 Enhedssprog er det system af sproglige normer, der i en bestemt epoke behersker sproget og ses af Bachtin som udtryk for sprogets centripetale kræfter, dvs. for historisk virksomme socialpolitiske og kulturelle
centraliseringsprocesser, der kæmper mod den virkelige verbalideologiske forskelligsprogethed (ibid., s. 57f.). Enhedssprog er
m.a.o. den officielle kulturs og magtelites sprog inden for et givet
område – de officielt anerkendte sprog, ’det korrekte sprog’. Det traditionelle litterære enhedssprog søger fx at rense eller abstrahere
sproget fra dets oprindelse i en konkret social kontekst og blandt andre stemmer og lukker derfor af for sociale dialekter (talesprog, prosaisk sprog, forretningssprog, videnskabeligt sprog etc.) og for andre
sprog end autors eget. Autors sprog realiseres direkte og ligefremt
uden at brydes i den sociale forskelligsprogethed.
Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at Röda Rummet i
svensk litteraturhistorisk sammenhæng netop berømmes for at have
fornyet det litterære sprog, dels ved at frigøre det fra dets retoriske
skabeloner og idealistiske klæder og dermed nærme det hverdagsog talesproget, dels ved at indføre billeder og udtryk fra det moderne
livs områder (jf. fx Den Svenska Litteraturen, bd. 3, s. 224, og Kärnell
1962, s. 204ff.). Vi kan nu med Bachtin præcisere, at fornyelsen består
i, at Strindbergs prosa brød med det herskende litterære sprog ved at
indføre social forskelligsprogethed.188 Derfor blev Strindbergs sprog
også ofte fra de toneangivende kredse i det officielle Sverige betragBachtins karakteristik af disse genrer er temmelig diskutabel, og jeg vil derfor
ikke her gå nærmere ind herpå. (I analysen af Fröken Julie skal jeg dog problematisere hans dramaforståelse). De tjener sandsynligvis også primært et fremstillingspædagogisk mål, dvs. bruges til at profilere hans teori om romanen ved at spidsformulere genreforskellene. I en note påpeger Bachtin i hvert fald, at der er tale om
idealkategorier, der forsøger at fastholde grundlæggende tendenser, som i de konkrete værker måske ikke er så manifeste og entydige (ibid., note 23, s. 291). I det
hele taget forstås Bachtins tænkning i dialektiske begreber – fx også polyfoni vs.
monologisme og forskelligsprogethed vs. enhedsprog – måske bedst som idealkategorier, der ikke eksisterer i ren form i praksis.
188 Selv om Bachtins genremæssige pointe er, at romanen altid orkestrerer forskelligsprogethed, så viser hans opdeling af den europæiske roman i to stilistiske linjer, at ikke alle romaner manifesterer forskelligsprogethed i lige høj grad. Den første stilistiske linje, som dominerer frem til 1800-tallet, er således kendetegnet ved at
være domineret af et konventionelt og stilistisk enstemmigt sprog – ved et ’højt’ og
’korrekt’ sprog, der indordner forskelligsprogetheden under en stærk konventionel
stil.
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tet som råt, vulgært og udannet. I Röda Rummet tematiseres sprogkampen ligefrem eksplicit, og der er derfor tale om en dialogiseret
forskelligsprogethed. Det er der for det første, fordi visse af de indførte sociale sprog – bohemernes og snedker Eriksons – er parodisk
og polemisk skærpet mod samtidens autoritative, løgnagtige og hykleriske officielle sprog (Bachtin 2003, s. 61).189 For det andet dialogiserer fortælleren den oscarianske kulturs og magtelites enhedssprog
gennem parodiske kontekstuelle indramninger og gennem parodiske
og ironiske stiliseringer. I sidstnævnte tilfælde opstår dialogiciteten
netop ved, at det autoritative fremmede ord gives i lyset af et andet
sprog (ibid., s. 196). Fortællerens fremmede accenter og semantiske
intentioner klinger med i ytringen og skaber en indre dialogicitet.
Denne teknik er ifølge Bachtin typisk for den humoristiske roman,
hvor den sandhed, der står i modsætning til samfundsdiskursens
løgnagtighed, ofte ikke får ”nogen direkte intentionelt-verbal udtryksform, intet eget ord – den genlyder kun i de parodisk afslørende
accentuering af løgnen” (116. Jf. også s. 189 nedenfor).190 Den parodiske diskurs fungerer altså frem for alt inde fra den diskurs, som hudflettes, således at de indførte sprog og deres social-ideologiske horisonter ”afslører sig selv og destrueres som forlorne, hykleriske,
egennyttige, begrænsede, snæversynet rationelle, inadækvate i forhold til virkeligheden. I de fleste tilfælde er disse sprog allerede færdigdannede, officielt anerkendte; de er autoritære, herskende og reaktionære sprog” (ibid., s. 120). Ligesom i den humoristiske roman –
og i modsætning til fx Svarta Fanor, hvor satiren i langt højere grad
beror på en mere direkte monologiserende fortællertale – bygger satiren i Röda Rummet i høj grad på parodiens og ironiens indre dialogicitet.
I overensstemmelse med Bachtins opfattelse af romanen i Ordet i romanen kan Röda Rummet siges at orkestrere forskelligsprogethed eller, som det også udtrykkes, repræsentere ”billeder af sprog” – dvs.
vise sprog som socialt, kulturelt, ideologisk, historisk og individuelt

Disse er alle ord, Bachtin i Rablelais-bogen bruger til at karakterisere magtens
kultur (Bachtin 2001, s. 131-32).
190 Som det fremgår ovenfor er denne indirekte teknik ikke enerådende i Röda
Rummet. Mere ’sande’ alternativer repræsenteres således i de forskellige bohemegestalters diskurs, ligesom fortællerens direkte afslørende ord ind imellem bryder
igennem. Men som jeg også pointerede, udtrykkes der dog i Roda Rummet ingen
definitiv og autor-itativ sandhed ( s. 162 ovenfor).
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stratificeret (Bachtin 2003, 157).191 Mængden af forskelligsprogethed
er enorm i Röda Rummet. Röda Rummet kan uden problemer siges at
repræsentere ”epokens socialt-ideologiske stemmer” (ibid., s. 269): Vi
har Doktor Borgs naturalisme; Falanders romantiske spleen og Schopenhauer-Hartmanske pessimisme; Vita Bergen proletariatets rå og
udannede tale; Snedker Eriksons proletariske socialisme; Greve von
Splints konservative patriotisme; uppsalafilosofiens aristoteliske og
fichteanske diskurs (den indledende filosofiske disput på Lill-Jans);
Arvid Falks og fortællerens rousseauianisme; Olles platonisme, utilitarisme og nihilisme;192 den oscarianske kulturs højtidelige, svulstige
og hyklerisk-kristne diskurs (ses hos Lundell, i parlamentet, velgørenhedsforeningen og aktieselskaberne (Gråkappen, Triton og Xköping teatret)); magtens autoritative monologiske diskurs (Nicolaus
Falk, forlægger Smith, Pastor Skåre, parlamentsformanden, politiet,
ordstyreren i arbejderforeningen); samfundslivets kapitalistiske diskurs (repræsenteret af forlægger Smith, facaden på Pastor Skåres
forretningsimperium, aktieselskaberne, arbejderforeningens forretningsudvalg (sic!)); missionærernes selvtilfredse diskurs (172); journalisternes kyniske opportunisme; Fru Falks kvindeemancipatoriske
diskurs; ægteparret Falks ægteskabelige trakasserier; den indsmigrende selskabsnak; den berusedes sentimentale diskurs etc. (54). Som
det fremgår deltager enhver person i forskellige ’sprog’ i forskellige
sammenhænge, hvorfor forskelligsprogetheden til enhver tid vil være dialogiseret. En persons forskellige sprog vil nemlig altid interagere og dermed reflektere hinanden i større eller mindre grad. Desuden
fremgår det, at de forskellige overordnede diskurstyper ofte kan opdeles i undertyper med hver sin særegne accent og social-ideologiske
Når Bachtin taler om ’billeder’ af sprog, er det for at understrege, at der ikke er
tale om en uformidlet gengivelse af et konkret empirisk sprog, men om en kunstnerisk repræsentation med den stilisering, der er nødvendig for at sprogets typiske
momenter og iboende logik og ideologi – dvs. sprogets eksistentielle, sociale, politiske og historiske verdenssyn – kan fremtræde klart (Bachtin 2003, s. 151, 157-58,
186-87 og 191). Ligesom vi ovenfor så det var tilfældet i Bachtins polyfone romanteori, understreges forfatterens aktive rolle altså også i Bachtins stilistiske romanteori fra 30’erne og 40’erne. Som Jørgen Bruhn fint udtrykker det: ”Romanforfatteren er et gennemgangsled for alle de diskurser, som skal inkorporeres i romanen.
Men den ”relæ-funktion” må endelig ikke misforstås: Det er ikke et relæ, der passivt videresender de signaler, der sendes ind i det, men et relæ der refrakterer signalerne, og sender dem ud i mere eller mindre forandret form. For imellem modtagelsen og videresendelsen af dem sidder kunstneren som en aktiv og intentionel
instans og både vælger, omformer og kombinerer de diskurser, han eller hun har
til rådighed” (Bruhn 2005, s. 139).
192 Nielsen 2006 har grundig behandlet Röda Rummets platoniske diskurs.
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profil (individuel forskelligstemmighed). Parlamentsdiskursen, som
blot er et af romanens eksempler på den formelle og oppustede officielle retorik, repræsenteres således gennem de forskellige repræsentanters særegne verbal-ideologiske horisont: Yrstadsbiskoppen, hovedstadsrepræsentanten, Uppsalarepræsentanten, adelsrepræsentanten etc.
Der findes forskellige typer af kompositionelle og stilistiske enheder,
hvormed man indfører og organiserer social forskelligsprogethed (jf.
Bachtin 2003, s. 45-47, 102-39 og 190-203). Her skal blot Röda Rummets
tre væsentligste former berøres. For det første indføres den i form af
indskudte genrer såsom billetter, breve, avisreferatnoter, teaterstatutter, parlamentstaler, generalforsamlingstaler etc. (ibid., s. 133f.). Som
de fleste andre diskurser i Röda Rummet, er de indførte genrer for det
meste givet i fortællerens parodierende stilisering. For det andet besidder de forskellige helte, som det fremgår af opremsningen ovenfor, hver sin social-ideologiske diskurs – hver sin verbal-ideologiske
horisont med særlige menings-, værdimæssige og ekspressive intentioner. Bachtin kalder dette indførelse af social forskelligsprogethed i
heltenes tale (ibid., s. 125f.). Dette niveau svarer omtrent til Dostojevskijbogens tale om en polyfon makrodialog – dog med den væsentlige forskel, at der i Ordet i romanen ikke stilles samme strenge
krav til de indførte stemmers og diskursers autonomi og ligeværd.
Det hedder således, at heltenes tale ”i en eller anden grad kendetegnes
ved verbal-meningsmæssig selvstændighed og deres egen horisont”
(ibid., s. 125 – min fremhævelse). Som det så ofte er tilfældet med
Bachtin, er han dog ikke entydig på dette punkt. Således understreges enkelte steder de forskellige sprogs både meningsmæssige og
ekspressive selvstændighed og ligeværd (ibid., fx s. 80-82). Det overordnede indtryk er dog unægtelig, at der er sket et skred i forhold til
Dostojevskijbogens strenge normative polyfoniæstetik. Dette indtryk
skyldes ikke mindst, at Bachtin illustrerer sin teori om romanens orkestrering af dialogiseret forskelligsprogethed med en analyse af
Dickens parodierende fortællediskurs i Little Dorrit – en roman, der
har store ligheder med Röda Rummet, både hvad angår form (den
humoristiske, parodiske eller ironiske stilisering af andres tale) og
indhold (parodiens genstand). Begrebet forskelligsprogethed, som i
Ordet i romanen afløser polyfonibegrebet som prismen for romanens
dialogicitet, er m.a.o. mere fleksibelt og giver mere plads til autor.
Forskelligsprogethed kan således sagtens indføres i form af fortælle-
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rens parodierende stilisering af den andens diskurs, hvad enten der
er tale om heltenes tale eller de indførte genrer.193
Heltenes tale er dog ifølge Bachtin en kategori som rækker ud over
deres direkte tale. Heltens tale øver nemlig næsten altid en mægtig
indflydelse på fortællerens tale ved at sprede fragmenter af fremmede ord i den og dermed bringe lagdelthed og forskelligsprogethed
ind i den. Bachtin taler i denne forbindelse om ’heltezoner’ og omtaler dem som sproglige ’hybrider’ (ibid., s. 125-33). Hermed er vi inde
på den tredje og sidste væsentlige form til indføring og organisering
af social forskelligsprogethed i Röda Rummet – nemlig fortællertalen
og dennes forskellige former for hybridkonstruktioner:
”Vi kalder en ytring for en hybrid konstruktion, når den ifølge sine grammatiske (syntaktiske) og kompositoriske markører tilhører en talende person, men i virkeligheden blander to ytringer, to
talemanerer, to stile, to ”sprog”, to meningsmæssige og værdimæssige horisonter. Mellem disse ytringer, stile, sprog, horisonter
findes der ingen formel – kompositionel eller syntaktisk – grænse;
differentieringen af stemmer og sprog sker inden for rammerne af
én syntaktisk helhed, undertiden inden for rammerne af en enkelt
At der gives mere plads til autor, og at der fordres en mindre grad af selvstændighed for de forskellige indførte ideologiske diskurser fremgår også tydeligt af
følgende citat, hvis fleksible og rummelige dialogicitetsbegreb ud fra en helhedsbetragtning bedre indfanger Röda Rummets dialogicitet end det polyfone dialogicitetsbegreb: ”Prosaistens sprog placerer sig på forskellige niveauer alt efter, om der
er større eller mindre distance til autor og hans sidste meningsmæssige instans:
nogle af sprogets momenter udtrykker direkte og umiddelbart (ligesom i poesien)
autors meningsmæssige og ekspressive intentioner, andre bryder disse intentioner;
han er ikke fuldt ud solidarisk med disse ord og accentuerer dem på en særegen
måde – humoristisk, ironisk, parodierende osv.; en tredje type står endnu fjernere
fra hans sidste meningsmæssige instans, bryder endnu mere drastisk hans intention; og endelig findes der sådanne ord, som helt og holdent er berøvet autors intentioner; autor udtrykker ikke sig selv i dem (som autor af ordet) – han viser dem
frem som en særpræget verbal ting, de er helt og holdent objekt for ham. […] Prosaisten, romanforfatteren, udrenser ikke de fremmede intentioner fra forskelligsprogetheden i sine værker, han ødelægger ikke de social-ideologiske horisonter
(verdner og mikroverdner), som afslører sig bag forskelligsprogetheden – han fører
dem derimod ind i sit værk. Prosaisten benytter ordene, som allerede er befolket
med fremmede sociale intentioner, og tvinger dem til at tjene sine nye intentioner,
til at tjene en ny herre. Derfor brydes prosaistens intentioner, men de brydes under
forskellige vinkler, afhængigt af hvor social-ideologisk fremmede, fortættede og
genstandsagtige de sprog er, som bryder intentionerne i forskelligsprogetheden”
(Bachtin 2003, s. 99-101).
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sætning, undertiden tilhører endog et og samme ord samtidig to
sprog, to horisonter, som krydser hinanden i hybride konstruktioner, og får, følgelig, to forskelligsprogede meninger, to accenter”
(ibid., s. 109 – jf. også 130ff. og 190ff.).
I hybriden indoptages altså i skjult form den andens ord (i Ordet i
romanen kaldet ’det fremmede ord’ eller ’fremmed tale på et fremmed sprog’). Forskelligsprogetheden er så at sige krøbet ind i den
enkelte ytring, således at der heri opstår en indre dialog (mikrodialog). En udbredt form for hybrid konstruktion er dækket direkte tale,
som ifølge sine syntaktiske kendetegn er fortællerens tale, men hvis
ekspressive struktur er heltens (ibid., s. 131-32).194 Hvis vi ikke ser
helt strengt på Bachtins definition af hybrid, kan vi også tale om hybrider i de tilfælde, hvor den fremmede tale indføres i mere åben
form som fx indirekte tale eller ord gengivet med gåseøjne. Hybridkonstruktionens fremmede tale behøver dog ikke være knyttet til en
bestemt helt, men kan også indføres i upersonlig form (den almene
mening, professionelle og genremæssige sprog osv.). Denne form for
hybrid er ifølge Bachtin typisk for fortællediskursen i den humoristiske roman, som jeg straks skal vise Röda Rummets ligheder med.
Hybriden er ifølge Bachtin et dybt ejendommeligt stilistisk fænomen,
som sammen med den parodierende stilisering udgør de væsentligste kunstgreb til at skabe den specifikke romanagtige indre dialog
mellem fortæller og helt eller i bredere forstand mellem autor og ’de
andre’ uden for teksten, som diskursen er rettet polemisk mod (ibid.,
s. 133, 190 og 198). Forskellen mellem hybriden og den parodierende
stilisering er, at der i sidstnævnte ikke findes ”en direkte sammenblanding mellem to sprog inden for samme ytrings rammer, her er
kun et sprog aktualiseret i ytringen, men det er givet i lyset af et andet
sprog” (ibid., s. 196). I praksis er de to former dog ofte sammenflettede, hvilket Bachtin faktisk også forbigående påpeger (ibid., s. 190).
Den indførte fremmede tale i hybriden vil således som regel være
stiliseret parodisk, dvs. gennemsyret af fortællerens parodiske, ironiske eller humoristiske accenter. Omvendt vil man ofte opleve den
194 Dorrit Cohn viser i sin nuancerede behandling af forskellige former for dækning
(hos hende kaldet ’narrated monologue’), hvordan det ofte kan være vanskeligt at
adskille heltens diskurs fra fortællediskursen, fordi der ikke direkte er syntaktiske
eller kompositoriske grænser mellem dem. Disse glidende overgange gør teknikken yderst plastisk og fleksibel og er ifølge Cohn årsagen til dens udbredthed i
moderne romaner (Dorrit Cohn 1978, s. 99ff.).
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parodierende stilisering som en hybrid, da fortællerens tale – hans
semantiske intention og accent – uundgåeligt klinger med i den parodiske forvrængning. I Röda Rummets brutale parodiering er der
faktisk eksempler på, hvordan de to former glider sammen. Fx er
ordet ’etc.’ i Pator Skåres billet til Arvid Falk vanskeligt ikke at læse
som et direkte autorord, der brutalt demaskerer hans hykleriske
sprogbrug (jf. s. 191 nedenfor). I det hele taget kan de her udskilte
kompositoriske og stilistiske former for indføring og organisering af
forskelligsprogethed kun adskilles teoretisk. Således integreres heltenes tale, som vi har set i heltezone-hybriden, ofte i fortællerdiskursen, ligesom også de indskudte genrer i Röda Rummet ofte er forbundet med heltenes individualiserede tale. Desuden findes de hybride
konstruktioner ikke blot i fortællerdiskursen, men kan også findes i
heltenes tale og i de indførte genrer (jf. fx Arvid Falks redegørelse for
’materialkollegiet’ i Kollegiet for udbetaling af embedsmændenes
lønninger (15-16) eller Olles polemiske tale ”Om Sverige” (234)).
Den humoristiske leg med sprog – hvad enten det foregår i fortællerdiskursens hybridkonstruktioner eller i fortællerens forskellige
former for parodisk stilisering af heltenes tale eller af de indførte
genrer – er det gennemgående stilistiske træk for indførelsen af forskelligsprogethed i Röda Rummet. Alle sprog er masker, og der er intet sprogligt centrum. I den forstand ligner Röda Rummet den engelske humoristiske roman.195 Den humoristiske roman er således ifølge
Bachtin kendetegnet ved, at autors intentioner brydes i forskelligsprogetheden uden ”at udlevere sig fuldt ud til nogle af dem. Autor har ligesom ikke sit eget sprog, men han har sin egen stil, sin egen
organiske enhedslov for spil med sprog og for den måde, hvorpå
hans oprindelige, meningsmæssige og ekspressive intentioner brydes
i disse sprog” (Bachtin 2003, s. 119). I den humoristiske roman finder
vi således en ”humoristisk-parodierende gengivelse af næsten alle
niveauer af samtidens mundtlige og skriftlige litterære sprog” (ibid.,
s. 103). Mangfoldigheden af ’sprog’, der gengives, kan være genremæssige, professionelle, stands- og gruppebestemte, modebestemte,
dagligdags osv. Bachtin nævner således bl.a. parlamentets retorik og
Ifølge Bachtin er den humoristiske romans klassiske repræsentanter Fielding,
Smollett, Sterne, Dickens, Thackeray m.fl. og i Tyskland Hippel og Jean Paul. Som
nævnt tidligere analyserer Bachtin konkret Dickens Little Dorrit, der har store ligheder med Röda Rummet. Ifølge Bachtin er distancen dog mere skarp i den parodierende stilisering af sprogets forskellige lag og genrer hos Dickens forgængere –
særlig Sterne. Dette er også tilfældet med Strindbergs prosa i Röda Rummet.
195
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protokoller, avisreportagens sprog, forretningssprog, den lærdes pedantiske tale, det hykleriske højtidelige sprog i officielle tilkendegivelser og taler ved banketter, den høje episke stil, den bibelske stil,
den hyklerisk moralske prædiken, dagligdagssprogets indsmirende
selskabelige snak og de sproglige manerer hos en konkret og socialt
bestemt person – alle sammen eksempler, der, som vi har set, også
ses i Röda Rummet (og i øvrigt også Det nya riket) Ligheden mellem
Röda Rummet og den humoristiske roman gælder også, hvad Bachtin
mere præcist siger om den humoristiske romans måde at organisere
forskelligsprogethed:
”Denne, sædvanligvis parodierende, stilisering af genremæssige,
professionelle og andre sproglige lag brydes af og til af det direkte (som regel patetiske eller sentimentalt idylliske) autorord,196
som umiddelbart (uden brydninger) inkarnerer autors meningsmæssige og værdimæssige intentioner. Men som sprogligt grundlag i den humoristiske roman tjener en fuldstændig specifik måde
at bruge ’det almene sprog’ på. Dette ’almene sprog’ – sædvanligvis en given kreds’ gennemsnitlige samtalesprog og skriftsprog
– anvendes af autor netop som den almene mening, som det
normale for en given kreds’ verbale tilgang til mennesker og ting,
som gængs synspunkt og vurdering. Autor skiller sig mere eller
mindre ud fra dette almene sprog, stiller sig ved siden af og objektiverer dette sprog, idet han tvinger sine intentioner til at brydes gennem denne almene menings sfære (som altid er overfladisk og ofte hyklerisk), der er inkarneret i sproget. […]: autor kan
parodiere ’det almene sprog’ ved at karikere dets bestemte momenter i stærkere eller svagere grad, undertiden ved drastisk at
blotlægge dets inadækvate beskaffenhed i forhold til sprogets
genstand, af og til kan han, omvendt næsten solidarisere sig med
det, og bevarer blot en forsvindende lille distance,197 men undertiden tvinger han direkte sin egen ’sandhed’ til at lyde i sproget,
dvs. lader sin egen stemme smelte sammen med det. […] Den
humoristiske stil kræver en sådan levende bevægelighed mellem
autor og sproget; disse uophørlige ændringer af distancen mellem
dem” (ibid., s. 104-105).

Strindbergs direkte autorord er som regel mere brutalt.
Bachtin gør det senere klart, at der naturligvis er tale om en ’fiktiv solidarisering’ vha. skjult fremmed tale. Han taler om en pseudo-objektiv eller demonstrativ
objektiv stil (ibid., s. 109 og 111).

196
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Lad os afslutningsvis se på nogle konkrete eksempler på disse måder
at indføre og orkestrere dialogiseret forskelligsprogethed i Röda
Rummet. Der vil i sagens natur blive tale om en del citater. De mange
citater må ses som et forsøg på mere nøjagtigt og konkret at illustrere, hvordan den satirisk humoristiske stil i Röda Rummet udfolder sig,
og derigennem demonstrere det givtige i det bachtinske perspektiv.
Et typisk eksempel på en stærk parodisk karikering af det opblæste,
teatralske og hykleriske almene sprog er Pastor Skåres billet til Arvid
Falk:
”Timot. Kap. X, v. 27, 28, 29. Första Korint.
Kap. VI, v. 3, 4, 5.
Dyre Br!
Vårs H:s J. Kr. Nåd och Frid, Fadrens kärlek och D. H. A:s delaktighet etc. Amen!
Jag såg av Gråkappan i går afton att Du ämnar utgiva
Försoningsfacklan. Sök mig i min verksamhet i morgon bittida
före 9.
Din Återlöste
Nathanael Skåre.” (81)
Den kristne fromheds tomme fraser punkteres gennem parodisk
overdrivelse (ikke mindst via ordet ’etc.’) og af det åndeliges nærmest karnevalistiske sammenstød med brevets profane ærinde
(’verksamhet’). For den opmærksomme læser markeres sprogets referentielle tomhed yderligere ved, at bibelreferencerne er fiktive. Endelig punkteres det almene sprogs tomme høflighedsfrase (’Dyre Br’)
via dets kollision med henvendelsens imperativ (’Sök mig’).
Et andet kosteligt eksempel på fortællerens grove karikering af det
almene sprogs store og hykleriske ord er formandens skåltale ved
Tritons generalforsamling, hvor han med bifald fra salen lovpriser
forsikringsselskabernes næstekærlige og altruistiske sindelag (127ff.).
Demaskeringen af hykleriet foregår her foruden gennem den parodiske overdrivelse gennem fortællerens kontekstuelle indramning:
Dels i kraft af den forudgående beretning og scene, der viser, hvorfor
og hvorledes selskabet blev oprettet – næstekærlighed og altruisme
er bestemt ikke drivkraften, men derimod at Levi i lighed med mange andre i tiden har fundet ud af ”at det är billigare och angenämare
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att leva på andras pengar än på sitt eget arbeta” (122)! Dels i kraft af
den efterfølgende aggressive stemning, da regnskabets røde bundlinjetal kommer for dagen.
Den parodierende stilisering af fremmed tale kan, som påpeget ovenfor, imidlertid også foregå i fortællerdiskursen, hvor det almene
sprogs ord og udtryksmåder kan trænge ind og danne de hybridkonstruktioner, der er så typiske for den humoristiske roman. I det følgende eksempel parodierer fortælleren såvel det almene ’sprogs’ fokus på titler og herkomst som dets kancelli-agtige formalisme. (Fra et
metaplan kan eksemplet også ses som en parodi på den litterære
genrekonvention altid at udstyre karakterer med biografiske baggrundsoplysninger):
”Linkramhandlaren Carl Nicolaus Falk, son till avlidne linkramhandlaren, en av Borgerskapets femtio äldste och kaptenen
vid Borgerskapets infanteri, Kyrkorådet och Ledamoten av direktionen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Herr
Carl Johan Falk – och bror till förre e.o. notarien numera litteratören Arvid Falk, hade sin affär, eller, som hans ovänner helst
kallade den, bod, vid Österlånggatan” (19 – jf. desuden 127).
I sidste linje ses desuden et eksempel på indførelse af det fremmede
ord (”bod”) i åben form (indirekte tale). I Röda Rummet er der masser
af eksempler på, at fortællerdiskursen er fyldt med skjult eller åben
fremmed tale i enten personlig eller upersonlig form. Her er nogle
typiske (og simple) eksempler på indførelsen af skjult fremmed tale i
upersonlig form (den almene opinion). Jeg fremhæver her og i de
følgende eksempler den fremmede tale med kursiv:
”Arvid Falk skulle börja sina försök hos den mäktige Smith” (56)
”De andra huvudstadsbladen som icke i omdömen ville sticka av
mot den ledande vördnadsvärde Gråkappan” (58)
”Detta var den store förkunnaren som lyckats göra det modernt att
vara syndig, att törsta efter nåd, att vara usel, fattig, eländig – på
alla möjliga sätt dålig, med ett ord!” (83)
Og her et eksempel på indførelsen af upersonlig fremmed tale i åben
form:
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”Han [Arvid Falk] trädde med en viss högtidlig känsla ut på de få
plankor som likt ett duvslag blivit upphängda under taklisten,
där ’det fria ordets män skulle åhöra huru landets heligaste intressen
diskuterades av dess värdigaste medlemmar’” (87).
I dette eksempel bliver fortællerens ironiske distance til den højtidelig-officielle retorik ud over citationstegnene yderligere markeret af
ytringens kontekstuelle indramning. I parlamentet viser det sig nemlig, at det mestendels er ligegyldige småting, der diskuteres, og personlige interesser, der varetages, både af parlamentsmedlemmerne
og af ’det frie ords mænd’.
Det følgende eksempel viser, hvordan den fremmede tale i samme
ytring kan optræde såvel i skjult og åben form som i personlig og
upersonlig form:
”Affären [Nicolaus Falks] hade blivit grundlagd under Salig Kung
Fredriks dagar – Carl Nicolaus Falk hade liksom allt annat även
ärvt detta uttryck från sin far, vilken åter fått det i rätt nedstigande linje från sin farfar – den hade blomstrat och givit ifrån sig bra
med pengar förr, ända till för några år sedan, då det olycksaliga
"representationsförslaget" kom och gjorde slut på all handel, förstörde
alla utsikter, hämmade all företagsamhet och hotade att bringa Borgerskapet till undergång” (19).
Forklaringen på forretningens krise, som formelt set er fortællerens,
er naturligvis ikke fortællerens ligefremme begrundelse, men, som
gåseøjnene tydeligt markerer, pseudo-objektiv, dvs. en ironisk gengivelse af Falks og borgerskabets diskurs i forhold til systemskiftet i
1865. Synsvinklen og fortællerdiskursens ekspressive struktur er Nicolaus Falks og den sociale gruppe, han repræsenterer. Men i den
nye kontekst, i fortællerdiskursen, får det fremmede ord en parodiskironisk accent. Sådanne pseudo-objektive forklaringer, tilkendegivelser eller begrundelser er ifølge Bachtin typisk for den humoristiske
stil, og de ses overalt i Röda Rummet. Et lignende eksempel er:
”När han [Arvid Falk] kom upp i Lilla Börssalen en solig eftermiddag i juni vimlade där redan av folk. Det var en lysande samling. Statsmän, snillen, lärda, militära och civila ämbetsmän av
högsta grader; uniformer, doktorsfrackar, kraschaner, kommen-
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dörsband alla här samlade av ett enda stort allmänt intresse, befordrandet av den människoälskande institution som kallas sjöförsäkring.
Och det fordras en stor kärlek för att riskera sina pengar på nödställda
likar som drabbats av olyckan, och här fanns kärlek; så mycket kärlek hade Falk aldrig sett samlad på en gång! Han blev nästen förvånad däröver oaktat han icke var så berövad illusionerna ännu”
(125)
Som det ses, kan selv det tilsyneladende direkte autorord (”och här
fanns kärlek”) være pseudo-objektivt – ladet med fortællerens ironiske accent. Citatets udråbstegn og afsluttende fortællerkommentar
– ”oaktat han icke var så berövad illusionerna ännu” – er derimod et
eksempel på, hvordan det direkte autorord pludselig kan bryde demaskerende igennem den almene opinions skjulte fremmede tale.
Det demaskerende direkte autorord er ganske udbredt i Röda Rummet. Demaskeringen sker ofte i form af oversættelser af det hykleriske eller løgnagtige fremmede ord – i parenteser, bisætninger eller
ved brug af ”det vil sige”:
”Nyström hade så dåligt minne eller, för att säga sanningen, han
tyckte att de druckit för litet för att göra ett så grovt våld på blyghet och god smak” (46)
”den tiden, den kallas nu den goda, ehuru den i själva verket var
ganska ond för många, hade den stora, århundradets största, upptäckt nyss blivit gjord, den: att det är billigare och angenämare att
leva på andras pengar än på sitt eget arbete” (122)
”Klubban föll och Ordföranden framviskade under ljudlös tystnad följande hälsningstal (som han nyss förut hållit i ett stenkolsaktiebolag i Slöjdskolans lokal)” (127)
”’Underbara och oförutsedda äro i sanning Försynens skickelser –
’
Vid ordet Försynen bleknade en god del av församlingen, men
Lantmarskalken lyfte sina ögon mot taket som om han vore beredd att möta dess värsta slag (= en förlust på 200 rdr)” (128)
”Efter en kort aftonbön, det vill säga efter en ödmjuk anhållan att
Försynen skulle ge 20% nästa år […]” (130)
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Der findes også mere udfoldede og komplekse eksempler, hvor der
konstant veksles mellem fortællerens demaskerende ord og hans
humoristiske leg med fremmed tale i åben eller lukket form. Jeg
markerer i det følgende det demaskerende ord med fed og det
fremmede ord med kursiv:
”hans [den nye redaktør på Gråkappen] något beslöjade stämma,
som endast talade kärlekens, fridens, rättfärdighetens och framför allt
fosterländskhetens ord, lockade många förvillade åhörare att samlas omkring det punschbord där den förträfflige mannen tillbragte
sina kvällar med att sprida rättfärdighet och fosterländskhet. Det var
underbart att höra vilket inflytande denne ärans man utövade på sin dålige omgivning; se det, kunde man icke, men man hörde det. Hela
detta koppel som i åratal varit släppta lösa på allt gammalt och
ärevördigt, som hetsats på regering och ämbetsmän, som tillochmed angripit de högre tingen, de voro nu tysta och kärleksfulla,
utom mot de gamla vännerna; hederliga och sedliga och rättfärdiga,
utom i sina hjärtan. De följde i allo det nya program som den nye
redaktören utfärdat vid sitt anträde till regeringen och vars kardinalpunkt var att – i få ord – förfölja allt nytt gott, befordra allt
gammalt dåligt, krypa för makten, upphöja dem som lyckats,
slå ner dem som ville upp, dyrka framgången och smäda olyckan, ehuru detta i programmets fria översättning hette: "endast erkänna och skänka sitt bifall åt det beprövade och erkänt goda, motarbeta
alla nyhetsmakerier, strängt, men rättrådigt förfölja all den enskildes
strävan att genom orättfärdighet vinna den framgång som endast det
redliga arbetet bör skänka" (105-06).
Som det forbigående blev bemærket ovenfor, kan det direkte autorord dog også være pseudoobjektivt. Her er et mere udfoldet eksempel:
”en stark observator hade märkt att rätt ofta usel litteratur berömdes i Gråkappan, ehuru på ett lamt, ofta tvetydigt sätt, och
hade samme observator iakttagit, att denna usla litteratur utgavs
på vis förläggares förlag, men det behövde därför icke betyda att
pseudonymen lät några yttre omständigheter, såsom kåldolmar
eller surströmming inverka på sig, ty han, likasom hela redaktionen voro rättrådiga män som helt säkert icke skulle vågat gå så
hårt till doms med andra, om de icke varit oförvitliga själva”
(108).
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De pseudoobjektive direkte autorord (fortællekommentarer) viser, at
der ikke nødvendigvis behøves at være tale om gengivelse af fremmed tale for at kunne tale om en hybrid konstruktion. Det er tilstrækkeligt, at der er tale om en ironisk-polemisk gengivelse af en
fremmed horisont (men altså i fortællerens eget vokabular), eller at de
underordnede forbindelser og forbinderord (eftersom, fordi, thi, på
grund af, til trods for) og de logisk indførende ord (således, følgelig
osv.) genlyder af et fremmed sprog og derfor mister den direkte autorintention (Bachtin 2003, s. 109-10).198
I Röda Rummet findes også ganske komplekse hybrider, hvor den
skjulte fremmede tale er sværere at høre, fordi den parodierende stilisering og ironiske accent ikke er så markant, som i de foregående
eksempler:
”Hon [Fru Falk] hade endast varit gift i två år, men hade haft tillräcklig tid att införa genomgripande reformer i det gamla konservativa
borgarhuset, där allting var gammalt till och med tjänarne; och makten
därtill hade hon fått, då hennes man hade förklarat henne sin kärlek och hon nådigt givit honom sitt ja, det vill säga i nåder befriat
sig från ett förhatligt hem där hon fick stiga upp klockan sex
och arbeta hela dagen. Hon hade begagnat sin förlovningstid väl;
hon hade nämligen därunder samlat alla garantier för att få föra
ett fritt och oberoende liv för sin personliga del utan någon in198

Som med den fremmede tale kan også den fremmede horisont indføres i fortæl-

lediskursen i skjult eller åben form og i personlig eller upersonlig form. Som det
også ofte er tilfældet med den fremmede tale i den humoristiske roman, kan der
dog godt være sammenfald mellem den subjektive horisont og den gængse menings horisont. Det er fx tilfældet i følgende eksempel, der indfører den fremmede
horisont i åben form, og som demonstrerer, hvordan også en indre fokalisering kan
afbrydes af et demaskerende direkte autorord: ”Levi var en ung man, som född
och uppfödd till köpman just stod i begrepp att med sin rike fars hjälp etablera sig,
då fadren dog och lämnade intet efter sig mer än en oförsörjd familj. Detta var en
stor missräkning för den unge mannen, ty han var nu vid de åren, då han ansåg sig
böra få upphöra arbeta själv och låta andra arbeta för sig; han var tjugofem år och […]”
(122). Det må dog understreges, at der ofte er en nær forbindelse mellem gengivelsen af en fremmed horisont og gengivelsen af fremmed tale, som det fx ses i
følgende citat, hvor den ironiske indre fokalisering hurtigt glider over i dækning:
”Oaktat den svåra beskyllningen, som han [Nicolaus Falk] verkligen väntat på i
flere år, ty han trodde alltid att brodern hade ett falskt hjärta, var han mycket nöjd att
det var över, och så lyckligt över, och så väl eller så sinnrikt över, att han nästan kände
sig glad och tillochmed en smula tacksam” (24).
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blandning från mannens sida; dessa garantier bestodo visserligen blott i löften givna av en kärlekssjuk man, men hon som
var vid full sans tog dem och skrev upp dem i sitt minne. Mannen hade däremot efter ett tvåårigt barnlöst äktenskap visat böjelse att glömma alla dessa förbindelser om att frun skulle få sova så
länge hon ville, dricka kaffe på sängen, m.m.; han hade till och
med varit nog ogrannlaga att påminna henne om, att han dragit upp
henne ur dyn, att han befriat henne ur ett helvete, och att han gjort detta
med uppoffring, ty han hade ingått en mesallians – hennes far var
flaggskeppare vid flottan” (39-40).
Citatet indledes tilsyneladende i fortællerens neutralt beskrivende
diskurs. Med den første direkte fortællerkommentar bliver det dog
klart, at der er tale om en pseudoobjektiv diskurs, og at der i virkeligheden er tale om skjult fremmed tale – om en meget let ironisk
stilisering af Fru Falks kvindeemancipationsdiskurs. Karakteristikken af det gamle borgerhjem, der trænger til gennemgribende reformer er givet fra hendes synspunkt. Det sensitive øre kan da også opfange fortællerens ironiserende accent i ordene ”endast varit gift i två
år, men hade haft tillräcklig tid”, i tilføjelsen ”till och med tjänarne”
og endelig mere markant i ordet ”nådigt”. Til sidst bryder det direkte
demaskerende fortællerord da også igennem. De demaskerende fortællerord veksler dog med fortællerens fiktive solidarisering med det
fremmede ord (”väl” og ”till och med varit nog ogrannlaga”). Yderligere forskelligsproget bliver hybriden til sidst, hvor også ’mandens’
(Nicolas Falks) fremmede tale indføres i åben form (indirekte tale).
Falks standpunkt repræsenterer det senere hos Strindberg så velkendte mandlige svar på kvindeemancipationsdiskursen. Alt i alt
illustrerer eksemplet fint den stilistiske heterogenitet og leg med
sprog, der kendetegner den humoristiske romans hybridkonstruktioner: ”Den fremmede tale – som fortælles, karikeres, vises frem i en
bestemt belysning, snart samlet i kompakte mængder, snart sporadisk spredt, i størstedelen af tilfældene upersonlig (”den almene opinion”, professionelle, genremæssige sprog) – er ingen steder markant
afgrænset fra autors tale: grænserne er med fortsæt gjort svævende
og tvetydige” (Bachtin 2003, s. 114).
Den nok mest udfoldede dialogiske hybridkonstruktion i Röda Rummet er beretningen om Olles anholdelse i forbindelse med hans tur til
pantlånersken (77f.). Kompositorisk krydsklippes der mellem Olles
afregning med Sellen gengivet i Olles direkte replikker og fortælle-
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rens parodisk stiliserede dialogiske gengivelse af Olles redegørelse
for eftermiddagens anholdelse. Stilistisk sammenblander fortællerdiskursen en række stemmer. Således indskydes i fortællertalen brudstykker af politiets direkte tale ligesom såvel forhørets replikveksling
mellem Olle og politi som politirapportens ordlyd gengives i indirekte (og parodisk sammentrængt) form (indirekte tale og dækket direkte tale). Faktisk er der her meget få direkte fortællerord, men fortællerens parodiserende og ironiserende accent høres overalt som resonnansbund for gengivelsen af den fremmede tale. Det er netop den
indre dialogicitet, der i hybriden opstår mellem de gengivede stemmer og fortællediskursen, der skaber den parodiske effekt, der afslører politiets autoritative, monologiserende og løgnagtige diskurs.
I Röda Rummet findes hybridkonstruktionerne ikke blot i fortællertalen, men også i personernes tale. Fx er indledningen til Olles tale i
arbejderforeningen polemisk skærpet mod den almene opinions
snæversynede nationalistiske diskurs, som tidligere har været stiliseret parodisk i fx Greve von Splints patosfyldte patriotiske tale i parlamentet (234 og 95f.). Olle indoptager udtrykformer og centrale ord
fra denne diskurs og forskyder dem parodisk. I Röda Rummet findes
imidlertid også mere direkte dialogiske sammenstød mellem to diskurser. Fx i følgende eksempel, hvor Sellen læser højt af et brev, han
har modtaget fra ’profesoren i Karl IX’: ”"Min bäste herr Sellén!" Hör
bara! "Jag hälsar Er välkommen ibland oss" – han är rädd den kanaljen! – "Jag har alltid tänkt högt om Er talang" – En sådan hycklare!”
(115). Lignende eksempler er Renhjelms kommentarer til teaterstutuetterne (153f.), eller Olles kommentarer til Ygbergs oplæsning af
Fichtes videnskabslære (29f.). I alle tre tilfælde fungerer den kommenterende stemme demaskerende i forhold til en bestemt retorik.
Röda Rummets kritisk dialogiserende tilgang til sprog er ganske vidtgående og rammer nu og da også bohemernes sprog. På Falks
sprængfarlige spørgsmål om, hvor Röda Rummet-bohemerne har
tænkt at spise frokost, hedder det således bl.a.: ”Ygberg och Montanus "hade mycket att göra" så att de icke ville "förstöra sin dag" med
att "klä sig och gå till stan" utan de ämnade skaffa sig något därute;
vad det var för något sade de inte.” (36). Dagligsprogets forstillelse
afsløres her ved at isolere brudstykker af direkte replikker i fortællerdiskursen. Citationstegnene markerer netop fortællerens ironiske
distance til undskyldningerne. I modsætning til den satiriske afsløring af samfundsrepræsentanternes diskurs er der dog, når det drejer
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sig om bohemernes sprog, tale om en mere godmodig humoristisk
parodiering og stilisering. Den humoristiske stilisering – som fx er
tydelig i Olles tale ’Om Sverige’, Borgs brutale sprog, Snedker Eriksons proletære socialisme etc. – markerer dog alligevel forfatterens
dialogiske afstand til de ideologiske diskurser, han har sympati for.
Afstanden mellem forfatter og helt ophæves ikke, og der bliver derfor som i den polyfone roman tale om en mere objektiv end subjektiv
repræsentation af idéer. Herved adskiller Röda Rummet sig markant
fra Hjärnornas kamp.
Konkluderende kan vi sige, at inddragelse af Bachtins dialogicitetsteori efter Dostojevskijbogen har åbnet op for en mere nuanceret
og dialogisk forståelse af romanens alvidende fortæller og dermed
modificeret Ulf Olssons kritiske påpegning af, at fortælleren er ”den
litterära kategori som Bachtin har svårast att inrymma i dialogiciteten genom dess uppenbara auktoritet i den narrativa text” (Olsson
1996, s. 60. Jf. desuden s. 82ff.). Vi har ligeledes set, hvordan satiren
mere direkte end i Dostojevskijs polyfone roman har formskabende
betydning for Röda Rummet – en formdominans, der skaber nogle
begrænsninger i dens polyfone struktur, men samtidig åbner op for
en omfattende diskursiv dialogicitet. I den parodiske eller ironiske
diskurs er fortællerens forvrængende og objektiverende stemme
nemlig tydelig hørbar, og dette gør diskursen dobbeltstemmet og
dialogiseret. Endelig viser Röda Rummets orkestrering af social forskelligsprogethed og dets forskellige hybridkonstruktioner, at selv
litteraturen og sproget er en social kampplads, hvor selv og anden
støder sammen. På et metaplan udspiller sig i Röda Rummet en social,
kulturel, ideologisk, sproglig og litterær anerkendelseskamp, hvis
primære metode er den dialogiske demaskering af kultur- og magtelitens autoritære og monologiserende enhedssprog. Og anerkendelseskampen lykkedes faktisk til en vis grad, skønt det officielle Sverige forholdt sig negativt til romanen. Röda Rummet indvarslede som
nævnt Det moderne Gennembrud i Sverige og gjorde Strindberg til
dets ubestridte leder.

Konklusion
Jeg har i analysen af Röda Rummet demonstreret, hvordan intersubjektiviteten har afgørende betydning for både antropologi og poetik, indhold (tematik) og form (komposition, forfatterholdning, sprog
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og stil). Jeg har vist, at den anden/de andre spiller en central rolle på
et eksistentielt, sociologisk, poetologisk, sproglig-stilistisk og teksteksternt plan. Individ, sprog og litteratur er alle i markant grad socialt konstitueret, og alle steder udspiller sig en kamp mellem selv og
anden.
Vi skal i næste kapitels analyse af Fröken Julie se, hvordan mange af
de træk, jeg har fremhævet i analysen Röda Rummet, kan genfindes i
Fröken Julie, men her i en langt mere radikal og udfoldet form. Det
gælder den intersubjektive kamp, som nu kommer i fuld fokus; repræsentationen af dialogiserede selvbevidstheder og den heraf følgende komplekse, situationelle og modsætningsfyldte persontegning; og endelig den åbne og eksperimenterende polyfone struktur.
Men selv i Fröken Julie er dialogiciteten ambivalent, idet den delvis
modarbejdes af Strindberg som naturalistisk og kønspolitisk ideolog.
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Fröken Julie

”Art dies when it is based on an abstract
idea or fact, when an author rationally and
laboriously selects the images that will
serve as symbols of some more or less philosophical conclusion. A play doesn’t create
people, people create a play. So first of all
one must have people – free, living, active
people. With them and through them the
idea of the play will be born, its shape and
destiny enclosed in this first seed”
Luigi Pirandello, Azione parlata

Med Fröken Julie er vi tilbage i ’hjernekamp’-perioden af forfatterskabet, og den intersubjektive tvekamp samt den heraf forårsagede intrasubjektive kamp er derfor igen i centrum i en uhyre enkel og stiliseret form. Til forskel fra Hjärnornas kamp har vi dog i Fröken Julie en
dialogisk tvekamp mellem to relativt ligeberettigede stemmer og derfor ligesom i Röda Rummet en mere polyfon struktur (naturligvis en
meget minimal, eftersom der blot er tale om to ligeværdige stemmeidéer).199 I forlængelse af afhandlingens gennemgående anerkendelsesproblematik skal jeg argumentere for, at Julies og Jeans seksuelle
og sociale begær kan tolkes som et anerkendelsesbegær og følgelig,
at den sociale og kønslige magtkamp, der udspiller sig mellem dem,
kan læses som en eksistentiel og social anerkendelseskamp om identitet, frihed og ære såvel set fra Jeans perspektiv som fra Julies. Det
må dog understreges, at jeg ikke ser min socialantropologiske anerkendelseslæsning som den eneste mulige udlægning af kampen og
begæret, men blot som ét blandt flere mulige perspektiver, men vel
at mærke et perspektiv, der systematisk lader sig udfolde og begrunde
i teksten, og som kan kaste et nyt og frugtbart lys over personerne og
de intersubjektive kampe. I modsætning til forordets naturalistiske
og misogyne udlægning giver anerkendelsesperspektivet fx dramaet
At der er tale om ligeberettigede stemmer er langt fra en selvfølge selv i Strindbergs dramatik, hvad hans tidligere naturalistiske drama, Fadren, tydeligt vidner
om.
199
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en mere almengyldig eksistentiel og socialantropologisk dimension,
der gør det nemt at aktualisere. Men anerkendelseskampen fremstår
ikke entydig og ren i teksten – den er blandet med klasse- og kønsbetingede magtrelationer og -kampe og med et moment af situationelt
magtspil, eksperiment og leg. Fx kan den intersubjektive kamp i forlængelse af moderne spilteori læses som et situationsbundet og taktisk betonet forførelses- og magtspil uden nogen dybereliggende eksistential-ontologiske eller socialantropologiske perspektiver.200
Når jeg her indledningsvis gør et nummer ud af disse modificerende
forbehold over for anerkendelsesperspektivet, er det naturligvis ikke
for at lægge afstand til det endsige så tvivl om dets gyldighed, men
fordi en central pointe i sidste del af analysen er, at dramaet i udpræget grad er åbent og dialogiseret og intet derfor entydigt og bestandigt. Teksten er, kunne man sige, også systematisk uren, overdetermineret, kompleks og ambivalent, og enhver læsning derfor til
forhandling (dialogiseret). Dette gælder naturligvis også min anerkendelseslæsning, der altså bedst opfattes som en aktualisering og
rendyrkning af én potentiel undertekst blandt flere mulige. Omkostningerne ved denne fremgangsmåde er dog, at man næsten uundgåeligt kommer til at homogenisere teksten. Som det vil fremgå, udelukker min læsning dog ikke, at der også i situationen er andet på spil
end anerkendelsesbegær og anerkendelseskampe. Anerkendelsesanalysen forsøger blot at argumentere for, at der bag om sankthansaftenens forførelses- og magtspil kan findes en dybere og vel at
mærke ikke-naturalistisk og ikke-nietzscheansk drivkraft, der ligesom også den naturalistiske determinisme er delvis skjult for personerne selv. Dette gælder i særlig grad Julies begær, som jeg skal tolke
som udtryk for en halvvejs ubevidst eksistentiel længsel efter en
klassetranscenderende romantisk kærlighed, der etablerer en fri og
ligeværdig anerkendelsesrelation, der kan skænke hende en genuin
anerkendelse som individ.
Anerkendelsesanalysens mere overordnede tolkning kompletteres i
sidste del af analysen, der mere direkte har fokus på det konkrete,
Dette er fx Søren Schous pointe med den danske nyrealisme fra 1960’erne
(Schou 1999). Jeg takker Per Stounbjerg for at have gjort mig opmærksom på denne
mulige vinkel på det intersubjektive spil, der langt hen ad vejen er i overensstemmelse med min dialogiske læsning af dramaet i analysens sidste del. Det specifikke
perspektiv ligger dog for langt fra denne afhandlings intersubjektivitetsperspektiv
til her at udfoldes.
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ambivalente og situationelle intersubjektive spil. Jeg skal her argumentere for, at Strindbergs komplekse og modsætningsfyldte persontegning og de mange undertekster, den åbner op for, først og
fremmest skyldes, at personerne uanset forordets monologiseringsbestræbelser i praksis gestaltes dialogisk og situationelt. Tesen er
mere præcist, at den dialogiske åbenhed i høj grad beror på, at
Strindberg frem for på naturalistisk vis at analysere sine personer udefra og på finaliserende vis underordne dem de determinerende naturalistiske love i stedet i de enkelte situationer lever sig ind i og identificerer sig med dem og derfor også giver det ubevidste og den intersubjektive situationspsykologi langt større spillerum end vanligt i
naturalismen. Herved undergraves stykkets monologiserende naturalistiske tendenser. I kraft af den situationsbundne intersubjektive
socialantropologi kommer Julie og Jean til at fremstå som frie personer snarere end som marionetter i de determinerende naturalistiske
kræfters vold, og som autonome selvbevidstheder (’stemme-idéer’)
snarere end som aktanter i forfatterens naturalistiske plot. Som det
fremgår, skal jeg altså også i Fröken Julie-analysen fokusere på den
kamp, der helt i tråd med det tematiske niveaus anerkendelseskampe og herre-slave-dialektik udspiller sig mellem det monologiske og
dialogiske på det poetologiske formniveau. På såvel det antropologiske som poetologiske niveau bliver et kardinalpunkt i analysen således at indkredse og diskutere forholdet mellem frihed og determinisme, autonomi og heteronomi, selv og anden.
Eftersom Bachtin selv emfatisk benægter, at et dialogisk drama er
muligt, rejser analysens bachtinske vinkel det teoretiske og metodiske spørgsmål, om et dialogisk drama overhovedet er muligt, og
hvorledes man i givet fald skal forstå det. Denne diskussion tages op
til sidst i analysen, og som det fremgår, er min påstand ikke overraskende, at det giver fuldt mening at bruge Bachtins kategorier på et
drama som Fröken Julie.
Analysen er dog langt fra udelukkende styret af afhandlingens overordnede antropologiske og poetologiske teser og problematikker. Jeg
har også ønsket at give denne fascinerende og komplekse tekst selvstændig plads i analysen. Et centralt delmål har således været, bl.a. i
lyset af David Baguleys nyere naturalismeteori, at indkredse, nuancere og problematisere forståelsen af stykkets naturalisme. Analysen
indledes derfor med en kritisk diskussion af dramaets naturalisme,
således som den primært udfoldes i forordet, og denne naturalismes
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samspil med den tragiske form og genretradition, særlig den græske
og neoklassicistiske. Dette er naturligvis interessant i sig selv, eftersom Fröken Julie selv i international sammenhæng betragtes som det
måske mest kanoniske og vellykkede naturalistiske drama. Men derudover fungerer disse afsnit også som dialogiserende baggrund og
referenceramme for tekstanalysens kritiske livtag med stykkets naturalisme. I analysen skal jeg således bl.a. vise, hvordan slutningens
tragiske æstetik modarbejder stykkets naturalistiske determinisme
og på dialogisk vis sætter Julie fri. I det hele taget fungerer komparative nedslag til den græske, den neoklassicistiske og den spanske
guldalders tragedie og til den tyske idealismes tragedieforståelse
gennem hele analysen både som middel til at indkredse analysens
centrale problematikker omkring anerkendelse, ære, hævn, frihed,
determinisme, andenstyring og som kontekstualiserende og perspektiverende figur, der kan indfange såvel ligheder som forskelle i forhold til den genretradition, dramaet skriver sig ind i.
Fröken Julie er Strindbergs mest spillede drama, både nationalt og
internationalt, og litteraturen om dramaet er tilsvarende enorm. Jeg
vil derfor ikke begive mig ud i at lave en fyldestgørende kommenteret forskningsoversigt endsige i nogen dybdegående forstand kommentere min læsnings relation til receptionen, men blot meget overordnet udpege, hvad jeg ser som seks hovedlinjer i receptionen, og så
ellers nøjes med i analysen løbende at inddrage og henvise til den
eksisterende forskning, hvor det har relevans. Den første af de seks
grupperinger, jeg vil fremhæve, har fokus på dramaets naturalistiske
elementer, som indkredses og diskuteres. Til denne gruppe hører
Lamm 1924, Dahlström 1943-45, Madsen 1962, Mortensen 1977, Borup Jensen 1978, Ward 1980, Greenway 1986, Carlson 1988 og
Chaudhuri 1993.201 Som reaktion mod denne gruppe er der fra slutningen af halvfjerdserne og frem kommet en række læsninger, der
frem for naturalismen fokuserer på symbolistiske og dekadente træk
i dramaet. Denne gruppe udgøres af Frankchuk 1978, Dodd 1978,

Eftersom Lamms Strindbergs dramer fra 1924 er den første større sammenhængende behandling af Strindbergs dramatik, har den på mange måde et bredere
sigte end blot at indfange dramaets naturalisme, selv om dette er et hovedanliggende. Lamm initierer mange af den senere receptions diskussionspunkter.
Dahlströms stærkt normative tilgang til naturalismen får ham til i høj grad at fokusere på stykkets afvigelser fra den (zolaske) naturalisme og dermed sætte spørgsmålstegn ved stykkets naturalisme. Chaudhuris læsning er en dekonstruktiv læsning af Fröken Julies deterministiske naturalistiske ideologi og dramaturgi.
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Carlson 1979, Napieralski 1983, Bellquist 1988, Parker 1988 og Jacobs
1998. En tredje gruppe har sit hovedfokus på den komplekse karaktertegning, herunder rollespillet og den heraf affødte kompleksitet i
dramaets dialog. Gruppen udgøres af Järv 1951/72, Bredsdorff 1998
(1986), Schmidt 1994 (del 1), Manheim 2002 og Ekström 2002. Lamm
1924 har også en del at sige herom. En fjerde gruppes interesse samles mere specifikt omkring dramaets dialog og dialogteknik: Törnqvist 1982, Kuhdal 2000 og Östman 2003. En femte gruppe læser Fröken Julie som en moderne tragedie. Denne gruppe omfatter Williams
1966, Törnqvist 1980, Sprinchorn 1982 og Stockenström 2003. Endelig
har vi en række psykoanalytisk, ideologikritisk eller feministisk orienterede læsninger med fokus på kønsspørgsmål, patriarkalisme og
faderfigurer: Templeton 1990, Yell 1990, Ferris 1990, Fahlgren 1994,
Ayers 1995, Rosefeldt 1995, Lingard 1997, Shideler 1999 og Blackwell
1999. Desuden må naturligvis de to monografier, der er skrevet om
dramaet, fremhæves (Josephson 1965 og Törnqvist & Jacobs 1988).
Pga. bredden i deres behandling, herunder også at de samler op på
væsentlige diskussioner i den hidtidige forskning, lader de sig imidlertid ikke placere i én af de ovenstående kategorier. Også en række
mindre analyser falder uden for min kategorisering, enten fordi de
har et mere introducerende eller alment tekstanalytisk sigte (Ollen
1982 (1961), Brustein 1962, Smedmark 1964, Hays 1973, Rothwell
1977, Karnach 1980, Steene 1982 og Meyer 1987), eller fordi de har et
mere enkeltstående fokus (fx Dahlström 1930, Gierow 1972, Bergholz
1972, Karnach 1978, Spittles 1987, Rokem 1988, Sauter et al.1993, Enquist 1992, Schmidt 1994 (del 2 og 3), Lingard 1997, Behschnitt 1999,
Törnqvist 2003, Lindqvist 2004 og Högberg 2004). I det hele taget er
den her opstillede gruppering tentativ og markerer blot analysernes
hovedretning. Mange af læsningerne går således delvis på tværs af
grupperne. Således fx Behschnitt og Bredsdorff, der begge også fokuserer på den patriarkalske faderfigur, eller Alice Templetons feministiske læsning, der også har en del at sige om både naturalismen og
tragedieformen, idet hun bl.a. bruger stykkets tragiske æstetik til at
dekonstruere dets naturalistiske køns- og klassedeterminisme.
Som det er fremgået ovenfor, kommer min analyse undervejs omkring mange af receptionens fokuspunkter. Jeg vil således gennem
det meste af analysen løbende have fokus på dramaets naturalisme
og forhold til tragediegenren, men vinkel og mål er lidt anderledes
end hidtil. I analysens første del er naturalisme- og tragediediskussionens mål fx på et overordnet og teoretisk plan både at nuancere for-
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ståelsen af stykkets naturalisme og problematisere samme. Senere
knyttes naturalisme- og tragediediskussionen mere specifikt sammen
med min socialantropologiske og bachtinske optik. I kraft af min socialantropologiske og bachtinske vinkel vil jeg også have en del at
sige om stykkets komplekse karakter- og dialoggestaltning. Det nye,
min læsning her tilføjer, er, at den flytter fokus fra den komplekse
naturalistiske årsagsmotivering, forordet fremhæver, og snarere ser
kompleksiteten og karakterløsheden som en konsekvens af den frihed, personerne gives i kraft af den intersubjektive situationspsykologis centrale plads. Kompleksiteten og ambivalensen er m.a.o. i høj
grad en konsekvens af, at personernes hos Strindberg i udpræget
grad konstitueres socialt og derfor også determineres situationelt i
den dialogiske interaktion med den anden.

”Ett naturalistiskt sorgespel”. Naturalisme som moderne antihumanistisk myte
Med titelbladets genreangivelse, ”ett naturalistiskt sorgespel”, skriver Strindberg sig ind i en borgerlig og realistisk tragedietradition,
der går tilbage til Lillo, Diderot og Lessing og hvis hidtidige kulmination var Ibsens moderne sociale dramatik om almindelige middelklassemennesker skrevet i hverdagslig prosa. (Lessings navn for
denne tragedietype er ’bürgerliches Trauerspiel’).202 Første del af
genreangivelsen lige så vel som forordet gør det imidlertid også
klart, at ambitionerne er at forny det borgerlige sørgespil ved at
bringe det i overensstemmelse med naturalismens videnskabelige
doktriner og derigennem etablere en forbindelse tilbage til den klassiske tragedie. Naturalismens darwinistiske evolutionslov og arv- og
miljødeterminisme skaber nemlig, som Strindberg gør opmærksom
på i forordet, en moderne sekulariseret ækvivalent til den klassiske
og neoklassiske tragedies ubønhørlige skæbnelov eller guddommelige orden (106).203 Herved løsrives sørgespillet fra det patosfyldte,
Det er således ganske misvisende, eller i det mindske stærkt forenklende, når
Josephson hævder, at ordet sørgespil blot anvendes af Strindberg som den svenske
variant af det græsk-internationale begreb ’tragedie’, og at ordet for ham har samme nuance og anvendes på samme måde (Josephson 1965, s. 17). Oversigtsartikler
om ’das bürgerliche Trauerspiel’ eller ’tragédie bourgeoise/domestique’ findes hos
Eibl 2003, Pavis 1998 og Finney 2005. Mere dybdegående behandlinger findes hos
fx Szondi 1973, Rochow 1999, Schößler 2003 og Guthke 2006 (1972).
203 I tragedieteorien er det en stående diskussion, om det overhovedet giver mening
at tale om en moderne tragedie. Borgerliggørelsen (afheroiseringen) og sekularise202
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sentimentale eller larmoyante og fra det moralsk-didaktiske, som
hidtil havde præget genren. Ifølge Sartre er selv Ibsens sørgespil moralsk-didaktiske! Forordets ironisk-polemiske omtale af ”framtidsmannen med tron”, som skal ”fordra några positive förslag till
det ondas avhjälpande, ett stycke program med andre ord” alluderer
således formentlig til Ibsens brandesianske programlitteratur, som
ifølge forordets naturalistiske hard-core determinist og misogyniker
er idealistisk og didaktisk-opbyggelig i sit sigte (102).
Hvori sammenhængen mellem den naturalistiske og klassiske tragedie mere præcist består, giver Terry Eagleton et bud på i Sweet Violence. I lighed med Strindberg sammenligner Terry Eagleton det græske skæbnebegreb og Darwins evolutionsbegreb, idet begge tilsyneladende er blinde (ateleologiske):
”fate has force but not necessarily significance […]. Indeed, the
idea of fate is interesting ambiguous in this respect. It hovers
ringen (afmytologiseringen) af tragedien, som i det 19 århundrede følger af demokratisering, humanisme, rationalisme og liberalisme er således årsagen til, at tragedieteoretikeren Georg Steiner i sin berømte og indflydelsesrige bog, The Death of
Tragedy, taler om tragediens død efter den franske neoklassicisme (Steiner 1961).
Og Nietzsche argumenterer i Die Geburt der Tragödie for, at tragedien allerede dør i
antikken med opkomsten af ’den sokratiske ånd’ og dens videnskabelige optimisme (Nietzsche 1999). Med påberåbelse af netop Steiner og Nietzsche afviser naturalismeteoretikeren Yves Chevrel – i lighed med mange andre, som Terry Eagleton
dokumenterer (Eagleton 2003, s. 92f. og 131f.) – således, at en naturalistisk tragedie
er mulig (Chevrel 1982, kap. 3). I Modern Tragedy, en indirekte replik til Steiner,
argumenterer Raymond Williams dog ligesom også Terry Eagleton i Sweet Violence.
The Idea of the Tragic overbevisende for, at en moderne sekulariseret tragedie er
mulig. Deres bøger leverer i det hele taget overbevisende argumenter mod Steiner
og andre teoretikeres konservative, elitære, essentialistiske og generaliserende
tragedieforståelse (Williams 1966 og Eagleton 2003). Som enhver anden levedygtig
genre tilpasser også tragediegenren sig nye historiske, sociale, kulturelle og ideologiske forhold. Herved opstår et komplekst og spændingsfyldt samspil mellem på
den ene side en epokal og personlig erfaring og på den anden side den litterære
tradition, som på trods af forskelle og forskydninger også besidder en vis kontinuitet, som Williams’ historiske gennemgang forbilledligt demonstrerer (jf. også Frye
1990s historiske gennemgang, s. 35ff. og 206ff.). Eagleton fokuserer mere på konflikter og brud og taler om ”a theory in ruin”, en teori, der ikke blot i radikal forstand er i indbyrdes splid, men også i splid med det empiriske grundlag. Han konstaterer ligefrem, at den eneste holdbare almengyldige definition på tragedie måske er ”very sad” og taler som konsekvens heraf blot om ”family resemblances” i
wittgensteinsk forstand (Eagleton 2003, s. 3). Det ligger dog uden for denne afhandlings rammer at gå ind i en nærmere diskussion af denne komplekse og omfattende problemstilling.
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somewhere between sheer brute force and the idea of a narrative
which adds up. Like Darwian evolution, which has a logic but not
a purpose, it suggests a kind of pattern, but not necessarily one
which makes moral sense. The greek gods, taken as a whole,
scarcely do that. Hence the belief that fate is blind” (Eagleton
2003, s. 129).
Men også naturalismens arv- og miljølære har, som Eagleton påpeger, sin græske pendant:
“For Oscar Wilde in The Critic as Artist, the scientific principle of
heredity is simply the fearful symmetry of nemesis returning in
new disguise. […] The past returns in that neurotic compulsion
known as revenge. […]. But society itself can be seen as a second
Nature. You can substitute the laws of humanity for the laws of
God, as Benjamin Constant suggest in Adolphe: ‘the laws of society are stronger than the will of men; the most compelling emotions dash themselves to pieces against the fatality of circumstances’ (ch. 6). Naturalism is just such an attempt to find in human history something of the inexorability of natural or metaphysical law. The imperishable laws of Nature can stand in for a
more traditional sence of immortality, while their unfathomable
depths can compensate for the loss of religious mystery. One can
thus reap the consolations of teleology without the handicap of
supernaturalism” (Eagleton, s. 130).
David Baguley, som også henviser til Oscar Wilde, er i sin bog Naturalist Fiction inde på samme tanke, når han påpeger, at ”heredity is
the invisible, deific force which provides a pattern of necessity revealed, of law unfolded” (Baguley 1990, s. 107).204 Fordelen ved at
bruge arv som forklaring er ifølge Baguley
“that these determining forces remain mysterious and at the same
time connote authenticity. Hereditary forces can therefore present
themselves as science and still function as myth. Within the authenticating framework of a modern, scientific discursive system
of explanation, in the amphitheatres and scripts of the doctors of

Oscar Wilde siger helt præcist: “the scientific principle of herity is Nemesis
without her mask. It is the last of the Fates, and the most terrible” (citeret efter
Baguley 1990, s. 116).
204
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physiology, primeval dramas of evil, guilt, crime, sex and violence find a new stage” (ibid., s. 108).
Helt i overensstemmelse med Eagletons pointe ovenfor citerer Baguley herefter Françoise Gaillard for følgende kommentar om Zolas
serie Les Rougon-Macquart (jeg gengiver citatet i Baguleys engelske
oversættelse):
”Zola’s silence, like the scientists’ too, on the original cause of the
flaw/punishment, assimilates it to one of those mighty curses that
strike down whole families in the legends of antiquity. In these
stories there is always a guilty individual through whom evil declares itself and spreads, just as there is always in the natural history of heredity an accursed being through whom and because of
whom that difference, with its concrete effects observed by the
geneticists, invades the very core of the species […].
Associated with the biblical idea of Original Sin, heredity
emerges as an expiatory figure. Far from being absurdly iniquitous, it is the manifestation of a form of immanent justice. In point
of fact, heredity is the new Goddess of Retribution, the positivist
version of the Euminedes” (ibid., s. 264 (108)).
På en måde kan man altså sige, at mytologien overlever i moderniteten. Horkheimer og Adornos pointe i Dialektik der Aufklärung er da
også netop, at oplysningen bliver modernitetens mytologi. Den
skæbne, de guder og det forsyn, som bringer de antikke helte til fald,
vender tilbage i form af logik, fornuft og videnskabelig determinisme. I tråd hermed ser Raymond Williams da også den litterære naturalisme som oplysningstidens bastard – som en slags pervertering af
dens humanistiske frigørelsesidéer (Williams 1966, s. 69). I naturalismen løsrives fornuften og den rationelle metode (observations- og
beskrivelsesteknikken) fra de formål, den oprindeligt var sat til at
tjene – nemlig menneskelig frigørelse og fremskridt: ”This naturalism […] began in liberalism but ends, ironically, as a grotesque version of the system originally challenged by liberalism. […]. A living
design became a mechanical fate, and the latter is even further from
man than the former” (ibid.). Fornuften leder nok til forståelse af de
(natur)love, der styrer verden, men ikke til mulighed for hverken at
forandre eller beherske dem. Ligesom skæbnen eller det guddommelige forsyn er den fysiologiske arv-miljø-determinisme og de biologiske og socialdarwinistiske evolutionlove hinsides menneskets kræf-
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ter. Idet de naturvidenskabelige forklaringsmodeller får lov til at
brede sig til områder, hvor de ikke uden videre gælder, slår oplysningen med Horkheimer og Adornos ord om i oplysningens dialektik, rationalitet om i myte. Det mekanisk-deterministiske verdenssyn
kommer til at dominere menneskesynet, således at psykologi reduceres til fysiologi, humanisme til determinisme. Og på det sociale område overtages den biologiske evolutionslære ukritisk i tidens herskende socialdarwinisme, hvor samfundet kommer til at fremstå som
en maskine uden for menneskelig kontrol og samfundsudviklingen
derfor som en upersonlig process. Evolution erstatter revolution som
social model, som Williams lakonisk konstaterer (ibid., s. 70).205
Ligesom Strindberg i forordet ser Terry Eagleton desuden i naturalismens darwinisme et stænk Nietzsche, og ligesom for Strindberg er
det potentielt med til at ophæve det tragiske, fordi evolutionen i dens
socialdarwinistiske og nietzscheanske variant nærmest tilskrives et
iboende telos: “the crime, horror and bloodshed of human genealogy
will be retrospectively justified by the Übermenschen to whom it will

Man bør nok her skelne mellem naturalismens teori og praksis, retorik og realitet. Baguley argumenterer således overbevisende for, at den videnskabelige retorik
i naturalismens programmatiske forord og essays i høj grad er strategisk betinget
og tjener et legitimerende formål såvel æstetisk og ideologisk (jf. note 212 og 225).
Sigtet med megen af både Zolas og Strindbergs naturalisme var faktisk også reformorienteret, og begge deltog flittigt i tidens reformorienterede kulturkamp i
aviser og tidsskrifter. Zolas romaner er således også en indirekte kritik af de sociale
forhold i underklassen, ligesom Strindbergs naturalisme i fx Tjänstekvinnans son er
forbundet med en institutions- og socialisationskritik. Som det bl.a. fremgår af
Hjärnornas kamp og forordet til Fröken Julie, lagde Strindberg dog i slutfirserne sin
reformiver på hylden og adopterede et langt mere deterministisk og socialdarwinistisk livssyn (i en paradoksal blanding med aristokratisk individualisme). Det udelukker dog ikke, at Strindberg også i forordet til Fröken Julie er ude i et ideologisk
og strategisk (legitimerende og selvpromoverende) ærinde, men pointen er, at
hans poseren som hard-core determinist og misogyn socialdarwinist her primært
tjener et konservativt og reformfjendtligt formål, og at han efter alt at dømme troede på sine videnskabelige teoriers ubetingede gyldighed på det sociale og kønspolitiske område, hvorfor Williams’ kritik også meget præcist rammer det verdensog livssyn, der ligger bag i hvert fald forordets naturalistiske version af Fröken Julie.
Videnskaben kommer til at tjene som bolværk mod kvindefrigørelsen. Jeg skal
senere argumentere for, at dramaet kan læses som Jeans (og forordsforfatterens)
naturalistiske verdenssyns underminering af Julies anerkendelsesbegær, der samtidig også kan ses som et revolutionært romantisk friheds- og lighedsbegær (jf. s.
235ff. og 284f. nedenfor).
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give birth” (Eagleton 2003, s. 131).206 Raymond Williams ser ligefrem
en analogi mellem socialdarwinismens evolutionstanke og den tidlige Nietzsches tragedieteoris distancerede æstetiske bejaelse af tragisk
lidelse, død og ødelæggelse (Williams 1966, s. 39f.). I fænomenernes
(den tragiske helts) undergang finder Nietzsche en metafysisk bekræftelse på verdensviljens frugtbarhed og evige liv, idet den er
upåvirket af enkeltfænomenernes undergang. Tragedien bliver for
Nietzsche en bekræftelse på en oprindelig enhed og livsglæde:

I Strindbergs forords socialdarwinistiske og nietzscheanske variant af Darwins
evolutionsteori kan man sige, at Darwins mekaniske og blinde evolutionsteori
baseret på naturlig udvælgelse af tilfældig genererede genetiske variationer nærmest tilskrives en indbygget teleologi, en højere mening, idet det understreges, at
tilværelseskampen tjener artens udvikling til det bedre. Via en utilitaristisk spencersk
evolutionsetik og nietzscheansk overmenneskegenealogi retfærdiggøres tilværelseskampen. Det guddommelige forsyn erstattes så at sige af naturens. Dette er i modsætning til Darwins teori. Darwin talte godt nok selv om den naturlige udvælgelse
som ”working for the good of each being”, men, som det understreges i Stanford
Encyclopedia of Philosophie, må sådanne uforsigtige formuleringer ikke skygge for
”the irreducible and central role of ’chance’” i Darwins teori (jf.
http://plato.stanford.edu/entries/darwinism/). Desuden taler han ikke om, at den
naturlige udvælgelse virker til artens bedste, men til individets. Man kan godt
tænke sig variationer, der er fordelagtige for individet isoleret betragtet, men
ugunstig for arten: Fx aggression. Ligeledes er det muligt, at en udvikling mod
enklere former giver øget ’reproduktiv succes’. En del af samtidens kritik af Darwins princip om naturlig udvælgelse som den styrende faktor i evolutionen, gik da
netop også på, at den hos Darwin i det store hele betragtedes som uden formål,
som ”unguided” snarere end ”progressive”. Der er jo netop tale om en tilfældig
genereret variation, lige så vel som udvælgelsen af ”the fittest” også blot beror på
sandsynlighed (Darwins teori er, hvad vi i dag ville kalde en statistisk teori (ibid.)).
Frem for evolution foretrak Darwin da også selv at tale om ’descent with modification’ (The Cambridge Dictionary of Philosophie 1995, s. 178). Det må dog understreges,
at når Darwin taler om variationer som tilfældige, er det selvfølgelig ikke, fordi
han mente, de var uforårsaget, men blot for at lægge afstand til Lamarck, som
mente, der var en direkte forbindelse mellem de egenskaber, som en organisme har
brug for, og dem, som den faktisk får – dvs. at variationer opstår som direkte reaktion på omgivelsernes krav og nedarves i afkommet (ibid.). For at understrege
tilfældighedens rolle eller rettere vores uvidenhed om årsagen til arternes mutation
taler Darwin netop om, at organismer “happen to possess” de nødvendige karakteristika for at overleve og reproducere. I modsætning til socialdarwinisternes og
Nietzsches mere lamarchianske evolutionsteori er tilpasningen altså en både passiv
og tilfældig proces hos Darwin, og evolutionens primære princip eller drivkraft
naturlig udvælgelse, ikke arv. Der er heller ikke tale om, at det er de stærkeste og
bedste individer, der overlever i kampen for tilværelsen, men blot dem, der tilfældigvis er bedst tilpasset det konkret givne miljø. Og eftersom det bl.a. er afhængig
af det konkret givne miljø, er det altså tilfældigt, om en specifik variation er fordelagtig eller skadelig for arten.
206
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”Wir sollen erkennen, wie alles, was entsteht, zum leidvollen Untergange bereit sein muss, wir werden gezwungen in die Schrecken der Individualexistenz hineinzublichen – und sollen doch
nicht erstarren: ein metaphysicher Trost reisst uns momentan aus
dem Getriebe der Wandelgestalten heraus. Wir sind wirklich in
kurzen Augenblichen das urwesen Selbst und fühlen dessen unbändige Daseinsgier und Daseinslust; der Kampf, die Qual, die
Vernichtung der Erscheinungen dünkt uns jetzt wie notwendig,
bei dem Uebermaass von unzähligen, sich in’s Leben drängenden
und stossenden Daseinsformen, bei der überswänglichen Fruchbarkeit des Weltwillens” (Nietzsche 1972, s. 105).
Fælles for forordsforfatteren Strindberg og det socialdarwinistiske og
nietzscheanske perspektiv er altså den distancerede ligegyldighed,
hvormed undergang og død betragtes. Der er tale om en ophøjet og
antitragisk position. Williams taler om ”a total vision of the cruel and
indifferent but also immensely fertile ’law of nature and of life”.
Denne ligegyldighed forbliver dog et fremtidshåb i forordet, og manifesterer sig ikke i dramaet, hvor Julies lidelse og død fremstår som
en brutal og uretfærdig meningsløshed, der iscenesættes med tragisk
patos – med aristotelesk medliden (’eleos’) og frygt/skræk (’fobos’)
(mere herom s. 256ff. nedenfor).

Fröken Julie, Zolas ’nouvelle formule’ og neoklassicismens
tragedie
Naturalismen bringer imidlertid også på anden vis Fröken Julie i berøring med den klassiske tragedietradition. Emile Zola, hvis tanker
og idéer om dramaet Strindbergs forord i høj grad trækker på, havde
nemlig i sit opgør med det romantiske (melo)dramas og det velgjorte
dramas intriger og effektjagt grebet tilbage til neoklassicismens koncentrerede psykologiske drama som forbillede for det naturalistiske
drama.207 Zolas ’nouvelle formule’ – af Børge Gedsøe Madsen sam207 Jf. Zola 1968, s. 366, og Zola 1963, s. 225. Zolas naturalistiske program for teateret fremføres i forordet til Thérèse Raquin (1873), i artiklen ”Le naturalisme au
théatre” fra Le Roman expérimental (1880) og i artikelantologierne Le Naturalisme au
théâtre (1881) og Nos Auteurs dramatiques (1881). Strindbergs forord kan ses som et
kondenseret, men personligt farvet, opkog af de væsentligste bestræbelser fremlagt
af Zola og hans dramaturgiske væbner ved Théâtre Libre, André Antoine. På for-
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menfattet i principperne ’faire vrai’, ’faire grand’ og ’faire simple’ –
bygger således i høj grad på den franske klassicismes dramatik
(Madsen 1962).208 Der er dog naturligvis forskelle, særlig hvad ’faire
vrai’ angår. Neoklassicismen er således ikke orienteret mod en empirisk virkelighedsgengivelse, men mod den bagvedliggende sandhed
– mod orden, klarhed, form, ræson og dekorum. Deres sandhedsbegreb bygger på Aristoteles’ og Horatius’ idealiserede mimesisbegreb,209 hvorimod naturalismens er funderet på et videnskabeligt
og derfor stiller krav om eksakt, empirisk og dokumenteret virkelighedsskildring. Neoklassicismen interesserer sig m.a.o. ikke for at afbilde den ydre virkelighed i sig selv, men blot for at afbilde fænomenernes essens, den sandhed, de mener, ligger bag fremtrædelsesformerne. Derfor er der også en langt større grad af stilisering og typificering end i naturalismen.210 Desuden er det væsentligste begreb for
neoklassicismen ikke sandhed, men som hos Aristoteles sandsynlighed (’vraisemblance’). Dette fremgår tydeligt af følgende citat fra
Jules de la Mesnardières Poétique, som ifølge Richard E. Goodkin er
repræsentativ for neoklassicismen: “Although truth is everywhere
adored, plausibility [Vraisemblance] still wins out over it; and something false but plausible, must be accorded greater esteem than strange,
miraculous, and unbelievable true things” (citeret efter Goodkin
2005, s. 378. Jf. også Henningsen 2004, 148-49). Det afgørende er altså
ikke, om dramaet er i overensstemmelse med virkeligheden, men at

bavsende kort plads og med direkte reference til det foreliggende drama formår
Strindberg at sammenfatte både naturalismens filosofi og dramaturgi. Dette er nok
en af årsagerne til forordets kanoniske status som det naturalistiske teatermanifest
par excellence. En anden årsag er naturligvis, at Fröken Julie ubetinget er det mest
kendte naturalistiske drama, hvad enten det så skyldes, at det rent faktisk ér det
mest vellykkede naturalistiske drama, eller det skyldes forordets programmatiske
udlægning. (Man kan argumentere for, at dets suggestionskraft og langtidsholdbarhed på scenen beror på spændingerne i forhold til naturalismen, dets brud med
visse naturalistiske konventioner – mere herom straks).
208 At Strindberg som Zola ser positivt på klassicismen fremgår af essayet ”Om
modern drama och modern teater” (SS 17, 285).
209 Jf. Brandell 1971, s. 13f. og 24ff., Hertel 1985, s. 302, og Henningsen 2004, s. 40f.
210 Strindbergs forords opgør med den forenklede handlingsmotivering og karaktertegning, som ”kvarsitter endnu hos den store Molière”, og med ”det symmetriska, matematiska i den franska konstruerade dialogen” lægger således, som man
ser, mere eller mindre eksplicit afstand til klassicismen (104 og 109. Jf. desuden
Zola 1963, s. 225 og 227). (Det franske, Strindberg henviser til i forbindelse med
dialogen, er nok umiddelbart møntet på ’la pièce bien faite’, men eftersom det velgjorte dramas dialog gennem sin prosaform netop ville gøre dialogen mere naturlig end neoklassicismen, rammer kritikken i høj grad også dennes dialog).
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det forekommer eller virker som om, det er. Det skal m.a.o. skabe en
virkelighedsillusion, en ”effet de réel”, som Barthes ville sige, dvs.
give tilskueren indtryk af, at dramaet, der udspiller sig, er virkeligt
og sandt. Den dramatiske effekt afhænger nemlig i høj grad af virkelighedsillusionen ifølge neoklassicismen (Goodkin 2005, s. 384). Desuden er det kun herigennem, man kan fremkalde de tragiske følelser
frygt/skræk og medliden(hed), der ifølge neoklassicisterne fører til
tilskuerens moralske katharsis, en lutring af de farlige lidenskaber
(Henningsen 2004, 146). Når sandsynlighed og virkelighedseffekt
gøres til hovedsagen, bliver det væsentlige imidlertid den tekstinterne motivering og konvergensen med tilskuerens ideologiske og etiske
horisont – ikke overensstemmelse med kendsgerninger eller eksakt
efterligning af den ydre virkelighed, om end denne naturligvis er
ønskelig, hvis den befordrer virkelighedsillusionen, hvilket oftest vil
være tilfældet, da det sande og sandsynlige som regel er intimt forbundne størrelser.211 I vraisemblance-begrebet, der, som det ses, er
nært forbundet med reglen om ’bienséance’, er derfor en konservativ
og etisk tendens indbygget, der er fjern for naturalisten. Som Goodkin siger: ”it speaks to the necessity of respecting and conforming to
the audience’s beliefs rather than shaking up their ideas about the
world” (ibid.). I modsætning hertil kan naturalisten, som David Baguley har vist, snarere have en tendens til at tilsidesætte virkelighedsillusionen og den objektive virkelighedsgengivelse for at chokere og provokere sit publikum, for at udfordre og ryste publikums
moralske og ideologiske horisont (Baguley 1990).212 Som jeg i slutNeoklassicisternes pointe er, at sandheden, fx en historisk kendsgerning, kan
være udtryk for noget partikulært og tilfældigt, for den empiriske verdens kaos, og
dermed ikke for det almengyldige og moralske, som de søger. Eller en mytologisk
eller religiøst ’sandhed’ kan være udtryk for noget fornuftstridigt (mirakuløst) og
derfor usandsynligt.
212 Frem for at fokusere på naturalismens videnskabelige realisme, dvs. følge naturalisternes teori i dens understregning af værkernes objektive og dokumenterede
virkelighedsgengivelse, fremhæver Baguley i forlængelse af Yves Chevrel naturalismens litteraritet eller ’generiskhed’ – hvordan den er styret af litterære eller
generiske konventioner, der lige så meget har sin rod i en provokatorisk ideologisk
dagsorden som i videnskaben. Ifølge Baguley er naturalistiske tekster således i lige
så høj grad vendt polemisk mod den etablerede borgerlige litteratur og kultur, hvis
idealistiske konventioner, normer, illusioner og hykleri, den parodierer og dekonstruerer, som mod en repræsentativ objektiv virkelighedsgengivelse. Naturalisternes henvisning til den prestigefyldte naturvidenskab fungerer m.a.o. langt hen ad
vejen som et figenblad, de kan dække sig ind bag, som de kan bruge som forsvar
for deres værkers anfægtelse af de herskende normer og tabuer (Baguley 1990, s.
19, 42 og 45. Jf. desuden Wellek 1965, s. 14-16). At der er tale om litterære eller ge211
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ningen af dette afsnit skal forsøge at vise, er forskellen mellem naturalistens Strindbergs ’faire vrai’ og neoklassicismen ’vraisemblance’
dog mindre, end det umiddelbart kunne se ud.
Fröken Julie følger nøje Zolas klassicistisk inspirerede ’nye formel’.
Det fremgår således tydeligt af forordet, hvordan Strindberg har bestræbt sig på at bringe sit drama i overensstemmelse med den empiriske virkelighed og videnskabens erkendelser. Han taler således om,
at han frem for fantasi, illusion og følelser vil have et drama, der
bygger på ”reflexion, undersökning, prövning” (101); at han har taget sit ”motiv ur livet, sådant jag hörde det omtalas för ett antal år
sedan” (102); at han vil vise ”det nu råa, cyniska, hjärtlösa skådespel
livet erbjuder” og ikke som ”programmannen […] avhjälpe den ledsamma omständigheten att rovfågeln äter duvan och lusen äter rovfågeln” (102); at hans komplekse handlingsmotivering og karaktertegning og hans ”irrande” dialog er i overensstemmelse med virkeligheden og den nyeste erkendelse (103ff.); at han i balletten ikke har
digtet bøndernes nidvise, men taget en mindre kendt danseleg, ”da
folket icke improviserar sina elakheter, utan begagnar redan färdigt
material” (111). At sand virkelighedsskildring er ham magtpåliggende fremgår desuden af, at han flere steder foregriber evt. indvendinger: ”det synes mig icke osannolikt att moderna idéer genom tidningar och samtal även sugit sig ner i de lager där en domestik kan
leva” (105); ”jag har […] slutligen tagit ’vaken suggestion’ till hjälp,
en variation på den sovande, och vilken nu är så vulgariserad och
erkänd att den ej kan väcka löja eller misstro såsom den skulle ha
gjort på Mesmers tid” (ibid.); ”att dessa mina bifigurer förefallit några vara abstrakta, beror på att alldagsmänniskor äro i viss mån abstrakta, i utövandet av sitt yrke” (108);213 ”Monologen är nu av våra
realister bannlyst såsom osannolik, men om jag motiverar den, får
jag den sannolik […]. Där monologen åter skulle bli osannolik, har
jag tillgripit pantomimen” (110). Ligeledes understreges det, at musikken er ”vel motivvrad” (110). Endelig hører vi om, hvordan han

neriske konventioner begrunder Baguley med de forbavsende konstante plotmønstre og tematikker, der præger den naturalistiske litteratur – fx plottet om en hysterisk og depraveret kvindes fald for destruktive biologiske drifter. I det hele taget er
hans pointe, at naturalismen dårligt giver et repræsentativt og objektivt billede af
virkeligheden med dens monomane og nærmest frydefulde svælgen i livets skyggesider, dens hyperbole fokus på ’la bete humaine’, drifterne, det smudsige, det
depraverede, faldet, skandalen, demaskeringen og nedrivningen.
213 Med ’nogen’ sigter Strindberg til Zola (jf. note 273).
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har efterstræbt realisme i scenografi, skuespil, sminkning og lyssætning.
I overensstemmelse med princippet om ’faire simple’, dvs. klarhed
og koncentration i den dramatiske form, overholdes neoklassicismens tre enheder strengt, således at dramaet koncentreres omkring
den psykologiske karakterskildring frem for ydre handling (intrige
og plot). I overensstemmelse med naturalismens videnskabelige
psykologi, dvs. som konsekvens af ’faire vrai’-doktrinen, gøres handlingsmotivering, karaktertegning, dialog og scenografi dog mere
kompleks hos Strindberg, end tilfældet er i den neoklassicistiske tragedie (jf. note 210). I kraft af at Strindberg overholder alle tre enheder, er han dog nærmere neoklassicismen end Zola, der afviser kravet om tidens og rummets enhed – tilsyneladende for at kunne skildre en karakterudvikling mere dokumenteret (plausibelt) (Zola 1963,
s. 226-27).214 Strindbergs iagttagelse af tidens og rummets enhed er da
heller ikke først og fremmest motiveret af den videnskabelige sandhedsdoktrin, om end miljødeterminismedoktrinen, som vi skal se,
også spiller en rolle for overholdelsen af rummets enhed. Tværtimod
er iagttagelsen af enhederne ligesom hos neoklassicismen snarere
forbundet med hans bestræbelser på at skabe virkelighedsillusion og
den hermed forbundne følelsesmæssige og suggestive påvirkning af
tilskueren.215 Dette fremgår tydeligt af essayet ”Om modernt drama
och modern teater”, hvor Strindberg kritiserer Zola for ikke konsekvent at overholde tidens og rummets enhed, idet han understreger,
at ”större språng i tiden och rummet” ikke ”är förenligt med ett modernt skeptiskt sinnes svårighet att låta narra sig att tro på teaterns
konventioner” (SS 17, 288). Han priser dog Zola for i Thérèse Raquin
at have haft fornemmelsen for ”att hans publik skulle lättare illuderas av större enhet i rummet, varigenom handlingen starkare inprägI Fordringsägare nærmer Strindberg sig klassicismens formmæssige enkelthed og
klarhed yderligere, idet han her i strid med Zolas idéer radikaliserer den scenografiske forenkling. (Pga. miljødeterminismedoktrinen og fordi scenografien er teatrets pendant til romanens miljøbeskrivelse, er en detaljeret og realistisk scenografi
magtpåliggende for Zola (Zola 1963, s. 225-26)). Strindberg mener nu, at Fröken
Julie er ”kompromiss med romantik och kulisser”, og at hans nye ”naturalistisk[e]
sorgespel” er ”bättre ändå än Fröken Julie, med tre personer, ett bord och två stolar, och utan soluppgång!” (Brev 7, 145 og 105. Jf. desuden SS 17, 285. Se hertil
Lamm 1924, bd.1, s. 308, og Josephson 1965, s. 62, og Sprinchorn 1982, s. 27).
215 Tilskuerpåvirkningen, Strindberg sigter mod, er dog naturligvis ikke er af moralsk art, ligesom den, i modsætning til hovedparten af klassicismens teoretikere, i
øvrigt heller ikke er for Corneille og Boileuau (Henningsen 2004, 150-52).
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lade sina huvuddrag […] och [åskådaren] sålunda genom den återkommande miljöns inverkan fängslas av handlingen” (ibid.187-88).
Men den episke tendens, som følger af, at Zolas drama er bygget på
en roman, og som fører til, at Zola bryder med tidens enhed, betyder
ifølge Strindberg, at dramaet endnu ikke er ”fullkomlig i formen”
(ibid. 287). For at opnå en sådan fuldkommenhed eksperimenterer
Strindberg i Fröken Julie ligefrem med at stryge aktinddelingen: ”Detta emedan jag trott mig finna, att vår avtagande förmåga av illusion
möjligen skulle störas av mellanakter, under vilka åskådaren får tid
att reflektera och därigenom undandrages författaren-magnetisörens
suggestiva inflytande” (109). Som det fremgår, synes illusions- og
suggestionseffekten ham i slutningen af forordet vigtigere end ’fair
vrai’-formelen og dens positivistiske naturalistiske dyder ”reflexion,
undersökning, prövning”, som han ellers i starten af forordet proklamerer som erstatning for den primitive illusion, forfattersuggestion og fantasi, som hidtil har præget teateret og tilskuerrollen (101). I
tråd hermed gør Strindberg også i slutningen af forordet op med naturalismens fjerde væg dramaturgi, fordi den vil ”verka störande”
(112). I stedet henter han i scenografien inspiration fra impressionismen for at vinde ”i illusions frambringande” og for at ”fantasien sättas i rörelse” (111).216 ”För att likväl icke frista publiken över förmågan” taler han endelig om, at han under pantominen – som sammen
med monologen og balletten tjener til at ”beredda vilopunkter åt publiken och skådespelarne, utan att släppa publiken ur illusionen” –
har ”låtit musiken, väl motiverat dock från midsommarsdansen, utöva sin illuderande makt”(110). Indskydelsen ”väl motiverat dock
från midsommarsdansen” markerer tydeligt, at realismen er underordnet publikumseffekten, som er det primære for Strindberg. Den
ferme og drevne dramaturg har forrang for den naturalistiske teoretiker eller ideolog. Samme forhold kan iagttages i nedenstående brev,
som Strindberg skriver til Edvard Brandes få måneder før Fröken Julie, og som på lignende vis fremhæver ”intrycket” i forhold til ’fair
vrai’-delen af citatet, som blot figurerer i en indskydelse:
”Du håller icke på Aristoteles och enheterna, men jag tror att intrycket förstoras genom att behålla milieun hela tiden, milieun
Med sin impressionistiske teknik kan Fröken Julie siges at iscenesætte begrænsningerne i naturalismens miljødeterminisme, der netop dramaturgisk repræsenteres i kravet om fuld synlighed (Chaudhuri 1993, s. 324-25. Om Fröken Julies impressionistiske teknik se desuden: Josephson, s. 58f., Sprinchorn 1982, s. 28f., og Rokem
1988, s. 113f.).
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som spelar så stor rol i nytiden, och derför, endast derför, och
icke för Aristoteles dumma skull, är det kanske praktiskt!” (Brev
7, 33).217
Enhedernes effekt (”intrycket”) er altså det afgørende, men, som det
fremgår af indskuddet, hænger dette indtryk naturligvis ideelt set
sammen med naturalismens sandhedsbestræbelse (’fair vrai’), således som det pga. miljødeterminismedoktrinen er tilfældet med
rummets enhed ifølge Strindberg. I den forstand er han dog helt på
linje med neoklassicismen, hvor idealet som tidligere påpeget også er
konvergens mellem virkelighedseffekt og sandhed, ’vraisemblance’
og ’le vrai’. I modsætning til den gængse opfattelse – som Strindberg
efter brevet at dømme tilsyneladende deler – herskede der desuden
heller ikke i klassicismen en blind autoritetstro. Dens normative regler var langt hen af vejen et resultat af den litterære praksis, ikke omvendt, og for de store forfattere var den litterære praksis som hos
Strindberg styret af virkningen. Ifølge Richard E. Goodkin lægger
dramaforfattere som Corneille og Racine således ofte afstand til den
normative og deduktive dramateori – ”at times defending their
plays on an empirical basis by pointing out that the acid-test of theatrical practice must be audience reaction” (Goodkin 2005, s. 376. Jf.
desuden Henningsen 2004, s. 149, og Hertel 1985, s. 290). Og som hos
Strindberg er publikumseffekten også for klassicisterne nøje forbundet med dramaets virkelighedseffekt, som igen er forbundet med
enhedsdoktrinen:
”The unities of time and place […] can be seen as a logical extension of verisimilitude Theoreticians reason that if playwright sets
the action at a particular time and place in the first scene of a
play, it strains the audience’s belief to move to another time or
place in the course of the five acts. Writers about the theater
stress repeatedly the importance of establishing and maintaining
an illusion of reality as part of the theatergoing experience. […];
anything that breaks that illusion is seen as weakening the dramatic impact” (Goodkin 2005, s. 384).
I langt højere grad end i Zolas analytiske ’observationsteater’ og
Strindbergs egen indledende programerklæring og i nærmere overSom det fremgår, forstår Strindberg Aristoteles gennem klassicismens optik, for
Aristoteles stiller selv kun krav om handlingens enhed; tidens enhed nævnes blot
kort som en bestræbelse i en linje i kapitel 5, og rummets enhed slet ikke.
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ensstemmelse med neoklassicismens tragedie er det væsentligste for
Strindberg altså ikke eksakt, detaljeret virkelighedsdokumentation
og nøgtern refleksion, men virkelighedsillusion og den hermed forbundne dramatiske effekt.218 Strindberg er ligesom den tragiske genretradition interesseret i følelsesmæssigt at medrive og gribe (’hypnotisere’) tilskueren (109f.). I slutningen af dramaet synes Strindberg
derfor også i modstrid med forordets teser at gøre alt for at vække
tilskuerens medlidenhed og frygt og dermed give Julie en tragisk
forløsning (102). Ja, ifølge mange kritikere går Strindberg i den henseende så langt, at han ligefrem kommer til at forbryde sig mod virkelighedsillusionen, mod det sandsynlige. I stedet for genuin tragisk
patos opnås ifølge disse kritikere blot en hul melodramatisk bathos.
Selv Maupassant, der ellers i kraft af sin relativistiske subjektivisme
er kritisk over for Zolas positivistiske objektivisme og poetologiske
absolutisme eller universalisme, er i denne henseende på linje med
Zolas observationsteater og dets krav til den naturalistiske forfatter.219 I essayet ”Le roman”, bedre kendt som forordet til Pierre et Jean,
skriver han således:
”Den Romanforfatter derimod, som gør Fordring paa at give os et
nøjagtigt Billede af Livet, maa med flid undgaa enhver Sammenstilling af Begivenheder, der paa nogen Maade kan forekomme
Jf. også Josephson 1965, s. 59ff. Termen ’observationsteater’ er Zolas egen. I artiklen ”Le naturalisme au théatre” fra Le Roman expérimental skelner Zola mellem
naturalismens ”stage of observation” og romantikkens og det velgjorte dramas
”theatre of fabrication” (Zola 1963, s. 229). At også Zola har blik for betydningen af
den dramatiske effekt fremgår af Zola 1963, s. 224. Alligevel er den langt fra så
styrende for Zola som for den mere praktisk og dramaturgisk orienterede Strindberg. Hos Zola er ’fair vrai’ ubetinget det styrende princip, som alt andet underordnes. At Strindberg imidlertid ikke fuldt lykkes med sit hypnotiske illusionsnummer fremgår af den tilbagevendende kritik af selvmordet i dele af receptionen.
For realisme- og sandhedsorienterede kritikere som Edvard Brandes, som initierer
denne kritik, og som har haft tid til at reflektere og dermed unddrage sig forfattermagnetisørens suggestive påvirkning, er selvmordet således urealistisk, en melodramatisk romantisk effekt uden hold i virkeligheden. Mere herom s. 225f. nedenfor.
219 Epistemologisk såvel som poetologisk/æstetisk er Maupassant subjektivist og
relativist og afviser derfor idéen om, at der findes én objektiv sandhed eller virkelighed og én rigtig måde at skrive på. Han fastholder dog, at man, hvis man kalder
sig naturalist, må gengive sin godt nok subjektive virkelighedsoplevelse objektivt,
dvs. nøjagtigt og nøgternt. Foruden den relativistiske subjektivisme, som jeg nedenfor skal vende tilbage til, adskiller Maupassant sig fra Zola i den forstand, at
han plæderer for en iagttagende flaubersk objektivisme frem for Zolas analytiske
naturalisme (Maupassant 1907, s. 14ff.).
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usædvanlig. Hans Maal er ikke at fortælle os en Historie, at more
os [nous amuser] eller røre os, men at tvinge os til at tænke og
forstaa den dybe Mening, der skjuler sig bag Begivenhederne.
[…] Dygtigheden i hans Plan bestaar derfor ikke i Stemninger eller Charme, i en lokkende Begyndelse [début attachant] og en betagende Slutningskatastrofe [catastrophe émouvante], men i den
behændige Maade, hvorpaa de mange Smaabegivenheder, hvorfra hele Værkets samlede Hensigt træder frem, er grupperede”
(Maupassant 1907, s. 9-10).
Naturalismens observationsteater med dets krav til fornuften, til
kunstner-videnskabsmandens upassionerede observation og dømmekraft, harmonerer imidlertid dårligt med Strindbergs subjektive
kunstneriske temperament og forcerede skabelsesproces. Som han i
1884 skriver til Jonas Lie: ”Jag har upptäckt att jag icke är realist! Jag
skrifver bäst när jag hallucinerar! Hela den historien i Ude og Hiemme [”Samvetskval”] är ju bara visioner!” (Brev 4, 180).
Foruden at ’faire vrai’ og ’faire simple’ følger Strindberg også sidste
del af Zolas neoklassicistisk inspirerede ’nye formel’. Konvergerende
med princippet om ’faire grand’ taler Strindberg således i forordet
om, at han har valgt ”ett motiv, som kan sägas ligga utanför dagens
partistrider, emedan problemet om socialt stigande eller fallande, om
högre eller lägre, bättre eller sämre, man eller kvinna är, har varit och
skall bli av bestående intresse” (102).220 Og lidt senere hedder det videre: ”Jag finner livsglädjen i livets starka, grymma strider […]. Och
därför har jag valt ett ovanligt fall, men ett lärorikt, ett undantag med
ett ord, men ett stort undantag som bekräftar regeln, vilket nog skall
såra dem som älska det banala” (103). Strindberg søger altså bagom
det specifikke, dagligdags og banale til den store undtagelse af universel værdi. I forbindelse med ’faire grand’-princippet kan endvidere nævnes, at Strindberg i sit sørgespil fastholder Aristoteles og klassicismens konvention om, at protagonisten skal være af høj byrd, og
at dette faktisk er betingelsen for, at der overhovedet er tale om et

Motivet er et klassisk tragisk motiv. Problemet om social stigning og fald harmonerer fx med den middelalderlige tragedieopfattelse, hvor fokus er på ”a change of worldly condition”, på ”reversal of (worldly) fortune” – et motiv, som lever
videre hos Shakespeare, dog med større fokus på den individuelle karakters rolle i
faldet (jf. Williams 1966, s. 19f.); og problemet om mand og kvinde er et centralt
motiv i fx Orestien og i tragiske bibelske urhistorier som fx syndefaldsmyten og
Samson og Delila-myten.
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tragisk fald (107). Hendes ’grandeur’ reduceres dog naturligvis en
hel del af hendes perverterede og hysteriske træk, der først i slutningen mindskes, og af sørgespillets naturalistiske setting i tjenestefolkenes køkken. Handlingens henlæggelse til midsommerfesten – kærlighedens, lysets og frugtbarhedens fest – lader dog omvendt dramaet med symbolsk betydning og øger tragikken i Julies fald, idet der
opstår en tragisk ironi i kontrasten mellem fest og tragik, frugtbarhed
og død, ydre lys og indre mørke. Som det fremgår af dramaet, ligger
dobbeltheden dog i dagen selv, idet evangelieteksten på midsommerdagen omhandler Johannes Døberens halshugning. Dramaet tilskrives desuden grandeur via den symbolske indskrivning af teksten
i intertekster som syndefaldsmyten, Prinsessen i tårnet, Svinedrengen, Salomemyten etc.221 Foruden disse strukturelt fungerende intertekster, leges der også på et mere partikulært niveau i de enkelte replikker med intertekstuelle allusioner til Macbeth (154), Tristan og
Isolde (164), Hamlet (169) og teatrum mundi-traditionen (190).
For en nærmere forståelse af naturalismens klassicistiske principper
om ’faire grand’ og ’faire simple’ er det givtigt at foretage en lille
ekskurs til Strindbergs essay ”Om modernt drama och modern teater”, hvori han – efter at have fremhævet Corneilles, Racines og Molieres betydning for det moderne psykologiske drama – laver et skel
mellem den ’store’ naturalisme (Zola) og den ’lille’ naturalisme
(Henri Becque). Den lille og misforståede naturalisme er ifølge
Strindberg en digtning uden en styrende eller bærende idé, en fotografisk realisme, der i objektivitetens navn kritikløst tager alle intetsigende og banale detaljer med ”till och med dammkornet på kamerans glas” (289). Derved forsvinder skoven for bare træer. Den fremviser godt nok ’et stykke natur’, men det er ikke ’set gennem et tem-

Den omskrivning eller dekonstruktion Strindberg foretager af eventyrplotsene
og Salomemyten samt den parodiske overdrivelse, der præger Jeans romantiske
barndomshistorie, illustrerer forbilledligt David Baguleys pointe om, at naturalismens realisme gennemsyres af en underliggende ironisk modalitet, hvor det ikke
så meget handler om nøjagtig virkelighedsskildring som om at parodiere og udstille den idealistiske litteraturs konventioner (Baguley 1990, s. 142ff. Jf. note 212 ovenfor): "the naturalist novel constantly encodes mimetically its opposition to more
popular forms of romance, compared to which its own harsh realities constitute a
parodic gesture" (ibid., s. 157). De naturalistiske værker inviterer derfor til "a reading that goes beyond the purely referential into the decoding of ironic effects directed against idealistic and noble genres that are in absentia, but implicitly present
in the characters' expectations, which the reader may or may not share" (ibid., s.
158).
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perament’, således som anden del af Zolas naturalismeformel lyder
(288. Zola 1963, s. 198). I modsætning til denne ubetydelige og temperamentsløse fotografiske naturalisme står den store naturalisme,
der helt i tråd med forordets beskrivelse af Fröken Julie, karakteriseres
ved, at den søger ”ett stort och starkt motiv” og viser dets psykologiske effekt på karaktererne (287). Den søger det ikke-hverdagslige, de
punkter, hvor de store slag i livet står, hvor naturmagternes kamp
raser, hvad enten disse naturkræfter hedder kærlighed og had, liv og
død, oprør og tilpasning (289). Hvad det gælder om er at destillere
essensen af den lille virkelighed og fremvise den regerende naturlov,
der ligger bagved, og for at det skal lykkes, må den realistiske detalje
indsættes i sin rette sammenhæng som en underordnet maskindel
(287). Det drejer sig altså ikke om blot at ophobe detaljer, men om at
bruge detaljen som middel til målet, nemlig illustrationen af naturloven om arven og miljøets determinerende virkning og evolutionsloven om ’survival of the fittest’.222 Men for at kunne illustrere en naturlov må den store naturalisme være styret af et overordnet og stort
motiv, for det er i det usædvanlige tilfælde, ikke i det hverdagslige
og banale, at naturloven bliver synlig.
Strindbergs skel mellem de to typer naturalisme kan meget vel være
inspireret af Zolas essay ”Le roman expérimental”, hvor Zola gør sig
lignende overvejelser. Et kort blik herpå kan derfor uddybe forståelsen af den store naturalisme yderligere. Zola skriver:
”A stupid reproach made against us naturalist writers is that we
wish to be merely photographers. In vain have we asserted that
we accept temperament and personal expression; people go right
on answering us with imbecile arguments about the impossibility
of the strictly true, about the necessity of arrangement of fact to
make any work of art whatever. Well, with the application of the
experimental method to the novel all arguments come to an end.
The idea of experiment carries with it the idea of modification.
We begin certainly with true facts which are our indestructible
base, but to show the mechanism of the facts, we have to produce
and direct the phenomena; that is our part of invention and genius in the work. […] when we use the experimental method we
must modify nature without departing from nature. If the reader

Jeg skal senere argumentere for, at han i praksis lige så godt kan siges at illustrere fundamentale socialantropologiske eller social-eksistentielle ’love’.
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will recall the definition [i.e. Bernard’s]: “Observation shows, experiment instructs”, we can henceforth claim for our works the
high instruction of experiment. Far from being diminished, the
writer is hereby singularly increased. An experiment, even the
most simple one, is always based on an idea, which in turn comes
from observation” (Zola 1963, s. 168).
Zolas problematiske og udskældte analogi mellem kunst og eksperimentel videnskab kan, som det fremgår, meget vel være motiveret
ikke blot af et behov for at nå frem til en mere videnskabelig type
realisme, dvs. for at promovere prætentioner om videnskabelig
sandhed i kunsten, men også af et behov for videnskabeligt at forsvare sin dybest set romantiske tro på kunstnerens individuelle geni,
på kunsten som et produkt af forfatterens temperament. Det eksperimentelle indfører nemlig en aktiv dimension i en ellers blot fotografisk realisme. Dette er netop pointen i David Baguleys læsning af Zolas essay (Baguley 1990, s. 57ff.). Zolas sammenføring af videnskab
og kunst skal ifølge Baguley ikke tages så bogstaveligt, som den ofte
er blevet, men snarere ses som en analogi, der tjener til at adskille
naturalismen fra den fotografiske realismes praksis og dermed understrege, at naturalisme netop er ’et hjørne af naturen set gennem et
temperament’. Han sammenfatter helt i tråd med Strindbergs skel
forskellen mellem realismen og naturalismen således:
”The object of the first process, the ‘representional’, realist enterprise, is the imitation of the unique, whereas the second process,
the ‘representative’, introduces a higher degree of typicality and
is closer to the illustration (if not discovery) of generalisable, ’scientific’ laws. Obviously, as Céard and Brunetière pointed out, a
novelist cannot strictly speaking perform an experiment whose
outcome is unknown, since the novelist is constantly in control of
the conditions and the results. But, like the scientist, the naturalist
novelist can illustrate and demonstrate in fiction a generalisable
(though necessarily provisional) ’truth’” (ibid., s. 59).
Konkluderende kan det altså siges, at en del af Fröken Julies ’grandeur’ består i, at den gennem det partikulære illustrerer naturalismens love eller, som jeg skal argumentere for, en generel socialantropologisk eller eksistential-ontologisk lov – akkurat ligesom også
tragedien illustrerer skæbnens, livets eller universets ubønhørlige
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lov.223 I den forstand kan man tale om, at den store naturalisme i lighed med den franske neoklassicisme opererer med et idealiseret
sandhedsbegreb – en form for stilisering og typificering, der netop
tjener til at illustrere en dybereliggende sandhed.224 I modstrid med
sit opgør med karakterbegrebet, herunder neoklassicismens typificering, kategoriserer Strindberg sigende nok også Julie som ’typen’
halvkvinde (106). En væsentlig forskel er dog, at hvor idealiseringen
hos neoklassicismen i høj grad er moralsk eller normativt betinget,
dvs. skildrer virkeligheden som den burde være, dvs. i overensstemmelse med forestillingen om ’bienséance’ og poetisk retfærdighed, så er idealiseringen i den store naturalisme videnskabelig og
derfor uanfægtet af moralske hensyn (selvom Strindberg måske nok
ville mene, der er en vis moralsk retfærdighed i Julies død!).225 DesuFrye definerer netop tragedien som ”an epiphany of law”: ”Whether the context
is Greek, Christian, or undefined, tragedy seems to lead up to an epiphany of law,
of that which is and must be. It can hardly be an accident that the two great developments of tragic drama, in fifth-century Athens and in seventeenth-century
Europe, were contemporary with the rise of Ionian and of Renaissace science. In
such a world-view nature is seen as an impersonal process which human law imitates as best it can, and this direct relation of man and natural law is in the foreground. The sense in Greek tragedy that fate is stronger than the gods implies that
the gods exist primarily to ratify the order of nature [jf. far-guden i slutningen af
Fröken Julie] […] In its most elementary form, the vision of law (dike) operates as
lex talionis or revenge. The hero provokes enmity, or inherits a situation of enmity,
and the return of the avenger constitutes the catastrophe. The revenge-tragedy is a
simple tragic structure, and like most simple structures can be a very powerful one,
often retained as a central theme even in the most complex tragedies. Here the
original act provoking the revenge sets up an antithetical or counterbalancing
movement, and the completion of the movement resolves the tragedy. […] Here
we see the tragic hero as disturbing a balance in nature […], a balance which
sooner or later must right itself. The rightening of the balance is what the Greeks
called nemesis: again, the agent or instrument of nemesis may be human vengeance,
ghostly vengeance, divine vengeance, divine justice, accident, fate or the logic of
events, but the essential thing is that nemesis happens, and happens impersonally,
unaffected as Oedipus Tyrannus illustrates, by the moral quality of human motivation” (Frye 1990, s. 208-09). Jeg skal senere komme ind på Fröken Julies lighedstræk
med hævntragedien (jf. s. 228ff.).
224 Maupassant er i forordet til Pierre et Jean inde på lignende tanker, hvilket fører
ham frem til den konklusion, at talentfulde realister burde kalde sig illusionister
(Maupassant 1907, s. 12f. Se nedenfor s. 227f.). Jf. desuden Styan 1981, s. 6.
225 Som allerede påpeget er naturalismens idealisering og typificering dog ikke blot
videnskabeligt motiveret, men også polemisk vendt mod idealismens litterære
konventioner, som parodisk vendes på hovedet. Forholdet mellem tekst og videnskab er således heller ikke blot sådan, at det menneskelige drama er til for at illustrere videnskabelige love, men ofte også omvendt således, at videnskaben bruges
til at retfærdiggøre tekstens menneskelige drama – til at forsvare dets ofte ganske
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den er der naturligvis en væsentlig gradsforskel i den stilisering, der
foregår i et hhv. klassicistisk og naturalistisk kunstværk. Klassicismens virkelighedsefterligning er som nævnt tidligere ikke empirisk
funderet. Naturalismens personskildring er derimod samtidig med
at være repræsentativ i høj grad individualiseret, ligesom miljøskildringen i høj grad interesserer sig for det specifikke og partikulære,
for den empiriske detalje. Den skal blot sættes på sin rette plads, dvs.
have en klar funktion i forhold til handling, karakterskildring og motiv.
Som det fremgår af Baguley-citatet ovenfor, er der imidlertid også
problemer forbundet med at forlade den fotografiske realisme; problemer, der er lig dem klassicismens vraisemblance-begreb er behæftet med. Som Goodkin udtrykker det: ”In the end one can only believe
that something had to happen as it did; one cannot prove it. And
what one believes had to happen owes as much to one’s ethical principles and assumptions about the world as to one’s power of reasoning” (Goodkin 2005, s. 378). Dette problemkompleks illustreres fint af
Strindbergs forsøg på at gendrive Edward Brandes’ kritik af slutningens selvmord. Edward Brandes havde i et brev ladet Strindberg forstå, at han fandt selvmordet urealistisk: ”Man slaar sig ikke ihjel,
naar der ingen Fare er paafærde, og her er ingen Fare. Maaske om 5
Maaneder men ikke den Nat. Slutningen er Romantik og nødtvungen Ende paa Pjesen med Effekt”.226 Brandes’ alternative forslag har
dog ikke været en mulighed for Strindberg, eftersom det bryder med
tidens enhed, der, som vi har set, ifølge Strindberg er nødvendig for
at opnå en maksimal suggestiv (illusions)effekt. Det interessante er
dog, at Strindberg i svarbrevets forsøg på at redde sin naturalistiske
ære hverken argumenterer ud fra virkelighedseffekt eller fiktionens
indre naturalistiske logik (vraisemblance), men i overensstemmelse
med det positivistiske ’faire vrai’-begreb forsøger at begrunde selvmordet og gendrive Brandes virkelighedsopfattelse med empirisk
fakta. Efter først at have fremhævet, at det er ”ytterst sannolikt!”, at
”en greves dottor dödar sig efter tidelag och inbrottsstöld”, sætter
Strindberg således trumf på og påpeger, at hvis hun ikke straks begår selvmord, ”så bliver hon skänkmamsell på Hasselbacken, såsom
stereotype, provokerende og amoralske falds-, desillusions- og demaskeringshistorier.
226 Brev til Strindberg 28/9 1888 (Citeret efter note 5 til brev 1646 i Brev 7, 126). At
Brandes rammer et ømt punkt, kan vi indirekte finde belæg for i det tidligere citerede brev, Strindberg skriver i forbindelse med Fordringsägare (jf. note 214).
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den verkliga Julie blef!” (Brev 7, 126). I en sympatisk læsning kan
svaret tolkes, som det sandsynligvis er ment, nemlig som et argument for, at det er Brandes’ alternative forslag, hans virkelighedsopfattelse, der er ude af trit med virkeligheden. Hvis Julie venter og
dermed ophæver ’momentets’ determinerende suggestive kræfter,
som Strindberg i dramaet (og forordet) gør sig så umage med at blotlægge, vil hun netop ikke begå selvmord. Det paradoksale ved argumentet er dog, at det lige så godt kan bruges som et argument for
Brandes’ indvending. Argumentet giver ham intet empirisk verificerbart belæg for selvmordet, snarere tværtimod. Virkelighedsmodellen, Strindberg selv henviser til som Julies ophav, viser nemlig, at
selv en grevedatter ikke begår selvmord efter en affære med en tjenestekarl – en opfattelse, som tilmed kan underbygges af en af Jeans
replikker umiddelbart efter samlejet: ”Vad ni har gjort? Detsamma
som mången före er!” (153). Strindbergs svarbrev illustrerer således
fint naturalismens dilemma, ikke mindst den store (ikkefotografiske) naturalismes, nemlig at kunst sjældent, hvis overhovedet, kan være fuldt objektiv (i videnskabelig forstand), fordi den altid
vil indebære et subjektivt moment. Julie er netop ikke omtalte Emma
Rudbæk, men en kompleks fiktiv gestalt, der er et konglomarat af
inspiration fra forskellige både levende og fiktive modeller og derfor
i sidste ende et produkt af Strindbergs ideologiske og æstetiske
dagsorden.227 Som Baguley ovenfor påpegede med Céard og Brunetière har selv den store naturalismes kunstner-videnskabesmand
kontrollen over sit eksperiment, hvorfor kunstværkets sandhedsgehalt og virkelighedsillusion, som Goodkin påpeger, altid i sidste ende må forblive en trossag, der lige så meget beror på verdenssyn,
som på fornuft og sandhed. Det eneste, kunstneren kan gøre, er at
forsøge at gøre handlingen så plausibel som mulig gennem den
tekstinterne motivering. I senere breve til hhv. Edward Brandes
(04.10.1888) og Georg Brandes (04.12.1888) er det også netop den
strategi, Strindberg tyer til for at forhindre, at Edward Brandes’ ”villfarelser om Fröken Julie skola gro fast” (Brev 7, 130 og 191-92). Også
Foruden Emma Rudbæk har forskningen påpeget påvirkning fra bl.a. Siri von
Essens, J. S. Jacobsens Marie Grubbe, Madame Bovary, Skovlyst-grevinden Louise
de Frankenau, Strindberg selv og Victoria Benedictson, der jo som bekendt begik
selvmord; godt nok ikke som umiddelbar konsekvens af et seksuelt fejltrin, men
bl.a. som følge af kvindens manglende anerkendelse i tidens patriarkalske samfund og af den manglende anerkendelse i kærlighedsforholdet til Georg Brandes –
faktorer, jeg i næste afsnit skal forsøge at vise, også gør sig gældende i Julies tilfælde. Om inspirationskilderne bag Julie-gestalten se særlig Josephson 1965, s. 226ff.,
Törnqvist & Jacobs 1988, s. 19ff., Schmidt 1994, s. 34ff., og Bergholz 1972.
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den store naturalismes ’faire vrai’ afhænger altså i sidste ende af tekstens ’vraisemblance’. Dette er netop også Maupassants pointe med
at tale om realismen som illusionisme:
”Da de [naturalisterne eller realisterne] tilsigter at uddrage Filosofien af visse stadige og daglige Kendsgerninger, maa de ofte
rette paa Begivenhederne til Gunst for Sandsynligheden og paa
Bekostning af Sandheden, thi: det sande er ikke altid sandsynligt.
Hvis den realistiske Forfatter virkelig er Kunstner, vil han ikke
søge at vise os en banal fotografisk Gengivelse af Livet, men
stræbe efter at give os et mere fuldstændigt, mere gribende og
ærligere [probante] Indtryk [vision] end Virkeligheden selv. […]
Sandheden [Faire vrai] bestaar altså i at skabe en fuldstændig Illusion af det sande i Overensstemmelse med Kendsgerningernes
almindelige Logik, men uden slavisk at gengive dem i deres
rækkefølges virvar. Jeg slutter deraf, at de Realister, der har Talent, snarere burde kalde sig Illusionister” (Maupassant 1907, s.
11-13).
Den vedvarende kritik af Julies selvmords plausibilitet tyder dog på,
at Strindbergs illusionisme tilsyneladende ikke helt lykkes. Alle de
årsager, som opregnes i det teoretiske forord, og som Strindberg også
slår på i sine svarbreve til Brandes-brødrene, lykkes det tilsyneladende ikke Strindberg at fastholde for eller formidle tilstrækkeligt
overbevisende til tilskueren/læseren. Det skyldes måske, at han sætter sig mellem to stole. På den ene side vil han som den store naturalisme illustrere naturalismens deterministiske kausale love, men på
den anden side vil han også give plads til livets kompleksitet, dets
mangfoldige og dunkle årsagsforklaringer, uforklarlige tilfældigheder, modsigelser og gådefuldhed, som Maupassant netop i illusionismens navn vil bortluge fra realismen. Den komplekse handlingsmotivering, Strindberg bryster sig af, fremstår da også mere som gådefuld tolkningspluralisme eller -relativisme end som en mangfoldig
og kompleks kausal-determinisme:
”Varje händelse i livet – och det är en tämligen ny upptäckt! –
framkallas vanligen av en hel serie mer eller mindre djupt liggande motiv, men åskådaren väljer vanligen det som är för hans
omdöme det lättfattligaste, eller för hans omdömesförmågas heder mest fördelaktiga. Här begås ett självmord! Dåliga affärer! säger borgaren! – Olycklig kärlek! säger fruntimmerna. – Kroppslig
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sjukdom! den sjuke. – Krossade förhoppningar! den skeppsbrutne! Men nu kan det hända att motivet låg allestädes, eller ingenstädes, och att den avlidne dolt grundmotivet genom att framskjuta ett helt annat, som kastat bästa dager över hans minne!”
Resultatet er gådefuld dunkelhed frem for kausal klarhed. Men måske er det også i denne kompositionelle åbenhed, man skal søge Fröken Julies tilsyneladende uopslidelige styrke og fascinationskraft. Det
levner både karakterer og læser en større grad af frihed end i den
mere doktrinære og monologiske naturalisme. 228 Jeg skal senere
vende tilbage til denne problematik og udfolde denne tese nærmere
(jf. s. 277ff. nedenfor), men først skal tekstens anerkendelsesproblematik behandles. Jeg vil nærme mig problematikken via en sammenligning med den franske neoklassicistiske og den spanske guldalders
æres- og hævntragedier, som Fröken Julie har visse lighedstræk med,
og som kan hjælpe mig med at indkredse en central problematik i
Fröken Julie, som netop bringer dramaet i forbindelse med anerkendelsesperspektivet.

Fröken Julie som æres- og hævntragedie: Skyld, skam og ære
Ud over Fröken Julies formmæssige ligheder med klassicismens tragedier og konsensus omkring, at realistisk psykologisk karakterskildring er dramaets væsentligste opgave, kan der også påpeges en
række konkrete tematiske ligheder med den vel nok mest berømte
fransk-klassicistiske tragedie, Racines Phèdre. Omdrejningspunktet er
i begge dramaer en kvinde, der er i sine følelsers og drifters vold, og
det vises, hvordan hendes moralsk og socialt upassende begær fører
til indre splittelse og sammenbrud i selvforagt. For selv om Phèdre
og Julie begge er ofre for kræfter, som er stærkere end dem selv, og
Det bør i denne sammenhæng nævnes, at en lang række forskere har taget
Strindbergs parti og argumenteret for, at selvmordet er plausibelt og Brandes’ læsning for overfladisk. Argumentet er således typisk, at hendes fornedrende samleje
med Jean og momentets suggestive kræfter blot er de konkrete ydre faktorer, der
udløser selvmordet, men at de dybereliggende bevæggrunde skal findes i hendes
psykologiske konstitution, således som den er blevet formet gennem opdragelsen.
Jeg lægger mig i forlængelse af denne linje i receptionen, hvis dybdepsykologiske
perspektiv, jeg dog vil supplere med anerkendelsesteoriens social-ontologiske eller
eksistential-psykologiske perspektiv. Det betyder dog ikke, at jeg ikke mener, at
der også er et vist mål af melodramatisk effektjageri i slutningen. Det er der naturligvis.
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som har skæbnens og nødvendighedens ubønhørlige styrke, er de
alligevel fulde af skyldfølelse og anger, betragter deres begær som
forbryderisk og ender med at begå selvmord for at redde deres ære. I
Phèdres moralske og skyldbetyngede anger og selvpineri ses dog
også, midt i den græske oldtid, det kristne syndsbegreb, der ikke blot
er fremmed for den antikke helt, men også for den a-kristne Julie (jf.
84 og 187, og Hertel 1985, s. 301). I forordet hævder Strindberg således også, at naturalisten med Gud har slettet skylden (106). Han
tilføjer dog:
”men handlingens följder, straff, fängelse, eller fruktan därför,
kan han icke stryka, av den enkla grund att de kvarstå, antingen
han ger decharge eller icke, ty de förfördelade medmänniskorna
äro icke så beskedliga som de icke förfördelade, utanför stående
kunna vara det för gott pris, och även om fadren av tvingande
skäl inställde revanschen, skulle dottren hämnas på sig själv såsom hon gör här, av denna medfödda eller förvärvade äreskänsla
som de högre klasserna taga i arv – varifrån? Från barbariet, från
ariska urhemmet, från Medeltidens chevalerie” (106).
Den sociale straf eller intersubjektive hævn og den socialt betingede
skyld- og skamfølelse bliver m.a.o. tilbage selv i en gudløs verden.
Dette gælder, som det fremgår af Julies refleksioner i slutningen af
dramaet, selv i naturalismens verden, hvor ikke blot Gud, men også
den frie vilje og dermed personlig skyld er anfægtet af arv- og miljødeterminismen:229
”Vems är skulden till vad som skett? Min fars, min mors, mitt
eget! Mitt eget? Jag har ju intet eget? Jag har inte en tanke som jag
inte fått av min far, inte en passion som jag inte fått av min mor,
och det sista – det där om att alla mänskor äro lika – det fick jag
av honom, min trolovade – som jag därför kallar usling! Hur kan
det vara mitt eget fel? Skjuta skulden på Jesus, som Kristin gjorde
– nej, det är jag för stolt till och för klok – tack vare min fars lär-

At Strindberg heller ikke selv formåede at slette skyldfølelsen fremgår af et brev,
Strindberg skriver til Ola Hansson d. 19/2 1889: ”Eget med skuldkänslan! Vi vräkte
Jesus som bar vår skuld och vi fingera determinismen = skuldlösheten. Hvilket var
det största skälmstycket” (Brev 7, 248). Dette kan også ses som en af årsagerne til
tekstens identifikation med Julie i slutningen (jf. s 259f. nedenfor).
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domar […] Vems är felet? – Vad rör det oss vems felet är; det är
ändå jag som får bära skulden! bära följderna!” (187).230
Skyld- og skamfølelsen, som Julie ikke kan undslå sig, og som hun
nødvendigvis må bære, skyldes, som det så ofte er tilfældet hos
Strindberg, og som det også fremgår af både forordets og Julies egen
henvisning til æresbegrebet, at hun som socialt konstitueret individ
er udleveret til de andres blikke og domme, underlagt sit miljøs sociale normer og domme. Den feudal-patriarkalske kulturs normer, som
Julie er underlagt, er dog naturligvis påvirket af kristendommens
drifts- og kropsforskrækkelse. En rest af det kristne syndsbegreb
dukker da også op umiddelbart før selvmordet (189), hvor Julie
angstfyldt vender tilbage til Kristins kristne moralisme og dommedagstanker, som hun ellers først stolt har afvist (184-85 og 187). Når
dette er sagt, må det imidlertid fastslås, at skyldfølelsen i modsætning til Phèdres primært religiøst betingede indre skyld er en social
betinget skamfølelse, der hænger sammen med Fröken Julies adelige
æresfølelse.231 Når Julie i en replik kort efter det ovenfor citerede udbrud om skyld beder Jean om at befale hende at begå selvmord, hedder det således også: ”rädda min ära, rädda hans [farens] namn!”
(188). Æresfølelsen og de andres blikkes centrale betydning for selvmordet ses også i forbindelse med Julies første anagnorisis:232
”Tror ni att jag vill låta folket peka finger åt mig; tänker ni att jag

At Julie afviser sin skyld, afviser at katastrofen er en følge af egne handlinger, er
helt i overensstemmelse med mange græske tragedier. Som Eagleton demonstrerer, er det en udbredt myte i den konservative, liberal-humanistiske og kristne
tragedieteori, at der i den antikke tragedie er en tro på et frit subjekt og en ultimativ moralsk verdensorden, hvor lidelse ikke pådrages uforskyldt, men netop skyldes en moralsk brist i personens karakter (harmatia). Som det fremgår af citatet fra
Fröken Julie, og som jeg senere skal komme nærmere ind på, forhindrer afvisningen
af egen skyld dog ikke Julie – ligesom i øvrigt heller ikke mange græske helte – i til
sidst alligevel at tage sin skæbne på sig i en resigneret, men stolt og ophøjet tragisk
gestus (jf. s. 249ff. nedenfor).
231Først i senforfatterskabet kommer den metafysisk betingede skyldfølelse til at stå
centralt, som det bl.a. fremgår af Advents og Brott och Brotts fællestitel, Vid högre
rätt. Det er særlig Stockemströms fortjeneste at have fremhævet skyldfølelsens
centrale betydning i post-inferno-forfatterskabet (Stockenström 1972). Det betyder
dog ikke, at den sociale skamfølelse og de sociale konflikter ikke fortsat spiller en
rolle, ligesom den kristne skyldfølelses centrale plads i Phèdre heller ikke betyder,
at det sociale æresbegreb ikke spiller en rolle.
232 Andre eksempler på den andens bliks handlingsdeterminerende betydning er s.
138, 144, 150, 169, 176 og 178-79.
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kan se min far i ansiktet efter detta? Nej! För mig bort härifrån:
från förnedringen, och vanäran! – O, vad har jag gjort, min Gud,
min Gud! […] Och nu föraktar ni mig! – Jag faller, jag faller!”
(153).
I den forstand ligger Fröken Julie nærmere Corneilles Le Cid, hvor det
feudale æresbegreb og slægtspligten ligeledes spiller en mere afgørende rolle i den tragiske konflikt end hos Racine – en tematik Corneille arver fra den spanske guldalders æres- og hævntragedier (Lope de Vega og Calderón), der ligeledes handler om sammenstødet
mellem begær, drift, kærlighed og selvhævdelse på den ene side og
ære, viljesstolthed, pligt og slægt på den anden.233 Hvor Phèdre altså
pga. det kristne syndsbegrebs centrale plads først og fremmest
skildrer en religiøst betinget indre moralsk konflikt, så er konflikten
pga. det feudale æresbegrebs centrale plads hos Corneille og Strindberg i langt højere grad intersubjektiv og social, ligesom også den indre
konflikt er socialpsykologisk, ikke religiøst, funderet. I Le Cid skyldes
den intersubjektive sociale konflikt således, at tragedien er en hævntragedie efter spansk forbillede, og at den derfor – foruden at skildre,
hvordan protagonisterne sønderrives af den indre konflikt mellem
drift og ære/pligt – fokuserer på de intersubjektive sociale konflikter,
der udløses af æreskodeksets krav om at hævne ærekrænkelser.234
Selv om Fröken Julie ikke umiddelbart fremtræder som en hævntragedie, indtager hævnen dog, som jeg i de følgende afsnit skal vise, på
flere måder en central plads i de intersubjektive anerkendelseskonflikter, og som hos Corneille, de Vega og Calderón er hævnen forbundet med individets æresfølelse, der igen er nært forbundet med
behovet for anerkendelse.

Et typisk klimaks i den spanske hævntragedie er tilintetgørelsen af den utro eller
blot formodede utro kone for at redde mandens ære. Andre æreskrænkende handlinger, der fører til blodig konflikt og krav om æresoprejsende hævn, er blodblanding på tværs af race, religion eller klasse (Greer 2005, s. 359ff.).
234 Le Cid opfattes ofte som startskuddet til den franske klassicisme, men samtidig
også som et overgangsværk, der stadigvæk har mange reminiscenser fra den handlingsorienterede spanske hævntragedie. (På et formmæssigt plan er Fröken Julie
altså med sin stramme komposition tættere på Racine). I overensstemmelse med
den franske klassicisme har Corneille dog større fokus på den psykologiske karakterskildring, på den indre konflikt. Jf. Hertel 1985, s. 297, Goodkin 2005, s. 388f. og
Greenberg 2005, s. 395f.
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Jeans anerkendelseskamp. Ære, ressentiment og hævn
Set fra Jeans perspektiv er den seksuelle og sociale magtkamp således delvis drevet af Jeans begær efter at hævne de sociale ydmygelser, han som underklasse har været udsat for og igen i flirten må lade
sig udsætte for af Julie; ydmygelser, der for en selvbevidst og social
forfængelig karakter som Jean må virke ærekrænkende (132 og 13839). Forførelsen er dog naturligvis ikke blot betinget af et destruktivt
hævnbegær, dvs. tænkt som et fornedrende ’sjælemord’, men er også
mere positivt drevet af hans sociale ambitioner og forfængelighed, af
den mulighed for social opstigning og den dermed følgende sociale
prestige, han øjner i forholdet (135 og 149f.). Når denne illusion brister, og han til sidst tilskynder hende til at begå selvmord, drives han
heller ikke blot af hævnbegær, men også af socialt overlevelsesinstinkt, af angst for at miste sin sociale position på herregården. Den
sadistiske nydelse ved at besudle hende – ved at fremhæve, at hun
nu står under ham, at han har bedre smag end hende, at hun har opført sig mere råt og dyrisk end nogen af hans stand nogensinde ville
gøre, at høgen har vist sig blot at være grå på ryggen etc. – er dog
umiskendelig og peger mod begæret efter æresoprejsende hævn.
Hævnen, forførelsens ’sjælemord’, er dog ikke som i den spanske
hævntragedie og Le Cid dikteret af et kulturelt ekspliciteret og moralsk forpligtende aristokratisk æreskodeks, men, som man ser, på et
delvis ubevidst plan drevet af Jeans sociale ressentiments- og mindreværdsfølelser. Disse ressentimentsfølelser må dog alligevel forbindes med æresbegrebet, hvorfor det også er misvisende, når
Strindberg i forordet hævder, at blot den adelige Julie er i besiddelse
af æresfølelse. Min tese er nemlig, at Fröken Julies intersubjektive konflikt, den sociale og seksuelle magtkamp, kan betragtes som en hegelsk anerkendelseskamp på liv og død, og som det fremgår af Hegels anerkendelsesdialektik, har anerkendelseskampen netop sin rod
i en social-eksistentiel æresfølelse, som eksisterer i enhver selvbevidsthed, og som skyldes, at selvbevidstheden har brug for den andens anerkendelse for at få bekræftet sin selvidentitet, sin selvopfattelse (jf. også Honneth 2003a, s. 40f.). Det adelige eller ridderlige
æresbegreb, som giver sig udslag i duellen eller harakiri, er m.a.o.
blot konkrete historiske og institutionelle manifestationer af det social-eksistentielle anerkendelsesbegreb. Også anerkendelseskampen er
en æreskamp.

233
Fröken Julie
_____________________________________________________________
Relationen mellem det feudale æresbegreb og Hegels anerkendelsesbegreb har flere gange været genstand for refleksioner blandt anerkendelsesteoretikere. Hans Georg Gadamer og Ludwig Siep berører
det flygtigt, mens det mere indgående diskuteres af Charles Taylor,
Axel Honneth og Rasmus Willig (Gadamer 1973, s. 230; Siep 1979, s.
262f.; Taylor 1994, s. 26ff. og 44ff.; Honneth 2003a, s. 40f. og 165ff.; og
Willig 2006, s.19ff.). Ifølge de tre sidstnævnte fører afhierarkiseringen, demokratiseringen og individualiseringen af samfundet således
til, at det feudale æresbegreb, der baserer sig på standstilhørsforhold
og dermed også på, at ikke alle er i besiddelse af ære, afløses af et
universalistisk, egalitært og individualistisk moderne anerkendelsesbegreb. Det standsmæssige æresbegreb baner sig så at sige vej ind
i det moderne anerkendelsesbegreb, hvor begrebet ’ære’ får universel
betydning i begrebet ’(menneskelig) værdighed’ og individuel betydning i begrebet ’(personlig) integritet’ (Honneth 2003a, s. 202 og
204. Honneths begreb integritet svarer nogenlunde til Taylors autenticitetsbegreb). Andre begreber, der i stigende grad afløser begrebet
ære, er prestige, anseelse, status og respekt. Disse alternative begreber tages netop i brug for at markere, at social værdsættelse ikke
længere som i begrebet ’ære’ er knyttet til standsspecifikke former
for livsførelse og dermed noget, der er prædisponeret og determineret af standstilhørsforhold, men at den gives på baggrund af individets evner, præstationer og særegenheder. Social anseelse er m.a.o.
ikke længere en socialhistorisk standsmæssig størrelse, men en
livshistorisk individueret størrelse. Hermed bliver den intersubjektive anerkendelse dog også mere central. Hvor ære og anerkendelse
før var noget, der på forhånd var givet nogle og fraholdt andre, bliver anerkendelse i takt med afhierarkiseringen og individualiseringen pludselig noget, man skal tilkæmpe sig. Som Taylor præcist udtrykker det:
“Of course, the point is not that this dependence on others arose
with the age of authenticity. A form of dependence was always
there. The socially derived identity was by its very nature dependent on society. But in the earlier age recognition never arose
as a problem. General recognition was built into the socially derived identity by virtue of the very fact that it was based on social categories that everyone took for granted. Yet inwardly derived, personal, original identity doesn’t enjoy this recognition a
priori. It has to win it through exchange, and the attempt can fail.
What has come about with the modern age is not the need for

234
Fröken Julie
_____________________________________________________________
recognition but the conditions in which the attempt to be recognized can fail. That is why the need is now acknowledged for the
first time” (Taylor 1994, s. 34-35).
Samtidig med at modernitetens frisættelse skaber muligheder for
individet, skabes der altså også en identitetsmæssig usikkerhed. Det
er på baggrund af disse historiske omvæltningen, vi kan forstå Jeans
intense begær efter social status og anerkendelse som ligeværdigt
eller rettere højerestående individ, og hvorfor Julie ikke tilfredsstilles
af den sociale anseelse, hun nyder i kraft af sin stand, men stræber
efter en ligeværdig intersubjektiv anerkendelsesrelation, hvor hun
anerkendes som individ (herom i næste afsnit).
Hvis vi ser dramaets intersubjektive sociale og seksuelle konflikt som
en hegelsk anerkendelseskamp, kan Jean i første del betragtes som
slaven, der for at redde sit materielle liv i hvert fald udadtil må give
køb på sin ære og underkaste sig ’herreinden’ og hendes luner. Som
hos Hegels slave går selvopholdelsen forud for selvhævdelsen, der,
hvor den finder sted, må søge i ly bag tjenermasken (jf. 246ff. nedenfor). Indadtil er æresfølelsen dog intakt, hvilket netop udløser ressentiments- og hævnfølelserne, der skal sikre ham æresoprejsning.235
Jeans ressentiment og hævnbegær er altså blot et negativt udslag af
anerkendelsesbegæret, som mere direkte manifesterer sig i hans sociale forfængelighed og ambitioner. Hans sadistiske hævnbegær er
dog også udtryk for, at han tænker anerkendelsen inden for herreslave-logikken, hvor én altid er oppe og en anden nede og en gensidig og ligeværdig anerkendelse derfor udelukket. I første del insisterer han således konstant på at opretholde herre-tjener relationen og i
anden del på, at han nu står over hende (150, 154, 158-59 og 166).236

På et mere overordnet plan kan man sige, at Jean ligesom Hegels slave gennem
arbejdet er nået frem til indsigt i sit eget værd, i at han er sin herre overlegen, ligesom omvendt både Julies lediggængeri og status som ’herreinde’ blot øger hendes
afhængighed af ’slaven’, ikke blot i konkret materiel forstand, men, hvilket i denne
sammenhæng er mere interessant, også i eksistentiel. Hegels pointe er nemlig, at
herren i kraft af, at han ikke arbejder, ikke oplever at se sin subjektivitet, sin frihed,
sat igennem i den ydre verden, og derfor i endnu højere grad er henvist til den
andens anerkendelse for at få en bekræftelse af sin subjektivitet. Desuden er herren
afhængig af slavens anerkendelse i den forstand, at han jo for at være herre nødvendigvis må være herre for nogen. Som vi senere skal se, kan dette også forklare
hendes kotteri (jf. note 282).
236 Som vi senere skal se, kan hans insisteren på herre-tjener-relationen dog også
delvis tolkes som taktisk motiveret (jf. s. 298ff.).
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Som det fremgår af hans drøm, er Julie også blot springbræt til den
første gren, der skal bringe ham op i toppen af træet og ”plundra
fågelbot” (135). Den anerkendelse, han gennem forførelsen vil opnå,
er dog derfor ikke meget værd. For det første fordi anerkendelsen
ikke kommer fra en fri selvbevidsthed, men er aftvunget hende gennem list og magt – gennem udspekuleret rollespil. For det andet fordi den, han skulle have opnået anerkendelse fra, ifølge hans herreslave-logik, der er præget af miljøets feudal-patriarkalske ideologi,
ikke længere har nogen værdi, men faktisk har vist sig mindre anerkendelsesværdig end dem fra hans egen stand (157). Jeans sadomasochistiske herre-slave-logik fører da også anerkendelseskampen ud i
sin yderste konsekvens, den ene parts død. Den anden, hvorfra Jean
skulle have opnået anerkendelsen, eksisterer således ikke længere.
Hegelsk udtrykt kan man sige, at han gennem forførelsen blot opnår
begærets flygtige ’selvfølelse’ – ikke anerkendelsens ’sande selvvished’ (”Wahrheit der Gewißheit seiner Selbst”). Derfor er Jean heller
ikke i slutningen nået et skridt nærmere den første gren, Julie skulle
have været springbræt til. Han fremstår således for Julie som det usle
dyr, han ellers så inderligt længes efter at anerkendes som mere end
(141, 159 og 164). Ja, selv Kristin afviser til Jeans skuffelse at anerkende ham for hans erobring (172-73). Sagt med andre ord: Fordi
Jean blot vil benytte hende som middel til social opstigen og med sin
maskuline magt aftvinge hende anerkendelsen, opnår han ikke nogen genuin bekræftelse af sin selvbevidsthed og frihed, hvorfor han
også i slutningens konfrontation med greven er lige så underdanig,
usikker og angst som altid.

Julies (revolutionære) romantiske anerkendelsesbegær
Også set fra Julies perspektiv kan den intersubjektive magtkamp, der
udspiller sig i forførelsesspillet og dets efterspil, betragtes som en
anerkendelseskamp. I det følgende skal jeg således argumentere for,
at Julies seksuelle begær ligesom Jeans er udtryk for et anerkendelsesbegær, men tesen er, at Julies begær modsat Jeans sadistiske
hævnbegær og herre-slave-logik dybest set er udtryk for en længsel
efter at bryde ud af herre-slave-forholdets eksistentielt utilfredsstillende anerkendelsesrelation.237 Af afgørende betydning for denne
Når jeg siger ’dybest set’, er det ikke for at installere min eksistentielle og socialantropologiske tolkning af hendes begær som final, som den ’egentlige’ og dybeste, men blot for at understrege, at Julie i min tolkning langt fra selv er fuldt bevidst
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tolkning er Julies drøm, der da også i teksten fremstår som en nøglepassage, der i kraft af sin åbenbare symbolik og den stiliserede kontrastopstilling med Jeans drøm bryder med stykkets naturalistiske
hverdagsdialog og gives eksistentiel tyngde. Af drømmen fremgår
det, at hun som aristokratisk kvinde føler sig isoleret, ensom og ufri –
fikseret på en ophøjet piedestal – og at hun længes efter at falde og
dermed undslippe de blikke, der fikserer hende i en position og identitet, som hun hverken rigtig kan eller ønsker at identificere sig med.
Men også hendes romantiske drømme om en klassetranscenderende
kærlighed samt hendes gentagne forsøg på at bryde ud af herskerollen og etablere et jævnbyrdigt intersubjektivt forhold kan tolkes som
en godt nok halvvejs ubevidst eller uerkendt eksistentiel længsel efter at indgå i en ligeværdig og gensidig anerkendelsesrelation, hvor
hun kan opnå en genuin anerkendelse som individ og ikke som ’fröken Julie’, dvs. hverken som grevedatter (herreinde) eller ’ophøjet’
kvinde (uskyldig madonna) (jf. 125, 130-31, 134-35, 139, 145, 149-51,
155, 160-61 og 187). Jeg skal nedenfor vende tilbage til og kommentere flere af de her angivne steder, der ikke alle entydigt peger mod et
begær efter at etablere en genuin gensidig anerkendelsesrelation.
Julies begær er nemlig i overensstemmelse med hele hendes person
sammensat og komplekst og åbner derfor op for mange tolkningesmuligheder. Ligesom vi skal se, det er tilfældet med den intenderede naturalistiske læsning, fremstår heller ikke anerkendelsesperspektivet rent og entydigt, fordi protagonisterne og deres replikker i
udpræget grad er situationelt determinerede og dialogiserede (jf.
særlig s. 277ff. nedenfor). Min anerkendelseslæsning udelukker dog
heller ikke, at der i situationen også er et moment af leg og rollespil,
hvor lighedsdiskursen indgår som del af et pirrende forførelses- og
magtspil eller ligefrem som retorisk smørremiddel til realisering af
seksuelt lyst (Jean forsøger jo netop at trække sig med henvisning til
social forskel).238 Lighedsdiskursens mange og forskelligeartede udtryk sammenholdt med drømmens uanfægtede eksistentielle tyngde
samt den friheds- og lighedskamp, Julie i kraft af morens kønskamp
er blevet en del af, gør det imidlertid muligt og rimeligt at fastholde,

om begærets ’dybere’ drivkraft. Dertil er hun alt for meget præget af forældrenes
kønskamp og hendes aristokratiske miljø.
238 I et baguleysk perspektiv, der uden tvivl er tæt på Strindbergs egne intentioner
med teksten, kan Julies romantiske kærlighedsdrømme og lighedslængsel også
udlægges som den naturalistiske forfatters parodiske og ironiske udstilling af romantikkens idealistiske ævl og naive drømme, der tilsyneladende ikke blot præger
den sysselløse overklassekvinde, men også Julies forlovede (187).
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at der bag det situationelle og delvis taktisk betonede forførelses- og
magtspil også kan ligge et dybere eksistentielt lag, et revolutionært
romantisk friheds- og anerkendelsesbegær. Min læsning har på dette
punkt en vis lighed med Alice Templetons feministiske læsning af
Julies seksuelle begær som et revolutionært romantisk friheds- og
lighedsbegær, der stræber efter at ophæve klasse- og kønsforskellene
og den segregation og undertrykkelse, der ligger heri (Templeton
1990). Men i modsætning til Templeton, der lægger vægten på de
social- og kønspolitiske aspekter af Julies revolutionære begær og
derfor også kommer til at overbetone det intentionelle og aktive i
Julies begær og handlinger, vil jeg hellere betone det revolutionære
begærs eksistentielle rødder og drivkraft. Dette giver nemlig i højere
grad mulighed for også at fastholde ubevidste eller uerkendte intentioner i Julies begær og handlinger og dermed også deres sammensathed og modsætningsfyldthed.239 Julie er mere naiv romantisk
drømmer end bevidst social oprører, om end den kønspolitiske dimension naturligvis spiller en rolle i og med, at hun er blevet en del
af forældrenes kønskamp, hvad enten hun nu ønsker at være det eller ej. I min læsning er denne dimension af begæret dog langt hen ad
vejen ubevidst og desuden underordnet det eksistentielle anerkendelsesbegær. I modsætning til det naturalistiske perspektiv, Jean og
forordsforfatteren abonnerer på, tager min eksistentielle og socialantropologiske læsning dog den, som det viser sig, naive romantiske
længsel mere alvorligt. Meget lig Templetons feministiske pointe er
min hegel-sartreske pointe nemlig, at det er en forsimpling af stykket
og en misogyn vulgarisering af Julie at reducere hendes begær til ren
romantisk sværmeri eller til ren fysiologisk, ubevidst og ukontrolabel
drift, således som Jean (og Kristin) gør, og således som Strindberg
gør i forordet. I modsætning til den naturalistiske begærsforståelse
bygger min læsning på en alternativ hegeliansk og filosofisk begærsforståelse, som Judith Butler beskriver således i Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France:

Min læsning homogeniserer m.a.o. i mindre grad end Templetons Julies begær
og giver i højere grad plads til dets sadomasochistiske og situationsbestemte taktiske aspekter. Som påpeget i indledningen og igen ovenfor gør jeg da heller ikke
krav på, at min tolkning er den eneste gyldige, men blot at det er en givtig aktualiserende læsning, som systematisk lader sig udfolde og begrunde i teksten selv, og
som får nye aspekter frem i Julies komplekse karakter og i tekstens intersubjektive
problematik.
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”Over and against a naturalistic understanding of desires as brute
and random facts of psychic existence, this model of desire vindicates particular affects as potential bearers of truth, rife with philosophical significance. When desires appear in their random or
arbitrary form, they call then to be decoded and deciphered […].
In other words, the immediacy of desire proves to be always already mediated, and we are always much more intelligent in the
moment of desire than we immediately know ourselves to be. In
the ostensibly prerational experience of desiring some feature of
the wold, we are always already interpreting that world, making
philosophical motions, expressing ourselves as philosophical beings” (Butler 1987, s. 2-3).
Sartre, som Butler da også ser som en del af den hegelske tradition,
understreger således såvel i sin ’eksistentielle psykoanalyse’ som i
analysen af kærlighed og seksuelt begær og deres udartning i sadisme, masochisme og had, at den psyko-fysiologiske side af vores begær er sekundær i forhold til de fundamentale eksistentialontologiske attituder, som de konkrete begær er udtryk for eller manifestationer af (Sartre 1992, s. 471ff., 498f. og 712ff.). I forlængelse af
Sartres hegelske begærsforståelse er min tese således, at Julies forskellige begær – herunder hendes sadisme og masochistiske dødsdrift – kan ses som forskellige manifestationer af et grundlæggende
eksistential-ontologisk eller socialantropologisk anerkendelses- og
frihedsbegær; et revolutionært romantisk begær, som hjælpes på vej
af dramaets henlæggelse til midsommerfesten, hvor herrerinde og
tjener på karnevalistisk vis tillades at ophæve standsforskellen og
feste sammen.
Pga. sin opvækst og begærets delvis ubevidste karakter forfalder Julie dog nemt til at føre kønskamp og dermed til en sadomasochistisk
herre-slave-attitude. Den sadistiske herre-attitude, Julie ind imellem
indtager over for Jean allerede i første dels flirt, kan dog for det meste udlægges som en social rolle, hun tvinges ind i af Jean eller af situationen snarere end et udtryk for herreindens begær efter at bekræftes som herreinde (fx 124-25 og 130-32. Jf desuden s. 246f. nedenfor). At Jean tvinger Julie ind i herskerollen ved selv at spille slaverollen, ændrer dog ikke ved hendes begær, snarere tværtimod. Som
Templeton noterer: ”Although his servility thwarts her desire to relate on a human rather than a class level, his show of cultivation renders the arbitrariness of class structure even more clear, and so en-
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courages Julie’s pursuit” (Templeton 1990, s. 474. Jf. Fröken Julie 154155).240 Desuden er hendes magt afmægtig, dels fordi hendes sociale
magt ikke har nogen legitimitet i intimsfæren og derfor ikke kan
skaffe hende det, hun begærer, dels fordi den anerkendelse, hun med
magt aftvinger den anden, intet er værd, som Hegels herre-slavedialektik demonstrerer, og som Julies drøm viser, hun i det mindste
på et ubevidst plan er bevidst om. Julies sadistiske herreattitude, som
også ses i forholdet til den forlovede, og som for alvor kommer frem
i dramaets anden del, kan da også tolkes som en forvrænget eller
pervateret form af anerkendelses- og lighedsbegæret: som det negative udtryk for manglende anerkendelse; hævn for den patriarkalske
kulturs manglende anerkendelse af kvindens ligeværd (163). Man
kan med Sartre sige, at hendes seksuelle begær slår om i sadisme
som reaktion på det umulige i det seksuelle begærs anerkendelsesstræben. Julies pendling mellem attituderne seksuelt begær, sadisme,
kærlighed, masochisme og had passer i det hele taget fint med Sartres analyse af vores konkrete forhold til anden. Som påpeget i Sartrekapitlet er disse attituder ifølge Sartre udtryk for subjektets forskellige forsøg på at komme overens med den andens blik og sin kropslige
i-sig-væren og derigennem opnå anerkendelse af sin selvbevidsthed
og frihed (sin for-sig-væren). At attituderne konstant slår om i hinanden er således et resultat af, at alle forsøg viser sig frugtesløse. Også Jean kan siges at indtage forskellige af de sartreske attituder. I første del forsøger han således som i kærlighedsattituden at gøre sig til
et attraktivt objekt for Julies blik og dermed forføre hendes frihed til
at vælge ham som en absolut værdi, eller han forsøger som i det seksuelle begær at vække hendes begær og dermed fange hendes frihed
i kroppen, som kan tages i besiddelse (fx 127f. og 140f.). Endelig slår
han om i en sadistisk attitude, når disse forsøg mislykkes (153ff.). Det
seksuelle begær og kærlighedsattituden virker dog i modsætning til
hos Julie klart mere som bevidst kalkulerede strategiske positioner
end som udtryk for en oprigtig længsel efter at nå frem til en gensidig anerkendelse. I den forstand illustrerer Jean dog fint Sartres negative anerkendelsestænkning. Sartre argumenterer jo netop for, at
det seksuelle begær og kærlighedsattituten er selvundergravende og
selvmodsigende, fordi forholdet til den anden altid viser sig at være
instrumentelt eller objektiverende og en genuin, dvs. ligeværdig og

Jf. også Thomas Bredsdorffs fine analyse af, hvordan Jean udnytter de sociale
roller i magtspillet mellem dem (Bredsdorff 1998. Jf. desuden Schmidt 1994, s. 19f).
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gensidig, anerkendelse derfor umulig. Således også Julies begær efter
Jean.

Anerkendelsesbegærets negative manifestation. Kønskamp, hævn
og ære
Fokuserer vi på kønskampmotivet og dermed på det negative udslag
af Julies anerkendelsesbegær, kan vi også komme frem til en anden
måde, hvorpå hævn og ære spiller en rolle i dramaets intersubjektive
konflikter og tragiske katastrofe. I dette perspektiv kan Julies seksuelle begær nemlig også ses som et sadomasochistisk begær drevet af
et ubevidst ønske om at hævne sig på sin patriarkalske far ved at
vanære ham og slægtsnavnet.241 I slutningen taler hun således om, at
hun uden at have mærket det vist har hadet ham, fordi han har opdraget hende til foragt for sit eget køn, til halv-kvinde og halv-mand
(187). Og hun konstaterer, at det er moderen, der nu gennem hende
hævnes på den patriarkalske far (186). I denne optik er den afgørende intersubjektive konflikt for Julie altså ikke mellem hende og Jean –
i denne relation søger hun, som jeg forsøger at argumentere for, dybest set en genuin anerkendelse som individ og derved at bryde ud
af den feudale og patriarkalske kulturs asymmetriske anerkendelsesrelationer, der ikke tilfredsstiller hende – men mellem hende og faren
og den feudal-patriarkalske orden, han inkarnerer. Og i denne konflikt, i dette perspektiv, må forholdet til Jean tillige opfattes som en
måde at hævne sig på faren og den feudal-patriarkalske kultur for
deres manglende anerkendelse af hendes individualitet og ligeværd
som kvinde, for deres krænkelse af hendes og morens selvbevidsthed
og frie selvudfoldelsesmuligheder.242 Julies handling er altså i dette
perspektiv også endnu en runde i forældrenes kønskamp, der helt i
tråd med min tolkning beskrives som en anerkendelseskamp med
gentagne ærekrænkende sociale ydmygelser og efterfølgende hævnakter (160f.).

Det sadistiske element ligger i hævndriften rettet mod faren, og det masochistiske i, at det seksuelle begær samtidig er et begær efter at fornedre og tilintetgøre
det selv, som pga. den manglende anerkendelse ikke kan gives værdi (jf. hendes
drøms dødsdrift og nihilisme).
242 Først i andel del, da det illusoriske i hendes anerkendelsesbegær går op for hende, og Jean viser sig også at repræsentere den feudal-patriarkalske kulturs syn på
køn, klasse og seksualiatet, slår hendes seksuelle begær og kærlighedsbegær for
alvor over i sadisme også i forhold til Jean. Herom straks.
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At en ærekrænkelse af en forælder hævnes af barnet, er et klassisk
topos i hævntragedien, som altså i denne optik videreføres i Fröken
Julie i en opdateret naturalistisk udgave, hvor hævnen foregår på et
delvist ubevidst plan gennem arvens og miljøets determinerende
love. I kraft af at konflikten mellem moderen og faderen er en kamp
mellem en matriarkalsk og patriarkalsk verdensorden, kan tankerne
ledes mod Aischylos’ klassiske hævntragedie Orestien, der i kraft af
en artikel af Paul Lafargue var direkte inspirationskilde til Strindbergs forrige kønskampdrama, Fadren (jf. Lamm 1924, 278f.). Ligesom i Orestien hersker hævnlogikkens tilsyneladende uophævelige
dialektik således også i Fröken Julie.243 En forskel mellem Orestien og
Fröken Julie er naturligvis, at Orestien primært er et metafysisk og politisk drama, mens Fröken Julie primært er psykologisk og eksistentielt (om end kønskampproblematikken og den programmatiske naturalisme også giver det en politisk-ideologisk dimension). Orestiens
metafysisk forankrede juridiske og sociokulturelle hævnlove afløses
derfor i Fröken Julie af naturalismens psyko-fysiologiske og sociobiologiske eller, som jeg forsøger at argumentere for, af anerkendelsens eksistential-ontologiske og socialantropologiske forankrede
hævnlove.244 En anden forskel er, at der modsat Orestien ikke i sidste
ende opnås nogen forsonende syntese i Fröken Julie, hvor herre-slavedialektikkens infernalske hævnlogik hersker – kulminererende i Julies (selv)mord og dermed slægtens ekstinktion. I den forstand er Fröken Julie mere i overensstemmelse med den spanske hævntragedie,
hvor der heller ikke sker en forsonende ophævning af ærekodeksets
hævnkrav, der eksekveres med blodig konsekvens. I den spanske
hævntragedie er dénouementets atmosfære således ligesom i Fröken
Julie brutal og blodig. Her tilintetgøres ofte ikke blot det ærekrænFor at høste ære og anerkendelse i krigen mod Troja, dvs. for sin egen prestiges
skyld, ofrer Agamemnon sin datter Iphigenia – en krænkelse og hybris-handling,
som må hævnes af Klytaimestra og Artemis. Klytaimestras æreoprejsende hævndrab kræver dog sønnen Orestes hævndrab på moderen, der igen må hævnes af
erinyerne.
244 Jeg kommer senere nærmere ind på ligheder og forskelle mellem Strindbergs
naturalistiske og mit socialantropologiske perspektiv (jf. s. 253f. nedenfor). Som det
indirekte fremgår af noten ovenfor, spiller anerkendelsesproblematikken dog også
en vis rolle i Orestien. Det skyldes, at det politiske og eksistentielle er nært forbundne størrelser i græsk tænkning, hvor individet, ligesom hos Strindberg, i udpræget grad er socialt konstitueret og politisk forankret. Den græske tragedie er i
det hele taget ligesom Strindberg optaget af den sociale verdens anerkendelsesrelationer og -konflikter (jf. Elliot 1987 og 1993, Williams 1992, s. 200ff., Markell 2003,
kap. 3 og 4, og Dahl 2006, der alle behandler Hegels anderkendelsesbegrebs relation til den græske tragedie).
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kende individ, typisk den utro eller blot formodede utro kone, men
også husholdningens dyr og tjenestefolk (Greer 2005, s. 357. Jf. halshugningen af Julies fugl. Mere om faren/Jean som hævner i spansk
stil straks).
Det bør måske præciseres, at mine forskellige og tilsyneladende indbyrdes selvmodsigende udlægninger af Julies seksuelle begær må ses
som en naturlig konsekvens af, at Julie, som Strindberg påpeger i
forordet, er en sammensat og kompleks karakter, hvis handlinger
derfor også er drevet af en række forskellige motiver. I min udlægning er hun således på en og samme gang styret af et (revolutionært)
romantisk anerkendelsesbegær (i forholdet til Jean), et sadistisk
hævnbegær (i forholdet til faderen og den feudal-patriarkalske kultur, han repræsenterer) og en masochistisk dødsdrift (i forholdet til
det selv, som pga. mangel på anerkendelse ikke kan legitimeres).245
Disse modsatrettede drivkræfter er dog blot tilsyneladende uforenelige og selvmodsigende. Der er fx således en nær forbindelse mellem
anerkendelsesbegæret og det sadistiske hævnbegær i og med, at anerkendelsesbegæret er revolutionært og derfor nødvendigvis må implicere et oprør mod nogen (hvad enten det nu er bevidst eller ubevidst), og mellem det sadistiske hævnbegær og den masochistiske
dødsdrift i og med, at der i hadet til og oprøret mod faren også ligger
en god del selvhad og dermed en trang til selvfornedrelse. Som det
er fremgået, er min overordnede tese da også, at hendes sadistiske
hævnbegær og masochistiske dødsdrift kan ses som negative reaktioner på det umulige i anerkendelsens friheds- og lighedsbegær, der
altså i mit socialantropologiske anerkendelsesperspektiv er den
grundlæggende drivkraft hos Julie. Det er således også først i konfrontationen med den andens blik – først og fremmest repræsenteret
af Jean, der helt fra starten indtager og gennem hele dramaet fastholder den patriarkalske og feudale kulturs naturalistiske syn på køn,
seksualitet og langt hen ad vejen også på klasse (i denne forbindelse
er det irrelevant, om man opfatter Jeans holdning som taktisk betinget eller som udtryk for en oprigtig holdning eller en blanding heraf)
– at Julies anerkendelsesbegær definitivt slår om i enten sadistisk had
eller masochistisk selvforagt og selvhad (fx 154ff. og 178f.).246 ErfaDødsdriften ses i drømmen, men også adskillige steder i anden del (164-65, 17879, 182, 186 og 189).
246 Jean indtager ikke blot kulturens synspunkt, når han påpeger det upassende i
hendes opførsel eller efter samlejet på sadistisk vis giver udtryk for sin forargelse
over hendes opførsel, men også, når han umiddelbart efter samlejet fremmaler sin
245
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ringen af den andens fremmedgørende og objektiverende blik er dog
naturligvis ikke ny for Julie, hvorfor det sadistiske mandehad og masochismens selvforagt og selvdestruktivitet ligger latent i hende fra
starten, som det fx fremgår af hhv. forlovelseshistorien og drømmen.
Disse attituder kunne dog måske være blevet op-hævet, hvis hendes
anerkendelsesbegær var blevet imødekommet af Jean. I stedet cementerer han kulturens eller, om man vil, socialitetens synspunkt,
som således internaliseres og fører til, at hun i skam over sin værenfor-anden ”hämnas på sig själv” og således ”genom ärofulla handlingar giva[r] vederlag” (106-107. Jf. hertil Taylor 1994, s. 25-26). I den
forstand er den spanske ærestragedies udadrettede hævnhandling
ligesom i Phèdre blevet vendt indad, om end selvstraffen i Fröken Julie
har sin grund i en socialt betinget skyld- og skamfølelse, som følger
af inkongruensen mellem selvets for-sig-væren og dets væren-for
anden, mellem (indre) begær og (social) ære, mellem drift og viljesstolthed. Derfor figurerer hævntragedien i spansk stil også blot som
en hypotetisk mulighed i forordet: “även om fadren av tvingande
skäl inställde revanschen, skulle dottren hämnas på sig själv såsom
hon gör här, av denne medfödda eller förvärvade äreskänsla” (106,
min fremhævning).
Men som så meget andet i dramaet er slutningen dog lang fra entydig. For i og med at Julies selvmord i høj grad er en konsekvens af
Jeans fremmedgørende objektiverende blik, af at han formår at pro-

schweiziske dagdrøm for hende. Han placerer hende her netop i samme rolle, som
hun længes væk fra: ”Husets härskarinna; firmans prydnad. Med ert utseende, och
ert sätt – åh – det är en given succès! Kolossal! Ni sitter som en drottning på kontoret och sätter slavarne i rörelse med att trycka på en elektrisk knapp; gästerna defilera inför er tron och lägga blyga sin skatt på ert bord” (149). Julies svar herpå er
sigende nok også: ”Allt det där är bra! Men Jean – du skall ge mig mod – Säg att du
älskar mig! Kom och omfamna mig” (ibid.). Læg mærke til, hvordan Julie forsøger
at etablere en ligestillet anerkendelsesrelation ved efter samlejet at bruge dutiltaleformen, som hun i næste replik også opfordrer Jean til at bruge, hvilket han
dog afviser, så længe de stadig er i huset. At Julie længes efter en genuin anerkendelse som individ kan man også finde belæg for i hendes reaktion på Jeans drøm
om at købe en grevetitel og således gøre hende til sin grevinnde: ”Vad bryr jag mig
om allt det där, som jag nu kastar bakom mig! – Säg att du älskar mig, eljes – ja vad
är jag eljes” (151). Det er klart nok, at disse steder fra Strindbergs side er tænkt som
udtryk for hendes sværmeriske romantiske drømmeri og forsøg på selvbedrag,
hvilket også er Jeans opfattelse (155f. og 158f.), men min pointe er, at teksten pga.
den dialogiske gestaltning af Julie også giver plads til en mindre demaskerende og
objektiverende læsning, der kan installere en anden accent i disse replikker, der
giver dem større eksistentiel tyngde.
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jektere det feudal-patriarkalske og naturalistiske syn på seksualitet,
køn og klasse over på Julie, kan man også tale om selvmordet som et
strindbergsk ’sjælemord’, hvorved dramaet nærmes hævntragedien,
særlig hvis sjælemordet ses som dikteret af Jeans ressentiments- og
hævnfølelser mere end af social overlevelsesinstinkt.247 Slutningen
åbner ligefrem op for en tolkning af selvmordet som et suggereret
mord, der i sidste instans dikteres og orkestreres af faren, hvis hævnende (h)ånd som den almægtige Guds svæver over slutscenen, styrer scenefigurerne som marionetdukker og nådeløst straffer i overensstemmelse med den ridderlige æreslov eller gammeltestamentlige
hævnlov (190).248 I et brev til Georg Brandes understreger Strindberg
således også til sidst i en lang opremsning af motiver for Julies selvmord, at der er tale om ”den starkare viljans befallning (betjenten
närmast og grefvens klocka fjernare). Märk att Fröken öfverlemnad
åt sig sjelf skulle saknat kraften, men nu drifs hon och leds af de
mångfaldiga motiven” (Brev 7, 192). I en sådan tolkning er selvmordet altså ikke udtryk for en bevidst, fri og dermed ærefuld handling,
men et resultat af ”vaken suggestion” og ”Gedankenübertragung’
genom dött medium”, som det med implicit reference til Bernheim
udtrykkes i forordet (105).249 Som det fremgår af både brev og forord,
har Strindberg dog forsøgt at motivere (selv)mordet bredere end til
blot at være en social hævnakt i spansk stil. Det er netop denne
kompleksistet, Strindberg forsøger at indfange med slutningens
dramaturgiske set-up, som bringer Fröken Julie i berøring med den
græske tragedies skæbnebegreb og hævngudinde (jf. s 206 ff. ovenfor). Ved at forskyde den sande viljekraft til greven – det fremgår
tydeligt, at det blot er grevens vilje, der taler gennem Jean, når han
slutteligt afgiver befalingen ”Gå!” – opnås nemlig ikke blot, at Jeans
viljesvaghed, hans determinerethed af sin arv og miljø, kan understreges, men også at Julies skæbne kan motiveres bredere. Den bliver
ikke blot et resultat af aftenes begivenheder og af momentets og tjeSjælemordet placerer nærmest Fröken Julie i en mellemposition mellem den
spanske ærestragedies udadvendte hævnhandling og Phèdres indadvendte.
248 I kraft af at grevens rum er placeret over køkkenet og i kraft af, at greven forbliver usynlig og blot indirekte manifesterer sin magt gennem klokken, gives han en
gudelignende status. Jeans barndomshistorie har da også symbolsk placeret Fröken
Julie inden for rammerne af syndefaldsmyten; en symbolik, der genaktiveres i slutningen, hvor Julie og Jean forskrækket farer sammen ved lyden af grevens klokke,
der melder hans hjemkomst, og hvor Jean forsøger at skjule nattens syndefald ved
at skifte tilbage til tjenestejakken, som Julie lokkede af ham i den indledende flirt
(187).
249 Ifølge Greenway 1986 er selvmordet nøje afstemt i forhold til Bernheims teorier.
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nestekarlens suggestioner, men også af hendes arv og miljø. Det er
netop disse determinerende naturalistiske kræfter, som faren i slutningen skal være en dramaturgisk visualisering af. På det tematiske
niveau fungerer faren således som en naturalistisk pendant til den
græske tragedies hævn- eller skæbnegudinde (Nemesis og Ananke).250 Og på det dramaturgiske niveau fungerer han som den naturalistiske tragedieforfatters ’deus ex machina’.251 Endelig kan man på et
metalitterært niveau se faren som repræsentant for den naturalistiske
forfattergud (’forfatter-magnetisøren’ (109)), der monologisk orkestrerer sine karakterer i henhold til arvens og miljøets deterministiske psyko-fysiologiske eller, om man vil, socio-biologiske love.
Man kan sige, at symbolikken i slutningens dramaturgiske set-up og
i Jeans hypnotiske tale skaber en naturalistisk variant af den tragiske
theatrum mundi-metaforik. Theatrum mundi-symbolikken understøttes i det hele taget af det hypnotiske spil mellem drøm og vågen i
slutscenen; et spil eller en symbolik, som er forudgrebet i den første
dæmrende agnoresis-scene, hvor Julie med en umiskendelige Macbeth-allusion udbryder: ”Har jag varit rusig, har jag gått i drömmen
denna natt!” (154). Desuden spilles der i første del konstant rollespil
ligesom der tre steder eksplicit knyttes forbindelse mellem Jean og
teatret/skuespilskunsten (129, 132 og 142). Fælles for det tragiske
verdenssyn, der betinger theatrum mundi- og drømmesymbolikken,
er en ekstrem grad af anden-styring af den enkeltes liv, betoningen af
vores magtesløshed, af at vi er en del af en andens ’regi’ , hvad enten
det så opfattes naturalistisk eller socialantropologisk, som i Fröken
Julie, eller metafysisk, som i post-inferno forfatterskabet, hvor
drømme- og theatrum-mundi-symbolikken som hos Shakespeare og
Calderón får en større teologisk tyngde.252
I forlængelse af min socialantropologiske læsning og som led i afhandlingens overordnede tese om frihedens centrale rolle selv i
Ifølge Frye er det karakteristisk for tragediegenren, at den ofte benytter sig af
”the device of making the revenge come from another world, through gods or
ghosts or oracles” (209). Frye taler netop om ‘gennem’, for, som han understreger,
“it is still natural law that is manifested by tragic action” (ibid. I græsk mytologi er
guderne også underlagt naturens orden; skæbnen er stærkere end guderne, som
altså primært eksisterer for at stadfæste naturens orden).
251 Jf. Törnqvists og Jacobs redegørelse for Strindbergs problemer med at få slutningen gestaltet troværdigt, med at få balanceret det naturalistiske og det tragiske
perspektiv (Törnqvist & Jacobs 1988, kap. 6).
252 Jf. også Karnick 1980.
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Strindbergs naturalistiske tekster, skal jeg efter næste afsnit vise,
hvordan man i kraft af slutningens tragiske æstetik kan anfægte
ovenstående naturalistiske tolkning af slutningen. Inden da vil jeg
imidlertid uddybe, hvad jeg oven for har sagt om anerkendelse og
hævn via Isak Winkel Holms læsning af anerkendelseskampen hos
Hegel og Dostojevskij som en fornærmelsens dialektik (Holm
1994).253 Min læsning er udfærdiget uafhængig af Holms, som først
efter udarbejdelsen er kommet til mit kendskab, og har derfor også
en lidt anden indgang til anerkendelsesproblematikken, men da den
har visse lighedstræk med Holms kan en kort digression hertil kaste
yderligere lys over anerkendelseskampen og give yderligere belæg
for anerkendelsens centrale plads i Fröken Julies intersubjektive konflikt.

Anerkendelseskampen som en fornærmelsens dialektik
Fornærmelsens dialektik har ifølge Isak Winkel Holm tre faser, som
alle gennemspilles i Fröken Julie – endda fra begge protagonisters
perspektiv, således at der simultant finder to gensidigt relaterede
anerkendelseskampe sted, hvis faser dog krydser hinanden med en
vis forskydning og dermed forhindrer en symmetrisk gensidig anerkendelsesrelation:254
”Udgangspunktet er en indirekte fornærmelse hvor den fornærmede føler sig overset af et andet menneske. […] I denne primære
fornærmelse har ’den udelukkede’ en oplevelse af ’ikke at være
for den anden, fordi den anden har udelukket ham fra det værende’” (Holm 2004, s. 93. Citaterne i citatet er fra Jenaer Realphilosophie).
For Jeans vedkommende ligger første fases initiale fornærmelse forud for dramaets handling, særlig i barndommens sociale ydmygelHolm finder belæg for sin læsning i Hegels Jenaer Realphilosophie, hvor fornærmelse spiller en central rolle i analysen af anerkendelseskampen. Som nævnt i Hegel-kapitlet har anerkendelsesbegrebets rolle i Hegels tidlige praksisfilosofi stået
centralt i de seneste 30 års anerkendelsesdiskussioner. Holm er altså helt i overensstemmelse med den nyere Hegel-reception, når han trækker på den tidlige Hegels
anerkendelsestænkning.
254 Jeg ser her bort fra forældrenes kønskamp og Julies rolle heri, som ligeledes kan
betragtes i lyset af Holms analyse af anerkendelseskampen som en fornærmelsens
dialektik.
253

247
Fröken Julie
_____________________________________________________________
ser, mens denne fase fra Julies perspektiv finder sted i dramaets her
og nu, nemlig i Jeans gentagne forsøg på at flygte fra hende ved dansen og på at undslå sig hendes flirteri.
”Næste skridt i processen er, hvad man kunne kalde en genfornærmelse, hvor den udelukkede person forsøger at gøre sig synlig over for sin uopmærksomme modpart. […] Det afgørende i alle disse tilfælde er at fornærmelsen denne gang er en bevidst
handling der sigter direkte mod at krænke den andens selvfølelse: den fornærmede gør det ’for at give sig selv selvfølelse, men
ikke en tom selvfølelse, snarere ved at sætte sit selv i et andet
selv, i en andens viden” (ibid., s. 93-94).
I starten af Fröken Julie er der mange eksempler på (gen)fornærmelser
fra Jeans side. På trods af sin viden om Julies forlovelses ophævelse,
spøger han således ”näsvist” med, om hun i Kristins ’troldsuppe’
kan se sin tilkommende (123). Fornærmelsen opfattes da også af Julie, som promte ”skarpt” svarer igen (124). Fornærmende er det også,
da Jean umiddelbart herefter forsøger at undslå sig Julies opfordring
til at danse med en undskyldning om, at han har lovet Kristin denne
dans. At det er fornærmende fremgår tydeligt af Kristins reaktion:
”Det beror inte på mig, det; om fröken är så nedlåtande, så passar det
sig inte att han säger nej! Gå han! Bara, och tacka till för äran” (124).
Takker for æren gør Jean imidlertid ikke. Berøvet sin første undskyldning, tyr han tværtimod til en endnu mere fornærmende undskyldning, nemlig at han ikke synes, det passer sig, at hun to gange i
træk danser med ham ”i synnerhet som det här folket icke är sent att
ge tydningar …” (ibid.). Herskabstjeneren belærer altså ikke blot den
adelige Julie om, hvad der passer sig, men antyder også under dække af folkets mening, at hun begærer ham, at hun ”föredra en av sina
underhavande för andra”, som han straks efter præciserer. Julie opfatter da også straks frækheden og afbryder ham omgående. I regibemærkningen står, at hun ”brusar upp” (124). Endvidere kan det
være fornærmende, når Jean umiddelbart efter Julie har fortalt ham,
at hun har en så enkel smag, at hun foretrækker øl frem for vin, fortæller hende, at han ikke bryder sig om øl (131), eller når han tvetydigt, men alligevel umiskendeligt spydigt og udfordrende belærer
hende om betydningen af ordet smiger (129). Disse genfornærmelser
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kulminerer naturligvis i forførelsen og de råheder, det efterfølgende
giver ham mulighed for at slynge i hovedet på hende.255
Fra Julies perspektiv ses anden fases genfornærmelse fx, da hun fornærmer hans forlovede (130), da hun i en sadistisk posé beordrer
ham til at kysse hendes sko eller hånd eller giver ham en lussing
(132, 137 og 138), og endelig da hun forsøger at objektivere ham som
en bly Josef (128 og 138). For både Julie og Jean gælder det dog, at det
ikke blot er via fornærmelser, de forsøger at gøre opmærksom på
deres væren. Jean gør det også via sine aristokratiske poseren og sin
barndomshistories wertherske poseren som ulykkelig forelsket social
paria; og Julie benytter sig af koketteriets strategi.
”Tredje skridt i fornærmelsens dialektik er endnu en genfornærmelse hvor den person der oprindelig fornærmede, nu fornærmer
tilbage for at genetablere sin selvfølelse: han ’ser sin egen forsigværen som ophævet’ og må derfor slå igen for at ’genoprette […]
sin viden om sig selv, dvs. at blive anerkendt’” (Holm 2004, s. 94).
Det er evident, at der er masser af eksempler på disse genfornærmelser fra den oprindelig fornærmede. Da anden fases genfornærmelser
imidlertid er mange, og disse ofte udløser en genfornærmende reaktion (3. fases gen-genfornærmelser) kan det i Fröken Julie være vanskeligt at operere med et klart skel mellem de forskellige faser på
tekstens kompositionelle makroniveau, dvs. bruge den til at karakterisere tekstens overordnede forløb. Det kan således være vanskeligt
definitivt at afgøre om fx forførelsen skal ses som det mest markante
udslag af Jeans andenfases genfornærmelse, dens kulmination, eller
som en tredjefases gen-genfornærmelse, dvs. som en reaktion dels på
Julies objektivering af ham som en Josef dels på hendes ydmygende
lussing (138). Det er i hvert fald påfaldende, hvordan Jean herefter
bliver meget mere aktiv i forførelsen med sin udspekulerede barndomshistorie, hvor han ikke længere fremtræder afvisende og moraliserende eller poserer med sine aristokratiske manerer, men tværtimod med teatralsk patos udpensler sin beundring, kærlighed og tjenerstatus for derved at skabe medlidenhed og vække romantiske
eventyrdrømme. Aktiv er han tilsyneladende også, da han med sin

Midt i den højspændte tragik er der også elementer af ’comédie rosse’, der netop
havde sit udspring ved Antoines Théâtre libre, som Strindberg sigter mod med Fröken Julie (jf. fx Gerould 1984).
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løgn om bøndernes sang får lokket hende ind i sit rum.256 Konkluderende kan det siges, at Fröken Julie i høj grad er udspændt i dialektikken mellem anden og tredje fase, der snarere end at fungere på tekstens kompositionelle makroniveau udspiller sig på tekstens mikroniveau i en konstant dynamisk og cirkulær vekslen mellem fornærmelser og genfornærmelser (markante eksempler er s. 154ff., 164 og
178f.). I Fröken Julie er dialektikken i stilstand, og der veksles konstant mellem polerne tese og antitese uden en ophævende syntese i
gensidig anerkendelse.

Selvmordet som anerkendelses- og frihedsbegærets ultimative
manifestation
Den naturalistiske tolkning af slutningen, som blev præsenteret
umiddelbart før sidste afsnit, er af grunde, jeg straks skal komme ind
på, ikke fuldt tilfredsstillende, hvorfor jeg i dette afsnit skal udpege
en alternativ vej, der er mere i overensstemmelse med mit socialantropologiske perspektiv, og som dermed også kan give yderligere
belæg for min socialantropologiske læsning af dramaets konflikt, der
kulminerer i selvmordet.
Problemet med den naturalistiske tolkning af (selv)mordet som en
suggereret og determineret handling er, at selv om den, som det sker
i forordet (105), med henvisning til Bernheim kan forklare regibemærkningen ”vaken” (189),257 kan den dårligt forklare den afsluttende regibemærkning, som fastslår, at hun ”går bestämt ut genom dörren” (190, min fremhævning). Suggestionen er da heller ikke entydig,
da det faktisk er Julie, der beordrer Jean til både at beordre og at
hypnotisere hende (188). Med udgangspunkt i disse tekstiagttagelser
og med yderligere belæg fra forordet, hvor Strindberg, som flere
gange fremhævet, med implicit reference til selvmordet taler om, at
”den fallne” ”upprätta[r] sig och genom ärofulla handlingar giva[r]
vederlag” (107), kan man tolke slutningen i retning af den tyske idealismes liberal-humanistiske tragediekonception og lægge vægt på
selvmordet som en frivillig handling. Selv hvis man på naturalistisk
vis opfatter Julies handling som determineret af arv, miljø og moJeg skal senere komme nærmere ind på tekstens ambivalens mht. Jeans rolle i
forførelsen (jf. s. 298ff. nedenfor).
257 Beinheim mente i modsætning til Charcot, at suggestion ikke blot er mulig i den
hypnotiske søvn, men også i vågen tilstand (SV 29, 24, og Lindström 1952).
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ment, så er den tilsyneladende sanktioneret. Hun tager skæbnen på
sig og går den i møde med oprejst pande. Med Schelling i Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus og Philosophie der
Kunst kan man tale om, at Julie som den græske tragediehelt(inde)
hæver sig over eller overvinder nødvendigheden ved at vælge den i
frihed. At underkaste sig nødvendigheden frivilligt vil her sige at
påtage sig skylden og straffen for en handling, som man er uden
egentlig skyld i, da den er determineret og dermed uundgåelig (187;
Schelling 1856, s. 336-38 og 1859, s. 696-97).258 I overensstemmelse
med Schellings synspunkt er også Schiller i ”Über das Pathetische”
inde på, at den græske tragediehelt i konfrontationen med en uovervindelig overmagt, med ’skæbnen’, demonstrerer sin frihed og menneskelige værdighed ved aktivt at vælge sin grusomme skæbne og
frivilligt gå sin undergang i møde (Schiller 1993, s. 527). Som Sven
Delblanc, der tydeligvis deler den romantisk-humanistiske tragedieopfattelse, udtrykker tragediens filosofi: ”The hero may make
moral errors and may fall victim to his passions, but the playwright
gives him a chance to make a moral choice and thus gain redemption. The hero has a free will even if it reveals itself only in the act of
suicide” (Delblanc 1988, s. 8).259 I en parafrase af Albin Leskys teori
om den græske tragedies ‘dobbelt motivation’ udtrykker Jean-Pierre
Vernant tragediens paradoksale dobbelthed – ambivalensen mellem
determinisme og frihed – således:
”The hero of the drama is certainly faced with a superior necessity that is imposed upon him and that directs him, but the impulse of his character is to appropriate this necessity, to make it
his own to the point of willing, even passionately desiring what
in another sense he is forced to do. In this way the margin of free
choice, without which it would seem that the subject cannot be
held responsible for his actions, is reintroduced at the heart of the
‘necessary’ decision” (Vernant & Nadal 1988, s.53; jf. også s. 71ff.).

I overensstemmelse med Fröken Julie understreger Schelling desuden, at den
determinerethed, med hvilken helten påtager sig sin skæbne og går sin undergang
i møde, er tilkæmpet og vundet på baggrund af en forudgående splittelse forårsaget af skyldsbevidsthed og tvivl om verdensordens retfærdighed (Schelling 1859, s.
698. Jf. også Fröken Julie s. 187).
259 Foruden Delblanc er splittelsen mellem naturalistisk determinisme og tragisk
humanisme i Fröken Julie tidligere påpeget af Sprinchorn 1982, Törnqvist & Jacobs
1988 (kap. 6) og Stockenström 2003.
258
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Meget lig Hegels pointe med anerkendelseskampen, som jeg straks
vender tilbage til, er pointen, at kraften til at overvinde ens biologiske eksistens må komme fra en kraft hinsides denne, således at man
ved at ofre sig selv til skæbnen transcenderer den og gør sig til dens
ligemand (Eagleton 2003, s. 120). Tanken er også på mange måder
den samme som Kierkegaards og Sartres eksistentialistiske teori om,
at man først bliver fri, idet man vælger nødvendigheden, dvs. tager
ansvaret for fakticiteten på sig. Men eftersom friheden i tragedien
vindes ved at omfavne døden, taber den tragiske helt(inde) – på
samme måde som i den konsekvent gennemførte anerkendelseskamp – paradoksalt nok friheden gennem den handling, hvormed
den samtidig vindes: ”Tragedy thus represents both victory and defeat for freedom, but also for necessity, each is simultaneously conqueror and conquered” (Eagleton 2003, s. 121. Jf. også Schelling 1859,
s. 697).
Via den tyske idealismes tragediekonception kan vi dog også mere
grundlæggende anfægte den naturalistiske læsning af slutningen og
yderligere nærme den anerkendelsesperspektivet. Schiller opfatter
nemlig selvmordet som en ærefuld handling, hvor den tragiske
helt(inde) aktivt ofrer sit liv for den moralske pligt og derigennem
manifesterer sin moralske frihed og menneskelige værdighed (Schiller 1993, s. 365-367 og 527-28). I Schillers ”Vergnügen an tragischen
Gegenständen” hedder det ligefrem:
”Und was kann auch erhabener sein als jene heroische Verzweiflung, die alle Güter des Lebens, die das Leben selbst in den Staub
tritt, weil sie die mißbilligende Stimme ihres innern Richters nicht
ertragen und nicht übertauben kann? Ob der Tugendhafte sein
Leben freiwillig dahingibt, um dem Sittengesetz gemäß zu handeln – oder ob der Verbrecher unter dem Zwange des Gewissens
sein Leben mit eigner Hand zerstört, um die Übertretung jenes
Gesetzes an sich zu bestrafen, so steigt unsere Achtung für das
Sittengesetz zu einem gleich hohen Grad empor; und, wenn ja
noch ein Unterschied stattfände, so würde er vielmehr zum Vorteil des letztern ausfallen, da das beglückende Bewußtsein des
Rechthandelns dem Tugendhaften seine Entschließung doch einigermasen konnte erleichtert haben und das sittliche Verdienst
an einer Handlung gerade um ebensoviel abnimmt, als Neigung
und Lust daran Anteil haben. Reue und Verzweiflung über ein
begangenes Verbrechen zeigen uns die Macht des Sittengesetzes
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nur später, nicht schwächer” (Schiller 1993, s. 367).
Julies selvmord manifesterer altså frihed – moralsk autonomi – i den
forstand, at hendes handling ikke blot er det passive resultat af determinerende psyko-fysiologiske og socio-biologiske kræfter, hverken ydre miljøsuggestion eller en indre biologisk dødsdrift, men derimod styret om ikke ligefrem af agtelse for moralloven så i hvert fald
af pligt og den med den moralske pligt forbundne socialteksistentielle æresfølelse. Da moralloven i Fröken Julie er udtryk for
en internalisering af den feudal-patriarkalske kulturs normer – ikke
for Julies fornuftsbestemte selvlovgivning – kan man dog ikke tale
om, at selvmordet manifesterer frihed i kantiansk forstand, som
Schiller citatet lægger op til. På trods af at handlingen udføres af
pligt ville Kant pga. denne andenstyring tale om heteronomi snarere
end moralsk autonomi. Kant medtænker ikke individets sociale væren i sin filosofiske antropologi og har derfor ikke blik for de udfordringer for friheds- og autonomibegrebet, der er en konsekvens af, at
individets væren-for-anden er en essentiel del af selvets struktur. Jeg
kommer i et senere afsnit ind på det heraf forårsagede spændingsforhold mellem frihed og determinisme, autonomi og heteronomi, i
Fröken Julie (jf. s. 262ff. nedenfor).260 Foreløbig kan vi dog i et hegeliansk perspektiv konstatere, at selvmordet er udtryk for frihed i den
forstand, at Julie ligesom herren i Hegels anerkendelseskamp gennem selvmordet viser, at den andens anerkendelse af hendes ære og
frihed er vigtigere for hende end selve livet. Gennem villigheden til
at dø demonstrerer hun sin ubundethed af det biologiske og materielle og bekræfter dermed sin eksistentielle frihed og menneskelige
værdighed (jf. også Schiller 1993, s. 502). Denne tolkning af selvmordet er endnu mere tydelig i et af Strindbergs andre udkast til slutningen, hvor Julie, idet hun skærer sin pulsåre over, udbryder til
Jean: ”Ser du dräng du kunde inte dö” (SV 27, 306). Betragtet således
er den afgørende årsag til selvmordet altså hverken agtelse for moralloven per se eller determinerende naturalistiske kausalforklaringer med rod i arv, miljø og moment, men derimod den med morallo-

260 Om Hegels anerkendelsestænknings kritik af den kantianske moralfilosofis
manglende sociale orientering, se Jacobsen 2006, s. 95-100. Det er klart, at Hegels
idealistiske dialektik i sidste ende ophæver enhver begrænsning af individets frihed, men vejen hertil går via anerkendelseskampen på liv og død – en kamp, som
Strindberg ligesom Sartre fikserer i herre-slave-dialektikken, som blot ophæves i
kraft af den ene parts død.
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ven forbundne æresfølelse, Julies eksistential-ontologiske begær efter
den andens anerkendelse af hendes frihed og selvopfattelse.
Det naturalistiske og det hegel-sartreske perspektiv er imidlertid ikke så fjernt fra hinanden, som man umiddelbart skulle tro. Begge
antropologier understreger således socialitetens og dermed ydre
kræfters afgørende og determinerende betydning for individet. Forskellen er dog, at hvor naturalisten Strindberg udelukkende vil forklare Julies selvmord ud fra en konkret psyko-fysiologisk arv- og
miljødeterminisme og dermed ud fra singulære og kontingente empiriske forhold, så understreger den her foreslåede socialantropologiske og eksistential-ontologiske læsning, at selvmordet lige så meget, men altså ikke udelukkende, har sin rod i selvets fundamentale
anerkendelses- og frihedsbegær, som knægtes af den anden. Naturligvis har knægtelsen i ethvert konkret tilfælde også kontigente og
partikulære årsager, ligesom anerkendelsesbegæret også altid antager en specifik form alt afhængig af de konkrete kontingente forhold
(jf. redegørelsen ovenfor af æresbegrebets relation til anerkendelsesbegrebet), men pointen er, at Julies selvmord i en socialantropologisk
læsning også har en almengyldig dimension, der rækker ud over det
konkrete individs specifikke forhold, fordi anerkendelsesbehovet er
et alment eksistentielt behov. I en sådan læsning er Fröken Julie altså
ikke først og fremmest en psykologisk case-story, et ’document humaine’ over en perverteret, degenereret og hysterisk kvinde, men et
socialpsykologisk drama, der blandt så meget andet kan siges at illustrere anerkendelsens social-ontologiske mekanismer og strukturer. I
den forstand har det visse affiniterer med Sartres Huis Clos’ og Genets Les Bonnes’ godt nok mere rituelle og stiliserede eksistentialistiske dramaer (jf. også Sprinchorn 1982, s. 41ff.). Men i modsætning til
disse dramaer spiller det konkrete og situationelt determinerede
psykologiske spil en langt større rolle i Fröken Julie. Hvis vi ser bort
fra selvmordet, som min argumentation for anerkendelsesperspektivet i dette afsnit er bundet op på, kan man således sige, at dramaet
også illustrerer mere situationsbundne socialpsykologiske mekanismer i fx det forførelses- og magtspil, der finder sted samtidig med
anerkendelseskampen. Men blot at udlægge stykket som et socialt og
kønspolitisk motiveret forførelses- og magtspil kan i modsætning til
anerkendelsesperspektivet vanskeligt forklare Julies selvmord.
Under alle omstændigheder er det imidlertid klart, at Strindberg reducerer dramaet betragteligt i sit doktrinære naturalistiske forord.
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Dermed er han måske ironisk nok også med til at fremprovokere receptionens kritik af selvmordet som utilstrækkeligt motiveret. (Reduktionen er ganske vist (på dette punkt) delvis uintentionel; min
pointe er blot, at den litterære teksts erkendelse er større end dens
forfatters ideologiske horisont). I en symptomal metalæsning af forordet kan man sige, at det i Fröken Julie ikke så meget er ”den avlidne”, der har ”dolt grundmotivet genom att framskjuta ett helt annat,
som kastat bästa dager över hans minne” (103), men den naturalistiske forfatter, som gennem forordet forsøger at kaste glans over sit
navn ved at iscenesætte sig som det naturalistiske dramas bannerfører; ved at vælge ”det [motiv] som är för hans omdöme det lättfattligaste, eller för hans omdömesförmågas heder mest fördelaktiga”
(ibid.). Hvor borgeren altså ifølge Strindberg forklarer et selvmord
med dårlige affærer, fruentimmerne med ulykkelig kærlighed, den
syge med kropslig sygdom, den skibbrudne med knuste forhåbninger, så forklarer den misogyne naturalist det med socialdarwinistiske
evolutionslove og arv og miljø, herunder psyko-fysiologiske forhold
som ”månadssjuka”, hysteri og perverterede drifter. Det grundmotiv, som dog ifølge min læsning ubevidst skjules, men som teksten
alligevel afdækker, er netop knægtelsen af Julies eksistentialontologiske friheds- og anerkendelsesstræben, dvs. undertrykkelsen i
det feudal-patriarkalske samfund, som ikke rummer mulighed for, at
kvinden kan opnå en genuin anerkendelse som selvstændigt, ligeværdigt og frit individ. Strindbergs illustration af årsagsmangfoldigheden giver da også plads til en ikke-naturalistisk tolkning, da den
som tidligere påpeget snarere demonstrerer tolkningsmangfoldighed
end årsagsmangfoldighed, tolkningsrelativisme end kausaldeterminisme (jf. s. 227 ovenfor). Strindberg er da også andetsteds i forordet
inde på æresbegrebets rolle i selvmordet og åbner dermed, som jeg
har forsøgt at argumentere for, indirekte op for en socialantropologisk læsning.
I tråd med Sartres hegelske anerkendelsesteori, kan vi således sige, at
Julies seksuelle begær og dødsdrift ikke blot er udtryk for rene biologiske drifter, men at de biologiske drifter også er en hhv. positiv og
negativ manifestation af selvets eksistential-ontologiske begær efter
frihed og efter ligeværdige gensidige anerkendelsesrelationer. Julies
seksuelle begær, kærlighedsbegær og masochistiske dødsdrift –
sidstnævnte kaldet ’had’ hos Sartre – er i dette perspektiv forsøg på
at komme overens med den andens blik og opnå den eftertragtede
anerkendelse. I kraft af sin væren-for-anden er Julie nemlig udleveret
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til de andres objektiverende blikke og domme; blikke og domme,
som hun ikke kan undslå sig, men som med nødvendighed internaliseres i kraft af, at væren-for-anden er en essentiel del af selvets struktur. Blikket er dog ikke i overensstemmelse med hendes selvopfattelse og forbliver derfor fremmed for hende og forårsager den indre
splittelse og skamfølelse, der fører til selvmordet i et desperat forsøg
på at hævde sin ære og frihed og derved negere den væren-foranden og den kropslige i-sig-væren (det kropslige begær), som ikke
kan bringes i harmoni med hendes selvopfattelse og frihed. Jeans og
Kristins blik degraderer nemlig hendes seksuelle (anerkendelses)begær til ren biologisk drift, der således ikke kan forenes med
hverken for-sig-værens eksistentielle frihedsbegær eller hendes socialt determinerede aristokratiske æresfølelse og selvidentitet. Pointen
er dog, at den indre splittelse, der følger af følelsen af, at begæret
fornedrer og kompromitterer hende, ikke blot beror på en klassebestemt og dermed kontingent aristokratisk æresfølelse eller på et
kønsbestemt eller socialt determineret mandehad, men at disse socialt determinerede følelser også kan ses som konkrete og kontingente
udslag af et fundamentalt eksistentielt vilkår, nemlig at vi gennem
vores krop altid er udleveret til den andens bliks objektiverende
domme og dermed afhængig af den andens anerkendelse. I et anerkendelsesteoretisk perspektiv er Julies sociale skamfølelse m.a.o. eksistentielt betinget; ikke blot klasse-, køns- eller miljøbestemt, men
mere basalt også et udslag af, at vores identitet er socialt konstitueret
og determineret (jf. s. 232 ovenfor).
Som det gerne skulle være fremgået, er selvmordet altså ikke nødvendigvis så umotiveret, som det siden Brandes kritik ofte har fået ry
for. Det afgørende er nemlig ikke, som Brandes synes at antage, frygten for de ydre sociale og materielle konsekvenser, for som Brandes
med rette påpeger, er der endnu ingen fare på færde. Det afgørende
er derimod netop den indre splittelse og eksistentielle fremmedgørelse, som den andens blot potentielle blik udløser ifølge Sartre. Læst
som et eksistential-ontologisk drama, er det heller ikke så afgørende,
om selvmordet er fuldt ud realistisk, da kriteriet for en sådan ikkenaturalistisk læsning – ligesom vi har set det faktisk også delvis er
tilfældet for ’den store’ naturalisme – ikke er nøjagtig mimetisk virkelighedsgengivelse, men illustration af fundamentale eksistentialontologiske forhold; i dette tilfælde den andens bliks enorme magt
og betydning. Og til det formål er det som i den store naturalisme
legitimt at stilisere, at sætte tingene på spidsen.
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At tematikken om den andens bliks magt står centralt i Fröken Julie
underbygges af, at ikke blot selvmordet, men også dramaets anden
centrale begivenhed, samlejet, helt bogstaveligt er en konsekvens af,
at Jean og Julie må flygte ind i hans rum af frygt for bøndernes potentielt objektiverende ’blikke’. Og at bliktematikken ligesom hos
Sartre har en almengyldig ontologisk dimension, kan vi finde belæg
for i det teksuelle forhold, at Jeans barndomshistorie symbolsk placerer Fröken Julie inden for rammerne af syndefaldsmyten; en intertekstuel allusion, der som tidligere nævnt genaktiveres i slutningen
(jf. note 248). Det degraderende bliks centrale og fatale betydning
aktiveres også i kraft af en anden mytologisk reference, nemlig Diana-Aktæon myten, som også Sartre spiller på (Sartre 1992, s. 738).
Julies hund, hvis skæbne symbolsk forudgriber Julies, hedder således
Diana – opkaldt efter den romerske jagt- og månegudinde, der var
kendt for sin kyskhed, og som jægeren Aktæon overrasker nøgen i
badet. I modsætning til myten fører Jeans æreskrænkende og degraderende blik – han fortæller Julie, at det glæder ham ”att ha fått se att
höken bara var grå på ryggen också” (158, min fremhævning) – dog
ikke til et hævndrab, men til selvmord i skam. I Fröken Julie er det
Julie, der fortæres af sine indre ’jagthunde’, af den retssag og splittelse i bevidstheden, som den andens blik udløser.261

Ambivalenser i forfatterholdning: Splittelsen mellem humanisme
og determinisme, tragisk patos og naturalistisk indifference
Slutningens ambivalens skyldes ikke mindst, at Strindberg på trods
af sin socialdarwinistiske, naturalistiske og nietzscheanske ideologi
manifesteret i forordets brutale retorik og objektiveringer på mange
måder identificerer sig med sin heltinde og bl.a. derfor forsøger at
skaffe hende en tragisk forløsning, der manifesterer hendes menneskelige værdighed (frihed) og giver hende tragisk grandeur.262 En
anden årsag er, som jeg tidligere har været inde på, at han ønsker
følelsesmæssigt at medrive tilskueren ved at vække de tragiske følelser medlidenhed og frygt/skræk. Den romantiske humanisme er dog
Som påpeget tidligere er det i Fröken Julie ligesom i naturalismen generelt en
generel strategi på ironisk vis at dekonstruere interteksterne. Det sker således også
med Salomemyten og eventyrplotsene.
262 Jeg skal i et senere afsnit vende tilbage til Strindbergs identifikation med Julie og
den ikke-naturalistiske poetologi, den er udtryk for (jf. 277ff. nedenfor).
261
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i konflikt med dramaets naturalistiske determinisme og slutningens
tragiske patos med den naturalistiske, darwinistiske og
nietzscheanske indifference og rationalitet, forordet slår til lyd for.
Strindberg medgiver godt nok, at den følelsesmæssige indifference
hører fremtidsmennesket til, dvs., som man forstår, den naturalistiske socialdarwinist eller det nietscheanske overmenneske, der er
kommet hinsides slavemoralens medlidenhedsfølelse og i stedet repræsenterer en rationel overmenneskemoral funderet i en utilitaristisk spencersk evolutionsetik. Men at de fulde implikationer af den
holdning, dramaet skal repræsentere, forskydes til fremtiden, betyder, at ikke blot dramaet, men også det ideologiserende forord gennemtrænges af ambivalenser, af en dialektik mellem humanisme og
determinisme, mellem medlidende tragisk identifikation, nøgtern
naturalistisk objektivitet og socialdarwinistisk kynisme. Med forordets ord om karaktererne kan man sige, at også Strindberg i forordet
er ”vacklande” – et konglomerat ”av förgångna kulturgrader, och
pågående” (105). Forordet er således langt mindre monologisk, end
det generelt gøres til i receptionen. En nærlæsning af forordet afslører, at det i lighed med dramaet er dialogiseret i den forstand, at forskellige livssyn og hermed korresponderende poetologier brydes i
autorstemmen, som derved bliver indvendigt dialogiseret. Eftersom
forordet selv i international sammenhæng er kanoniseret som naturalistisk teatermanifest, er dette naturligvis interessant i sig selv, men
i min sammenhæng er det tillige interessant, fordi min antinaturalistiske læsning på mange måder synes at modarbejde tekstens umiddelbare forfatterintention. I det følgende vil jeg derfor fokusere på
forordets ambivalens mellem romantisk tragisk humanisme og naturalistisk determinisme for derigennem at få yderligere belæg for
ovenstående antinaturalitiske læsning af dramaet.
På den ene side forklarer Strindberg, at den hændelse, der ligger til
grund for Fröken Julie, gjorde ”ett starkt intryck” på ham, da han for
nogle år siden hørte om den, hvorfor han også har valgt sørgespilsformen, ”ty ännu gör det ett sorgligt intryck att se en lyckligt lottad
individ gå under” (102). På den anden side fastslår den villede darwinist kort efter, at ”växligen i stigande och fallande utgör ett av livets största behag”, og han lægger afstand til den humanistiske
blødsødenhed i en ganske paradoksal formulering: ”Att mitt sorgespel gör ett sorgligt intryck på många är de mångas fel” (ibid.). Denne afstandtagen opblødes imidlertid allerede i anden del af samme
sætning, hvor det fremgår, at han modstræbende inkluderer sig selv
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blandt de blødsødende ’mange’: ”och när vi bli starka som de förste
franska revolutionsmännen, skall det göra ett obetingat gott og glatt
intryck att åse kronoparkernas gallring från murkna överåriga träd
som stått för länge i vägen för andra” (ibid., min fremhævning).263 At
det ikke blot er ’de manges fejl’, men tillige beror på Strindbergs valg
af sørgespilsformen, fremgår ydermere af, at han få linjer senere – i
endnu en selvmodsigende gestus – ironiserer over de kritikere, der
har bebrejdet ham, at hans sørgespil Fadren var så sørgeligt, ”liksom
om man fordrade muntra sorgspel” (103). Men er det ikke netop,
hvad den naturalistiske ideolog Strindberg selv fordrer af sit ’naturalistiske sørgespil’? Samme paradoksale ambivalens finder vi få sider
længere fremme i forordet, hvor der med få linjers afstand såvel tales
om, at den degenererede halvkvinde ”lyckligtvis gå under”, som om,
at ”Typen är tragisk, erbjudande skådespelet av en förtvivlad kamp
mot naturen, tragisk såsom ett romantiskt arv som nu förskingras av
naturalismen” (106). Den romantiske humanisme, som altså for
Strindberg inkarneres i den tragiske form, er dog ingenlunde overvundet hos Strindberg, hvorfor han netop vælger tragedieformen. At
humanismen ikke er overvundet fremgår også af forordets holdning
til æresbegrebet, som er mere ambivalent, end man umiddelbart får
indtryk af ud fra dets darwinistiske affærdigelse af det som dekadent
og livsfjendsk. Symptomatisk for ambivalensen hedder det således,
at den æresfølelse, som de høje klasser har taget i arv ”från barbariet,
från ariska urhemmet”, ”är mycket vacker, men numera oförmånlig
för artens bestånd” (106); og videre: ”det finns hos oss alla arier lite
adelsman eller Don Quijote, som gör att vi sympatisera med den
självmördaren som begått en ärelös handling och sålunda förlorat
äran, och vi äro nog adelsmän att pinas av att se en fallen storhet ligga och skräpa som lik, ja även om den fallne skulle upprätta sig och
genom ärofulla handlingar giva vederlag” (107). Den ”livsfarliga
fördom om äran” er netop smuk og vækker Strindbergs og vores
sympati, fordi den giver Julie tragisk storhed, fordi den gør hende i
stand til via selvmordet at hæve sig op over determinismen og den
biologiske livsdrift og i en paradoksal selvdestruktiv gestus manifesterer menneskets frihed og moralske værdighed. I pagt med Nietzsches overmenneskes herremoral tager hun ansvaret for sin handling
på sig frem for som Kristin at overlade forsoningen til Jesus eller som

Man kan desuden bemærke, at forrige afsnits mere vage håb om, at der ”kanske” skal komme en tid, hvor vi er blevet så udviklede, oplyste og stærke, at vi har
lagt medlidenhedsfølelserne fra os, nu erstattes af det mere selvsikre ”när”.
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Jean at gøre en anden til syndebuk (187). Julie er i slutningen Jean
moralsk overlegen.264
Som det fremgår af ovenstående citater, identificerer Strindberg sig
altså i det mindste følelsesmæssigt med den ærekære, aristokratiske,
romantiske og lidende Julie og sætter sig derved i modsætning til
naturalismens repræsentant Jean, ”artbildare[n]”, som ”saknar denna
livsfarliga fördom om äran”, og som ”är tillräckligt känslolös” til ikke at lade sig påvirke af Julies skæbne. Jean omtales da heller ikke
blot som ”den nya nerv- eller stora-hjärn-adeln” (106) eller som ”en
artbildare hos vilken differentieringen märkes” (107), men også som
en ”ärftlig[a] slavsjäl” (105), der ”är polerad, men rå indenunder”
(107). Jeans mangel på aristokratisk æresfølelse og moral, hans hensynsløse brutalitet, snuhed og robusthed, er da også egenskaber,
Strindberg normalt tilskriver ’de små’ i hjernernes kamp, og som gør
dem i stand til at besejre den mere ærekære, moralske, fintfølende og
derfor skrøbelige ”stora hjärna”, som Julie altså i kraft af sit aristokratiske væsen kommer til at dele lighedstræk med. I forordet omtales Jeans egenskaber derfor også som ”trälens försteg för jarlen”
(107).265 Ambivalenserne i forfatterholdningen skyldes altså, at Julie
langtfra blot repræsenterer den degenererede halvkvinde og krigeradel, og Jean langtfra blot ”stora hjärnan” eller artsskaberen. I første
fase af forførelsen og igen i dramaets slutning synes Jean således også at udvise en påfaldende mangel på handlekraft og selvstændigt
initiativ, ligesom han ofte handler af frygt, re-agerer frem for at agere
(fx 168-69 og 187f).266 Mod slutningen fremstår han da også alt mere
plump, ligesom hans aristokratiske manerer generelt fremstår komiske og plebejiske og hans hoteldrøm både håbløs naiv og indskrænket i sin pøbelagtige materialisme og prosaiskhed. Omvendt fremstår
Julie i kraft af sit oprør mod et undertrykkende og autoritært system
og i kraft af slutningens patosfyldte metafysiske retorik og dramaturgi som en slags Lucifer- eller Prometeus-figur – tragiske sociale
Strindbergs humanistiske tro på menneskelig frihed har kunnet finde næring
hos både Nietzsche og Georg Brandes, der begge aktivt modsatte sig positivismens
og naturalismens determinisme og fastholdt centrale humanistiske og liberalistiske
begreber som frihed, vilje, viljesstyrke og handling (jf. Kristensen 1980, 131ff).
265 Strindbergs ”stora hjärna” er i langt højere grad end Nietzsches overmenneske
både moralsk anlagt og socialt konstitueret (de to ting er delvis sammenhængende)
og derfor ganske sårbare.
266 Man kan dog argumentere for, at Jean i flirtens første fase ikke er passiv, men
handler ganske bevidst, taktisk og udspekuleret. Som så meget andet er dramaet
heller ikke på dette punkt entydigt (jf. s 298f. nedenfor).
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oprører og syndebuksfigurer (pharmkoser), som Strindberg ligesom
romantikerne altid nærmest instinktivt identificerer sig med.
Konkluderende kan det siges, at uanset om selvmordet tolkes naturalistisk eller socialantropologisk, så er den tragiske modus, slutningen
gestaltes i, i det mindste udtryk for en humanistisk begrædelse over
menneskets begrænsede autonomi og over den inhumane brutalitet i
de naturalistiske eller intersubjektive love – over det inkommensurable forhold mellem Julies romantiske kærligheds-, friheds- og lighedsdrømme og den brutale naturalistiske eller sociale virkelighed.
Det tragiske består mere præcist i, at vi – også den naturalistiske forfatter Strindberg, der netop opfatter Julies romantiske kamp mod
naturen som tragisk (106) – har en alt for menneskelig forventning
om en moralsk meningsfuld verdensorden, dvs. en verden, hvor der
er et kommensurabelt forhold mellem skyld og straf, hybris og nemesis, hamartia og peripeti. Som det fremgår af Julies refleksioner
over sin skyld på side 187, er det netop ikke tilfældet i et naturalistisk
deterministisk univers eller, hvis vi tolker replikken socialantropologisk, i et sartresk social-eksistentielt helvede, ligesom det ofte heller
ikke er tilfældet i de græske tragediers fatalistiske univers (jf. Eagleton 2003, særlig kap. 2 og 5). Det tragiske består m.a.o. i indsigten i
verdens fundamentale meningsløshed i moralsk forstand og derfor
også i lidelsens fundamentale meningsløshed. Julie er i det store hele
et uskyldigt offer for kræfter, der er større end hende selv, og som
hun følgelig ikke er herre over, men som hun ikke desto mindre tager på sig. Snarere end en nietzscheansk og socialdarwinistisk optimisme, som forordet uden held forsøger at proklamere, er Fröken
Julies slutning derfor også præget af en schopenhauersk tragisk resignerende humanisme (Schopenhauer 2000, s. 290ff.).267 Eller udtrykt i lyset af anerkendelsesperspektivet: Frem for Hegels i sidste
ende positive og optimistiske socialantropologi møder vi i Fröken
Julie snarere Sartres negative og pessimistiske socialantropologi, hvor
helvede er den andens objektiverende blik, som man ingen mulighed
har at flygte fra. Terry Eagleton påpeger faktisk også med henvisning
til netop Fröken Julie slægtskabet mellem Strindbergs og Schopenhauers tragedie- og livsopfattelse og det i vendinger, der nærmest
forener det schopenhauerske og sartreske perspektiv (Strindberg var
fra sin tidlige ungdom og livet igennem flittig Schopenhauer-læser):
Om Schopenhauers tragiske pessimisme og dens transformation til en form for
optimisme hos Nietzsche og i darwinismen, se Williams 1966, s. 37ff. Jf. også s.
210f. ovenfor.
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”Arthur Schopenhauer is one of the few philosophers to recognize tragic ordinariness in drama. In tragedy he writes, we see
‘the greatest misfortune, not as an exception, not as something
occasioned by rare circumstances or monstruous characters, but
as arising easily and of itself out of the actions and characters of
men, indeed almost as essential to them, and this brings it terrible
near to us’. There is no need for colossal errors or unheard-of accidents, simply that ‘characters as they usually are … in circumstances that frequently occur, are so situated with regard to each
other that their situation forces them, knowingly and with their
eyes wide open, to do one another the greatest injury, without
any one of them being entirely in the wrong’. Tragedy for
Schopenhauer is at once the product of an imposing metaphysical
force – the Will268 – and as intimate and unremarkable as breathing. […] We are moving here towards a sense of the quotidian nature of tragedy that August Strindberg would recognize” (Eagleton 2003, s. 92; Schopenhauer-citaterne er fra The World as Will and
Representation, New York, 1969, vol. 1, s. 254).
Æsteticeringen i slutningen af Fröken Julie – den patosfyldte, ekspressive og symbolske retorik og dramaturgi – underløber da også forordets ideal om et desinteresseret og distanseret naturalistisk observationsteater og kan ses i forlængelse af den tidlige (og ligeledes Schopenhauer-påvirkede) Nietzsches idé om, at kun gennem den æstetiske formgivning kan verdens fundamentale meningsløshed overvindes: ”nur als aestetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt
ewig gerechtfertigt” (Nietzsche 1972, s. 43).269 Eller som den
nietzscheansk orienterede tragedieteoretiker Murray Krieger udtrykker det i The Tragic Vision: ”The [tragic] vision needed the ultimate soothing power of the aesthetic form which contained it – of
tragedy itself – in order to preserve for the world a sanity which the
vision itself denied” (Krieger 1966, s. 3). Man kan også i forlængelse
af Peter Brooks The Melodramatic Imagination tale om, at de æstetiske

Ækvivalerende med Strindbergs darwinistiske evolutionslove og naturalistiske
arv og miljødeterminisme eller med Sartres fundamentale socialantropologiske
mekanismer.
269 Jeg påstår ikke nogen direkte inspiration fra Nietzsches tidlige tragedieteori,
men blot at den æstetiske strategi, Strindberg i slutningen aktiverer for at komme
overens med verdens meningsløshhed, har lighedstræk med Nietzsches tolkning
af tragediens funktion.
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strategier tjener til at overføre noget af det mytiskes sakrale energier,
der er tabt i et moderne naturalistisk verdenssyn, og derved give Julie og hendes død tragisk signifikans og værdi.270 Problemet med
denne strategi er dog, som det fremgår af Edward Brandes kritik, at
den nemt havner i melodramatisk romantisk batos. Som Eagleton –
meget apropos Brandes kritik – retorisk spørger i forbindelse med en
undersøgelse af ‘smertens værdi’ i tragedien: ”Yet what if tragedy
can fulfil its role of lending a glamorous aura to suffering only at the
price of a palpable lack of truth-to-life, which then undercuts its
ideological impact” (28)?

Ambivalensen mellem autonomi og heteronomi. Den græske tragedie og Strindbergs sociale verdensteater
Den splittelse mellem frihed og determinisme, autonomi og heteronomi, vi har kunnet iagttage i såvel den naturalistiske som socialantropologiske læsning, er også konstituerende for den græske tragedie, der kan siges at være centreret omkring sammenstødet mellem
disse tilsyneladende inkompatible principper; en inkongruens eller
modsætning, der imidlertid ikke lader sig bortrationalisere eller ophæve. Som Jean-Pierre Vernant overbevisende har demonstreret i
artiklen ”Intimations of the Will in Greek Tragedy” opererer grækerne nemlig ikke med et moderne og utvetydigt begreb om fri vilje og
menneskelig autonomi, sådan som det uden videre antages i megen
tragedieteori (Vernant og Nadal 1988, kap. 3). Omvendt argumenterer Vernant dog også mod den objektivistiske eller fatalistiske/deterministiske reduktion af den tragiske handling til et resultat
af en omnipotent ydre skæbne, kraft eller lov. Som Northrop Frye,
der deler dette synspunkt, udtrykker det: ”Tragedy, in short, seems
to elude the antithesis of moral responsibility and arbitrary fate”
(Frye 1990, s. 211 (209-211)). Kernen i den græske tragedie er netop
udfordringen af den menneskelige frihed – ambivalensen mellem
determinisme og frihed, heteronomi og autonomi. Med Vernants ord
fra artiklen ”Tensions and Ambiguities in Greek Tragedy” er den
tragiske helt “simultaneously agent and acted upon, guilty and innocent, lucid and blind” (Vernant og Nadal 1988, s. 32). Gennem sammenligninger af Aristoteles poetik med hans etik og retorik når Vernant således også frem til, at essensen i begrebet hamartia er denne
Denne strategi underbygges af de mange mytologiske referencer, dramaet aktiverer. Se særlig Carlsson 1979 og Parker 1988. Jf. også s. 206ff. ovenfor.
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dobbelthed, denne mellemstatus mellem fri og ufri (ibid., s. 64-65. Jf.
desuden Edens 2005, s. 45-46). Den tragiske ironi består netop i, at
agenten på en gang er afbildet både som en aktiv, stræbende figur og
som marionet for nødvendigheden, et offer for en overindividuel
logik. Man kan også sige, at ironien ligger i inkongruensen mellem
handlingens intention og effekt. Dobbeltheden skyldes, at den tragiske handling på en gang er konstitueret som resultatet af karakter,
ēthos (ækvivalerende med naturalismens ’temperament’ eller i min
eksistential-ontologiske læsning med ’for-sig-væren’), og af en ydre
magt, daimōn (ækvivalerende med naturalismens evolutionslov og
arv- og miljødeterminisme eller i min socialantropologiske læsning
med den anden – i Fröken Julie repræsenteret af faderguden og Jean)
(ibid., s. 37 og 77).271 De to kræfter er dog intimt sammenvævede –
griber ind i hinanden. Helt i tråd med Fröken Julie taler Vernant derfor også om grækernes tragiske univers som “ambigious on all levels
and shot through with contradictions, where no rule appears definitely established” (ibid., 32). Og akkurat som det også kan siges at
være tilfældet med Fröken Julie skyldes splittelsen ifølge Vernant den
græske tragedies tilblivelse i en historisk brydningstid.
Det intrikate forhold mellem frihed og nødvendighed, ēthos og
daimōn, i den græske tragedie indkredser Vernant yderligere via en
omvej over Aristoteles etik. Det er ikke relevant her at gå ind i detaljerne af Vernant argumentation, men hans konklusion er interessant,
fordi vi herigennem kan indfange forskellen mellem en naturalistisk
og socialantropologisk fortolkning af determinismen. I etikken skelner Aristoteles således mellem to kategorier af handling: Én, der udføres i overensstemmelse med ens villen (hekousion/hekōn eller, hvis
den foretages i fuld viden om, hvad man gør, efter behørig overvejelse og beslutning, proairesis); og én, der udføres på trods af en selv,
under ydre tvang eller i uvidenhed (akousios/akōn) (ibid. 55ff). Men
som Vernant konkluderer:
”Aristotle’s distinction between the two categories of action does
not oppose constraint to free will but rather a constraint imposed
from outside to a determination that operates from within. And
even if this internal determination is different from external constraint, it is nevertheless something that is necessary. When the
En forskel er naturligvis at daimōn for grækerne er en transcendent determinant,
hvorimod der i den moderne naturalistiske eller eksistentialistiske variant er tale
om en immanent kraft (socio-biologisk eller socio-antropologisk).
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subject follows the dispositions of his own character or ēthos he is
reacting necessarily, ex anankēs, but his action nevertheless emanates from himself. Far from being constrained to make the decision that he does, he shows himself to be the father and cause of
what he is doing and so bears full responsibility for it” (ibid. 70).
I min anerkendelsesantropologiske læsning af Julies seksuelle begær
og dødsdrift kan Julies handlinger siges at være i overensstemmelse
med Aristoteles’ hekousion/hekōn, hvorimod der i en naturalistisk
læsning er tale om ubevidste og ufrie handlinger i overensstemmelse
med Aristoteles begreb akousios/akōn.272 Men fordi individet ikke er
en autonom monade, men uløseligt sammenvævet med den anden
og derfor også indlejret i en større social orden, så er der ligesom hos
grækerne heller ikke tale om fuldstændig frie og autonome handlinger. Den andens blik fungerer så at sige som en slags immanent
daimōn, en ydre determinant. Der er dog alligevel ikke tale om akousios, da handlingerne er i overensstemmelse med Julies villen og for
selvmordets vedkommende endda eksplicit sanktioneret.
Terry Eagleton, der tydeligvis trækker på Vernants artikel ”Intimations of the Will in Greek Tragedy”, udtrykker den græske tragedies
ambivalens således:
”The interplay between freedom and providence […] is more subtle than a simple antithesis. The ancient Greeks knew themselves
to be morally responsible agents, but not quite in the modern
sense morally autonomous agents. The boundaries of the self seem
for them more fluid and porous than for us. They perceived an irreducible ambiguity in human existence which made it hard to
categorize actions simply as ‘willed’ or ‘fated’, ‘free’ or ‘necessary’. Indeed, we late modern, coming after the heyday of the
self-determining subject, are conscious of much the same ambiguity” (Eagleton 2003, s.106).
Bl.a. i kraft af den andens centrale rolle for individet i Strindbergs
sociale ’verdensteater’, kan Strindberg siges at være på linje med de
gamle grækere og os ”late moderns, coming after the heyday of the
self-determining subject”. Individerne er hos ham uløseligt sammenI naturalismens er selv karakterernes temperament, ēthos, et produkt af ydre
determinerende kræfter. Karakteren er styret af sine drifter og passioner, der er et
produkt af arv, miljø og moment.
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vævet, de logerer så at sige i hinandens liv, hvorfor spørgsmål om
skyld og ansvar, autonomi og heteronomi bliver komplekse og ambivalente. Hos Strindberg er der ligesom hos grækerne ingen direkte
vej fra intention til effekt, fordi vores handlinger og ord altid indgår i
en social sammenhæng. Deres mening konstitueres ikke subjektivt,
men determineres tillige af den anden og af den sociale og symbolske
orden, de indgår i – faktorer, der ligesom grækernes guder er uden
for subjektets kontrol. I den forstand har vores handlinger og ord
altid i sig en iboende fremmedhed eller andethed. De er ifølge deres
natur afhændelige og har det med at komme tilbage til os i forvrænget og fremmedgjort form (jf. Eagleton 2003, s. 108ff.). Det er således
også på en gang Julie, der handler, og en andethed, som handler
igennem hende. Som Julie udtrykker det:
”Vems är skulden till vad som skett? Min fars, min mors, mitt
eget! Mitt eget? Jag har ju intet eget? Jag har inte en tanke som jag
inte fått av min far, inte en passion som jag inte fått av min mor,
och det sista – det där om att alla mänskor äro lika – det fick jag
av honom, min trolovade – som jag därför kallar usling! Hur kan
det vara mitt eget fel? Sjuta skulden på Jesus, som Kristin gjorde –
nej, det är jag för stolt till och för klok – tack vare min fars lärdomar […] Vems är felet? – Vad rör det oss vems felet är, det är
ändå jag som får bäre skulden! Bära följdern!” (187).

Som vi har set, bringer Fröken Julies fokus på det sociale, på individets sociale væren, ligeledes Fröken Julie i dialog med den spanske
guldalders ærestragedie. Vi kan derfor afslutte analysens løbende
komparative historiske refleksioner med at vende tilbage hertil og
med Margaret R. Greers karakteristik af persontegningen i det spanske guldalderdrama indkredse, hvori ligheden mere præcist består:
”the nature of dramatic characterization in Spanish drama reflects
a different conception of the individual than in early modern
French and English drama. Spanish tragedies are not entitled
Hamlet, Othello, Phèdre, or Andromaque, but The Knight from
Olmedo, The Surgeon of his Honor, or Punishment without Revenge, titles that identify the protagonist in relationship to an apparently transcendent signifier or to his position or function
within the social order […]. The essence of the individual in the
comedia is not located within an ’inner’ self but between the in-
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dividual and other members of the social group. When in the
throes of an honor crisis that provokes a private monologue, a
character makes the classic declaration, ‘Soy quien soy’ (I am who
I am), the self-definition that follows is not dedicated to psychological analysis, but is based on gender and social position and
the obligation they impose […]. Character in the best Spanish
tragedies therefore is most frequently revealed not in selfanalytical monologues, but through interaction with other characters; thus, identity is shown as constituted by social process”
(Greer 2005, s. 360).
Det samme kan i høj grad også siges om Fröken Julie, hvis kraft og
dynamik ligger i de intersubjektive kampe, i den situationelt forankrede socialpsykologi, ikke i Julies bagudskuende dybdepsykologiske
selvanalyser, som gives til Jean i lange monologlignende replikker,
der forekommer noget umotiverede og uintegrerede i dramaet – påklistret i et forsøg på at imødegå Zolas kritik af hans forrige naturalistiske sørgespil, Fadren, og leve op til hans naturalistiske programs
fordring om at udstyre fiktionskarakterer med en konkret og detaljeret opkomsthistorie, der kan demonstrere arvens og miljøets afgørende rolle.273 De dybdepsykologiske selvanalyser er dog en del af
teksten og dermed med til at placere Fröken Julie i en mellemposition
mellem naturalistisk dokumentation og intersubjektiv situationspsykologi, mellem Racines indadvendte psykologiske analyse og karakterskildring og de Vega og Calderòns udadvendte sociale karakterskildring, mellem Racines udprægede centrering omkring den indre
psykologiske konflikt og Vegas og Calderóns fokus på den intersubjektive sociale konflikt. I den forstand ligner Fröken Julie Le Cid,
som vi tidligere har påpeget, indtager en lignende mellemposition. I
forlængelse af Greers refleksioner over titler kan vi da også sige, at
Zolas kritik fremføres i et brev til Strindberg, som er optryk i SV 27, s. 352. Når
Strindberg i forordet forsvarer bipersonen Kristins skitseagtige og abstrakte præg,
er dette en indirekte replik til Zola, som i et ellers rosende brev til Strindberg havde kritiseret karaktertegningen i Fadren for at være for abstrakt for hans smag. Karakterer bliver for Zola kun individualiserede, dvs. levende personer af kød og
blod, hvis de placeres i et distinkt socialt miljø og udstyres med en fyldig baggundshistorie. Dette var langt fra tilfældet i Fadren, hvor sceneanvisningernes miljøangivelser er yderst overordnede, og hvor hovedpersonen i parateksterne og
langt hen ad vejen også i replikkerne sigende nok omtales i kraft af sin sociale position (Ryttmästern) eller i kraft af sin rolle i familien (som i dramaets titel). Den
manglende individualisering i navngivningen ses også hos mange af bipersonerne,
som blot omtales præsten, doktoren, ammen.
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titlen Fröken Julie præcist peger på denne mellemposition mellem det
sociale og det individuelle.

Triangulært begær
I det følgende vil jeg fra en lidt anden vinkel forsøge yderligere at
indkredse og understøtte mit anerkendelsesperspektivs tese om den
andens centrale betydning for begær og identitet i Fröken Julie. Det vil
ske vha. René Girards beslægtede teori om det mimetiske begær. Ligesom i Röda Rummet er begæret i Fröken Julie nemlig også tringulært
eller medieret. Dette er mest tydeligt med Jeans begær, men jeg skal
argumentere for, at det også til en vis grad kan siges at være tilfældet
med Julies begær.
Som det fremgår af Jeans beskrivelse af sine drømme og af sin
schweiziske dagdrøm, er Jean drevet af et begær efter at komme op
ad den sociale rangstige og opnå den sociale anerkendelse og status,
som er forbundet med fx at besidde en grevetitel. Vi kan således lave
en begærstrekant, hvor Jeans begærsobjekt er grevetitlen og greven
og Julie hans medierende modeller. I teksten manifesterer Jeans metafysiske begær efter anerkendelse og status sig dog ikke blot i begæret efter grevetitlen, men udfolder eller udspiller sig også mere konkret i det seksuelle begær, og her er Julie ikke blot mediator, men
tillige begærsobjekt. Sammenfaldet mellem begærsobjekt og mediator i Jeans seksuelle begær gør imidlertid ikke begæret mindre triangulært. I det seksuelle begær er det nemlig ifølge Girard ikke nødvendigt med en tredje parts, en rivals, tilstedeværelse, for at der er
tale om et triangulært begær. Den begærede kan deles i både subjekt
og objekt i den begærendes øjne. Delingen skaber en trekant, hvis
hjørner udgøres af begærssubjektet, den begæredes krop (begærsobjekt) og den begæredes væren (mediator) (Girard 1976, s. 105 og
159f.). De to her opstillede trekanter er imidlertid fuldt kompatible,
da de er udtryk for samme metafysiske begær.274 Besiddelsen af Juli-

Girard understreger helt i overensstemmelse hermed: ”There is only one metaphysical desire but the particular desires which instantiate this primordial desire
are of infinite variety” (Girard 1976, s. 83). Hos Girard er det seksuelle begær således ligesom hos Sartre blot en partikulær manifestation af et eksistentielt metafysisk begær, som altså er primært. Girard henviser da også i forbindelse med sin
analyse af seksuelt begær til Sartres analyse af seksuelt begær, kærlighed, sadisme
og masochisme i L’être et le néant.
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es krop får nemlig sin metafysiske værdi fra den status, Julie besidder som aristokratisk subjekt, og denne status beror i sidste ende på
faren/greven, der således må siges at være Jeans ultimative model (jf.
fx 150). Jeans begær efter Julie er altså i høj grad triangulært – medieret af ’den anden’. Det er ikke hende i sig selv, han begærer, men den
status, han forbinder med at besidde hende, og denne status er determineret af de andres blikke, af den sociale orden, som greven
fremstår som inkarnationen af. Jeans impuls mod Julie er m.a.o. i sidste ende en impuls mod mediatoren, som han imiterer. Dette ses ikke
blot i hans begær efter grevetitlen, men også i hans smag for vin og
brug af franske gloser i sin tale.
Når Girard kalder begæret metafysisk, skyldes det, som vi allerede
har været inde på i analysen af Röda Rummet, at værdien ikke ligger i
det konkrete begærsobjekt, men i den sociale prestige og værensmæssige værdi det at besidde objektet tilskrives i kraft af mediatorens væren, i kraft af at den beundrede model enten er i besiddelse
af eller selv begærer begærsobjektet. Værdien ligger altså i sidste ende i mediatorens væren. Objektet er blot et middel til at nå mediatoren, hvis væren begæret i sidste instans er rettet mod. Det er et begær
efter at være den anden, efter at absorbere mediatorens væren via
objektet. Det metafysiske begær efter at være som den anden beror
ifølge Girard i sidste ende på det falske løfte om guddommelig autonomi, som individet modtager fra den sekulariserede og individualistisk orienterede vestlige kultur. Dette løfte kan subjektet nemlig ikke indfri i sin egen væren og tilskriver det derfor (falsk) den andens
væren. Eller rettere, årsagen til mediatorens værensfylde tilskrives
det objekt, han/hun er i besiddelse af, og som subjektet for øjeblikket
er berøvet, men følgelig vil stræbe efter. I det metafysiske begær forvandler begærssubjektet dog objektet, som tilskrives en værdi, som
det egentlig ikke besidder i sig selv: ”From the mediator, a veritable
artificial sun, descends a mysterious ray which makes the object shine with false brilliance” (Girard 1976, s. 18). Den skuffelse, subjektet
føler, når det faktisk lykkes det at tage objektet i besiddelse, er derfor
mere forklarlig. Værdien ligger nemlig ikke i objektet, men i modellens væren eller i forestillingen herom. Subjektet opdager at besiddelsen af objektet ikke forandrer dets tilværelse og, i de tilfæde hvor
objekt og mediator er sammenfaldende, at heller ikke mediatoren er i
besiddelse af guddommelig autonomi. Den forventede forvandling
har ikke fundet sted:
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”The moment the hero takes hold of the desired object its ’virtue’
disappears like gas from a burst balloon. The object has been
suddently desecrated by possesion and reduced to its objective
qualities, thus provoking the famous Stendhalian exclamation: ’Is
that all it is?’” (ibid., s. 88).
Citatet er en meget præcis beskrivelse af Jeans følelser efter samlejet:
”jag må bekänna att segern var mig för lätt för att egentligen
kunna ge något rus. […] Jag kan inte neka till att det å ena sidan
gläder mig ha fått se att det bara var kattgull som bländat oss
därnere, att ha fått se att höken bara var grå på ryggen också, att
det var puder på den fina kinden, och att det kunde vara svarta
kanter på de slipade naglarne, att näsduken var smutsig fastän
den luktade parfym; men det pinar mig å andra sidan, att ha sett
att det jag själv strävade till, icke var något högre, solidare; det
pinar mig att se er sjunken så djupt, att ni är långt under er kokerska; det pinar mig som att se höstblommorna piskas sönder av
regnet och förvandlas i smuts” (157-58).
Som det ifølge Girard altid er tilfældet i den interne mediations metafysiske begær, viser den metafysiske værdi, subjektet tilskriver
mediatoren, sig illusorisk. Idet guddommen bliver mulig at tage i
besiddelse, idet den røber sit begær, taber den sin guddommelige
status, sit sakrale skin. Det metafysiske begærs logik medfører, at
succes i kærlighed eller imødekommelse af det seksuelle begær samtidig ødelægger kærligheden/begæret. Erfaringen fører dog ifølge
Girard ikke til en erkendelse af det absurde i det metafysiske begær, i
troen på metafysisk autonomi. Helten kan godt nok ikke benægte, at
hans begær har slået fejl, at det ikke havde den indvielsens kraft i sig,
som han tilskrev det, men han kan skyde skylden på objektet og muligvis også på mediatoren, der førte ham til det. Det er altså kun dette
partikulære begær, der afvises som illusorisk, ikke det metafysiske
begær i sig selv. Dette konvergerer fint med Fröken Julie. I Fröken Julie
er det således blot Julie som begærsobjekt og mediator, Jean opgiver.
Grevetitlen og greven forbliver hhv. begærsobjekt og beundret model i Jeans metafysiske begær. Jean slipper, som det fremgår af slutningen, på ingen måde ud af det metafysiske begærs illusion og
dermed af mediationens mimetiske imitation og rivaliseringshelvede.
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Jeans mimetiske begær er på grænsen mellem de to typer, Girard
opererer med, den eksterne og interne mediation, dog med klar
hældning mod sidstnævnte. Den er ekstern i den forstand, at Jeans
beundring for modellen udtrykkes relativt eksplicit, og i den forstand, at begærssubjektets og mediatorens verden i udgangspunktet
og udadtil er afgrænset fra hinanden. Afstanden mellem de to ’verdener’ markeres således tydeligt i scenografien, hvor taletuben er
den eneste forbindelse mellem herskabets og tjenestefolkets rum, der
desuden er adskilt i en oppe-nede dikotomi. Afstanden markeres
også af kontrasten mellem det simple køkken og den feudale herregårdpark med amorinfontæne og pyramidepopler, som ses gennem
døren i baggrunden. Jean forsøger dog at løsrive sig fra modellen og
gøre sig uafhængig heraf – et træk, der peger mod den interne mediation, hvor man i stadig stigende grad forsøger at benægte eller
skjule mediationens bånd og hævde sin autonomi og egenværdi.
Andre træk, der peger i retning af den interne mediation som dominerende modus, er, at mediatoren, som det hurtigt fremgår, ikke
længere er fuldstændig utilgængelig for subjektet, helt uden for heltens univers. Samfundets demokratisering og liberalisering har således åbnet mulighed for, at man via sit talent kan arbejde sig op og
købe en grevetitel. Ligeledes giver den mindskede afstand mellem
begærssubjekt og mediator sig udslag i, at subjekt og mediator penetrerer hinanden i form af rivalisering – en rivalisering, der skyldes,
at mediatoren er i besiddelse af det objekt, som subjektet begærer.
Mediatoren er altså ikke længere blot en beundret model, men også
en forhindring, en rival, og frem for som i den eksterne mediation at
erklære sig som trofast slave og beundrer vil begærssubjektet forsøge
at afvise eller benægte mediationens bånd og indlede en rivalisering.
Når Jean forsøger at undslå sig dansen, kan det således ses som et
forsøg på at skjule mediationens bånd. Ligeledes afviser han i første
omgang at fortælle om sine barndomstanker, fordi det ”tager emot”
(130). At der også foregår en rivalisering, fremgår tydeligt af, at Jean
taler om at ’plyndre fugleredden’ (135), ligesom han, som vi har set,
generelt tænker de intersubjektive forhold i en herre-slave-dialektik,
hvor en altid er oppe og en anden altid nede (fx 150). Eller som
Strindberg formulerer den interne mediations livssyn i forordet:
”växlingen i stigande och fallande utgör ett av livets största behag, då
lyckan endast ligger i jämförelsen” (102, min fremhævning). Greven er
således heller ikke blot beundret model som i den eksterne mediation, men også rival eller forhindring, fordi han er i besiddelse af det
begærsobjekt, Jean stræber efter – både grevetitlen og Julie. Han er
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gud og djævel samtidig (fx 150 og 188). Den interne mediations rivalisering er dog mere intens i det seksuelle begærs trekant, hvor afstanden mellem begærssubjekt og mediator er markant mindre, fordi
objekt og mediator er sammenfaldende, fordi han er mand og hun
kvinde, og fordi, som jeg straks skal komme nærmere ind på, begæret er gensidigt. At mediator og objekt er så tæt forbundet, som det er
tilfældet i det seksuelle begær, betyder, at mediatoren i udgangspunktet er absolut herre over objektet; han/hun kan give tilladelse til
eller afvise besiddelse alt efter lune, hvorfor der nemt opstår et intenst had til model-rivalen: ”Only someone who prevents us from
satisfying a desire which he himself has inspired in us is truly an
object of hatred. The person who hates first hates himself for the secret admiration concealed by his hatred” (Girard 1976, s. 10-11).
Denne logik ses flere steder i Fröken Julie (fx 138). Logikken i den interne mediations mimetiske begær er desuden således, at mediatorens eller modellens tilsyneladende fjendtlighed eller indifference
snarere øger end mindsker modellens prestige. Subjektet er overbevist om, at modellen føler sig for overlegen til at anerkende ham som
discipel, og det udløser to modsatrettede følelser mod modellen, som
subjektet oscillerer mellem: Underkastende beundring og intens had.
Som nævnt i analysen af Röda Rummet, er den interne mediation ifølge Girard et resultat af to tæt forbundne processer i moderniteten;
det er dels udtryk for, at der kommer en større lighed mellem individerne i takt med afhierakisering af samfundet, dels for, at det romantiske dogme om menneskelig autonomi florerer som følge af sekulariseringen og individualiseringen. I denne situation er det sværere
åbenlyst at tilbede et forbillede, for dermed indrømmer man sin værensmæssige underlegenhed og utilstrækkelighed. Det betyder, at
hvor den dominerende følelse i den eksterne mediation er beundring
og kærlighed, er den interne mediation domineret af triangulære følelser som stolthed og forfængelighed og deres komplementære ressentimentsfølelser som fx had, jalousi og misundelse – følelser, der i
høj grad præger Jean og styrer hans stræben og handlen, som vi tidligere har været inde på. Ifølge Girard er det triangulære begær i den
interne mediation således i stadig større grad kendetegnet ved, at det
væsentlige for subjektet ikke så meget er selve begærsobjektet som
model-rivalens nederlag. Der er m.a.o. tale om en ren negativ imitation, hvor man blot begærer et objekt, fordi en anden gør, og hvor
begæret primært er rettet destruktivt mod model-rivalen. Mediatorens rolle som model, som oprindelig var primær, er på den måde
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erstattet af rollen som rival, som nu er altdominerende. Den indre
mediations triangulære begær når ifølge Girard sit højeste niveau
hos Dostovjevskij, hvor der slet ikke er nogen kærlighed uden had
eller jalousi, tiltrækning uden frastødning. ”The characters insult
each other, spit in each other’s faces, and minutes later they fall at the
enemy’s feet, they abjectly beg mercy” (ibid., s. 41). Denne radikale
dialektik er tydelig i anden dels mimetiske konflikt mellem Jean og
Julie (fx 54-59).
Det er dog ikke blot Jeans begær, der er medieret. I forlængelse af
min anerkendelseslæsning kan man også i en fortolkning, der på
samme måde som anerkendelseslæsningen snarere end at følge den
umiddelbare tekstintention aktualiserer en potentiel undertekst, argumentere for, at Julies begær til en vis grad har en triangulær struktur. I Julies tilfælde er der dog i endnu højere grad tale om en intern
mediation, dvs. en mediation, hvor hun skjuler sin beundring for den
medierende model både over for sig selv og andre.
Som påpeget ovenfor, føler Julie sig som aristokratisk kvinde isoleret
og ensom. Hendes længsel efter at falde og efter kærlighed kan derfor også, som vi har set, tolkes som et begær efter en ligeværdig intersubjektiv anerkendelsesrelation, efter et naturligt og harmonisk
mellemmenneskeligt samvær, og et sådant kan hun denne Sankt
Hans Aften siges netop at iagttage blandt tjenestefolkene, fx i Jeans
og Kristins kærlighedsforhold (herom straks).275 Vi kan således lave
en trekant, hvor kærlighed (ligeværdigt mellemmenneskeligt samvær og anerkendelse) er Julies begærsobjekt, og hvor Jean (og
Kristin) momentant – og altså ikke i nogen dybdegående forstand –
bliver hendes medierende model(ler). (Eftersom kærlighed eller det
seksuelle begær er vejen til målet eller, om man vil, det konkrete udtryk, som det metafysiske begær manifesterer sig gennem, er Jean
dog foruden model tillige begærsobjekt, sådan, som vi så, det også
var tilfældet med Julie i Jeans triangulære begær). Man kan sige, at
Julie via Jean (og Kristin) fikserer sit begær, som ved ophævelsen af
hendes egen forlovelse har mistet retning. Jeg sætter Kristin i parentes, fordi hun i al sin enfoldighed dårligt kan siges at være Julies model andet end i den meget indskrænkede forstand, at hun har et tilsyneladende lykkeligt og gensidigt respektfuldt kærlighedsforhold
Min læsning trækker i det følgende delvis på Bredsdorffs læsning af stykket i
forlængelse af Per Olov Enquists opsætning i København 1985 (Bredsdorff 1998).
Bredsdorffs perspektiv er dog ikke girardsk.
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til Jean.276 Det er Jean, der i kraft af sin mandighed, selvbevidsthed og
kvikhed er hendes begærs egentlige model. Det er hans væren, ikke
Kristin, der kaster glans over begærsobjektet. Kristin må derfor også
snarere betragtes som gemen rival end som den interne mediations
model-rival. Men som rival udløser hun på samme måde som modelrivalen triangulære ressentimentsfølelser som jalousi og had, fordi
hun besidder det objekt og den kærlighedslykke, Julie begærer, og
som hun netop har mistet, hvad enten det nu skyldes, hun har givet
sin forlovede løbepas, som hun selv hævder, eller det er hendes forlovede, der har slået op, som Jean hævder. Julies ressentimenstfølelser ses fx tydeligt, da hun efter den anden dans med Jean for anden
gang kommer tilbage til køkkenet for at opsøge den flygtede Jean.
Her finder hun Jean med hånden om Kristins liv, mens han fortæller
hende, at hun nok skal ”bli en bra hustru” (127). Julies jalousi markeres tydeligt i regibemærkningen, der ledsager hendes respons herpå:
”in; obehagligt överraskad; med tvungen skämthet. Ni är just en charmant
kavaljer som springer ifrån er dam” (ibid.). At Julie i situationen drives af triangulære ressentimentsfølelser giver også mening til hendes
ellers umotiverede grovheder og nedladenhed over for Kristin kort
herefter – en nedladenhed, der vel at mærke går på hendes egenskaber som kommende kone (130 og 133).277

I starten af første del er der således flere tegn på varme og kærlighed mellem
Jean og Kristin – også i scener, hvor Julie er tilstede (124, 127 og 133) – ligesom hun
utvetydigt bliver gjort opmærksom på, at Kristin i modsætning til hende uproblematisk kan udleve sit seksuelle begær (130).
277 Også i en anden forstand kan man tale om et destruktivt triangulært begær hos
Julie. Som vi tidligere har været inde på, kan hendes begær efter Jean nemlig tillige
tolkes som udtryk for et destruktivt had til den patriarkalske far, der netop er i
besiddelse af den autonomi og frie væren, som hun længes efter. Vi får således en
trekant, hvis hjørner udgøres af Julie (subjekt), Jean (objekt) og faderen (mediator),
men hvor pointen er, at der er tale om en negativ mediation. Begæret efter Jean er i
dette perspektiv hovedsagelig rettet destruktivt mod fader-modellen, som hun
ønsker at desavouere. Vi er således i den interne mediations rivaliseringshelvede,
hvor det væsentlige i begæret ikke så meget er objektet som model-rivalens nederlag. Hadet til modellen kan netop i et girardsk perspektiv forklares som en konsekvens af kvindeemancipationsbevægelsen, som netop har øget ligheden og dermed
rivaliseringen mellem kønnene. Helt i overensstemmelse med Girards beskrivelse
oscillerer Julie derfor også mellem den interne mediations to uforenelige følelser
over for faren: Grænseløs beundring og intenst had (163 og 187). Hendes had til
faren forklarer også Julies sadistiske attitude over for ridefogeden, der i kraft af sin
stand mere umiddelbart end Jean lader sig associere med faren og det undertrykkende patriarkat, han repræsenterer.
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At begæret og dermed mediationens bånd forstærkes snarere end
svækkes af den andens ligegyldighed eller fjendtlighed, bekræfter
også Julies begær. Jeans afvisende holdning ægger således blot hendes begær yderligere. I et giradsk perspektiv skyldes det, at hans tilsyneladende ligegyldighed kaster en guddommelig glans over ham,
får ham til at tage sig ud som om, han er i besiddelse af den eftertragtede guddommelige autonomi og selvbeherskelse (Girard 1976, s.
107). Ifølge Girard vil begærssubjektet derfor også forsøge at vække
den andens begær for herigennem at få sin væren bekræftet. Hvis
dette ikke lykkes slår begæret imidlertid nemt over i et intenst had,
fordi den andens ligegyldighed eller fjendtlighed er et tegn på, at den
anden føler sig ovenlegen, på at begærssubjektet ikke er værdig den
andens opmærksomhed.278 Begge strategier kan ses hos Julie. Koketteriets strategi dominerer således i dramaets første del (før samlejet),
mens hadet kommer til at dominere i anden del (efter samlejet), hvor
Jeans begær viser sig at have været opportunistisk, og hvor hans ligegyldighed og fjendtlighed bliver mere markant og direkte. Akkurat som vi så, det var tilfældet med Jeans metafysiske begær, således
afslører opnåelsen af det begærede objekt også straks det metafysiske
begærs illusion for Julie. Besiddelsen af objektet har ikke medført
den forventede forvandling af hendes tilværelse. Hans beskrivelse af
sin schweiziske hoteldrøm og greveambitioner placerer hende netop
i samme rolle og position, som hun gennem begæret ville flygte fra
(149 og 151), ligesom han også viser sig lige så uforstående og fordømmende over for hendes begær som den feudal-patriarkalske orden, hun gør oprør mod.
Hvis det godtages, at Julies begær også er triangulært, kan man sige,
at Fröken Julie grundlæggende er bygget op omkring, hvad Girard
kalder dobbelt eller reciprok mediation, dvs. det forhold, at to begærssubjekter gensidigt er hinandens mediatorer (Girard 1976,
s.101f.). Hermed skulle man tro, at vejen var banet for et ligeværdigt
og gensidigt anerkendelsesforhold. Sådan er det imidlertid langt fra.
Logikken i den indre meditations metafysiske begær betyder nemlig,
at succes i kærlighed er betinget af forstillelse. I en verden af indre
mediation må man skjule sit begær og lade som om, man ikke føler
noget. For ved at røbe sit begær røber man sin underlegenhed og
utilstrækkelighed: ”the game of internal mediation depends on hiding what one feels. The cleverest at the game will always be the one
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Jf. hertil analysen af fornærmelsens dialektik ovenfor.
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who feels the least. Thus he can never be the genuinely ‘passionate’
hero. The struggle between master and slave requires coldness and
‘English phlegm’, qualities which in the end amount to insensibility”
(ibid., s. 282-83). På den måde transformeres det seksuelle begær og
kærligheden til identitetsmæssige magt- og anerkendelseskampe,
hvor sejren går til den, som er bedst til at forstille sig, som bedst kan
opretholde løgnen: ”In double mediation each one stakes his freedom against the other’s. The struggle ends when one of the partners
admits his desire and humbles his pride. Henceforth no reversal of
imitation is possible, for the slave’s admitted desire destroys that of
the master and ensures his genuine indifference” (ibid., s.109).279 Første dels flirt og for Jeans vedkommende også anden dels magtkamp
kan beskrives som en sådan forstillelseskamp med Jean som den endelige sejrherre, fordi han føler mindst og bedst kan forstille sig. På
et tidspunkt i flirtens anerkendelseskamp er det dog ved at gå galt
for Jean. Det er, da han som svar på Julies forsøg på at objektivere
ham som en kysk Josef pludselig smider masken og forsøger at kysse
hende (138). Skaden er dog ikke uoprettelig, dels fordi Jean på forhånd har reduceret begæret til en ung mands naturlige dyriske drifter – en forklaring som understøttes af hans hurtige tilbagevenden til
den indifferente og stolte maske, der på ny vækker hendes begær
(138-39) – dels fordi herre-slave-forholdet på forhånd er givet på det
sociale område, og Jean derfor ikke risikerer så meget ved at indrømme sit begær; begæret er så at sige naturligt og forventeligt og
desuden mere legitimt, fordi han er mand.280 Men hvad så med barndomshistorien, hvor Jean indrømmer sit begær og direkte påtager sig
slaverollen? Hvorfor ødelægger det ikke hendes begær? Dette kan
forklares med Julies romantiske længsel efter at bryde ud af herreslave-forholdet og efter at blive elsket/anerkendt som individ – en
længsel, Jean tilsyneladende har afluret; i hvert fald er der en del forstillelse og romantisk poseren i hans ’bekendelser’. Det fremgår da
også tydeligt af Julies reaktioner på historien, at der ikke er tale om
en sadistisk lyst over at blive feteret og dyrket som herre, men netop
medlidenhed med slaven og dermed, som det fremgår af samtalen
efter samlejet, en romantisk drøm om kærlighedens klassetranscenSom det fremgår, er påvirkningen fra Hegels anerkendelsesdialektik åbenlys
Den indre mediation er endnu ikke nået så vidt, at der er tale om en kamp mellem to helt jævnbyrdige subjekter. Den sociale ulighed opvejes dog delvis af mandens privilegerede plads i det patriarkalsk dominerede samfund. ”Könsligt är han
aristokraten” (108), som det udtrykkes i forordet, ”skapelsens herre, kulturens
skapare” (105).
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derende karakter. Delvis sammenhængende hermed kan det desuden forklares med hendes begærs (selv)destruktive eller negative
struktur, som jeg flere gange har været inde på. Endelig er det værd
at bemærke, at Jean dækker indrømmelsen ind under barndomsjeget,
mens nutidsjeget straks efter historien 1) forsøger at forklejne standsforskellen (”Kanske i botten det inte är så stor skillnad som man tror
mellan mänskor och mänskor!” (142)), 2) indleder en aggressiv rivalisering, da Julie forsøger at opretholde forskellen og dermed magten
og 3) igen forsøger at trække sig ud af flirten og påtage sig den indifferente og stolte attitude, da Julie ikke vil give ind (142-44). Ligeledes
kan det påpeges, at ikke blot forskydningen til barndommen, men
også barndomshistoriens teatralske og litterære præg gør, at han ikke
ubetinget fremstår som ”the genuinely passionate hero”, hvilket han i
magtkampen og forstillelsesspillet efter forførelsen også sørger for at
gøre Julie opmærksom på for derigennem at vinde eller rettere fastholde den nyerobrede magt. (Jeg tænker naturligvis på hans afsløring af, at barndomshistoriens romantiske selvmordsforsøg var opdigtet – en påstand, hvis sandhedsværdi imidlertid kan betvivles,
som jeg senere vil vende tilbage til).281
Som vi har set, er det derimod mere fatalt for Julie, da hun forlader
koketteriets strategi og endegyldigt røber sit begær ved at hengive
sig til ham i det for hende upasssende samleje.282 Med et er hendes
guddommelige glans og magt forduftet og dermed også Jeans ubetingede begær, som det fremgår af hans brutale og udspekulerede
attitude efter samlejet. Den afgørende forskel i samlejets gensidige
hengivelse er, at begæret er upassende for hende og derfor ikke kan
bortforklares, hvorimod Jean i kraft af standsforskellen kan rationali-

Jeans tvetydige rolle i forførelses- og magtspillet – herunder de her fremhævede
episoders status – behandles udførligt senere (jf. s. 298ff. nedenfor)
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Julies koketteri gør det tydeligt, at også hende begær og identitet er triangulær(t) og medieret. Koketteri er således netop et begær efter en selv, som skabes
ved at imitere den andens begær efter en (Girard 1976, s. 105f.). Koketten er altså
en, der takket være den andens begær begærer sig selv, dvs. via den anden tilskriver sig selv værdi. Kokettens værdi for sig selv er baseret på den værdi, hun har i
den begæredes øjne, og denne værdi kan bl.a. måles på det begær, hun vækker hos
den anden. (I det seksuelle begær er det objekt den anden udpeger som værd at
begære jo netop hende selv, hendes krop). Derfor er hun også konstant på udkig
efter bekræftelse af sin egen værdi. Men eftersom koketten begærer den andens
begær, er det også tydeligt, at Julie ikke blot er autonom model (herre), men tillige
et begærende subjekt (slave), og at der altså i Fröken Julie er tale om en dobbel eller
reciprok mediation. Som hos Hegels er herrens autonomi en illusion.
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sere og instrumentalisere sit begær – et faktum Jean ikke er sen til at
udnytte for derved at erobre herre-rollen (155-156). Jeg siger udnytte,
da hans momentant genopblussende begær og særlig hans trang til
at nedgøre hende tyder på, at det interne mediations hadkærlighedsbånd til model-rivalen endnu ikke er helt bristet, og at
Jeans indifferente attitude efter samlejet i hvert fald er delvis fingeret
for at opretholde den nyerobrede magtposition. At hendes guddommelige glans ikke helt er forduftet kan desuden forklares med, at
hun stadig er i besiddelse af sin sociale position og dermed i stand til
at trække ham op fra underklassen. Som så meget andet i dette drama er Jeans attitude ambivalent. Det synes umuligt endegyldigt at
afgøre, om det er Jeans begær eller ligegyldighed, der er fingeret i
anden del.

Strindbergs litterære karakterologi og poetologi. Splittelsen
mellem monologisk plotdeterminisme og dialogisk situationspsykologi
Som vi har set ovenfor, og som vi senere skal se, det også er tilfældet
i Strindbergs roman I havsbandet, synes en romantisk frihed til sidst i
Fröken Julie at sejre over naturalismens determinisme. Frihedens mulighed er dog også mere generelt indbygget i dramaets komplekse
karakterologi. Bag Strindbergs videnskabelige dokumentationsteknik, bag hans naturalistiske vision om en evolutionsdeterminisme
baseret på arv, miljø og køn, findes nemlig en modsætningsfyldt,
mangetydig og kompleks antropologi og intersubjektiv situationspsykologi, der modsætter sig den eksperimentelle naturalistiske poetiks simple og monologiserende kausalforklaringer og plotmodel, og
som åbner op for en mere dialogisk – dvs. åben, situationsbunden og
fri – personkildring og handlingsforståelse. Jeg skal i det følgende
argumentere for, at Fröken Julie først og fremmest er et dialogisk psykodrama, ikke en monologisk naturalistisk degenerationshistorie. I
overensstemmelse med afhandlingens overordnede teser skal det
vises, hvordan der også i Fröken Julie er en nær sammenhæng mellem
Strindbergs intersubjektive antropologi og en dialogisk poetik, der
underminerer monologiseringstendenserne. Tesen er mere specifikt,
at opbruddet fra Zolas doktrinære naturalisme i Fröken Julie særlig
ytrer sig ved, at Strindberg giver mere rum til den intersubjektive
situationspsykologi, til nuets dialogiske relationer og intersubjektive
magtspil og anerkendelseskampe. I den psykologiske analyse hand-
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ler det derfor heller ikke primært om at undersøge og klargøre årsager, men om at leve sig ind i en reaktion, en karakter, en stemning.
Inden jeg når til at udfolde dette, vil jeg dog først placere Strindbergs
litterære karakteologi i samtidens litterære kontekst og fremhæve
væsentlige inspirationskilder eller identifikationsfigurer.
Selv om Strindberg, som vi har set, i forordet tilslutter sig Zolas eksperimentelle metode, så markeres det dog samtidig, at den positivistiske model, der primært baserer sig på fysiologiske elementer, ikke
i tilstrækkelig grad reflekterer kompleksiteten i menneskets handlinger og psykologiske konstitution. Efter redegørelsen for den mangfoldige motivering af Julies sørgelige skæbne, hedder det fx: ”Jag har
således icke förfarit ensidigt fysiologisk, icke monomant psykologiskt, icke bara skyllt på arv från modren, icke bara kastat skulden på
månadssjukan” (103). I betragtning af at Strindberg andetsteds i forordet siger, at det er brødrene Goncourts romaner, der tiltaler ham
mest i samtidens litteratur, er det nærliggende at se Strindbergs
kommentar som en tilslutning til Goncourt-brødrenes program. I
forordene til Germinie Lacerteux og Chérie slås således til lyd for en
mere psykologisk analyse og for en afbalancering af det fysiologiske
og psykologiske (jf. Madsen 1962, s. 74ff.). Og Edmond de Goncourt
påpeger i forordet til 1879-udgaven af dramaerne Henriette Maréchal
og La Patrie en danger det ulogiske og irrationelle i menneskesjælen
(Ahlström 1956, s. 94). I det hele taget irriteredes brødrene Goncourt
ligesom også Flaubert og Maupassant over Zolas doktrinære og forenklende videnskabelige paroler (Baguley 1990, s. 18ff.).283 Som det
fremgår af det upublicerede forord til Tjänstekvinnans son, og som
Hans Lindström udførligt har dokumenteret, er Strindberg heller
ikke ubekendt med den franske sennaturalismes drejning mod det
psykologiske i anden halvdel af 80’erne (SV 20, 370ff., og Lindström
1952, s. 98-115). I lighed med andre af sennaturalisterne – Bourget,
Rod, Maupassant, Huysmans, Richepin m.fl. – mener Strindberg, at
Zola i overensstemmelse med Taines positivisme tillægger de fysiologiske arv- og miljøforklaringer for stor betydning og derigennem

Ligesom det er tilfældet med Strindbergs forord, gælder det naturligvis også for
Zolas teoretiske skrifter, at man må være varsom med at se dem som fuldgyldige
udsagn om hans litterære praksis. Lige så meget som en beskrivelse heraf må de,
som Baguley argumenterer for, forstås i relation til den polemiske kontekst, de
indgår i, dvs. som led i en æstetikpolitisk polemik og strategi. Ikke desto mindre
lægger hans tekster i langt højere grad vægt på den fysiologiske analyse og determinisme.
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forsimpler den psykologiske analyse. Strindberg ønsker derimod
som sennaturalisterne at give mere plads til de irrationelle og gådefulde sider i mennesket. Derfor måtte Zolas og den programmatiske
naturalismes alt for simple determinisme også afvises. Strindberg
vidste fra sin store belæsthed i samtidens psykologiske og psykiatriske videnskabelige litteratur, først og fremmest Ribot, at mennesket
er et yderst komplekst, sammensat og modsætningsfyldt væsen, og
at handlinger derfor har mange og komplekse årsager. Det komplekse og mangesidige karakterbegreb, som Strindberg påvirket af Ribot
opererer med, fører dog, som Josephson korrekt noterer, i sidste ende
bort fra naturalismen, for hvis man ikke kan fastslå et menneskets
egenskaber, kan man heller ikke forklare årsagerne til dets handlinger eller søge oprindelsen til dets karakter (Josephson 1965, s. 166).
Dette fremgår tydeligt af det allerede flere gange omtalte udsagn fra
forordet om et selvmords mange mulige forklaringer (103). Naturalismens klare kausale determinisme undermineres hos Strindberg af
modernismens gådefulde relativisme og tolkningspluralisme. Frem
for Zolas entydige fysiologiske materialisme er vi i Fröken Julie på
mange måder nærmere Dostojevskijs irrationelle og situationelle
psykologi.284 Ifølge Hans Lindström er den franske sennaturalisme
da også påvirket af Dostojevskij. I et udsagn, der kan lede tankerne
hen på ovenstående læsning af Fröken Julie, skriver Lindström: ”Den
ryska romanen med dess moral-psykologiska problematik, dess humanitet och dess djupa medkänsla för mänskligt lidande blev en av
de murbräckor som lyftes mot det naturalistiska citadellet” (Lindström 1952, s. 101).
En yderligere litterær impuls til Strindbergs komplekse karakterologi
er Shakespeare. Indflydelsen kan spores tilbage til Mäster Olof, hvor
Strindberg – gennem impuls fra Brandes’ Shakespeareanalyse i essayet ”Det uendeligt smaa” og ”det uendeligt store” i Poesien – allerede
er kommet fra den gængse karakteriseringsteknik, som blot fremhæver den side af karakteren, som er nødvendig for handlingen, og har
fået sans for de karakteristiske detaljer (Lamm 1924, s. 310. Jf. desuden SV 20, 324-25 og 327 og SV 64, 193-96). Hvori slægtskabet nærmere består, kan vi indkredse vha. nogle udsagn fra Teater och intime
teater og En blå bok II, der i kraft af deres slående lighed med udtalelserne i forordet til Fröken Julie understreger kontinuiteten i StrindI forordets (og tekstens) forsøg på at motivere selvmordet, tyer Strindberg sigende nok også til parapsykologiske og halvmystiske fænomener som ”’Gedankenübertragung’ genom dött medium”, hypnose og ”vaken suggestion” (105).
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bergs antropologi og litterære karakterologi og dermed retfærdiggør,
at jeg bruger udsagn fra senforfatterskabet til at indfange et aspekt af
hans såkaldte naturalistiske antropologi.
”Med karaktär förväxlar man ofta typen eller originalet; och
fordrar så kallad konsekvens i teckningen. Men det finns inkonsekventa karaktärer, svaga, karaktärslösa karaktärer, osammanhängande, sönderslitna, nyckfulla karaktärer. För att belysa detta
vill jag hänvisa till min sista Blå Bok285, där jag påpekat hur Shakespeare bär sig åt när han tecknar människor i alla deras facer,
och i motsats till Molière, som verkligen ger typer utan liv och
lemmar (Den Girige, Hycklaren, Mänskohataren o.s.v.)” (SV 64,
22).
”Där finns ingen inkonsekvens; det är bara olika sätt att se; nivåförändringar för synpunkten, dem lantmätaren söker för att få en
riktig helbild av sin terräng. Enkla sinnen tala alltid om motsägelser och inkonsekvenser, men allt levande är sammansatt av element som icke äro homogena, utan måste vara motsatta för att
kunna hålla ihop, liksom de krafter, vilka draga olika till olika.
Sålunda är Hamlet själv endast sammansatt av skenbara motsägelser, ond och god, hatande och älskande, cynisk och svärmande, elak och överseende, stark och svag, med ett ord: en människa, i varje moment olika, som människan ju är. […] Med ett ord,
och allt som allt: Shakespeare skildrar människor, i alla deras faser, lika inkonsekventa, sig motsägande, söndriga, sig söndrande,
stridiga, obegripliga egentligen som mänskobarnen äro” (SV 66,
1033-35, og SV 64, 68-70)
Strindbergs karakteriseringsteknik er i denne henseende konstant på
tværs af de forskellige ideologiske opbrud. Der er i senforfatterskabet
blot tale om en radikalisering af en allerede tilstedeværende tendens.
Drømme- og kammerspillenes åbne modernistiske kollageantropologi og –poetik kan på mange måder ses som en naturlig konsekvens
af den komplekse ribotske karakterologi, Strindberg slår til lyd for i
Tjänstekvinnans son og i forordet til Fröken Julie (SV 20, 162 og 166-67,
og SV 21, 214-15). 286 Naturligvis er Fröken Julie i overensstemmelse
En Blå bok II, SV 66, 1031ff.
Som det så ofte er tilfældet med Strindbergs litterære helte, fungerer Ribot og
Shakespeare mere som en bekræftelse af allerede eksisterende idéer og tanker end
som åbenbarer af helt nye idéer. (Nietzsche er et andet prægnant eksempel). Vi har
285
286

281
Fröken Julie
_____________________________________________________________
med naturalismens videnskabelige og neoklassicistiske doktriner
strammere struktureret end senforfatterskabets og Shakespeares
dramaer.287 Men Strindbergs komplekse karakterologi, mangfoldige
handlingsmotivering og dynamiske og ambivalente situationspsykologi underløber i praksis på mange måder naturalismens monologiserende plotstruktur, den naturalistiske vision om en evolutionsdeterminisme baseret på arv, miljø og køn. Teksten bliver i praksis så
modsætningsfyldt og overdetermineret, selv ”slumpen” opregnes
blandt årsagsforklaringerne (103), at en dialogisk frihed slipper ind i
den lukkede naturalistiske kausalkæde.288
Skepsisen over for en streng naturalistisk determinisme kan da også
fremlæses af forordets poetologiske skepsis over for karakterer,
skønt kritikken ikke umiddelbart er vendt mod naturalismen, som
det fremgår af hans karakteristik af karakteren som ”medelklassens
uttryck för automaten”, der uden videre overføres til scenen ”där det
borgerliga alltid härskat” (104). Den programmatiske naturalisme,
da også allerede stødt på den modsætningsfyldte karaktertegning i Röda Rummet,
hvor jeg også påpegede ligheder med Mäster Olof. Naturligvis er der i Strindbergs
fiktionsskeptiske periode i starten af 80’erne masser af eksempler på groft forenklede karakterer, på typer, men målet er her netop ikke psykologisk karakterskildring. Strindberg optræder her mere som samfundspatolog og reformator end som
psykologisk vivisektor.
287 Tilsyneladende med bifald fra nutidsjeget fortæller Strindberg i Tjänstekvinnans
son om, hvordan han i halvfjerdserne kritiserede Hamlet pga. dens løse komposition, usammenhængende karaktertegning og dunkle handlingsmotivering (SV 21,
41f. Jf. desuden SV 64, 45f).
288 Ifølge Chevrel består Fröken Julies modernitet bl.a. i den centrale rolle Strindberg
i modsætning til de øvrige naturalister tilskriver tilfældigheden. Efter at have citeret forordets opregning af den komplekse handlingsmotivering og heri have genkendt naturalismens Taine’ske skema (race, miljø, moment) skriver han således:
”Mais Strindberg a ajouté un élément qui peut faire problème dans une stratégie
naturaliste, ce hasard, qui n’est évidemment qu’un paravent destiné à masquer la
détermination de l’auteur, mais dont il est important de relever l’importance que
Strindberg lui attache. Ce faisant, il introduit en effet – ou il réintroduit sur la scène
(la tragégie grecque connaissait la ’Tuché) – un élement que beaucoup d’ecrivains
naturalistes, à la suite de Zola, s’efforçaient de bannir, au bénéfice d’une recherche
de la logique […]. Strindberg réintègre – du moins veut-il le faire croire – le hasard
dans une univers régi en principe par une strict déterminisme. L’important, semble-t-il, est de souligner qu’il cherche à actualiser un personage don’t il reconnu
qu’il n’est pas neuf en tant que personage; il rejoint peut-être ainsi la célèbre formule dont Baudelaire usait pour Constantin Guye: ”Il cherche ce quelque chose
qu’on nous permettra d’appeler la modernité […]. La modernité, c’est le transitoire,
le fugitif, le contigent, la moitié de l’art, don’t l’autre moitié l’éternel et immunuable” (Chevrel 1995, s. 114-15)
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hvis mål er at illustrere naturalismens deterministiske love, må nemlig nødvendigvis medføre forfatterens monologiske finalisering af
personerne, og en sådan afvises af Strindberg, som ikke tror ”på enkla teaterkaraktärer, och författarnes summariske domar över
mänskorna: den är dum, den är brutal, den är svartsjuk, den är snål,
borde jäves av naturalister som veta huru rikt själskomplexet är”
(104). At han skriver ’burde’ markerer evt., at han godt ved, at han
selv efter en naturalistisk målestok er radikal på dette punkt. Alt dette afholder imidlertid ikke ideologen Strindberg fra i selv samme
forord at fremsætte groft forenklende og summariske domme over
sin protagonist, som reduceres til ’typen halvkvinde’ og repræsentant for den degenererede ’krigeradel’ (106). Forordets finaliserende
og stærkt subjektive domme har dog ikke meget at gøre med dramaets Julie, der er en lang mere kompleks og objektiv tegnet figur. Man
fornemmer ligefrem, at Strindberg i skriveprocessen er kommet til at
identificere sig med sin protagonist, og at hans egen angst for at blive
fastlåst af den andens blik smitter af på hende (jf. s. 256f. ovenfor og
s. 292 nedenfor). Dramaets Julie kan derfor også bryde ud af (forords)forfatterens ideologiske og monologiserende naturalistiske greb
og på dialogisk vis udfolde sit iboende humanistiske potentiale. Det
vaklende hos karaktererne og den mangesidige motivation skaber
rum for uventede og spontane handlinger og tolkninger. I en artikel i
forbindelse med 100 året for Strindbergs fødsel, hæfter Sartre sig således også ved, at Strindbergs naturalistiske karakterer i modsætning
til fx Ibsens ikke er deterministiske produkter fastlagt af forfatteren,
men derimod
”personligheter i en situation, vilka mitt uppe i denna situation
inte är något annat än det som de gör av de andre eller det som
de andra gör av dem. […]. Alla de som i våra dagar tror att människan inte är något annat än sitt liv har något att lära och tilgodogöra sig av Strindbergs dramatik. Strindbergs dramatik lär oss
att till scenen överföra problem som skapar personligheter, konflikter som modellerar ut och skulpterar de människor, som upplever dem. Det betyder då föga att han sett dem i determinismens
ljus; vad vi söker i hans verk är en frihetens teater” (Sartre 1949).289
Sartre henviser ikke selv til Fröken Julie, men derimod til Dödsdansen och Fordringsägare: ”Vad är mannen i ’Dödsdansen’ annat än det han gjort av sin hustru och
det som hans hustru gjort av honom? Vad är de båda förutom det uhyggliga och
dubbeltydiga band som fjättrar dem vid varandra i kärlek och hat – och vad är
detta band annat än tjugu års liv i ett gemensamt fängelse? Och vad är Tekla i
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Selv om Ibsen i kraft af psykologiens fremskridt gav os en højere
grad af sammensathed og dybde hos karaktererne, så forblev de ifølge Sartre ”naturer, de utgick fixa och färdiga ur sin skapares ande” og
var derfor også definerbare ’karakterer’ om end ikke molierske ’typer’. I modsætning hertil fremhæver Sartre – helt med rette – at
Strindberg ”undandrar sig determinismen genom den tvekande
dubbeltydigheten hos sina personer, som aldrig förefaller färdiga.
Han undandrar sig naturalismen genom sina pjäsers egenartade
smidighet, genom det tvekande i sin konst. Genom sin eviga stamning, som alltid suggererar fram något hinsides, något transcendent”
(ibid.). Til trods for Strindbergs naturalistiske og senere metafysiske
determinisme karakteriserer Sartre derfor også Strindbergs dramatik
som ”frihetens teater”.290 Sartres karakteristik af Ibsen sigter formodentlig til fortidens centrale og determinerende rolle og det heraf
følgende stramt strukturerede (velgjorte) plot, der med logisk konsekvens bygger op mod peripetiens anagnoresis, hvor fortiden indhenter personerne og bryder fatalt ind i nutiden (Ibsens retrospektive
teknik). I modsætning hertil spiller, som Sartre antyder, det situationelle her og nu en langt større rolle hos Strindberg; også i Fröken Julie,
hvor Julies baggrundshistorie som tidligere nævnt forekommer noget påklistret i et forsøg på at leve op til Zolas naturalistiske program
og dermed imødegå Zolas kritik af hans forrige naturalistiske drama
Fadren. I sit næste naturalistiske drama, Fordringsägare, har Strindberg da også helt droppet såvel den naturalistiske opkomsthistorie
som den detaljerede naturalistiske miljøskildring til fordel for nuets
intersubjektive psykologiske kamp (SV 27, 323). I ”Om modernt
drama och modern teater” fra 1889 fremhæver Strindberg ligeledes
’Fordringsägare’ annat än detta egendomliga koppglas som livsnär sig på Gustaf
och Adolf? Vad är Adolf annat än denna blodlösa varelse som en parasit suger ut?
Och vad är den ene och den andre annat än Teklas första makes skräckridna gäldenärer?” (ibid.). Og vi kunne tilføje, hvad er Ryttmästarn i Fadren andet end
Ryttmästar, ægtemand og frem for alt far? Og hvad er personerne i Spöksonaten
andet end deres komplekse relationer til hinanden?
290 Sartre sætter tingene på spidsen. Naturligvis sætter også Ibsen idéer på spil og
efterlader som al god kunst en vis gådefuld dunkelhed, åbenhed og flertydighed –
en rest som ikke helt går op. (Dette gælder dog særlig hans mere symbolistiske
dramaer som fx Vildanden, Rosmerholm, Hedda Gabler og John Gabriel Borkman). Ved
sin spidsformulering indfanger Sartre dog alligevel en væsentlig forskel i Strindbergs og Ibsens naturalistiske dramatik; en forskel, der ikke i sin essens undermineres af, at hans Ibsen-udsagn kan nuanceres. Strindbergs tekster er pga. det situationelles centrale plads og pga. Strindbergs forcerede skabelsesproces mere uregerlige og vilde og mindre styrede (de to forhold hænger naturligvis delvis sammen).
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stik mod Zola den franske klassicismes neutrale og abstrakte scenografi, fordi den ikke distraherer tilskueren fra den psykologiske konflikt (SS 17, s. 285). Kort sagt kan det siges, at hvor identitetsproblematikken i Ibsens naturalistiske dramatik er introvert, retrospektiv
og deterministisk, er den hos Strindberg ekstrovert, situationel og
dialogisk. Determinismen og fastheden i karaktertegningen modarbejdes af hans grundlæggende opfattelse af karakteren som et konglomarat af roller, som påtvinges af den anden, som en refleks af de
umiddelbare sociale omgivelser (SV 20, 98 og 166-67, og SV 21, 21415).

Julie og Jean som repræsenterede selvbevidstheder
Det situationelles enorme betydning i Strindbergs naturalisme fremgår fx af, at det sociale i Fröken Julie i modsætning til hos Zola lige så
meget som et determinerende fundament fremtræder som roller, der
indtages i den intersubjektive kamp, som midler i det situationelle
forførelses- og magtspil. Dette er naturligvis delvis begrundet situationelt i grevens fravær og midsommerfesten, der midlertidig ophæver standsforskellene, men pointen er, at det passer sig dårligt for en
naturalistisk tekst, der ønsker at demonstrere de determinerende
arv- og miljølove og de biologiske kønsforskelle. Som Templeton
noterer:
“the play repeatedly demonstrates the fallacy of social and sexual
determinism. […] The characters, despite their sexual and class
differences, are interchangeable in many ways: Julie drinks beer
while Jean drinks wine, both are equally capaple of manipulating
and abusing others, and their sexual mores are not significantly
different, as is seen in the mistreatment of their fiancés”
(Templeton 1990, s. 475).
Som jeg har argumenteret for, er Julie heller ikke så meget offer for
upersonlige naturalistiske kræfter som for Jeans (og Kristins) naturalistiske og feudal-patriarkalske verdensyn, der ser køns- og klasseforskellene som naturlige og uomgængelige og sex som udtryk for en
determineret fysiologisk drift, for et simpelt behov – ikke for et komplekst eksistentielt og social-politisk anerkendelsesbegær, der ligger
en mere eller mindre bevidst viljeshandling bag (hekousion/hekōn).
Dramaet viser dog, at naturalismens sociale og biologiske determi-
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nisme, som Jean i dramaet gør sig til repræsentant for, i høj grad er
påtaget i strategisk og opportunistisk øjemed for 1) at undrage sig
ansvaret for forførelsen, 2) for at lokke hende med på sine flugtplaner (og dermed faktisk transcendere den sociale determinisme), og
endelig 3) for at drive hende til selvmord, da hans forsøg på via flugten at avancere socialt og seksuelt mislykkes. Som Templeton udtrykker det: ”Jean’s strategy, like that of the preface, is to appeal to
the authority of naturalistic laws of sex and class structure – thus
naturalistic law, not Jean (and not Strindberg), appears both to ’author’ and to condemn the seduction” (Templeton 1990, s. 476).291
Handlingen i dramaet viser sig m.a.o. ikke først og fremmest at være
resultatet af uomgængelige og indifferente socio- biologiske love,
som forordet vil have os til at tro, men af en socialantropologisk og
social- og kønspolitisk anerkendelseskamp. I bachtianske termer kan
vi sige, at naturalismens determinisme ikke fremstår som en objektiv
monologisk tredjepersonssandhed, men som Jeans og forordsforfatterens subjektive og interessedrevne ideologi. Ved at inkarneres i
Jeans stemme og ved at bringes i dialogisk interaktion med Julies
romantiske stemme mister den naturalistiske ideologi sin monologiske selvtilstrækkelighed, sin teoretisk-abstrakte objektivitet og finalitet, og dialogiseres. Jean og Julie repræsenteres nemlig som forholdsvis autonome stemmer. Der etableres ikke et ydre, objektiverende og
finaliserende blik på personerne. De underordnes ikke strengt det
naturalistisk-darwinistiske plot og den naturalistisk-darwinistiske
karaktertegning, men repræsenteres primært indefra og gives derfor
dialogisk (handle)frihed i de enkelte situationer. Som påpeget i indledningen til dette afsnit er tesen, at opbruddet fra den doktrinære
zolaske naturalisme særlig manifestere sig ved, at Strindberg giver
Ligesom det er tilfældet med Jean, ligger der også stratetiske og opportunistiske
hensyn bag forordets påberåbelse af naturalismens og darwinismens deterministiske naturlove. Forordet, der er skrevet efter dramaet, skal således bruges til at sælge dramaet til en forlægger (hvilket han havde problemer med) og til indirekte at
replicere på Zolas kritik af hans forrige naturalistiske drama, Fadren, og dermed
markedsføre sig selv som en moderne forfatter, der er på bølgelængde med de
internationale strømninger eller ligefrem en international pioner (Zola havde i Le
naturalism au theatre efterlyst det dramatiske geni, der endegyldigt skulle erobre
teateret for naturalismen på samme måde, som det allerede var sket på romanens
område). Desforuden kan han bruge naturalismen og darwinismen til at få sin
misogyne patriarkalske ideologi til at tage sig ud som en videnskabelig sandhed,
på samme måde som han også via tragedieformen og forordets analogi med den
antikke tragedies skæbnebegreb kan tilskrive naturalismens determinisme en
nærmest metafysisk nødvendighed og dermed i modsætning til Darwin underspille tilfældighedens rolle (jf. note 206).
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mere spillerum til den intersubjektive situationspsykologi, til de
konkrete dialogiske relationer og magtspil i nuet. Strindbergs helte
formes selv i hans mest naturalistiske periode lige så meget af den
anden og de situationer, hvori de placeres, som af deres arv og miljø
i naturalistisk forstand. Snarere end at undersøge og klargøre årsagerne til en handling lever han sig i den psykologiske analyse ind i
en reaktion, en karakter, en stemning, en situation. Ligesom i Hjärnornas kamp og i Bachtins beskrivelse af Dostojevskijs dialogiske romaner kan vi sige, at heltenes selvbevidsthed også i Fröken Julie er
dominerende i repræsentationen.292 Vi ser ikke, hvordan heltene og
verden ér, men hvordan heltene er bevidst om (opfatter) sig selv,
hinanden og verden (Bachtin 1984, s. 47ff.).293 Selv Julies opvæksthistorie – der som påpeget med en vis ret kan opfattes som et udtryk
for Strindbergs monologiserende skriftpraksis, idet fortællingen ses
som en anledning for Strindberg til at indføre lidt naturalistisk arv og
miljø og tilmed lufte sine idiosynkratiske og velkendte ideologiske
standpunkter i kvindefrigørelsessagen – kan betragtes som et udtryk

Poole 2001 påpeger, hvordan den tyske naturalistiske teori om narrativ objektivitet, først og fremmest repræsenteret af Friedrich Spielhagens dialogiske og dramainspirerede romanteori, som han viser, Bachtin er stærkt påvirket af, netop adskiller sig fra den franske naturalismes objektivitetsteori repræsenteret af Flaubert
og Zola ved i den psykologiske karaktertegning ikke at arbejde udefra og ind, men
omvendt indefra og ud. Frem for en objektiv psykologisk vivisektion består objektiviteten hos Spielhagen i en øget brug af dialog og derved i at repræsentere heltene indefra som ’talende væsener’, som subjektive ’point of views’. Objektiviteten
består her i, at vi i den sceniske virkelighedsskildring ikke ser karaktererne og verden fra forfatteren/fortællerens perspektiv, men fra heltenes eget subjektive perspektiv. Der er tale om heltens ’selv-ekspression’. Poole 2001, s. 137f. Se også s.
319f. nedenfor
293 Som vi også har været inde på i de tidligere analyser, taler Bachtin om, at idé og
selvbevidsthed smelter sammen hos Dostojevskijs idé-helte, således at vi får, hvad
Bachtin kalder, stemme-idéer. Karakteristisk for stemme-idéen er, at et dominerende træk i heltens repræsenterede billede foruden selvbevidsthed er den idé, der
styrer ham – ikke det biografiske, som i fx den naturalistiske udviklingsroman:
”We see the hero in the idea and through the idea, and we see the idea in him and
through him” (Bachtin 1984, s. 87. Jf også 22ff., 31-32, 78-79 og 85ff.). Derfor bliver
det dialogiske og sceniske nu også mere væsentlig end baggrundsbeskrivelser og
plot. For når ideologien inkarneres i en selvbevidsthed, når den repræsenteres som
en personaliseret position, lever den ikke isoleret i en individuel bevidsthed, men
trækkes ind i begivenhederne og får dialogisk liv i den dialogiske interaktion med
andre stemmer. En inkarneret idé er nemlig ligesom selvbevidstheden og ordet
dialogisk af natur. Den vil høres, forstås og svares af en anden stemme. Også gennem idéen bliver bevidstheden således en kampplads for andre stemmer, som
støder dialogisk sammen i idéen.
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for hendes selvbevidsthed.294 & 295 Hendes patriarkalsk farvede udlægning af barndommens begivenheder kan således forklares med,
at hun bevidst eller ubevidst tager sin ’elskede’ fars parti (163 og 187)
– at hendes beretning om dengang i fortællenuet farves af den sejrende og overlevende fars udlægning. Hans diskurs trænger ind i
hendes og gør den dobbeltstemmet.296 At se fortællingen som udtryk
for hendes selvbevidsthed og ikke for Strindbergs stemme, der blot
bruger Julies som talerør, har den fordel, at det giver mening til det
sært vaklende i fortællingen, til beretningens selvmodsigelser,
usandsynligheder og nærmest uigennemtrængelige kompleksitet.297
For det første afspejler beretningen således begrænsningerne i hendes subjektive perspektiv, bl.a. at hendes udlægning baserer sig på
andres udlægninger af begivenhederne, på farens, morens og egnens
rygter; udlægninger, der uden tvivl er divergerende, og som desuden bunder i usikre formodninger, mistanker og rygter, som det tyDette ændrer dog ikke på, at historien, som tidligere påpeget, forekommer noget
umotiveret og uintegreret i sammenhængen. Igen, min intention er ikke at benægte, at Strindbergs hensigt har været monologiserende, blot at hans tekst viser sig
større end hans eventuelle intentioner med den.
295 Et interessant eksempel herpå er Bredsdorffs analyse af Julies fortælling om sin
opvækst. Det interessante i den er ifølge Bredsdorff hverken det ideologiske indhold eller at afgøre, hvad der egentlig skete, og hvad Julie opfattede, men ”de følelser hun knytter til det i dag, mens hun fortæller, det lys hun bevidst og nok så
meget ubevidst ser hele det skumle forløb i” (Bredsdorff 1998, s. 84). Dvs. han forskyder interessen mod fortællesituationens ’her og nu’ og mod den fænomenologiske subjektivitet. Jf. desuden Schmidt 1994, s. 27-28, og Chevrel 1995, s. 115-16.
296 Eksemplerne herpå er mange: ”Hon [moren] var uppfostrad i sin tids läror om
jämlikhet, kvinnans frihet och allt det där” (160, min fremhævning); ”På hennes
förklaring att världens aktning icke kom henne vid, och under inflytande av sin passion, antog han villkoren” (160-61, min fremhævning); ”Jag kom till världen – mot
min mors önskan efter vad jag kunnat forstå” (161 min fremhævning); ”Nu skulle jag
av min mor uppfostras till ett naturbarn och til på köpet få lära allt vad en gosse får
lära […] – det var otäckt! (ibid., min fremhævning); ”Slutligen måtte min far ha vaknat ur förtrollningen” (ibid.); ”Far lånar, men får icke betala någan ränta, vilket förvånade ham” (161-62, min fremhævning); ”jag tog parti för min mor, emedan jag icke
kände omständigheterna” (163, min fremhævning) osv.
297 Et par eksempler på usandsynligheder og selvmodsigelser er: Hvis dramaet vil
opfattes som et realistisk samtidsdrama skurer det, at moderen, som tilmed er ”av
ofrälse härkomst, något mycket enkelt”, er blevet opdraget i ”sin tids läror” om
kvindens lighed og frihed, og at hun allerede i Julies barndom og på egen hånd har
kunnet gennemtrumfe emancipationsidéerne i farens adelige og feudale herregårdsmiljø. Desuden, hvordan har hun, der kommer fra beskedne kår, penge til at
opbygge en nedbrændt herregård? Endelig kan man med Schmidt 1994 spørge:
”Og gad vide hvordan man fik fæstet folk på en herregård til at bryde den kønslige
arbejdsdeling” (Schmidt 1994, s. 27).
294

288
Fröken Julie
_____________________________________________________________
deligt fremgår.298 Også i den forstand er diskursen flerstemmet. For
det andet afspejler beretningen fint Julies indre kaos, som er en konsekvens af, at hun er splittet mellem dengang, hvor hun tog morens
parti, og nu, hvor hun har farens perspektiv. Det fremgår nemlig af
hendes opfattelse af forholdet til sin forlovede og senere også af hendes forståelse af affæren med Jean, at hun også i nuet i det mindste
på et ubevidst plan er præget af moderens mandehad og hævnbegær
(163 og 186-187). Poul Scmidt indfanger fint denne ambivalens, når
han spørger: ”Er det da sådan at Julie som uønsket barn ubevidst har
hadet sin mor og elsket sin far, mens hun som voksen kvinde ubevidst hader sin far og elsker sin mor” (Schmidt 1994, s. 27)?
Ved at gøre heltenes selvbevidsthed til repræsentationens objekt repræsenteres altså en verden af anden orden, dvs. en verden set fra
heltenes og ikke forfatterens perspektiv, og dermed nedbrydes værkets monologiske enhed. Karaktererne bevarer som i den dialogiske
roman deres ”direct signifying power”, deres ”inner unfinizability”,
”unclosedness” og ”indeterminacy”: ”The author does indeed leave
the final word to his hero. […]. The author constructs the hero not
out of words foreign to the hero, not out of neutral definitions; he
constructs not a character, nor a type, nor a temperament, in fact he
constructs no objectified image of the hero at all, but rather the hero’s
discourse about himself and his world” (Bakhtin 1984, s. 53). Det væsentlige er altså ikke de ydre og objektive træk, heltene tilskrives,
men deres betydning for heltens selvbevidsthed. Som påpeget i analysen af Röda Rummet rettes i dialogiske tekster alle væsentlige såvel
anden- som tredjepersons beskrivelser, karakteristikker og definitioner dialogisk til helten, dvs. de indgår i hans/hendes synsfelt, er en
del af hans/hendes selvbevidsthed, og dermed også noget, han/hun
kan gå i dialog med og fx aktivt kæmpe mod. Det mest markante
eksempel på et sådan ’sidste ord’, der gør oprør mod og transcenderer de udefrakommende, objektiverende og finaliserende ’andenhånds’ ord/blikke, er netop Julies selvmord, således som dette blev
forstået i min hegelske læsning.

Jf. fx følgende udsagn: ”Jag kom till världen – mot min mors önskan efter vad jag
kunnat forstå” (161, min fremhævning); ”Slutligen måtte min far ha vaknat ur förtrollningen” (ibid., min fremhævning); ”under särdeles egna omständigheter som
läto misstänka mordbrand” (161, min fremhævning); ”Detta allt kommer till min
fars kännadom; han kan inte göra process […], inte bevisa att det är hustruns pengar”
(162-63, min fremhævning); ”Den gången höll han på att sjuta sig! – det gick rykten
att han gjort det och misslyckats” (163, min fremhævning).
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En væsentlig årsag til dialogiciteten i Strindbergs dialog må desuden
uden tvivl søges i Strindbergs instinktive skepsis over for alt uimodsagt, i skabelsesprocessens opskruede tempo og endelig i den ekstatiske tilstand Strindberg befinder sig i, mens han skaber. For naturalisten Strindbergs intentioner har ganske givet i udgangspunktet været monologiserende. Men når han først har skabt sine personer, lever han sig uundgåeligt ind i dem og fremlægger slagkraftigt deres
respektive perspektiver, lader dem overtage styringen. I et brev til
Karl Otto Bonnier 23/7 1888 – altså samtidig med, han skriver Fröken
Julie – afviser Strindberg således også at udbedre eventuelle kompositionsfejl i ”Den romantiska klockaren fra Rånö” med følgende begrundelse, som fint understøtter min tese om, at Strindberg primært
arbejder indefra og i nuet: ”Efter genomläsning af Klockaren på Rånö, har jag funnit den oåtalbar, och finnes det kompositionsfel, så
kunna de icke afhjelpas. Den var ämnad bli en trivial afritning af en
ointressant klockarindivid, men har blifvit något vida mer. […]. Och
jag tror att författaren under febern ledes rätt, om ock han efteråt på
nykter kaluf tycker att ett kunnat vara ett annat. Derför törs jag nästan aldrig ändra, och när jag ändrat har jag förderfvat. Summa summarum: hvad jag hafver skrifvit det hafver jag skrifvit!” (Brev 8, 103).
Og i et interview i 1909 forklarer han skriveprocessen således: ”Det
börjar med en jäsning eller ett slags behaglig feber, som övergår till
extas eller rus. […] Ibland tror jag mig vara något slags medium, ty
det går så lätt, halvt omedvetet, bra lite beräknat!” (SV 71, 123).
Naturalismens distancerede og objektivt analyserende forfatterholdning er altså fjern fra Strindbergs kunstneriske temperament og
praksis. Som påpeget tidligere skriver han således allerede i 1884 til
Jonas Lie, at han har fundet ud af, at han ikke er realist, fordi han
skriver bedst, når han hallucionerer (jf. s. 220 ovenfor). Fröken Julie er
da også skrevet i en skabelsesrus på blot to uger (SV 27, 293).299
Strindbergs poetik har også i denne henseende mange lighedspunkter med Shakespeares. I Hamlet. Ett Minnesblad på årsdagen den 26 November tillägnadt Intima Teatern beskriver Strindberg Shakespeares
metode således:
Det programmatiske forords tilslutning til naturalismen kan da også som nævnt
i note 291 et stykke ad vejen ses som strategisk betinget, som drevet af et et begær
efter at fremstå international og moderne. Som vi har set, er der da heller ikke blot
mange uoverensstemmelser mellem forordets program og dramateksten, men også
mange selvmodsigelser i forordet selv.
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”Shakespeare går aldrig opåkallad till verket; […]. Han är alltid
fylld av ett patos; han hatar eller älskar, stormar mot ödet, ger sig,
stormar igen, men hur han bär sig åt så blir hans huvudintresse:
skildra människor […]. Men fätsan han finns överallt, inkarnerar
han sig i den för tillfället talande personen och ställer sig på hans
ståndpunkt även emot sig själv” (SV 54, 47. Jf. desuden SV 65,
121).
Det er evident, at det sidste udsagn ikke er gyldigt for en lang række
af Strindbergs centrale værker. I et værk som fx Fadren er der således
i udtalt grad tale om et subjektivt monoperspektiv, hvor selv Lauras
replikker synes gestaltet ud fra Ryttmästarns perspektiv, der åbentlyst har den implicitte forfatters opbakning. Den patosfyldte indlevelse sker her blot i protagonistens bevidsthed. Derfor er der heller
ikke tale om polyfoni, men blot om en indvendig dialogicitet, dvs. en
dialogisering af protagonistens bevidsthed på samme måde, som det
er tilfældet i Dostojevskijs ikke-polyfone værker, og som vi har set,
det er tilfældet i Hjärnornas kamp, og som vi senere skal se, det også
er tilfældet i I havsbandet.300 I Fröken Julie er der dog ligesom hos
Shakespeare tale om et forholdsvis objektivt polyperspektiv og dermed til en vis grad om polyfoni (jf. Pfister 1977, s. 90ff). Som det
fremgår ovenfor, skal objektiv dog ikke forstås således, at Strindberg
indtager en distanceret, nøgtern, udenforstående eller analyserende
forfatterrolle, men som det forhold, at han skaber forholdsvis ligeværdige og frie social-ideologiske stemmer. Som jeg allerede har været inde på i analysen af Röda Rummet, understreger Bachtin da også
flere gange i Dostojevskijbogen, at den polyfone eller dialogiske forfatter indtager en integreret position i fiktionen og derfor ikke må forstås som en distanceret, passiv og objektiv forfatter-Gud. Tværtimod
er han tilstede overalt i værket og yderst aktiv i den forstand, at han
indtræder i et dialogisk forhold med personerne og deres livsholdning (Bakhtin 1984, s. 57-58, 67-68 og 285. Jf. s. 163f. ovenfor):
”Self-consciousness as the dominant in the construction of a character’s image requires the creation of an artistic atmosphere that
would permit his discourse to reveal and illuminate itself. Not a
I den forstand kan Fadren ses som en forløber for såvel monodramaet Den Starkare som det ekspressionistiske jeg-drama, Strindberg udvikler med Till Damaskus
I. Jf. Szondi 1996 og Törnqvist 1991. Se Granild 2006 for en analyse af En dåres
försvarstal i dette perspektiv.
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single element in this atmosphere can be neutral: everything must
touch the character to the quick, provoke him, interrogate him,
even polemicize with him and taunt him; everything must be directed toward the hero himself, turned toward him, everything
must make itself felt as discourse about someone actually present, as
the word of a “second” and not a “third” person” (ibid., 63-64).
Forfatterens funktion er at eksperimentere med standpunkter ved at
vække dialog, ved dialogisk at pirke til personerne, udfordre deres
semantiske position og provokere dem til svar (ofte gennem andre
personer, men fx også gennem plottet).301 Bachtin taler om en dialogisk penetration af personligheden. I overensstemmelse hermed taler
Strindberg, som vi ligeledes så i analysen af Röda Rummet, fx i Götiska
Rummet om forfatteren som en vivisektor, der eksperimenterer med
standpunkter og som en samvittighedsfuld laborant foretager kontroleksperimenter, forsøgsvis stiller sig på modstanderens side, læser
mod i korrekturen, prøver talen nedefra (SV 53, 37). Men også mange
andre steder findes lignende poetologiske metarefleksioner over forfatterrollen. I Svarta Fanor hedder det således: ”Som diktare har Du
rätt att leka med tankar, experimentera med ståndpunkter, pröva
åsikter, men utan att binda Dig vid något, ty frihet är skaldens livsluft” (SV 57, 218). Og i En blå bok I: ”du är en diktare, och skall göra
reinkarnationer redan här; du har rätt att dikta diktarepersonligheter,
och på varje stadium tala dens språk du föreställer; du får göra homunkler, du får självalstra, polymerisera dig. Shakespeare har gjort
så, antingen han medvetet spelade eller livet lade för honom rollerna.
[…]. Varje bov får tala till sitt försvar och Shakespeare är hans advokat” (SV 65, 121. Jf. også SV 20, 377). Og endelig i Ensam:”jag lever
mångfaldigt alla de människors liv jag skildrar; är glad med de glada, ond med de onda, god med de goda; jag kryper ur min egen person, och talar ur barns mun, ur kvinnors, ur gubbars; jag är konung
och tiggare, jag är den högt uppsatte, tyrannen och den aldra förak-

Dramaforfatteren mangler naturligvis romanens fortællerinstans som en dialogskabende faktor, hvorfor dialogiseringen i dramaet i højere grad end i romanen
beror på karaktererne. Som jeg senere skal komme ind på, har dramaforfatteren
dog også andre redskaber til sin rådighed, der kan kompensere for den manglende
fortællerinstans: fx scenografien, rekvisitter og musik (jf. s. 325f.). På et receptionsplan kan man også sige, at regibemærkninger og paratekster som fx forord og
breve kan fungere som en dialogiserende faktor for læseren. Dette er i høj grad
tilfældet med forordet i Fröken Julie.
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tadste, den förtryckte tyrannhataren; jag har alla åsikter, och bekänner alla religioner” (SV 52, 34-35).302
I modstrid med Bachtins polyfoniteori, der som påpeget i analysen af
såvel Hjärnornas kamp som Röda Rummet kræver et absolut skel mellem forfatter og helt, skabes den dialogiske relation hos Strindberg
dog ofte i kraft af et autobiografisk eller subjektivt element i karaktertegningen. De inkarnerer forskellige sider af hans sammensatte og
komplekse selv og er involveret i personlige eller ideologiske konflikter, som Strindberg også selv var involveret i. Hos Strindberg er
dette som regel forudsætningen eller grobunden for det dialogiske
engagement, for indlevelsen i og den kritiske afprøvning af personligheden og dennes social-ideologiske horisont. Helt fremmede og i
den forstand fuldt autonome stemmer formår Strindberg sjældent at
gestalte objektivt og dialogisk. I Fröken Julie kan man generelt sige, at
Strindberg identificerer sig med Julie som aristokrat, ateist, romantisk oprører og drømmer, falden, sårbar og anerkendelsesbegærende,
men distancerer sig fra hende som kokette og frigjort kvinde. Og han
identificerer sig med Jean som mand og social klatrer, men distancerer sig fra hans prosaiskhed, hans plumpe og plebejiske materialisme, snobberi og snuhed og fra hans egoistiske og hensynsløse brutalitet. Strindbergs sympatier og antipatier veksler således også hele
tiden mellem Julie og Jean. Han synes skiftevis at leve sig ind i den
ene eller den anden. Han er sjældent helt upartisk eller helt antipartisk mod begge parter. Når han identificerer sig med en af parterne
bliver han agressiv mod den anden, eftersom personerne hos Strindberg er lænket til hinanden i infernalske sadomasochistiske relationer. Der er dog også situationer, hvor perspektivet fuldt ud veksles
fra replik til replik, således at den verbale træfning fremstår fuldstændig lige og uafgjort, fyldt med intensitet og dynamik.
Opsummerende kan det siges, at i modsætning til Ibsens strengt objektive, stramt strukturerede og lukkede dramaer, som altid præcist
ved, hvad de vil, er Strindbergs altså ligesom Shakespeares mere
subjektive, situationelle og åbne, fyldt med pludselige og overra-

Når Strindberg taler om, hvad jeg med Bachtin kalder, polyfonien hos sig selv
og Shakespeare, er det ikke altid på enkeltværksniveau, men også i lyset af Shakespeares og sit eget totale ouvre. Disse poetologiske metareflektioner modsiger
derfor ikke Strindbergs teknik i tekster med et subjektivt monoperspektiv. Her er
det blot en bevidsthed og en livsholdning, der dialogisk eksperimenteres med.
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skende vendinger og synsvinkelskift. Helt i overensttemmelse med
Sartres udsagn ovenfor udtrykker Ingmar Berman forskellen således:
”With Ibsen, you always have the feeling of limits – because Ibsen
placed them there himself. He was an architect, and he built. He
always built his plays, and he knew exactly: I want this and I
want that. He points the audience in the direction he wants it to
go, closing doors, leaving no other alternatives. With Strindberg –
as with Shakespeare – you always have the feeling that there are
no such limits” (”Interview with Bergman” in Marker 1982, s.
222).
I en spændende dramaturgisk artikel om bl.a. Fröken Julie forsøger
Freddie Roken at indkredse, hvori denne åbenhed mere præcist består, og i overensstemmelse med min bachtinske læsning, når han
frem til, at det bl.a. beror på Strindbergs dynamiske leg med synsvinkler og synsvinkelskift.
”In Strindberg’s plays […] there is a constant manipulation of our
vision and point of view, which in many respects resembles the
function of the narrator in a novel or even the camera in a movie.
Strindberg has elaborated a dynamic dramatic/theatrical method
of presentation through which he shows us his heroes and their
fictional world from several changing points of view during the
progress of the action” (Rokem 1988, s. 109).
Og lidt senere:
“When the characters, the action, and the fictional world are continuously presented, either from partial angles or from constantly
changing ones, it is often impossible for the spectator to determine where the focal point is or what the central experiences are
in the characters’ world. This in turn is a reflection of the constant
and usually fruitless search of the characters for such focal points
in their own lives” (ibid., s. 112).
At min bachtinske læsning har fat i noget centralt vedrørende
Strindbergs litterære karakterologi kan ydermere underbygges af, at
både Lamm og Josephson er inde på lignende tanker. Hos Lamm
hedder det således:
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”Han [Strindberg] hade aldrig varit och skulle aldrig bli någon
omedelbar karaktärsskapare i stor stil, just därför att han av naturen saknade sinne för ’grunddraget’ i en karaktär, saknade den
förmåga av diktande psykologisk syntes, som fordrades för att
kunna framställa den. Helstöpta, enhetliga gestalter saknas i en
påfallande grad i hans persongalleri. Däremot hade han i en otroligt uppdriven grad analytikerns förmåga att särlägga olika sidor
hos en given personlighet, att observera smådrag, att skildra
människor i rörelse och utveckling, att få fram deras relationer till
varandra” (Lamm 1924, s. 310-11).
Som det fremgår, er Lamm tilsyneladende delvis kritisk over for dette aspekt af Strindbergs dramatik. Det fremgår dog senere, at netop
Julie unddrager sig kritikken: ”Strindberg har här nått sitt mål, att
teckna en ’karaktärslös’ figur utan att forenkla, men också utan att
helhetsintrycket går förlorat. […] Efter att ha läst dramat söker man
ofrivilligt att göra sig reda för den gåta, som hendes väsen utgör, och
finner en tråd här, en annan där. Hon är en problematisk personlighet, men hon bär alltigenom verklighetens prägel” (ibid., s. 313-14).
Pointen er, som det synes, at modsigelserne har sin naturlige forklaring i Julie disharmoniske og ”söndergångna” psykologiske konstitution. Det fremgår dog lidt senere, at dette ikke er hele pointen. Efter
først at have kritiseret Strindberg for med sin mangfoldige naturalistiske motivering ukritisk at ville overføre virkelighedens love til
fiktionen, hvor der må herske andre love, fordi en tilskuer ikke vil
være i stand til at opfatte alle de motiver, Strindberg opregner i forord og breve, medgiver han nemlig, at Strindbergs fejlagtige teoretiske standpunkt i praksis ikke har skadet dramaet: ”Den har tvärtom
gjort gott genom att motverka den alltför bindande motivering, som
fanns i det drama, som föregick Strindbergs, och speciellt det Ibsenska. […] Det shakespeareske dramat lämnar handlingen och personerna en helt annan rörelsefrihet än det Ibsenska. I sin sträven att
fullstandiga motivkedjan utöver det för åskådaren gripbara har
Strindberg lyckligtvis kommit till motsatt resultat mot det av honom
avsedda” (ibid., s. 318-19). Åbenheden og den manglende syntese,
som den mangfoldige naturalistiske motivering paradoksalt og uintentionelt forårsager, er altså alligevel noget positivt for Lamm. Mindre ambivalent er Josephson i sin sammenligning af Strindbergs karakteriseringsteknik med den gængse praksis:
”Författaren kompletterar och berikar undan för undan en rollka-
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raktär och låter den framträda direkt genom egna ord och handlingar eller indirekt, t.ex. genom kommentarer och förklaringar i
de andra rollernas repliker. Det vanliga är att den människa vi på
så sätt lär känna är relativt enhetlig, att hennes egenskaper står i
en viss harmoni med varandra eller förutsätter varandra. Författaren vill ge oss en bild som visserligen kan vara mångsidig men
ändå klart förnimbar. Strindberg däremot kastar ibland in alldeles oväntade drag, som tvingar oss att ändra vår uppfattning. Det
gäller t.o.m. en tämligen obetydlig och enkel roll som Kristin. Sådana karaktärsmotsättningar ger inre spänning och livlighet åt
dramat. Och de kan göra människorna på scenen mera levande
och intresseväckande för publiken och mera lockande för skådespelaren, som får tillfälle till mera personliga tolkningar. Det är
inte någon entydig och enhetlig roll som är den mest uppmärksammade och eftertraktade i världsdramatiken utan det är Hamlet. Också en så splittrad gestalt ger på sätt och vis ett enhetligt intryck, vi uppfattar honom som en levande människa, inte som en
roll med sammanfogade egenskaper. […] Också da det är fråga
om oförmåga och inte beräkning kan rollernas förändring vara en
tillgång. I livet, i verkligheten, handlar människorna inte alltid efter ett givet mönster och deras egenskaper är inte desamma i alla
situationer” (Josephson 1965, s. 156-57).
Ligesom Sartre og Bergman beskriver Lamm og Josephson her, hvad
jeg med Bachtin kalder en dialogisk forfatterholdning, dvs. en særlig
måde at repræsentere personer på, en særlig kunstnerisk teknik, som
ikke finaliserer dem udefra, men derimod giver dem mulighed for
eller, om man vil, frihed til at udfolde forskellige sider i forskellige
dialogiske situationer.303 & 304 Paradoksalt nok er det centrale i Strind-

Jeg taler om en dialogisk forfatterholdning frem for en polyfon for at markere en
vis afstand til Bachtins ganske rigide og idealiserede definition af polyfonibegrebet. Som jeg redegjorde for i forbindelse med analysen af Röda rummet, anser jeg
det dialogiske som et mere plastisk eller fleksibelt begreb, der i højere grad levner
plads til hierarkier, gradueringer og dialogiske objektiveringer (jf. også Bakhtin
1984, s. 198). Med denne opblødning og relativisering ønsker jeg samtidig at markere, at der naturligvis er gradsforskel i dialogicitet mellem Dostojevskijs såkaldte
’polyfone’ værker og så Fröken Julie, der jo i kraft af sit naturalistiske plot (kausalforklaringer) også har monologiske elementer.
304 Det dialogiske princip betyder altså ikke, at forskellen mellem liv og kunst ophæves, således som Josephsons argumentation får det til at lyde. Som vi har set,
understreger Bachtin, at der er tale om en særlig kunsterisk form, der tjener til at
visualisere eller repræsentere karakterer som frie og selvstændige stemmer. Dette
303
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bergs naturalistiske tragedie nemlig ikke plottet og dets kausallogik,
men derimod situationspsykologien – det dynamiske og ambivalente
psykologiske spil mellem Julie og Jean i den dialogiske situations her
og nu. Dette er, som jeg også påpegede i analysen af Röda Rummet,
helt i overensstemmelse med Bachtins beskrivelse af Dostojevskijs
dialogiske poetik: “The fundamental category in Dostoevsky’s mode
of artistic visualization was not evolution, but coexistence and interaction. He saw and conceived his world primarily in terms of space, not
time. […] Hence also Dostoevsky’s urge to observe in a novel the
dramatic principle of unity of time. And hence the catastrophic
swiftness of action, the ‘whirlwind motion’, the dynamics of Dostoevsky” (Bachtin 1984, s. 28-29). 305 Bachtins karakteristik af Dostojevskijs dialogiske poetik passer betydeligt bedre på Strindberg end
Baguleys beskrivelse af den typiske naturalistiske karakteriseringsteknik: ”naturalist characters tend to be thoroughly functional and
consistent in their behaviour, lacking the kind of complexity, unpredictability and gratuitous quaintness that certain critics require of
betyder dog ikke ”that a character simply falls out of the author’s design. No this
independence and freedom of a character is precisely what is incorporated into the
author’s design” (ibid., s. 13. Jf. s. 166 ovenfor og s. 323 nedenfor). Ambivalensen,
vi noterede i Lamms holdning, kan evt. forklares med, at han, selv om han har blik
for forcen i denne nye teknik, endnu ikke har fået øjnene op for den kunstneriske
vision bag teknikken og dermed for den dialogiske teksts særlige kunstneriske
form. Han synes blændet af den harmoni- og helhedsorierenterede klassiske æstetik, af monologismen. Dette var Bachtin også i sit posthumt publicerede ungdomsværk Author and Hero in Aesthetic Activity, hvor han på samme måde som Lamm
over for Strindberg kritiserer Dostojevskijs karaktertegning for deres manglende
syntese. I ungdomsværket skelner han således skarpt mellem liv og kunst, mellem
den fænomenologiske-eksistentielle erfaring og den æstetiske, og han argumenterer for, at det er kunstens særlige opgave at etablere det udefrakommende, finaliserende og syntetiserende blik på liv og person, som ikke er muligt i livet og selvbevidstheden. De træk ved Dostojevskijs romaner, Bachtin således kritiserer Dostojevskij for i ungdomsværket, er netop dem, der i Dostojevskijbogen danner baggrund for hans hyldest til Dostojevskij. Hvad, der er sket i mellemtiden, er netop,
at han har fået øjnene op for den særlige kunstneriske vision og æstetiske form, der
ligger bag Dostojevskijs romaner og karakterskildring – nemlig den polyfone eller
dialogiske poetik, der kan ses som et opgør med den klassiske, formfuldendte og
harmoniske æstetik til fordel for modernismens åbne, fragmenterede, ambivalente
og polyvalente æstetik. Om den ’kopernikanske vending’ i Bachtins tænkning se fx
Erdinast-Vulcan 1994 og 1997 og Gemzøe 1998 og 2002.
305 Strindbergs hang til en rumlig kunstnerisk visualisering kan også iagttages i
sendramatikkens hang til dobbeltgængere – mest gennemført i Till Damaskus I,
hvor bevidsthedens forskellige stemmer dialogiseres ved at inkarneres i en række
selvstændige figurer/stemmer. Også Dostojevskij benyttede ofte dobbeltgængermotivet.
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believable fictional characters. […] they are rigorously subservient to
the plot” (116). Det situationspsykologiskes markante plads hos
Strindberg gør kort sagt, at der under den overordnede strukturs
lineære og kausale plotmodel fremtræder en på mange måder mere
dominerende antitetisk og dialogisk struktur, som er cirkulær og
gentagende, og som sprænger den monologiske aristoteliske form,
som ’roman expérimental’-modellen lægger op til. Som Sprinchorn
påpeger, falder peripeti og agnorisis da også meget tidligt (153), således at vi får 40 % spændingsopbyggende handling og 60 % katastrofe (Sprinchorn 1982, s. 37). Vi kan endda gå endnu længere og
hævde, at den dramatiske spænding selv i første del af Fröken Julie
ikke beror på plot og suspense, men på den kiastiske modstilling af
magtforholdene på det sociale og seksuelle område, hvilket skaber en
spændingsfyldt dialogicitet, en dynamisk dialektik med konstante
omslag mellem de dialektiske poler oppe og nede.

Karaktertegningens ambivalens. Identitetens socialt og situationelt determinerede rollespil
Strindberg præsenterer os altså ikke som Ibsen for en fast identitetskerne, som afsløres via plottes gradvise afdækning af fortidens determinerende kræfter, men derimod for konstante transformationer
af personernes identitet – af deres billeder af sig selv og hinanden og
af vores billede af dem. Fröken Julie er et identitetens maskespil, hvor
pointen er, at der bag masken ikke findes et sandt ansigt, bag rollen
ikke nogen stabil identitetskerne. Identiteten er under konstant forandring, og afhandlingens tese er, at det skyldes, at identiteten i så
høj grad determineres af den andens blik, af de relationer og situationer, personerne her og nu indgår i. I forbindelse med omtalen af
”ackomodationslagen” i Tjänstekvinnans son udtrykker Strindberg
antropologien således: ”Jaget är icke något ett, självt; det är en mångfald av reflexer, ett komplex av drifter, begär, somliga undertryckta
då, andra lössläppta då” (SV 20, 166-167). Strindberg kan derfor heller ikke som Ibsen i fx Gengangere arbejde så målrettet frem mod
anagnorisis som en peripeti, der afslører en identitetskerne. Sigende
nok kan man nærmest tale om to peripetier og agnorisiser i Fröken
Julie (153 og 187). Spændingen og dynamikken i Strindbergs dramatik kommer fra rollernes labilitet – fra dialektikken i de intersubjektive relationer og det dialogiske spil mellem personerne. Gennem hele
Fröken Julie tvinges vi således konstant til at skifte syn på Julie og
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Jean. Indtrykkene udfoldes og omformes i de enkelte situationer,
som hele tiden viser nye eller indbyrdes modstridende sider af karaktererne. I overensstemmelse med forordets ambivalente karakteristik fremstår Jean fx skiftevis som ”den nya nerv- eller stora-hjärnadeln” og som en ”ärftslig[a] slavsjäl”, som aktiv og passiv, agerende
og reagerende, udfordrende og frygtsom, udspekuleret og moralsk,
kold og passioneret, brutal og medfølende etc. Det er fx ganske vanskeligt at afgøre Jeans rolle i flirten. Umiddelbart forekommer den
”blivande herreman” og ”artbildare” i hvert fald påfaldende passiv i
sin jagt på den første gren i første fase af flirten, hvor det primært er
Julie, der er den aktive part, og Jean, der ikke blot er passiv, hvilket jo
kan forklares med hans sociale position, men tillige tøvende, afvisende og moraliserende. I nogle situationer virker han således oprigtig oprørt og panikslagen over Julies opførsel (fx 134 og 136-37), hvad
enten det skyldes slavesjælens ærefrygtige beundring for overklassepigen, der instinktivt får ham til at kere sig om hendes ære, eller
det skyldes slavesjælens mere egoistiske frygt for de konsekvenser,
som en affære eller evt. blot bøndernes rygter herom vil kunne få for
hans position på herregården.306 Han kredser i hvert fald i første del
gentagne gange om truslen fra bøndernes blik (124, 132, 134-35 og
144), ligesom han også i anden del flere steder er rædselsslagen for
grevens blik (150-51, 168, 175 og 187-90). Andre steder – eller rettere
andre gange, da det i høj grad er et tolkningsspørgsmål, der kan skifte fra læsning til læsning bl.a. afhængig af ens perspektiv på de øvrige (ambivalente) situationer – får man dog fornemmelsen af, at Jeans
tøvende, moralske og underdanige attitude er led i et magtspil, en
påtaget rolle, som paradoksalt nok giver ham mulighed for at placere
sig i herrerollen og demonstrere sin magt, fordi Julies sociale magt
ikke har nogen legitimitet i intimssfæren (fx 124, 127-28 og 138). I
overensstemmelse hermed fremstår hans attitude således også i visse
situationer som en belejlig mulighed for at komme ud af en underlegen position, hun har bragt ham i (132 og 138). Ja, hans moralske og
afvisende attitude kan endda tolkes som led i en udspekuleret forførelsesstrategi, hvorved han forsøger at ægge hendes begær, dels fordi
attituden ligesom hans aristokratiske manerer understreger det arbit306 I første tilfælde er hans moralske attitude og bekymring for hendes ære altså
oprigtig ment, mens der i det andet tilfælde er tale om en maske, der dækker over
hans egoistiske frygt. I begge tilfælde forsøger han dog reelt at undslå sig Julies
flirteri og dets potentielt skadelige konsekvenser, hvad enten det så er for ham eller
hende. Der er dog næppe tale om et strengt enten-eller. Det er således sandsynligt,
at begge faktorer i større eller mindre grad spiller en rolle i de enkelte situationer.
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rære i det sociale skel, dels fordi det begærede subjekts indifferente
eller afvisende holdning blot gør vedkommende endnu mere interessant og atråværdig. Som vi har set, taler Girard om, at det øger begærsobjektets metafysiske værdi. Desuden opnår han ved sin moralske og afvisende attitude konstant at gøre opmærksom på det seksuelle potentiale i relationen samtidig med, at han bekvemt får placeret
initiativet og dermed skylden for affæren hos Julie. Affæren kommer
m.a.o. til at fremstå som resultat af hendes uhæmmede dyriske drifter. Efter den, som det synes, mere udadfarende rolle i barndomshistoriens tilsyneladende velkalkulerede romantiske poseren, hvor han
i dække af barnemasken kan røbe sit begær, kryber han da også igen
i fuld dækning bag den tøvende og moralske attitude (143-44). 307
Overgangen fra den tilsyneladende passive og moralske attitude til
barndomshistoriefortællerens mere aktive forførerrolle kan m.a.o.
blot opfattes som en midlertid strategijustering udløst af kuldsejlingen af den første strategi markeret ved Julies objektivering af ham
som en kysk Josef og den efterfølgende lussing, da han som svar på
tiltale forsøger at påtage sig den aggressive Don Juan rolle, hun netop har fraskrevet ham (138). Tolket således er Jean altså i det skjulte
yderst aktiv hele vejen igennem – et standpunkt, som yderligere kan
underbygges med, at det rent faktisk er ham, der i den indledende
køkkenscene starter flirten, om end han også her hurtigt trækker sig
tilbage, denne gang bag tjenermasken (123-24). Den servile tjenerattitude kan nemlig ligesom den moralske og tøvende attitude opfattes
som en rolle, han benytter sig af for at overlade initiativet til hende
(125 og 130-31). Når Jean således umiddelbart efter barndomshistorien beder hende om lov til at gå og lægge sig, kan det ses som udtryk
for, at han nu føler sig sikker på at have hende på krogen og derfor
endnu engang forsøger at overlade det afgørende initiativ til Julie. Ja,
i lyset af at Jeans anmodning er afslutningsreplik i en dialog, hvor
han har tvunget Julie til at indrømme, at heller ikke hun har levet
kyskt i sit forlovelsesforhold, og at der derfor måske ”i botten inte är
så stor skillnad som man tror mellan mänskor och mänskor” (142),
kan hans anmodning om at lægge sig ligefrem opfattes som en indirekte opfordring til hende om at følge med (143). Hans begrundelse
for at ville lægge sig på midsommernatten er da heller ikke, at han er
Ud over barndomshistoriens udprægede litterære præg og melodramatiske tone
– i en regibemærkning tales om Jeans diktion som ”starkt chargerat” – indikeres
Jeans aktive rolle desuden af hans forsøg på at udsætte hende for syrenblomstens
suggestive dufte og af løgnen om bøndernes sang, der lokker Julie med ind på
hans værelse.
307
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træt eller træt af at diskutere med hende, men blot at det ikke morer
ham at ”dansa med packet däroppe” (144).308 Julie opfanger dog tilsyneladende ikke opfordringen eller tager den i det mindste ikke
direkte op og foreslår ham i stedet at ro hende ud på søen og se solopgang, hvorved han dog ligesom ved dansen eksponeres for bøndernes truende blikke, hvilket han netop forsøger at undgå. Jean begrunder således sin genoptagede moralske og afvisende attitude
med angsten for sit rygte: ”Julie: ’Det låter som om ni skulle vara
rädd om ert rykte!’ Jean: ’Varför inte? Jag vill ogärna bli löjlig, ogärna
bli bortkörd utan betyg när jag skall etablera mig’” (144).309 Bøndernes ankomst og løgnen om indholdet i deres sang giver ham dog en
belejlig mulighed for at gentage sit foreslag i mere direkte form, men
stadig under den moralske maskes dække.
Som påpeget kan man imidlertid også argumentere for, at den tøvende og afvisende holdning før barndomshistorien er reel nok. I
dette perspektiv kan vendingen fra moralsk eller frygtsom slavesjæl
til aktiv og udspekuleret forfører ses som en følge af Julies udfordring af hans potens, da hun spottende frakender ham Don Juanrollen og objektiverer ham som en kysk Josef – en udfordring, som
følges op af den ydmygende lussing, da han promte giver svar på
tiltale og forsøger at kysse hende (138). Det er i hvert fald påfaldende, at det er umiddelbart efter disse ydmygelser, at Jean – efter først
stolt og såret at have været ved at trække sig ud af ’legen’ – tilsyneladende påtager sig en mere aktiv forførerrolle ved gennem barndomshistorien at iscenesætte sig i rollen som medlidenhedsvækkende social paria og ulykkeligt forelsket Werther-figur – en strategi, der
spiller på Julies (og overklassekvindens) romantiske begær, som Jean

I lyset af den forudgående replikvekslings heftige køns- og socialkamp kan forsøget på at trække sig tilbage dog også opfattes som oprigtig ment; som udtryk for:
1) hans stolthed, dvs. såret forfængelighed over at hun ved sin benægtelse af førægteskabeligt samleje fastholder, at der er forskel på mennesker; 2) at han er blevet
træt af flirteriet og rollespillet, som alligevel ikke fører nogen vegne hen, hvilket
hendes forsøg på at benægte sin seksuelle erfaring netop bekræfter for ham; 3) at
han tager konsekvensen af at stemningen og det intime følelsesmæssige bånd, han
med barndomshistorien forsøgte at skabe mellem dem, nu er ødelagt. Det er dog
også muligt, at han med sin anmodning om at trække sig tilbage blot tester om
deres verbale træfning har ødelagt forførelsesmulighederne, og at den altså er en
del af hans udspekulerede maskespil.
309 Den moralske og tøvende holdning er altså heller ikke i dette perspektiv udelukkende strategisk bestemt, men i visse situationer også dikteret af slavesjælens
frygt.
308

301
Fröken Julie
_____________________________________________________________
tilsyneladende har afluret, mens han har siddet på kuskebukken og
roet båden, og som han desuden har fået indblik i på teatret og i litteraturen (142). Endelig har Julies drøm og trang til at danse med ham
kunnet forvisse ham om hendes romantiske begær. Barndomshistorien spiller da også på Julies egen følelse af udstødthed og iboende
selvmordstrang, som drømmen ligeledes har røbet for ham. I denne
optik er den tøvende og moralske holdning i det forudgående altså
ikke udtryk for en udspekuleret forførelsesstrategi, og barndomshistorien således ikke blot udtryk for et strategiskifte udløst af den mere passive strategis forlis. Der er derimod tale om en reel holdningsændring fremkaldt af Julies æreskrænkende udfordring af hans
mandighed – en udfordring, der, som det fremgår af hans umiddelbare reaktion, får ham til at tilsidesætte sin ærefrygt og frygten for
konsekvenserne for at opnå æresoprejsning.310 Lussingen, som hans
”djärva” forsøg på at kysse hende udløser, lærer ham dog, at han må
gå mere udspekuleret til værks. At hans moralske og frygtsomme
holdning genaktiveres kort efter barndomshistorien kan i denne optik ses som en naturlig konsekvens af Julies forslag om at sejle ud på
søen. Som jeg argumenterede for ovenfor, er Jean egen plan nemlig
at lokke hende ind på hans værelse og dermed komme i dækning for
folkets (og Kristins) truende blikke.
Dramaet åbner imidlertid også op for en tredje tolkning, der ser Jeans
rolle i flirten som mere eller mindre passiv hele vejen igennem. Løgnen om indholdet i bøndernes sang og opfordringen til at flygte ind
på hans værelse behøver nemlig ikke at betragtes som en bevidst forførelsesmanøvre, men kan ligeledes ses som et udslag af frygten for
bøndernes blikke og dermed som en flugt, ikke for at redde hendes
ære, som han påstår, men for at redde sin egen position. I hvert fald
taler han, som vi har set, umiddelbart før bøndernes ankomst om
bøndernes blikkes trussel mod hans position. At intentionen ikke
nødvendigvis er at forføre hende kan desuden underbygges med, at
Jean synes ganske oprørt, da han efter samlejet træder ind i køkkenet
og nærmest panikagtigt foreslår, at de må flygte: ”Jean (in; exalterad):
’Där ser ni! Och ni har hört! Anser ni det möjligt att stanna här?’ Julie:
’Nej! Det anser jag inte! Men vad skola vi så göra!’ Jean: ’Fly, resa,
långt härifrån” (148). Jeans indledende bebrejdelse hentyder til, at
han tidligere har advaret hende mod den letantændelige og ukontrollable maskuline ild (136-38). I modsætning til hvad Jean senere

310
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hævder (151), er det altså ikke blot Julie, men ifølge hans tidligere
udsagn også ham selv/manden, der kan have svært ved at lægge
bånd på sine følelser og drifter. Dette åbner muligheden for at se
samlejet som en konsekvens af, at såvel Jean som Julie forløber sig.
Naturligvis er Jeans entré i anden del, som alt andet, muligt at tolke
som et udspekuleret rollespil, hvor han forsøger at læsse skylden
over på Julie og lokke hende med på sine flugtplaner. I hvert fald
synes han hurtigt at genvinde fatningen og slå over i såvel poetisk
hyperbole beskrivelser som skråsikker og beslutsom forretningsjargon. Men at Jean hurtigt genvinder fatningen, og at han, som han
siger, formår at lægge bånd på sine følelser (151) kan også ses som
dikteret af hans frygt for greven og nødvendigheden af at samle sig
omkring flugtplanerne, som i deres vidtløftighed og naivitet virker
temmelig desperate. Man behøver heller ikke nødvendigvis at stole
på Jean, når han efter samlejet forsøger at reducere barndomshistoriens melodramatiske og romantiske kærligheds- og selvmordsdrømme til en velkalkuleret forførelsesstragtegi (155 og 157). Der foregår
nemlig en heftig køns- og klassekamp, da replikkerne falder, og Jean
kan i situationen have en interesse i at tilskrive sig selv en del af æren
for forførelsen og i at fornægte den underlegne rolle, han indtager i
barndomshistorien. Der kan m.a.o. være tale om et forsøg på at dække over barndomshistoriens ydmygende blottelse af sine underklassefølelser, af sin inderste smerte, sårbarhed, længsler og drømme.
Han undviger da også i første omgang at fortælle barndomshistorien,
fordi ”det tager emot” (130). Hermed er ikke sagt, at den stærkt litterære, melodramatiske og teatralske barndomshistorie er sand, blot at
intensiteten i fortællingen indikerer en oprigtig fascination af og
længsel efter overklassepigen og en oprigtig underlegenhedsfølelse
og sårbarhed, hvorfor historien ikke nødvendigvis kan reduceres til
kynisk kalkulation. Selv om historien altså muligvis delvis er opdigtet, kan der godt være en bund af subjektiv eller indre sandhed i den.
Den kan være udtryk for hans inderste følelser og længsler, for den
socialt udstødtes poetiske beruselse i barndomsforelskelsen og i romantisk selvmedlidenhed og spleen.311 Tolkningen af Jean som pas-

311 En sådan tolkning kan understøttes af, at hans passion, underklassefølelser og
sårbarhed dukker op igen kort efter benægtelsen af historiens sandhedsværdi, om
end han også her ender med at teatralisere sine følelser (158-59). Teatraliseringen
kan dog i begge tilfælde – ligesom omvendt også den kyniske macho- og sadismeattitude – opfattes som en måde at beskytte sig på. Den gør det muligt for ham at
tale om sine inderste følelser uden at blotte sig for meget. Hans trang til at fornedre
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siv slavesjæl selv i barndomhistorien giver desuden en naturlig forklaring på, at Jean umiddelbart efter barndomshistorien beder om
tilladelse til at trække sig tilbage og indtrængende opfordrer Julie til
at gøre det samme. 312
Som allerede antydet kan der også i anden del sås tvivl om Jeans rolle som aktivt handlende fremtidsmand. Det er således usikkert om
hans flugtplaner er udtryk for en velkalkuleret plan motiveret af den
sociale klatrers tro på egne evner eller for en panikagtig reaktion
drevet af slavesjælens frygt for greven og de ubehagelige sociale
konsekvenser, handlingen også vil kunne få for ham – en frygt, som i
sidste ende får ham til at opfordre Julie til selvmord (151, 168 og 18687). Mere generelt kan man ligefrem opfatte fremtidsplanerne som en
naiv dagdrøm, der fungerer som en flugt fra klasserealiteterne og de
fremtidsudsigter, det efterlader ham (150). For akkurat som Julies
romantiske kærligheds- og lighedsdrøm for Jean fremstår som en
romantisk illusion, der skal beskytte hende fra at se realiteterne i øjnene, således fremstår Jeans fremtidsplaner nemlig for Kristin– og
for læseren – mest af alt som fantasteri, som en naiv og desperat
dagdrøm (182). Jeans agression over for Kristin, da hun punkterer
hans fremtidsplaner, tyder da også på, hun har ramt et ømt punkt
(183). Sigende nok genoptager han også de skrinlagte flugtplaner
umiddelbart efter, Kristin nådeløst har fremmalet de knap så glamorøse fremtidsudsigter for ham (173-74). At Jean genoptager flugtplanerne kan dog også blot ses som en konsekvens af, at Julie alligevel
og tilsmudse hende tyder da også på, at han ligesom Julie føler sig afmægtig og
sårbar.
312 I forbindelse med en diskussion af upålidelige fortællere i forskellige af Strindbergs dramaer konkluderer Törnqvist: ”I sina övervägande intrigorienterade
stycken tenderar Strindberg att anpassa sig till vad vi kallat den dramaturgiska
reliabilitetslagen och dess insisterande på att medan tidiga narrativa påståenden
gärna får vara opålitliga eftersom de senere kan vederläggas, bör sena narrativa
påståenden vara pålitliga – så att vi under dramaets lopp upplever en gradvis förändring från lögn (illusion) till sanning. Denna dramaturgiska lag står emellertid i
strid med det växande medvetandet, i slutet av 1800-talet, om komplexiteten i det
mänskliga psyket och den subjektivitet och relativitet som kännetecknar det vi
kallar sanning. Till följd av denna nya insikt kan också påståenden som görs sent i
ett drama bli föremål för misstro och den dramaturgiska idén att narratorer som
tidigare varit opålitliga nu är att lita på är därmed ifrågasatt” (Törnqvist 2001, s.
126). I modsætning til Törnqvist, som først finder bruddet med den dramaturgiske
’reliabilitetslag’ i senforfatterskabets dramatik (ibid., s. 117), er min pointe dog, at
denne tendens allerede er tilstede i Fröken Julie, hvis forord netop også bryster sig
af sine karakterers kompleksitet og modsigelsesfyldthed.
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har skaffet penge, hvilket peger i retning af flugten som en aktiv og
udspekuleret handlen. Det udspekulerede element understøttes desuden af hans indrømmelse af, at hans idyliske beskrivelse af Comosøen var løgn, og at stedets tiltrækningkraft var ren forretningsmæssigt begrundet. Hans poetiske omskrivning af forholdene ved Comosøen og hans vel optimistiske fremtidsudsigter kan dog også ses som
udtryk for, at han forsøger at overbevise sig selv om mulighederne i
sin i desperation undfangede flugtplan – dvs. som fantastens hengivelse til og beruselse i sin dagdrøm. Som det ses er intet definitivt i
Fröken Julie!
Det skal understreges, at de tre forskellige tolkningsmuligheder, jeg
her har fremlagt af Jeans rolle i flirten – dvs. Jean som enten aktiv
eller passiv hele vejen igennem eller som først passiv og så aktiv –
ikke nødvendigvis er gensidigt ekskluderende. Der er til en vis grad
tale om en analytisk abstraktion. Eftersom Jean er en sammensat og
vaklende karakter, er der snarere tale om, at de forskellige faktorer
og hensyn i de enkelte situationer kan være mere eller mindre styrende, og at man som fortolker ud fra et helhedsbillede vælger at
lægge større vægt på en side frem for en anden. Én af tolkningerne
indfanger dog ikke lige tilfredstillende alle aspekter af teksten. Der
vil altid være ting, der ikke helt går op, der peger i en anden retning.
Mine tolkningsforslag er m.a.o. blot udtryk for tre overordnede muligheder eller tendenser. Måske er den tolkning, der bedst indfanger
Jeans ambivalente karakter, derfor også den, som hele vejen igennem
og i forskellig grad ser Jean som både aktiv og passiv, alt afhængig af
den konkrete dialogiske situation.

Dialogens dialogicitet
Eftersom karaktertegning i et drama i så høj grad er knyttet til dialogen, vil jeg vende mig mod dialogen for yderligere at indkredse årsagen til karaktertegningens ambivalens. Man kan således sige, at
ambivalensen i høj grad beror på, at dialogen i Fröken Julie er ekstrem
rig på undertekst, ladet med tvetydige dialogiske intentioner, dels
fordi der konstant spilles rollespil, dels fordi det ubevidste og impulsive spiller så central en rolle i Strindbergs dialog. Det er dette, jeg i
det følgende skal indkredse nærmere.
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I et kapitel i Magtspil. Samtalen i teatret – Samtale med teatret adskiller
Thomas Bredsdorff Stanislavskijs begreb undertekst fra det mere
simple fænomen underforståelse, som han forstår i lyset af Grices
begreb om (den rationelle samtales) ”konversationelle implikaturer”
(Bredsdorff 1998, s. 25ff.). Underforståelser eller implikationer er
ifølge Bredsdorff at forstå som en teksts rationelle undertekster,
”og for Stanislavskij hører al den rationelle undertekst med til
selve teksten: billedsproget, ironien, litoterne, understatement –
alt det Grice kan analysere ud fra sin antagelse af samtalen som
rationel handling underlagt samarbejdets ædle princip. Underteksten i Stanislavskijs forstand er ikke rationel og ikke samarbejde,
og er dog det der ’tydeligt, men usynligt følger tekstens ord, giver
hvert enkelt af dem mening og indhold, og får dem til at leve’.
Mens Grice åbenbart mener vi bruger ordene til at sige det vi vil
have sagt, og med ulastelig logik viser hvordan vi faktisk får det
sagt, skønt vi bruger andre ord, mener Stanislavskij åbenbart at vi
oftere bruger ordene til at dække over det der er hensigten med at
tale, og som vi egentlig vil sige med ordene” (ibid., s. 34-35).
Det er klart, at Stanislavskijs dialogforståelse er meget tættere på
Strindbergs dialogpraksis og Rousseau-prægede sprogopfattelse end
Grices. Fröken Julies dialog benytter sig således konstant af tvetydige
antydninger og af inkongruenser mellem tale og tanke, hvad enten
det skyldes bevidst beregning, dvs. at sproget bruges som redskab i
magtspillet, eller at personernes ubevidsthed spiller dem et puds.
Man kan også sige, at der er en diskrepans mellem telling og showing, mellem hvad personerne siger, og hvad man som læser/tilskuer kan udlede ud fra den dialogiske situation og kontekst.
Dette gør dialogen mangetydig og skaber tolkningsusikkerhed. Hvor
samtalen for Greice desuden hovedsagelig drejer sig om udveksling
af informationer, er kernen for Stanislavskij og Strindberg påvirkning
af andres handlinger, anskuelser eller indstilling. Ligesom hos talehandlingsteoretikerne forstås sproget som performativt – som et
handlingsinstrument og/eller magtmiddel. Den talende vil udrette
eller opnå noget med sproget. Det væsentlige bliver derfor også at nå
frem til en forståelse af den dybereliggende og evt. skjulte eller ubevidste hensigt med talen – til talens undertekst.313
Sprogets karakter af handling er særlig tydeligt, når den direktive (konative eller
appellative) sprogfunktion dominerer som i Fröken Julie; men også referentiel, ekspressiv/emotiv, poetisk og fatisk sprogbrug er talehandlinger (Pfister 1977, s.151ff.
313
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Også Manfred Pfister er inde på det performatives centrale rolle i
dramaets dialog. Han skriver:
„Wenn sich im dramatischen Dialog sprechend Handlung vollzieht, geht die einzelne dramatischen Replik nicht in ihrem propositionalen Aussagegehalt auf, sondern stellt darüber hinaus
den Vollzug eines Aktes […] dar. Im dramatischen Dialog ist also
der Aspekt des Performativen, den die Sprechakttheorie beschreibt, immer gegeben […]. Dramatische Rede als Sprechakt
konstituiert jeweils ihre Sprechsituation – im Gegensatz zum Dialog in narrativen Texten, in denen die fiktive Sprechsituation
durch den Erzählerbericht konstituirt werden kann – und sie ist
damit – im Gegensatz etwa zum Philosophischen Dialog – situativ gebunden” (Pfister 1977, s. 24).
Dette gælder i særlig grad for Strindbergs dramadialog, hvor det
primære fokus i overensstemmelse med principperne for karaktertegning ikke er på objektiverende karaktertegning eller plot, men på
situationspsykologien og selvbevidsthedernes dynamiske verbale
interaktion. I forordets beskrivelse af dialogen taler Strindberg derfor
også om, at han ikke har gjort sine ”personer till kateketer som sitta
och fråga dumt för att framkalla en kvick replik” eller, kunne vi tilføje, for at give tilskueren en for handlingen eller karaktertegningen
væsentlig information (109). Videre skriver han, at han har ”undvikit
det symmetrisk, matematiska i den franska konstruerade dialogen,
och låtat hjärnorna arbeta oregelbundet såsom de göra i verkligheten, där i ett samtal ju intet ämne tömmes i botten, utan den ena hjärnan av den andra får en kugg på måfå att gripa in i. Och därför irrar
också dialogen, förser sig i de första scenerna med ett material som
sedan bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, lägges på, såsom temat i en musikkomposition” (ibid.). Passagen er interessant i flere
henseende. Som et nybrud i forhold til det klassicistiske og velgjorde
franske drama understreger Strindberg således både friheden i dialogen (”låtit hjärnorna arbeta oregelbundet”, ”på måfå” og ”irrar”)
og Tornqvist 2001, s. 85ff.). Ifølge Roman Jakobson er flere sprogfunktioner ofte
tilstede i hver ytring, og det kan derfor blive et vurderingsspørgsmål at afgøre,
hvilken der er dominerende (Jakobson 1960). Som vi har set, kan man således diskutere, om Jeans barndomshistorie primært er konativ eller ekspressiv. I begge
tilfælde indgår den poetiske sprogfunktion imidlertid som underordnet led, som et
redskab, der tjener den primært konative eller ekspressive intention.
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og den dynamiske dialogiske interaktions centrale plads (”den ena
hjärnan av den andra får en kugg på måfå att gripa in i”). De to forhold hænger naturligvis intimt sammen. Endelig peger musikanalogien, der bruges til at karakterisere dialogen, frem mod senforfatterskabets polyfone dialogteknik og kompositionsprincipper, som
heller ikke er styret af plot, men af samme cirklende og gentagende
tilbagevenden til tematiske kerneelementer. I Fröken Julie tjener den
cirklende og gentagende tilbagevenden til ledemotiver og nøgleord
til dialogisk at penetrere protagonisterne og således tvinge dem til at
afsløre deres selvbevidsthed og ideologiske horisont.
Med sin mere frie, situationsbundne og performativt orienterede dialogteknik, der arbejder indefra, bryder Strindberg med et af de træk,
der ifølge Bachtin gør dramaet monologisk. Som det fremgår af diskurskapitlet i Dostojevskijbogen, mener Bachtin nemlig, at heltenes
tale i et drama er objektiveret udefra af dramaforfatteren: ”Drama is
almost always constructed out of represented, objectified discourses”
(Bakhtin 1984, s. 188). Dramatiske dialoger ”link together represented, objectified utterances and therefore are themselves objectified. This is not a clash of two ultimate semantic authorities, but
rather an objectified (plottet) clash of two represented positions, subordinated wholly to the higher, ultimate authority of the author”
(ibid., s. 188).314 Kendetegnende for den repræsenterede eller objektiverede diskurs, hvis typiske og mest udbredte form ifølge Bachtin er
karakterernes direkte tale, er, at talen ikke blot forstås ud fra dens
eget referentielle objekts synsvinkel, men også selv er et referentielt
objekt for forfatterens diskurs, som blot inkorporerer heltens tale
som en af dets komponenter: ”The hero’s discourse is treated precisely as someone else’s discourse, as discourse belonging to some specific characterological profil or type, that is, it is treated as an object of
authorial understanding, and not from the point of view of its own
referential intention” (ibid., s. 187). Samtidig med at den objektiverede diskurs er rettet mod dets referentielle objekt og modtager, er den
altså uden at være bevidst herom objekt for forfatterens intention.

Som jeg skal argumentere for i næste afsnit, må Bachtins dramaopfattelse ses i
lyset af det aristoteliske drama, hvor karaktererne underordnes plottet. At underordne karaktererne plottet forudsætter nemlig, som jeg også var inde på i analysen
af Röda Rummet, at karakterne er objekter (objektiverede psyker/aktanter), fikserede elementer i forfatterens overordnede design. I et plotstyrret drama er der i sidste ende kun plads til én bevidsthed og én verden, nemlig forfatteren, som absorberer alle andre bevidstheder som objekter.
314
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Den er funktionelt underordnet plottet og forfatterens ønske om personkarakteristik (ibid., s. 7). Man kan også udtrykke det sådan, at
heltenes tale determineres af deres funktion i forhold til plotudvikling eller udefrakommende personkarakteristik. Bachtin understreger dog, at forfatterens intention eller holdning ikke trænger ind i
den objektiverede diskurs, hvorfor den lyder, som om den er en direkte enkelstemmet diskurs, dvs. som en diskurs, der er direkte og
umedieret er relateret til dets referentielle objekt (ibid., s. 189-190).315
Selv om Bachtin bruger heltens direkte tale som prototypisk eksempel på en objektiveret repræsenteret diskurs, påpeger han imidlertid,
at graden af objektivering i en karakters repræsenterede tale kan variere, og at den monologiske kontekst svækkes eller ødelægges i takt
med, at den direkte referentielle impuls i karakterernes ord intensiveres og objektiveringen tilsvarende mindskes (ibid., s. 188 og 198199).316 Derfor skelner Bachtin, som vi har set i analysen af Hjärnornas
kamp, også andetsteds i Dostojevskijbogen mellem på den ene side
den dialogiske teksts repræsentation af ”a directly signifying, fully
weighted semantic position”, af en diskurs med ”direct and unmediated power to mean”, og på den anden side den monologiske litteratur, hvor heltens diskurs blot tjener til at give et objektiveret og fikseret billede af helten: “discourse as an element of his image, that is, it is
fully exhausted by functions of characterization and pragmatic deveDette er også grunden til, at Jeans aristokratiske diskurs i starten af dramaet ikke
skal karakteriseres som objektiveret repræsenteret tale på trods af, at de franske
gloser ellers må siges at gøre hans diskurs ”characteristic, typical, colorful”, som
Bachtins karakteristik af den objektiverede eller repræsenterede diskurs lyder. Der
findes nemlig en klar parodisk eller ironisk accent heri, som gør, at disse replikker
må kategoriseres under type ’d’ af det, Bachtin kalder ”vari-directional doublevoiced discourse”: ”Discourse of a character who is parodically represented” (ibid.,
s. 199. Jf. desuden 193-95). Den parodiske diskurs er dog ligeledes objektiverende,
da parodien så at sige foregår bag om ryggen på karakteren og derfor ikke giver
helten mulighed for at træde i et dialogisk forhold til den. Som vi har set, taler
Bachtin om, at den andens diskurs blot er et passivt redskab i den parodierende
forfatters hænder. Forskellen til den objektiverede repræsenterede diskurs er dog,
at forfatterens holdning trænger ind i diskursen og derved dialogiserer den for
læseren. To stemmer støder dialogisk sammen i diskursen. Der opstår en indre
dialog mellem heltens og forfatterens position.
316 Svækkelsen eller ødelæggelsen af den monologiske kontekst, af forfatterens
monologiserende position og funktion, medfører ikke blot en dialogisering af forholdet mellem forfatter og helt, således at forstå at helten fremtræder som en autonom og fri stemme på lige fod med forfatteren, men fører også til en øget dialogicitet i forholdet mellem de repræsenterede karakterer, som nu fremtræder som fuldgyldige semantiske autoriteter.
315
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lopment of plot” (ibid., s. 57).317 Strindbergs helte bevarer netop deres
”direct signifying power” (ibid., s. 79), fordi den psykologiske karakterskildring, som jeg har argumenteret for ovenfor, primært foregår
indefra og i den dialogiske situations nu. Personerne er primært repræsenteret som selvbevidstheder og replikkerne derfor primært
udtryk for de talendes selvbevidsthed, for deres ideologiske horisont
og situationsbestemte intentionalitet – ikke for autors finaliserende
og objektiverende ’andenhånds’ definitioner. I modsætning til den
objektiverede tale fungerer heltens tale i Strindbergs dialoger ikke
primært som et repræsentativt objekt i forfatterens eksterne kommunikation med læseren/tilskueren, men netop som et subjekts performative akt, som en situationel handling og som et magtmiddel. Som
Pirandello forlanger i sit berømte essay, som mottoet for denne analyse er taget fra, er dialogen blevet ”talt handling” – ”azione parlata”
(Pirandello 1976).318 Dette er netop en af grundene til, at Strindbergs
dialog fremstår så levende, impulsiv, ufærdig, uregelmæssig og flakkende, som Strindberg bryster sig af i forordet.
At karakterisere Strindbergs dialog som udpræget performativ er
samtidig også at sige, at den i udpræget grad er dialogiseret. Som
også understreget i Bachtin-kapitlet ligger ordenes betydning ikke så
meget i deres referentielle indhold som i deres performativitet, deres
kommunikative intention. De er ikke direkte relateret til deres referentielle objekt, er ikke blot en passiv reference til noget uden for
sproget, men aktivt henvendt til en anden stemme, som den talende
Bachtin taler om ”fully exhausted”, for som det fremgår senere, er Dostojevskij
naturligvis også i besiddelse af ”that indispensable minimum of pracmatic, purely
information-bearing ’surplus’ necessary to carry forward the story” (ibid., s. 73).
318 Helt i overensstemmelse med Bachtins position er det ifølge Pirandello en forudsætning for, at karaktererne i et drama kan komme til at fremtræde som levende
individer, at dialogen bliver talt handling, og som hos Bachtin sker det kun når
talen ”belong to a definite character in a definite situation”, dvs. når ordene ikke er
’opfundede’ , ”but born when the author has identified himself with his creature to
the point of seeing it only as it sees itself” (ibid., s.154): ”every action (and every
idea it contains) needs a free human personality if it is to appear alive and
breathing before os. It needs something that will function as its motor pathos, to
use Hegel’s phrase – characters, in other words. Now the less each character is
enslaved by the author’s intention and style, by the demands of an imaginary plot,
the less he is a passive instrument of action, the more individual can he be, freely
displaying in every action his full, specific personality. And since characters with
all their complexity must, after all, be connected to a plot, it is important that they
posess essential features which will always stand out, and which drive them to
specific actions” (ibid., 156).
317
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forsøger at påvirke på en bestemt måde, og hvis holdning og reaktion, han derfor forsøger at anticipere, og hvis tidligere ord, han svarer. Diskursen kaster ’sideblik’ og ’støder polemiske slag mod’ den
andens ord. Dens ord er ’hvæssede ord’ (Bakhtin 1984, s. 196). De er
ladet med en kommunikativ intention, som giver dem deres distinkte tone, accent og betydning. Man kan også udtrykke det sådan, at
selv og anden støder sammen i talens referentielle objekt. Adressatens forventede holdning til og reaktion på talens indhold indoptages i diskursen, som således formes udefra. Den er netop intersubjektiv, betinget og determineret af den andens stemme og derfor heller
ikke fuldstændig i den talendes magt.
Når talen således er dialogiseret, afhænger dens betydning altså af,
hvordan man opfatter den dialogiske situation – den dialogiske intention bag talen, hvem talen er rettet til, hvem der hører talen etc.319
Den dialogiske situations og konteksts afgørende betydning for talen
fremgår fx tydeligt af, at Jean med få siders mellemrum kan indtage
diametralt modsatte synspunkter: ”Se så, börjar det nu på den låten!
– Vad ni har gjort? Detsamma som mången före er!” (153). Kort efter,
da den sociale anerkendelseskamp er brudt ud i lys lue, hedder det
dog pludselig: ”Lakej-frilla, domestik-pyscha, håll mun och gå ut
härifrån. Skall du komma och förehålla mig att jag är rå? Så rått som
du uppfört dig i afton har aldrig någon av mina vederlikar uppfört
sig. Tror du att någon piga antastar manfolk som du; har du sett någon flicka av min klass bjuda ut sig på det sättet? Sådant har jag bara
sett bland djur och fallna kvinnor!” (157). Betyder dette brutale udfald, at det første udsagn, blot skal ses som strategisk bestemt – dikteret af et situationelt betinget ønske om at berolige hende, så de kan
samle sig om forberedelserne til flugten? Eller forsøger han i første
replik blot at posere som overlegen naturalist, der er kommet hinsides godt og ondt? Eller er han oprigtig i den første ytring og senere
blot drevet af sine sociale ressentiments- og hævnfølelser? Og hvordan skal vi tolke hans reaktion på Julies udsagn om, at hun ikke kan
skaffe penge: ”Då förfaller hela saken ---” (152). Er der her blot tale
om en overlegen og nøgtern konstatering, eller er der en skjult intention, en truende undertone, i replikken? Og dækker truslen i givet
fald ligesom også hans overlegenhed over en vis desperation og
Törnqvist 1982 analyserer indgående talesituationerne i Fröken Julie og giver et
slående eksempel på talesituationens ambivalens og kompleksitet (s. 152-54). Andre gode eksempler på replikkernes polyvalens findes hos Josephson 1965, s. 161,
Bredsdorff 1998, s. 66f., og Kudal 2000, s. 44-46.
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angst? Og hvis det er tilfældet, er hans forsøg på herefter at nedtone
og afdramatisere affærens betydning så ikke også et forsøg på at berolige sig selv? Jeans replikker er, som vi kan se, yderst åbne for fortolkning alt afhængig af, hvordan man opfatter den dialogiske situation. Som vi så i sidste afsnit, er mange undertekster nemlig mulige.
Lad mig kort opsummere: Er hans uro og bekymringer for hendes
ære i første del reel, dvs. udtryk for slavesjælens ophøjede beundring
og den hermed forbundne instinktive berøringsangst og beskyttelsestrang? Eller dækker den i virkeligheden over en egoistisk frygt for
sin egen position? Eller er den del af en udspekuleret forførelsesstrategi, der skal pirre hendes begær yderligere og samtidig overlade
initiativet og dermed ansvaret og skylden til hende? Ligeledes kan
man spørge, om hans overtalelse af Julie til at flygte ind i hans rum
er led i en bevidst forførelsesstrategi, eller om flugten og løgnen er
dikteret af hans egen angst for konsekvenserne af folkets rygter, som
han flere gange har kredset om? Og kan man evt. finde et vendepunkt i Jeans attitude – fx da Julie udfordrer hans potens ved at
hævde, at han er mere Josef end Don Juan? Og hvad med hans barndomshistorien: Er også den blot udtryk for en kynisk og velkalkuleret forførelsesstrategi, der skal sikre hans sociale og materielle opstigning, således som han selv hævder efter samlejet, eller tyder intensiteten i historien ikke også såvel på en oprigtig fascination og
beundring for overklassepigen, på et reelt begær, som på den socialt
udstødtes behov for at vække medlidenhed og dupere hende med
sine fortælleevner, dvs. på en reel sårbarhed? Og hvad med flugtplanen og den forskønnende beskrivelse af forholdene ved Comosøen:
Er der her tale om et velovervejet og udspekuleret forsøg på at overtale Julie til at flygte med ham og dermed opnå social opstigning,
eller er den udtryk for den sociale parias desperate dagdrømmeri og
fantasteri evt. udløst af slavesjælens angst for greven? Teksten er så
rig på dialogisk undertekst, at spørgsmål som disse synes umulige
definitivt at afgøre.
I det hele taget kan det være yderst vanskeligt at afgøre, hvornår
Jean lyver, og hvornår han taler sandt. I betragtning af at Jean så ofte
lyver, synes det fx relevant at spørge, hvis udlægning af forløbet omkring ophævelsen af Julies forlovelse, der er sand – Jeans (120) eller
Julies (163)? Egil Törnqvist, som berører dette spørgsmål i Det talade
ordet, afviser det dog som usandsynligt, at Jeans version er løgn. For
hvad interesse har Jean i ved dramaets start at lyve herom over for
Kristin? (Törnqvist 2001, s. 117-18). Sandt nok har han ingen umid-
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delbar interesse heri, men det udelukker ikke, at han blot viderebringer sladder som om, han selv har set det. Han fortæller jo gentagne
gange om bøndernes hang til sladder. Og Julie mistænker netop
kronfogeden for at have spredt rygtet om, at det var ham, der gik.
Når Jean derfor konfronterer hende med, at han så, hvordan forlovelsen blev ophævet, kan det opfattes som et forsøg på at aftvinge
hende en bekræftelse af rygtet, hvilket hun imidlertid ikke gør. Derfor også det umiddelbart ulogiske spørgsmålstegn efter ”stallgårn”,
som Törnqvist senere ikke kan give mening og derfor affærdiger som
en fejl (ibid, s. 161). Spørgsmålstegnet markerer dog måske, at Jeans
konstatering er prøvende, hvilket ydermere underbygges af den forudgående tankestreg, der markerer pause. Poul Schmidt har da også
givet et plausibelt bud på, hvorfor Jean evt. lyver over for Kristin:
”Jeans lille skandaleberetning er muligvis mere en revoltedrøm i
ham end en virkelighedsskildring af hende, men under alle omstændigheder et udtryk for at han forsøger at forstå den af dansen skabte
forvirring og usikkerhed i ham som forårsaget af en uberegnelig og
småsadistisk beherskelsesvilje i adelsfrøkenen” (Schmidt 1994, s. 1819).
Selv om Julie virker mindre beregnende og uden tvivl lyver mindre,
kan også hun være svær at blive klog på, for også hun tvinges til at
skjule intentionerne bag sin tale, også hun må spille rollespil. Desuden er hun, som vi har set, et yderst splittet væsen og styres et langt
stykke af vejen af ubevidste kræfter, som hun blot delvis selv forstår.
Er hendes grundlæggende drivkraft således et selvdestruktivt sadomasochistisk hævnbegær, et destruktivt mimetisk begær eller, som
jeg har plæderet for, et genuint anerkendelsesbegær, som det sadomasochistiske og mimetiske hævnbegær blot er negative udslag af?
Eller er hun blot, som Strindberg og Jeans synes at mene, et passivt
offer for en naturalistisk køns- og dødsdrift determineret af arv, miljø
og moment? Når Julie fx efter samlejet vil have ham til at sige, at han
elsker hende, er der så, som Jean mener, tale om, at hun forsøger at
fornægte sine dyriske drifter ved at indbilde sig, at de har været drevet af kærlighed, eller er det, som jeg har lagt op til, endnu et udtryk
for hendes, som det viser sig, naive romantiske anerkendelsesbegær?
Besvarelsen af disse spørgsmål er ganske afgørende for, hvorledes
Julies karakter og dialog skal gestaltes, hvilken accent og undertone,
de skal gives.
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Er et dialogisk drama overhovedet muligt? Bachtin og drama
Jeg har i det foregående argumenteret for, at Fröken Julie er et polyfont og dialogisk værk. Dette rejser nogle teoretiske spørgsmål og
kræver nogle mere principielle refleksioner, eftersom Bachtin hævder, at et drama per definition er monologisk; et standpunkt han
fastholder så sent som i den reviderede Dostojevskijbog fra 1963,
skønt han her medgiver Lunacharsky, som i en anmeldelse af førsteudgaven argumenterer for, at Shakespeares dramaer er polyfone, at
”certain elements, embryonic rudiments, early buddings of polyphony can indeed be detechted in the dramas of Shakespeare” (Bakhtin
1984, s. 33; Lunacharsky 1965). Men at tale om genuin polyfoni
afvises af tre grunde: ”First, drama is by its very nature alien to
genuine polyphony; drama may be multi-leveled, but it cannot contain multiple worlds; it permits only one, and not several, systems of
measurement” (ibid., s. 34). Argumentet er principielt og hviler på en
genreessentialistisk opfattelse af dramaet, som ikke uddybes nærmere. Det andet argument går derimod mere specifikt ind på Shakespeares drama og hævder i overensstemmelse med det principielle
argument, at hvis man hos Shakespeare skal tale om en pluralitet af
fuldt gyldige stemmer, så må det være i lyset af hans totale ouvre,
ikke i det enkelte drama, som i sin essens blot indeholder én fuld
gyldig stemme, protagonistens. I det tredje argument er han imidlertid igen mindre afvisende. Nu er der blot tale om gradsforskelle
mellem Shakespeares og Dostojevskijs polyfoni: ”voices in Shakespeare are not points of view on the world to the degree they are in
Dostoevsky; Shakespearean characters are not ideologists in the full
sense of the word” (ibid.). Som det fremgår, er Bachtins argumentation ganske uudfoldet og synes i det store og hele at hvile på en
normativ dramaopfattelse, som ikke ekspliciteres. Min tese i det følgende er, at når Bachtin afviser dramaet som monologisk per definition, så skyldes det, at han udgår fra en aristotelisk plotorienteret
dramaopfattelse, som Strindbergs (og Shakespeares) mere situationspsykologisk orienterede drama delvis bryder med. Vi skal da også
se, hvordan Bachtin andre steder i forfatterskabet er mere åben over
for de dialogiske aspekter i det moderne realistiske drama.
Når Bachtin kalder dramaet monologisk skyldes det, som vi har set,
øjensynligt, at dialogen i dramaet foruden den situationsbundne performative funktion – hvad enten den så er referentiel, konativ, ekspressiv, fatisk, poetisk eller metasproglig – nødvendigvis også har en
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funktionel funktion i forhold til plotudvikling og personkarakteristik. Den orienterer sig både mod scenefigurerne i den dialogiske
talesituation og mod læseren/tilskueren, som skal gives enten baggrundsinformation – ekspositionsafsnit er et paradigmatisk eksempel
– eller forudgribende (plot)funktionel information (Pfister 1977, s.
90ff. og 149ff.).320 Man kan sige, at der i dramadialogens ’showing’ er
et moment af ’telling’. Man kan med Bachtin tale om, at forfatteren
objektiverer dialogen udefra, bruger karakterernes tale til bag om
ryggen på dem at give informationer. Dette gælder i særlig grad i det
aristoteliske drama, hvor personerne underordnes plottet, som er
repræsentationens primære objekt. Karaktererne i det aristoteliske
drama er derfor i højere grad aktanter end autonome bevidstheder.
Aristoteles skriver således i Poetikken:
”For tragedien er en efterlignen ikke af mennesker, men af handlinger og liv, og både lykke og ulykke beror på handling. Og målet er en vis handlen og ikke det at være sådan eller sådan. […]
Altså er hændelserne og plottet tragediens mål, og målet er det
vigtigste af alt. Endvidere ville der uden handling jo ikke kunne
være nogen tragedie, men nok uden karakterer. […] Og således er
plottet tragediens grundlag og ligesom sjæl, mens karaktererne
kommer i anden række” (Aristoteles 2004, s. 66).
Meget tyder på, at Bachtin har det aristoteliske drama i tankerne, når
han kritiserer dramaet for at være monologisk. Det forklarer i hvert
fald fint et udsagn som dette:
”The rejoinders in a dramatic dialogue do not rip apart the represented world, do not make it multi-leveled; on the contrary, if
they are to be authentically dramatic,321 these rejoinders necessitate the utmost monolithic unity of that world. In drama the
world must be made from a single piece. Any weakening of this monolithic quality leads to a weakening of dramatic effect. The characters
come together dialogically in the unified field of vision of author,
director, and audience, against the clearly defined background of
a single-tiered world. The whole concept of a dramatic action as
Pfister påpeger, at sproget i den ydre kommunikationssituation med recipienten
ikke blot har en informationsbærende referentiel funktion, men også kan have en
ekspressiv, fatisk, poetisk osv.
321 Også denne formulering viser, at Bachtin opererer med et fast, normativt begreb
om, hvad et drama er.
320
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that which resolves all dialogic opposition, is purely monologic. A
true multiplicity of levels would destroy drama, because dramatic
action, relying as it does upon the unity of the world, could not link
those levels together or resolve them. In drama, it is impossible to
combine several integral fields of vision in a unity that encompasses and stands above them all, because the structure of drama
offers no support for such a unity” (Bakhtin 1984, s. 17, min fremhævning).
At Bachtin har det aristoteliske drama i tankerne underbygges
ydermere af hans relativerende tilføjelse umiddelbart efter det citerede: ”The mystery play is truly multi-leveled, and to a certain extent
polyphonic. But the multi-leveled and polyphonic quality of the
mystery play is purely formal, and in fact the very construction of a
mystery play, the nature of its content, does not permit the deveopment of a plurality of consciousnesses and their worlds. From the
very beginning everything is predetermind, closed-off and finalized”
(ibid., s. 17-18). I overensstemmelse hermed taler han i Dostojevskijbogens genrekapitel om, at “the menippea lives on in such dialogized and carnivalized medival genres as […] morality and miracle
plays, and in the later Mittle Ages mystery plays and soties”(ibid., s.
136). Udtalelserne er ikke blot interessante, fordi de modificerer
Bachtins monologiserende dom over dramagenren og åbner op for et
dialogisk lag i det ikke-aristoteliske drama, men også i lyset af
Strindbergs sendramatik, som på det formelle plan lader sig inspirere af disse middelalderlige genrer, men netop moderniserer dem ved
også at åbne dem op på det indholdsmæssige plan, ved at dialogisere
indholdet. Senforfatterskabets allegorier er nemlig moderne ruinøse
og søgende allegorier, ikke finaliserede og didaktiske. 322

I kraft af det allegoriske lag i karaktertegning og plot kunne man – ligesom med
Strindbergs naturalisme – være tilbøjelig til at mene, at også senforfatterskabets
persontegning er objektiverende og finaliserende. Dette er dog langt fra tilfældet,
og ligesom i naturalismen skyldes det ikke mindst det indre perspektiv, der anlægges på heltene (Inferno og Till Damaskus I er markante eksempler). Her findes
ingen autoritativ prætekst, ingen ”systematically monologic framework of a single
worldview”, ingen “monologically understood, objectified world, a world corresponding to a single and unified authorical consciousness” (ibid., s. 9). Strindbergs
allegorier er nemlig moderne ruinøse allegorier, der snarere åbner op for betydning end lukker betydning, snarere sætter betydning i spil end fastlåser betydning.
De er ikke autoritative og didaktiske, men prøvende og søgende, ligesom personerne i dem heller ikke er abstrakte, statiske og entydige typer som i middelalderallegorien, men individualiserede, bevægelige og modsætningsfyldte. Man kan
322

316
Fröken Julie
_____________________________________________________________

I Ordet i romanen tilføjer Bachtin ligeledes et par steder et par sigende
modererende noter efter at have karakteriseret dramaet som enstemmigt og monologiserende i sit væsen. I den første note hedder
det således: “Vi karakteriserer selvfølgelig hele tiden de poetiske
genrers ideelle grænser” (Bachtin 2001, s. 291 (note 23 til s. 82)). Den
anden note uddyber standpunktet: ”Vi taler naturligvis her om det
rendyrkede klassiske drama forstået som udtryk for genrens ideelle
grænse. Det siger sig selv, at det moderne realistiske sociale drama
kan blive forskelligsproget og mangesproget” (ibid., s. 301 (note 107
til s. 261)). Hvad Bachtin mere præcist har i tankerne med ’moderne
sige, at de allegoriske prætekster dialogiseres ved at inkarneres i levende tekstlige
bevidstheder, der i deres jagt på identitet og mening afprøver deres forskellige
muligheder. (Præteksterne indgår som regel som en del af personernes egen horisont og kan i den forstand siges at være dialogisk henvendt til dem). Desuden er
pluraliteten af de ofte også indbyrdes modstridende allegoriske figurer, som fx
Inferno-jeget eller Den Okände bringes til at repræsentere, eller rettere pluraliteten
af allegoreser, de afprøver, med til at skabe et betydningsoverskud, som gør, at
personerne ikke definitivt kan lukkes. Betydningsdannelsen destabiliseres. I slutningen af omvendelsesdramaet Till Damaskus I er Den Okändes svar på Damens
opfordring om at gå med hende ind i kirken og derinde ”höra nya sånger” sigende
nok også det tøvende ”Kanske!” – hans sidste og dramaets næstsidste replik (SV
39, s. 157). Og bekendelsesromanen Inferno slutter i en tøvende venteposition fuld
af blasfemisk tvivl og trods. Åbenheden markeres ligefrem tekstuelt ved, at tre
spørgsmål afslutter bogen, og ved at en epilog herefter genåbner bogen. Man kan
sige, at et fællestræk for Strindbergs naturalistiske forfatterskab og postinfernoforfatterskabet er, at protagonisterne værger sig imod at fungere som exemplum, ved
blot at være marionetter i forfattergudens, naturens eller magternes theatrum
mundi. De slår sig i tøjret over at underlægge sig et overordnet plot og en overindividuel determinerende orden. På det indholdsmæssige og eksistentielle plan gør
protagonisterne således oprør mod den socio-biologiske eller metafysiske determinisme – i Fröken Julie repræsenteret af den feudal-patriarkalske greve/fadergud og i
Inferno og Till Damaskus I af magterne. Og på det formmæssige og poetologiske
plan værger forfatteren sig ved at underlægge sig og sine protagonister, de genrekonventioner og det plot, han aktiverer, og den ideologi, han vil illustrere. I den
forstand hænger antropologi og poetik, det eksistentielle og det tekstuelle, også i
senforfatterskabet sammen hos Strindberg. Ambivalenserne i Strindbergs tekster i
såvel naturalismen som postinfernoforfatterskabet kan således også føres tilbage til
en grundlæggende spænding eller et sammenstød mellem to subjektopfattelser: På
den ene side en romantisk-moderne, som betoner individualiteten, friheden og det
rebelske, og på den anden side en hhv. naturalistisk og kristen-religiøs, som underlægger individet en overindividuel orden og et overordnet plot, som siges at determinere dets skæbne. Tekstuelt giver spændingen sig udslag i en spænding mellem dialogisme og monologisme, mellem det situationelle og det overordnede plot,
mellem helten som agent og aktant, selvbevidsthed og type (exemplum), fri og
determineret, autonom og objektiveret.
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realistisk drama’ kan vi evt. få frem via et citat fra essayet Epic and
Novel. Her skriver han i hvert fald: ”In an era when the novel reigns
supreme, almost all the remaining genres are to a greater or lesser
extend ’novelized’: drama (for example Ibsen, Hauptmann, the
whole naturalist drama)” (Bakhtin 1981, s. 5). I Bachtins uddybning
af hvori ’romaniseringen’ af genrerne består, fremgår det ligeledes, at
han ikke er så kategorisk afvisende over for muligheden af et dialogisk drama, som citatet fra Dostojevskijbogen lod forstå: ”They become more free and flexible, their language renews itself by incorporating extraliterary heteroglossia and the ’novelistic’ layers of literary
language, they become dialogized […] the novel inserts into these
other genres an indeterminacy, a certain semantic openendedness, a
living contact with unfinished, still evolving contemporary reality
(the openended present)” (ibid., s. 7).323 Opblødningen af genreessentialismen eller genredeterminismen ses også i en senere metodologisk præcisering: ”the novelization of other genres does not imply
their subjection to an alien generic canon; on the contrary, novelization implies their liberation from all that serves as a brake on their
unique development” (ibid., s. 39).
Når Bachtin i Epic and Novel modstiller romankarakteren med den
episke helt og tragediehelten, passer beskrivelsen af romanhelten da
også klart bedst på Julie og Jean. Om den episke og tragiske helt
skriver han således: ”Outside his destiny, the epic and tragic hero is
nothing; he is, therefore, a function of the plot fate assigns him; he
cannot become the hero of another destiny or another plot” (ibid., s.
36). Som det fremgår af min tolkning af Fröken Julie, kan Julies og
Jeans skæbne dog tolkes på flere måder. Julies er fx ikke blot, som
den misogyne og naturalistiske forordsforfatter forsøger at få os til at
tro, resultatet af en darwinistisk evolutionslogik og en naturalistisk
arv- og miljødeterminisme, men kan fx også tolkes som konsekvensen af et knægtet anerkendelsesbegær. Var hendes anerkendelsesbegær blevet imødekommet, så hendes situation muligvis helt anderledes ud. Men heller ikke denne tolkning af hendes karakter og skæbne fremstår entydig i dramaet. Også andre tolkninger er mulige.
323 Bachtins metodologiske præcisering bør måske her citeres:: ”It is of course impossible to explain the phenomenon of novelization purely by reference to the
direct and unmediated influence of the novel itself. Even where such influence can
be precisely established and demonstrated, it is intimately interwoven with those
direct changes in reality itself that also determine the novel and that condition its
dominance in a given era” (ibid. 7).
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Ifølge Bachtin er disse træk netop karakteristisk for romankarakteren:
”One of the basic internal themes of the novel is precisely the
theme of the inadequacy of a hero’s fate and situation to the hero
himself. The individual is either greater than his fate, or less than
his condition as a man. He cannot become once and for all a clerk,
a landowner, a merchant, a fiancé, a jealous lover, a father and so
forth. […]. It is precisely the zone of contact with an inconclusive
present (and consequentlig with the future) that creates the necessity of this incongruity of a man with himself. There always
remain in him unrealized potential and unrealized demands. […].
An individual cannot be completely incarnated into the flesh of
existing sociohistorical categories. There is no mere form that
would be able to incarnate once and forever all of his human possibilities and needs […]. There always remains an unrealized surplus of humanness; there always remains a need for the future,
and a place for this future must be found. All existing clothes are
always too tight, and thus comical, on a man. […]. The epic
wholeness of an individual disintegrated in a novel in other ways
as well. A crucial tension develops between external and internal
man, and as a result the subjectivity of the individual becomes an
object of experimentation and representation […]. Coordination
breaks down between the various aspects: man for himself alone
and man in the eyes of the others. This desintegration of the integrity that an individual had possessed in epic (and in tragedy)
combines in the novel with necessary preparatory steps toward a
new complex wholeness on a higher level of human development” (ibid. 37-38)
Helt i overensstemmelse med denne beskrivelse er Julie heller ikke
blot en degenereret adelsfrøken, ‘halv-kvinden’, men netop et komplekst og sammensat individ. Heller ikke Julie falder fuldt ud sammen med sin situation og skæbne som kvinde og bevarer derved,
som jeg har argumenteret for, ”the surplus of humanness”. Som jeg
har vist, ligger der i hendes begær ”unrealized potential and unrealized demands”. Hendes karakter er med Bachtins udtryk ’romaniseret’.
I artiklen ”Marginalizing Drama: Bachtin’s Theory of Genre” argumenterer Jennifer Wise ligesom jeg for, at Bachtins dramaopfattelse
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er problematisk. Det gør hun ved at vise, hvordan Bachtins romanforståelse har slående ligheder med, ja nærmest synes kalkeret over,
Goethes og Schillers dramabeskrivelse i essayet ”Über epische und
dramatische Dichtung” og med Nietzsches tragedieopfattelse i Die
Geburt der Tragödie (Wise 1989). Den åbne og uafsluttelige nutidskronotop, der ifølge Bachtins essay Epic and Novel karakteriserer romanen i modsætning til epikkens afsluttede og lukkede fortidskronotop, har således slående ligheder med Göethes og Schillers beskrivelse af hhv. dramaet og epikken. Og den dionysiske urkraft og
kropslighed, der ifølge Nietzsche karakteriserer tragedien i dens rituelle kontekst, har slående ligheder med Bachtins idé om romanens
centrifugale og karnevalistiske kræfter, der har sin rod i karnevalskulten på markedspladsen, ligesom tragedien hos Nietzsche har sin
rod i den rituelle dionysoskult i dionysosteateret. Wises påpegning
af lighederne med Goethe-Schiller essayets dramaopfattelse er interessant, fordi Brian Poole – med udgangspunkt i Dostojevskijbogens
autor-helt problematik – påpeger dette essays store betydning for
Friedrich Spielhagens dramainspirerede objektive romanteori, som
han overbevisende demonstrerer, Bachtins dialogiske romanteori i
Dostojevskijbogen er stærkt influeret af (Poole 2001). Om end det
ikke er Pooles intention med artiklen, kan hans artikel – ligesom Wises – tjene som belæg for, at dramaet har et langt større dialogisk og
polyfont potentiale, end Bachtin er villig til at indrømme – måske
fordi han bruger modstillingen med dramaet som et retoriskpædagogisk greb til at profilere sin romanteori og give romanen den
plads i genrehierarkiet, som dramaet tilskrives i den klassiske æstetik, som Spielhagens dramaorienterede romanteori på sin vis fastholder. Det afgørende i både Spielhagens og Bachtins romanteorier
er således at fastholde fortælleren/forfatteren i en non-autoritativ og
ikke-objektiverende position i forhold til heltene, som skal fremtræde
som autonome selvbevidstheder, der frit udfolder deres ideologiske
perspektiv på verden. Forskellen er dog, at hvor det hos Spielhagen
nærmest fører til en afskaffelse af fortælleren til fordel for den dramatiske illusion (’showing’ frem for ’telling’), der formår Bachtins
dialogiske romanteori at tilskrive selv den synlige og aktive fortæller
en ikke-objektiverende og produktiv dialogiserende rolle. Dette
ændrer dog ikke på, at Bachtins polyfone romanteori med dets betoning af udfoldelsen af heltenes autonome stemmer og deres dialogiske interaktion langt hen ad vejen har et umiskendeligt dramatisk
præg. I et allerede delvist citeret sted fra Dostojevskijbogen hedder
det således også:
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“The fundamental category in Dostoevsky’s mode of artistic
visualization was not evolution, but coexistence and interaction. He
saw and conceived his world primarily in terms of space, not
time. Hence his deep affinity for the dramatic form. Dostoevsky
strives to organize all available meaningful material, all material
of reality, in one time-frame, in the form of a dramatic juxtaposition” (Bakhtin 1984, s. 28).
For mere præcist at indkredse, hvorfor man kan kalde Fröken Julie
dialogisk, må vi dog vende tilbage til det aristoteliske drama og diskutere Fröken Julies relation hertil, for som jeg har argumenteret for,
er det særlig det aristoteliske drama, der ifølge Bachtin er monologisk. Som det naturalistiske drama generelt gør Strindberg op med
det aristoteliske dramas plotcentrering til fordel for en realistisk og
minutiøs miljø- og karakterskildring. I modsætning til hos Aristoteles
karakteriserer handlingen således ikke blot personerne som et sekundært aspekt. Karakterskildring er ikke blot en sideeffekt af fremstillingen af handlinger, af et hændelsesforløb. Det forholder sig snarere omvendt, at karaktertegningen motiverer handlingen, som altså
udspringer af personernes karakter, som er det naturalistiske dramas
primære repræsentationsobjekt. Frem for at underordne personerne
handlingen underordnes handlingen den psykologiske karaktertegning forstået på den måde, at handlingen står i karaktertegningens
tjeneste. Naturalismens opgør med det handlingsorienterede drama
gør dog ikke i sig selv dramaet dialogisk, for, som vi har set, spiller
plottet stadig en central og monologiserende rolle i det naturalistiske
drama i kraft af, at de vil illustrere de deterministiske arv- og miljøloves afgørende betydning for karaktererne, som derved finaliseres
udefra. I den forstand er personerne stadig underlagt et plot, om end
plottet i modsætning til hos Aristoteles nu blot har sin grund i personernes karakter og deres samspil med deres miljø. Som vi har set, er
pointen i David Baguleys generiske læsning af naturalismen ligefrem, at de naturalistiske karakterer på trods af deres forfatteres videnskabelige ’document humaine’ retorik i virkeligheden er ganske
stereotype plotfunktionelle agenter (jf. s. 296 ovenfor). I det naturalistiske drama er enkeltscenerne og enkeltelementerne derfor også
stadig rettet mod handlingsudgangen, om end ønsket om en minutiøs virkelighedsafbildning og gengivelse af livet i dets episke bredde
samtidig relativerer handlingens enhed – mindsker koncentrationen
og delenes finale orientering. I tråd med Bachtin taler Friedrich
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Spielhagen, Reinhold Grimm og Manfred Pfister derfor også om en
episk tendens i det naturalistiske drama.324 Som jeg ovenfor har argumenteret for, er det netop den episke eller romaneske tendens, der
yderligere forstærkes hos Strindberg både i kraft af den intersubjektive situationspsykologis centrale plads og nært forbundet hermed i
kraft af hans ”vacklande” karaktertegning og komplekse handlingsmotivering, som underminerer det naturalistiske plots entydige kausallogik og åbner op for en fortolkningspluralitet. Frem for strengt at
underordne karaktererne det naturalistiske plots deterministiske og
objektiverende karaktertegning, repræsenteres de, som jeg har argumenteret for, i højere grad indefra og i nuet.325 Men derved bliver
dialogen også mere central end handling og plot. I modsætning til
Aristoteles kan vi med Bachtin, der i Ordet i romanen karakteriserer
det talende menneske som krumtappen i romanen, karakterisere det
talende menneske, ikke det handlende menneske, som det centrale i
Strindbergs dramatik (Bachtin 2003, s. 151).326 Det er gennem deres
tale og gennem deres dialogiske verbale interaktion snarere end gennem deres handlinger og gennem plottet, vi får indblik i Julie og
Jean. Som i den polyfone og dialogiske roman fungerer plottet primært som redskab til at ’iscenesætte’ et dialogisk sammenstød mellem forskellige stemme-idéer og til at bringe dem i (dialogiske) situationer, hvor deres selvbevidsthed og verdensyn afsløres og prøves –
Jf. Grimm 1970 og Pfister 1977, s. 104-105. Mit kendskab til Spielhagens syn på
det naturalistiske drama stammer fra Grimm, som henviser til Beiträge zur Theorie
und Technik des Romans fra 1883 og særlig Neue Beiträge zur Theorie und Tecknik der
Epik und Dramatik fra 1898. Spielhagen er pga. sin aristoteliske og neoklassicistiske
dramaopfattelse kritisk over for den episke tendens i det naturalistiske drama.
325 Den episke tendens i det naturalistiske drama kulminerer hos Tjekov, hvor vi
nærmest har den situation som Aristoteles benægtede muligheden af: En tragedie
med karakterer, men uden handling. Strindberg befinder sig i den forstand i en
mellemposition mellem Ibsen og Zola på den ene side og Tjekov på den anden.
326 Ifølge Brian Poole er en lignende redefinition af Aristoteles’ poetik afgørende for
Spielhagens aristoteliske ’objektive’ romanteori (Poole 2001, særlig s. 126ff.). Pooles
beskrivelse af den historiske baggrund for Spielhagens og Bachtins romanteoriers
opgør med den aristoteliske privilegering af handling selv i epikken til fordel for
det talende menneske har en slående lighed med Strindbergs naturalistiske dramateori, som bygger på formlen om hjernernes kamp: ”The dialogic form of novel
Spielhagen envisions is, like Bakhtin’s polyphonic novel, rooted in a historical age
of verbal, as opposed to physical, conflict, and it thrives upon heroes in ideological
conflict with themselves and with others” (ibid., s. 133-34). Som Spielhagen skriver:
”Life is now more than ever concentrated in the brain; the muscles play a secondary role, and when, in an antique epic or in a chivalric romance, the heroes
worked out their difference with weapons, now they battle each other with words”
(ibid., s. 130-31).
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gensidigt afdækker og belyser hinanden (ibid., s. 201). Med en metaforik hentet fra Strindbergs postinfernoperiode kan vi karakterisere
Fröken Julie som en dialogisk udfoldelse og udforskning af ideologier
og selvbevidstheder via kontrapunkt og fugering.327
Den ’romaneske’ tendens, jeg med Bachtin argumenterer for kendetegner Fröken Julie, er naturligvis ufuldbyrdet og finder først sin fuldt
antiaristoteliske form i postinfernodramatikkens polyfone kompositionsprincipper og drømmespilsteknik. Det er således klart, at der er
elementer, som peger frem mod handlingsudgangen: Julies drøm;
Salome-allusionerne i scenen, hvor Kristin er ved at kvæle Jean i tørklædet, mens de taler om, at dagens tekst er Johannes Døberens
halshugning (Jean – fransk navnvariant af Johan(nes) – er tilmed ”så
sömnig, så sömnig” (170-71. Jf. s. 189)); halshugningen af fuglen Serine og i forlængelse heraf Julies genaktivering af Salomeallusionerne
(177f);328 Jean, der sliber sit barberblad, mens Julie træt synker sammen ved bordet med hovedet mellem armene som Serine ved blokken (181-182). Ekspositionens Diana-historie og Jeans drøm foregriber naturligvis også symbolsk udgangen på første del. Om end de
fremadrettede og symbolske elementer ikke altid er lige velmotiverede i den interne kommunikationssituations dramatiske nu, så er de
afstemte i forhold til personernes verbal-ideologiske horisont. Snarere end at fungere som objektiverende og finaliserende andenhåndskarakteristikker fungerer fx de stramt modstillede lyriske og
symbolske drømme som udtryk for deres inderste eksistentielle begær, som genuine ekspressioner af heltenes selvbevidsthed og ideologiske horisont. Det samme kan siges om den på det realistiske plan
dårligt motiverede Serine-episode. Ligesom de groteske episoder
med King Charles spaniel hunden i En dåres försvarstal har Strindbergs intention med Serine-scenen ganske givet været på monologisk
vis at objektivere Julie som hysterisk.329 Som det dog så ofte er tilfældet med metaforiske udtryksformer er betydningen dog større end
ophavsmandens umiddelbare intentioner hermed. På samme måde
som i Eckersbergs billede ”M.L. Nathansons ældste døtre, Bella og

Senforfatterskabets polyfonimetaforik ses ofte i forbindelse med beskrivelser af
Shakespeares dramaturgi, som jeg har forsøgt at påpege Fröken Julies ligheder med.
328 Foruden Salomemyten kan Julies retorik også siges at pege mod den græsk mytologis erinyer eller mænader og mod Diana-Aktæon-myten.
329 Overdreven kærlighed til og ømhed over for dyr var ifølge Strindbergs videnskabelige kilder et symptom på hysteri, ligesom også synet af blod ifølge samme
kilder nemt kunne udløse et hysterianfald (jf. Lindström 1952).
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Hanna” kommer fuglen i buret, som Julie kommer ned med, til at
fungere som symbol på kvindens plads i det patriarkalske samfund
og dermed som et ekspressivt symbol for Julies eksistentielle følelse
af indespærrethed, ensomhed og isolation, ligesom også hendes ’hysteriske udbrud’ efter Jean brutale halshugning af fuglen fint udtrykker hendes eksistentielle frustration og desperation. Den begrænsede
finale orientering og andenhåndsobjektivering i dramaets symbolske
lag fremgår desuden tydeligt af, at der ikke i slutningen er meget,
der tyder på, at Jeans drøm går i opfyldelse. Som det fremgår af Jeans
samtale med Kristin, mens Julie er oppe at pakke, bliver konsekvenserne af samlejet snarere en social degradering end en social opstigen. Også den parodisk-ironiske omvending af Salome-myten relativerer symbolikkens finale orientering og monologiserende karakter.
Frem for at objektivere personerne udstyrer tekstens symbolske lag
dem snarere med en psykologisk og mytologisk dybde, hvilket receptionens meget forskelligartede tolkninger af fx Jeans og Julies
drømme blot kan bekræfte. Hvad Strindberg i disse og andre litterariserede episoder – som fx Jeans symbolladede barndomshistorie i
høj romantisk stil og Julies og Jeans hypnotisk-ekspressive tale i
dramaets slutning – forbryder sig mod, er ikke Bachtins dialogiske
doktrin, men naturalismens doktrin om en naturlig og ubearbejdet
hverdagsdialog. At repræsentere selvbevidstheder betyder nemlig
ikke, at forfatteren ikke kan forme og stilisere dialogen, så længe den
bare holder sig inden for personernes verbal-ideologiske horisont og
altså udtrykker deres selvbevidsthed.330 Når Bachtin taler om heltene
som autonome stemmer, understreger han derfor også som påpeget i
analysen af Röda Rummet, at der naturligvis er tale om en relativ frihed og uafhængighed, for i sidste ende er heltene selvfølgelig skabt
af forfatteren og udfolder sig i overensstemmelse med en indre

Det litterariserede sprog i Jeans barndomhistorie er ligefrem markeret som en
bevidst valgt udtryksmåde. Det tjener altså ikke primært et ekspressivt (eller poetisk ornamentalt) formål i forhold til den eksterne kommunikation, men har også
en central funktion i det interne kommunikationssystems situationelle talehandling, hvor det, som vi har set, tjener et konnativt og ekspressivt formål i forhold til
Julie. Ligeledes kommer historiens parodiske overdrivelser indefra, hvad enten
man nu opfatter det som en beskyttende maske, der muliggør blottelsen af hans
inderste følelser og smerte, eller som et udspekuleret forsøg på at pirke til hendes
romantiske sindelag og dupere hende med sine fortælleevner. I modsætning til
Jeans aristokratiske diskurs i starten af dramet, er her altså ikke tale om en objektiverende parodi, hvor forfatteren bag om ryggen på sin helt udleverer hans romantiske sindelag, men om den diskurstype, Bachtin kalder ’diskurs med sideblik’,
som er en variant af ’den aktive dobbeltstemmede diskurs’ (Bakhtin 1984, s. 199).
330
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kunstnerisk logik (Bakhtin 1984, s. 13. Jf. s. 166 ovenfor og note 304).
Heltenes frihed og uafhængighed betyder altså ikke, at de fuldstændig falder uden for forfatterens kontrol, men muligheden for denne
frihed og uafhængighed er netop det, der inkorporeres i forfatterens
dialogiske design, som i kraft af nye kunstneriske greb giver helten
en ny plads, opfinder nye måder at visualisere og repræsentere karakterer på, nemlig som selvbevidstheder. Lad mig citere udførligt
fra en central passage i Dostojevskijbogen, hvor Bachtin netop klargør dette:
”It might seem that the independence of a character contradicts
the fact that he exists, entirely and solely, as an aspect of a work
of art, and consequently is wholly created from beginning to end
by the author. In fact there is no such contradiction. The characters' freedom we speak of here exists within the limits of the artistic design, and in that sense is just as much a created thing as is
the unfreedom of the objectivized hero. But to create does not
mean to invent. Every creative act is bound by its own special
laws, as well as by the laws of the material with which it works.
Every creative act is determined by its object and by the structure
of its object, and therefore permits no arbitrariness; in essence it
invents nothing, but only reveals what is already present in the
object itself. It is possible to arrive at a correct thought, but this
thought has its own logic and therefore cannot be invented, that
is, it cannot be fabricated from beginning to end. Likewise an artistic image, of whatever sort, cannot be invented, since it has its
own artistic logic, its own norm-generating order. Having set a
specific task for himself, the creator must subordinate himself to
this order.
Dostoevsky’s hero is likewise not invented […]. Once he
has chosen a hero and the dominant of his hero’s representation,
the author is already bound by the inner logic of what he has chosen, and he must reveal it in his representation. The logic of selfconsciousness permits only certain artistic means for revealing
and representing itself. Self-consciousness can be interrogated
and provoked into revealing and representing itself, but not by
giving it a predetermined or finalizing image. Such an objectified
image is precisely what is inadequate to the very thing that the
author has selected as his subject.
Thus the freedom of a character is an aspect of the author's design. A character's discourse is created by an author, but
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created in such a way that it can develop to the full its inner logic
and independence as someone else's discourse, the word of the character himself. As a result it does not fall out of the author's design,
but only out of a monological authorial field of vision. And the
destruction of vision is precisely a part of Dostoevsky's design”
(ibid., s. 64-65).331
Bachtin insisterer altså på, at den polyfone eller dialogiske roman er
en stram struktureret og nøje planlagt helhed. Helheden er blot af en
anden art end den traditionelle plotdeterminerede monologiske romans, hvor de forskellige stemmer repræsenteres inden for et enkelt
synsfelt, omsluttes af forfattergudens syntetiserende Geist. Han taler
som nævnt flere gange om en enhed af højere orden, om en kompleks enhed af et einsteinsk univers (ibid., s. 16. Jf. s. 161 ovenfor). At
også andre kompositionsprincipper end naturalismens plotcentrerede er styrende for Strindberg fremgår da også, som vi allerede har
været inde på, af musikanalogien i forordets beskrivelse af dialogteknikken. Den gentagende tilbagevenden til tematiske kerneelementer, til ledemotiver og nøgleord, peger netop på, at Strindbergs fokus
i høj grad også er på den psykologiske blotlæggelse af heltenes bevidsthed. I overensstemmelse med citatet ovenfor gør musikanalogien det ligeledes klart, at den dialogiske frihed naturligvis er relativ,
for der er naturligvis tale om et komponeret og struktureret kunstværk med en styrende idé.
Her til sidst vil jeg kort berøre en anden indvending Bachtin har over
for dramaet, nemlig at det mangler en dialogiserende fortællerinstans. I Ordet i romanen hedder det således:
”Imidlertid er sprogenes system i princippet organiseret anderledes i dramaet […] I dramaet findes der ikke et omfavnende sprog,
der dialogisk vender sig mod de respektive sprog, der findes ikke

Tankegangen er forbavsende tæt på Zolas i den tidligere omtalte passage fra Le
roman expérimental (jf. s. 222f. ovenfor). Forskellen består blot i, hvad der er repræsentationens objekt. Zolas naturalisme ønsker at repræsentere verdens deterministiske love og tvinges derfor til på monologisk vis at underkaste karaktererne plottet, som i den forstand bliver det styrende element i repræsentationen. Dostojevskij
og den dialogiske roman ønsker derimod at repræsentere selvbevidstheder og må
derfor – fx via plottet – skabe dialogiske situationer, der tvinger karaktererne til at
afsløre deres selvbevidsthed og ideologiske horisont.
331
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en anden (ikke-dramatisk), omfavnende dialog uden for sujettet”
(Bachtin 2003, s. 51).
”Den indre dialogicitet i det oprindeligt prosaiske ord, som organisk vokser ud af det lagdelte, forskelligsprogede sprog, kan reelt
ikke dramatiseres og dramatisk fuldbyrdes (eller afsluttes i ordets
egentlige betydning). Den kan ikke fuldstændig presses ind i
rammerne for den direkte dialog, ind i rammerne for samtale
mellem personer, den lader sig ikke fuldstændig fordele på markant afgrænsede replikker” (ibid., s. 142)
Sandt nok har den dramatiske dialog ikke samme mulighed for indre
dialogicitet og for at danne komplekse sproglige hybridkonstruktioner, som romanen har i kraft af fortællerdiskursen (fx dækning).
Bachtin ser dog tilsyneladende bort fra de dialogiske muligheder, der
ligger i opsætningsaspektet, hvor instruktør og skuespiller via scenografi, musik, mimik, gestik, diktion etc. har mulighed for dialogisk
at ’reflektere’ karakterernes sprog, hvilket det moderne absurde teater er et ekstremt eksempel på, eller for at fremhæve potentielle undertekster i teksten. I artiklen ”Psychic Polyphony” argumenterer
Marvin Carlson således for, at det fysiske aspekt af teateret er med til
at skabe en dialogicitet og polyfoni, som ikke er til stede i den skrevne tekst (Carlson 1998). Hvad Carlson kalder “the multiple perception of presences” eller “the multiple channels of theatrical reception”
muliggør fx, at man kan lave simultane udsagn gennem de forskellige præsente ting: Fx kan man ved at lade en rekvisit eller en skuespiller blive på scenen eller gennem scenografien og musikken fastholde tilskuerens opmærksomhed på en bestemt idé eller tematik,
selv om disse ikke her og nu er i fokus i dramateksten. Fastholdelsen
af tematikker og simultane udsagn er meget vanskeligere at opnå i
den skrevne tekst, hvor læserens opmærksomhed nødvendigvis er
rettet mod de skrevne linjers her og nu og bundet af tekstens lineære
fremadskriden.332 Dramaturgen kan desuden ikke sikre sig, at tilskuerens fokus er på de talende personer. Tilskuerens opmærksomhed
kan vandre rundt på scenen, hvilket muliggør mange simultane perspektiver. Carlsons pointe er, at de mange simultane perspektiver er
mere direkte præsente i teateret end på skrift, hvor fokuset i højere
grad er fastlagt og styret af tekstens lineære logik. Carlson er dog
Törnqvist 2001 giver et slående eksempel på, hvordan iscenesætningen kan skabe en merbetydning, som har betydning for dialogreceptionen. Törnqvists eksempel er netop fra Fröken Julie (Törnqvist 2001, s. 24-26).
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ikke blind for, at instruktøren, designere og skuespillere normalt ikke
tilskynder tilskuerens fokus’ frie spil. Ikke desto mindre er kontrollen mere løs ifølge Carlson: ”while the average audience may devote
the major part of its attention to the central focus of the scene, this
will almost invariable be supplemented with selective and personal
chosen attention to secondary areas of focus, and even to characters
and scenic elements not currently stressed at all” (292). Tilskueren
skaber således en unik og individuel synkron ‘læsning’ samtidig
med dramaets diakrone bevægelse. Hvad, der specielt interesserer
Carlson, er den mulighed for ’psykisk polyfoni’, som ligger i skuespillernes levende tilstedeværelse på scenen, selv når de ikke taler.
Tilskueren har på ethvert tidspunkt fænomenologisk adgang til enhver af disse ’psykiske perspektiver’ og mulighed for at se handlingen i lyset af deres reaktioner, gestik og udtryk. På den måde understreger den psykiske polyfoni personernes intense dialogiske interaktion.
Men også et andet dialogisk aspekt ved opsætningen kan fremhæves.
For selv hvis opsætningen monologiserer i den forstand, at instruktør
og skuespiller nødvendigvis må træffe nogle valg, der reducerer replikkernes flerstemmighed og ambivalens og dermed også det
skrevne dramas betydningsoverskud,333 så kan en sådan opsætning
være med til at åbne op for nye, hidtil oversete aspekter og lag i teksten, således som jeg tidligere har været inde på det fx var tilfældet
med Per Olov Enquists opsætning i København i 1985, som inspirerer Thomas Bredsdorffs og Poul Schmidts nylæsning af specielt Jeans
rolle i dramaet. I den forstand er en opsætning en dialogisk udforskning af teksten. Den opførte tekst er resultatet af det dialogiske møde
mellem tekst, instruktør og skuespiller. På lignende vis er min analyses anerkendelseslæsning at opfatte som en dialogiserende udforskning, der forsøger at sætte spot på en ny og hidtil uudforsket undertekst, der, som denne afhandling forsøger at demonstrere, også bringer dramaet i dialog med en gennemgående undertekst i forfatterskabet. I og med at jeg i den del af analysen, der udfolder anerkendelsesperspektivet, har valgt at rendyrke anerkendelsesperspektivet
og vise, hvorledes det systematisk lader sig udfolde, homogeniserer
denne del af analysen naturligvis til en vis grad personernes begær
og monologiserer derved også delvis teksten. Men intentionen har
Robert Cunliffe argumenterer for, at Bachtin deler Derridas skepsis over for det
talte ord, og at dette er årsagen til hans skepsis over for dramaet (Cunliffe 1997, s.
357).
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været dialogiserende: at demonstere hvordan denne fascinerende og
rige tekst åbner op for endnu en mulig undertekst; en undertekst, der
på mange måder modarbejder forfatterintentionen og dermed også
leverer ét konkret eksempel på sidste del af analysens tese om personernes og dermed dramaets rige dialogiske potentiale – på Sartres
påstand om, at selv Strindbergs naturalistiske teater er et frihedens
teater.

Konklusion
Et af analysens centrale mål har været at sætte fokus på anerkendelsesproblematikken i en af nøgleteksterne i Strindbergs forfatterskab
og derigennem underbygge afhandlingens overordnede tese om anerkendelsens centrale rolle i såvel de intersubjektive konflikter som i
forfatter-helt-forholdet. Denne problemstilling har jeg på det tematisk-antropologiske plan forsøgt at indkredse ad forskellige veje: Naturligvis via Hegels og Sartres intersubjektivitetsteorier, men også
via æres- og hævntragediens æresbegreb, Isak Winkel Holms fremlæsning af en fornærmelsens dialektik i Hegels tidlige anerkendelsestænkning og Girard teori om det triangulære eller medierede begær.
Fælles for alle disse indgange er en opfattelse af de intersubjektive
konflikter som socialantropologiske anerkendelseskampe og dermed
også eksistentielle identitetskampe. De forskellige perspektiver har
dog hver deres indgang til anerkendelsens identitetsproblematik og
derfor også hver deres betoning af, hvorledes anerkendelsesbegæret
og –konflikten giver sig udslag. På det formmæssige poetologiske
plan har jeg ved at indkredse Strindbergs komplekse karakterologi
og situationspsykologi og via sammenligninger med Ibsens og
Shakespeares dramatik og Bachtins dialogiske poetik, forsøgt at vise,
hvorledes intersubjektiviteten og heltenes anerkendelses- og frihedskampe også har en afgørende formskabende betydning. Centralt i
analysen har stået forholdet eller mere præcist spændingen mellem
selv og anden, autonomi og heteronomi, frihed og determinisme, og
jeg har vist, hvorledes det på det antropologiske plan giver sig udslag i en spænding mellem (romantisk) humanisme og naturalisme
og på det poetologiske plan i en spænding mellem dialogisk situationspsykologi og monologisk plotdeterminisme.
Som det er fremgået, har der også tidligere i receptionen været fokus
på det åbne, situationelle og dialogiske aspekt af Strindbergs person-
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tegning. Det nye, min analyse bibringer, er, at jeg via Bachtin mere
systematisk, end det hidtil har været tilfældet, udforsker og indfanger dels persontegningens poetologiske (og ikke blot antropologiske)
aspekter dels poetikkens sammenhæng med Strindbergs intersubjektive antropologi og ikke blot med Ribots associationspsykologi og
hans tese om ”la multiplicité du moi”. Herved bringes tekstens form
også i højere grad i dialog med dens tematik: anerkendelsens intersubjektive identitets- og magtkampe. Med Bachtin har vi m.a.o. mere
præcist kunnet indkredse den kunstneriske teknik og form, der ligger
bag Strindbergs persontegning, og dermed også, ligesom det var tilfældet i analysen af Röda Rummet, kunnet modificere receptionens
tendens til at klandre Strindbergs persontegning for at mangle
kunstnerisk form, konsistens og struktur. Min bachtinske pointe er,
at der blot er tale om en anden og mere modernistisk form end den
klassiske æstetiks harmonisøgende og monologiserende form.
Det er dog ikke blot afhandlingens overordnede teser, der har styret
min læsning af Fröken Julie. Det er ligeledes håbet, at analysen har
bidraget såvel til at nuancere forståelsen af stykkets naturalisme som
til delvis at problematisere samme. En gennemgående problematik i
diskussionen af dets naturalisme har været dets relation til tragediegenren, særlig den græske og neoklassicistiske samt den tyske idealismes forståelse af genren. I det hele taget har komparative sideblik
til tragediegenren gennem hele analysen bidraget til at indkredse
centrale problematikker omkring ære, hævn, frihed og determinisme.
Æres- og hævntragedien har som påpeget ovenfor således bidraget
til at indkredse anerkendelsesproblematikken og den græske tragedie til at indfange det intrikate forhold mellem frihed og determinisme.
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I havsbandet
“The romantic vaniteux does not want to be
anyone’s disciple. He convinces himself that
he is thoroughly original. […] Romantic revulsion, hatred of society, nostalgia for the
desert, just as gregariousness, usually conceal
a morbid concern for the Other”
Rene Girard, Mensonge romantique et vérité
romanesque
”Ett isolerat liv kan strängt taget ej äga rum.
[…]. Att stå ensam med sin mening kännes
hemsk som att ha fiender överallt, at vara
undertryckt, fängslad”
August Strindberg, ”Själamord”

I havsbandet er kulminationen på senfirsernes psykologisk orienterede sennaturalistiske forfatterskab, som indledtes med selvbiografien
Tjänstekvinnans son, fandt sin formel med Vivisektioner og udmøntedes i de naturalistiske dramaer Fadren, Fröken Julie og Fordringsägare,
den selvbiografiske roman En dåres försvarstal og fortællingen
Tschandala. Nøgleord for disse værker er intelligensaristokratisme,
suggestionpsykologisk hjernekamp (i hvis lys køns-, klasse- og kærlighedskampen ses), misogyni, positivisme, darwinisme og ateisme. I
havsbandets stærke betoning af eneren og dennes titaniske oprør mod
samfundet og massen peger dog også tilbage mod det af Kierkegaard
og Ibsens Brand inspirerede ungdomdrama Mäster Olof og dens tragisk gestaltede titanisme og frem mod senforfatterskabets syndebuksfigurer og Jakobskampe.334 Ligeledes ligger senværkets HybrisStrindbergs ungdommelige titanisme er levende gestaltet i Tjänstekvinnans sons
beskrivelse af ungdomskrisen på Kymmendö 1873 (SV 21, 70ff.). Tjänstekvinnans
sons skildring af dette forløb kan på mange måder ses som en kondenseret udgave
af I havsbandet: Episoden starter med en farefuld sejlads til en skærgårdsø, hvor
Johan indgår forbindelse med en husholderske, som kort efter er ham utro. Dette
udløser en enorm vrede, fordi han, som det hedder med en metaforik, der går igen
i I havsbandet, havde ”blandat sitt blod med hennes, kanske tryckt sin bild på hennes livsfrön, givit impulser, stämt sina nervers fina strängar i samklang med hen334
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Nemisis-figur som latent understrøm i I havsbandet (fx i luftspejlingsepisoderne i syvende og ottende kapitel). Ligesom i Fadren fornemmer man bag den videnskabelige naturalistiske overflade et kosmisk
og metafysisk perspektiv. Religiøse motiver og problemfelter ligger
og spirer under overfladen. Borgs ateistiske, rationalistiske og intelligensaristokratiske position drives så langt, at den er på vej til at slå
om i en ny attitude og åbne for nye problemkomplekser, som dog
først udfoldes fra og med Inferno. Det absolutte individs undergang i
I havsbandet foregriber således Infernos ambivalente afvisning af jegdyrkelsen. Men hvor den modvillige resignation i Inferno åbner for et
nyt jeg, en ny identitet forankret i den store Anden, ender I havsbandet nærmest i en pessimistisk og nihilistisk position, der står i skarp
kontrast til Borgs indledningsvise imperialistisk-humanistiske fremskridts- og frihedstro. Ligesom i Fröken Julie giver den tragiske gestaltning af hans undergang ham dog midt i sin fornedring menneskelig værdighed og grandeur og efterlader et spinkelt håb om, at
humanismens frihed midt i undergangen alligevel kan sejre over den
socialantropologiske determinisme, jeget over fremmedbestemmelserne.
Omdrejningspunktet i receptionens analyser af romanen har helt naturligt været ”stora hjärna”- og hjernekampproblematikken, og tilgangen hertil har været nietzscheansk og darwinistisk (Ekelund
1929, Lamm 1940 og Sprinchorn 1988),335 psykoanalytisk (Johanneson

nes, så att de redan tillhörde varandra och nu kom en annan och rörde om där han
sökt ordna, avbröt hans elektriska ledning, stämde om strängarne, förstörde hans
arbete och bragte disharmoni i hans själ som han varit nog oförsiktig att ympa på
en kvinnas” (SV 21, 72). Som hos Borg går vreden dog hurtigt over i skam over
”sin svaghet att ha låtit drift och passion tyrannisera förnuftet” (SV 21, 73). Da han
efterfølgende går ud i naturen, hedder det desuden helt parallellt med I havsbandet,
at den”ej mer [är] den källa till njutning som förut […] Naturen var död for ham”
(ibid. – jf. I havsbandet s. 168). Tekststykket slutter med, at Johans bevidsthed pga.
sjælsrystelsen ’løsner sig i fugerne’, men at lidelsen til sidst vækker hans titaniske
trods, så han stormer skabelsen, idet han identificerer sig med ærkeenglen Michael:
Og ”han önskade att mörkret skulle släcka hans ljus, sedan han icke såg något
hopp att lysa opp i mörkret. Hans medvetande som genomskådat livets intighet
ville icke se mer” (75). Parallellerne til I havsbandet er slående. Det må dog understreges, at mine intentioner med at påpege disse ligheder på ingen måde er at påstå
en selvbiografisk undertekst bag I havsbandet, men udelukkende at påpege gennemgående mønstre og tematikker i Strindbergs forfatterskab.
335 Receptionen har også påpeget de markante forskelle til Nietzsches overmenneskeideal, men deres perspektiv er alligevel nietzscheansk-darwinistisk i den for-
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1968), feministisk (Fahlgren 1994 og Taube 1996) eller psykologisk og
modernitetshistorisk (Shiedler 1996 og Østerud 2002).336 Et alternativ
til denne hovedlinje repræsenterer Delblanc 1979, der læser romanen
som en kunstnerallegori, og Olsson 1996, der radikaliserer Delblancs
perspektiv i sin metalitterære allegoriske læsning. Min læsning lægger sig i forlængelse af hovedlinjen, men i overensstemmelse med
afhandlingens overordnede teser vil mit perspektiv være anerkendelsesteoretisk. Jeg skal fokusere på dialektikken mellem på den ene
side ”stora hjärnans” begær efter en romantisk-sartresk frihed og
autonomi og på den anden side hans behov for en ydre ekspression,
der kan bekræfte hans frihed og selvbevidsthed; et behov han søger
at tilfredsstille både gennem sine såkaldte videnskabelige naturstudier og gennem anerkendelseskampen med den anden, særlig som
den udfolder sig i kærlighedskampen med Maria. Hans begær efter
at unddrage sig socialiteten og være ”ensam” er i mit perspektiv netop frihedens afmægtige reaktion på truslen fra de andres blikke, på
at det ikke lykkes ham at aftvinge de andre en anerkendelse af hans
selvopfattelse.
I havsbandet er oplagt at inddrage til at underbygge min tese om, at
hjernekampen hos Strindberg først og fremmest er en anerkendelseskamp, dels fordi Axel Borg er Strindbergs mest radikale gestaltning af ”stora hjärnan”, dels fordi den intersubjektive kamp er romanens omdrejningspunkt og altdominerende tema. Allerede i den
indledende sejlads til øen, der for Borg fremstår som en sejlads til
civilisationens yderste post, foregår således en intens hjernekamp i
blik og ord mellem de maskuline og robuste øboer og den feminine
og hypersensitive ”stora hjärna”, mellem de mistænksomme barbarer og den oplysningsbringende imperialist. Selv om kampen gennemgående beskrives i en kolonialistisk, darwinistisk og
nietzscheansk magtkamp- og selvopretholdelsesretorik skal jeg altså
forsøge at demonstrere, at der først og fremmest er tale om en anerkendelseskamp, der skal afstive Borgs skrøbelige og vaklende identitet som ”stora hjärna ”. I havsbandet gestalter først og fremmest Borgs

stand, at konflikten betragtes som en magt- og overlevelseskamp mellem de store
og små.
336 Foruden hjernekamptematikken har receptionen generelt været optaget af at
opspore romanens idéhistoriske, litterære og selvbiografiske ophav, samt indfange
dens struktur og stil (sprog, blanding af naturalisme og symbolisme osv.). Foruden
de nævnte gælder dette Berendsohn 1945 og 1962, Lindström 1952, Eklund 1953 og
Kärnell 1962.

I havsbandet
334
_____________________________________________________________
forgæves anerkendelses- og frihedskamp; en kamp, hvor han med
magt forsøger at gennemtrumfe sin vilje, sætte sin frihed og selvidentitet igennem over for den anden. Borg kan dog ikke blive fri,
fordi han er så afhængig af de andres anerkendelse, og denne kan
han omvendt ikke opnå, fordi han tænker intersubjektiviteten i herre-slave-termer, og fordi han opererer med et negativt sartresk frihedsbegreb.
Min læsning af I havsbandet skal m.a.o. betone det socialantropologiske og -psykologiske aspekt af de intersubjektive kampe og af Borgs
psykologiske krise. Det skal vises, hvorledes Borgs skrøbelige identitet og undergang primært har sin rod i herre-slave-dialektikkens socialantropologiske forhold og i mindre grad i dybdepsykologiske
forhold med rod i hans fædrene arv eller i det konkrete skærgårdsmiljø.337 Særlig Sartres betoning af det uopløselige konfliktforhold
mellem selv og anden, mellem væren-for-sig og væren-for-anden, er
perspektivrig i forhold til I havsbandet. Som påpeget i Sartre-kapitlet
bunder denne konflikt i Sartres radikale frihedsbegreb, der både fører til ’kvalme’ over ens kropslige i-sig-væren og ’skam’ over ens væren-for-anden. Kvalme fordi den kropslige materialitet giver jeget en
’natur’, en ’væren’, som truer med at opsluge eller negere dets bevidstheds frihed. Skam fordi også væren-for-anden ifølge Sartre udstyrer jeget med en natur. Den andens blik låser mig fast i en objektiv
væren, som jeg ’er’, men som ikke er ’for-mig’. Både leden ved det
kropslige og konflikten med de andre, som ens væren-for-anden udløser, er dominerende i skildringen af Axel Borg, og som hos Sartre
bunder det, som vi skal se, både i Borgs radikale frihedsfordring og i

Særlig Johannesson 1968 lægger vægten på de dybdepsykologiske indre forhold
med rod i farens opdragelse, ligesom også enhver naturalistisk læsning må lægge
vægt herpå. Men ligesom det er tilfældet med Julies baggrundshistorie, virker også
historien om Borgs opvækst, som vi får i det lange kapitel tre, noget uintegreret i
romanen. Foruden at bære vidne om det komplekse og sammensatte i Borgs modernitetsramte karakter virker opvæksthistorien som i Fröken Julie mest af alt som
en undskyldning for, at Strindberg kan prædike sine efterhånden velkendte ideologiske synspunkter. Som også Olsson påpeger, forlades den fiktive ramme – at
Borg mindes – hurtigt, og tilbageblikket bliver tekstens eget (jf. Olsson 1996, s. 250).
Snarere end at fungere som deterministiske elementer i en naturalistisk udviklingshistorie, selvstændiggør opvæksthistorien sig således til små didaktiske indlæg i tidens ideologiske debatter.
337
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hans tænkning af de intersubjektive forhold i herre-slavedialektikkens subjekt-objekt-logik.338
I I havsbandet er det endnu tydeligere end i Fröken Julie, at Strindbergs
sen-80’er-antropologi ikke er rendyrket naturalistisk. Foruden arven
og miljøets underordnede rolle i forhold til den intersubjektive interaktion ses det også ved, at frihed og fornuft indgår som afgørende
komponenter i billedet af ”stora hjärnan”. Bag Strindbergs intelligensaristokratisme og nietzscheanske overmenneskekult ligger en
romantisk individualisme og frihedspatos – en faustisme og titanisme. Den romantiske genidyrkelse og titanisme er tydelig overalt i
romanen. Der spilles eksplicit på den i forbindelse med luftspejlingen af det italienske landskab, i det faustiske homunculusmotiv og i
slutningens sejlads, hvor Borg i titanisk trods står ene mod universet.
Den romantiske titanisme er netop karakteriseret ved et oprør mod
naturen eller Gud, som ledsages af en selvfølelse af guddommelige
eller kosmiske dimensioner. Som vi skal se, er dette også tilfældet
med Borg, som overalt sidestilles med den ensomme og skabende
Gud, der former natur og mennesker i sit billede frem for at determineres heraf som i naturalismen. Bag den romantiske titanisme ligger
dog en modernistisk pessimisme – oprøret som tragisk trods, hvor
helten lider nederlag i sit oprør mod en stærkere magt.339
Den andens blik både sikrer og truer selvets identitet. Truslen kommer i det
øjeblik, der er en divergens mellem ens eget selvbillede og andres, og det vil der
altid være, hvis man som Borg og Sartre opererer med et negativt frihedsbegreb og
tænker i herre-slave-dialektikkens subjekt-objekt-logik.
339 Titanismen findes også som centralt motiv i Victor Hugos Les travailleurs de la
mer, som Strindberg selv peger på som direkte inspirationskilde til I havsbandet, og
som Eklund 1929 har blotlagt vidtgående paralleller med. Bogen igennem findes
desuden direkte eller indirekte referencer til romantiske oprørshelte som Prometheus, Loke, Faust og Frankenstein. Individualismen peger dog ikke blot tilbage, men er i overensstemmelse med en almen tendens i tiden. Den ses i Nietzsches
overmenneskefilosofi, Heidenstams renæssanceprogram, hos den sene Ibsen, i den
gryende symbolismes og dekadences ’culte de moi’, som Strindberg også kommer
til at flirte med fx i vivisektionen Moi og i Sensations détraquées. Som påpeget tidligere var hovedstrømningernes Brandes heller aldrig i overensstemmelse med den
franske naturalismes determinisme, men fastholdt en individualisme og frihedstro
(Kristensen 1990, 131ff.). I Hovedstrømninger fokuseres således bl.a. på det romantiske genis heroisme. Foruden at fungere som led i den generelle opposition mellem
naturvidenskab og religion, bruges begrebet naturalisme hos ham netop til at betegne det isolerede romantiske genis passionerede relation til naturen som frelsen
fra solipsismen. I modsætning til den franske naturalisme er det i det hele taget
karakteristisk for en stor del af den nordiske gennembrudslitteratur, at den romantiske individualisme med dens betoning af viljen og friheden fastholdes (jf. fx Ib338
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Holdningen til I havsbandet er noget blandet i receptionen. Den
spænder fra Walter Berendsohns udelte begejstring til Olof Lagercrantz’ nedladende afvisning (Berendsohn 1945 og 1962 og Lagercrantz 1979). Den generelle tendens er dog at anse den som interessant, men mindre vellykket som helstøbt kunstværk. Således hedder
det hos Ulf Olsson, at romanen er ”inget rigtigt lyckat verk”, skønt
han medgiver, at det er ”en oerhört suggestiv text” (Olsson 1996, s.
243 og 244). Han mener, romanen brækker over i to halvdele, og at
Borg forekommer utroværdig, modsigelsesfuld og prætentiøs (en
tilbagevendende indvending i receptionen, som vi har set). Ligesom
Olsson mener også Martin Lamm og Torsten Ekelund, at romanen
skifter tone og retning efter det syvende kapitel, hvilket de ser i lyset
af biografiske omstændigheder omkring værkets genese (Ekelund
1929, s. 127, og Lamm 1940, s. 424ff.).340 Lamm irriteres også over de
videnskabeligt overlæssede naturbeskrivelser (ibid., s. 425), mens
dette omvendt får Berendsohn til at kalde bogen ”ett mästerverk i
barock, d.v.s. litet överlasted, litet utsvävande stil” (Berendsohn
1962, s. 182). De fleste er dog begejstrede for de storslåede naturbeskrivelser, om end de samme også giver anledning til en narratologisk kritik eller anses som et problem for den psykologiske eller realistiske troværdighed, fordi der opstår en modsætning mellem, hvad
der siges, og hvordan det siges, mellem tekstens/Borgs videnskabelige prætentioner og dens/Borgs poetiserende beskrivelser (Kärnell
1962, s. 247, og Olsson 1996, s. 243 og 250).
Romanen er efter min mening både interessant og vellykket. I modsætning til Ekelund, Lamm og Olsson mener jeg således, at romanen
er en velkomponeret helhed. Dramatiske scener veksler med storslåede naturbeskrivelser, når Borg for at restituere sig søger ensomhesens Nora. Motivet med den romantiske individualisme i det nordiske gennembrud er fint blotlagt af Stenström 1961). Det er nærliggende heri at se en indflydelse fra Kierkegaard. Foruden i ovennævnte kilder, finder Strindberg desuden støtte
for sin aristokratiske individualisme hos Darwin, hvor evolutionens lov er differentiering. (Social)darwinismen indgår som et centralt element i hans aristokratiske opgør med demokrati, socialisme og kristendom og dets nivellering af forskelle
og dyrkelse af de små.
340 Olsson forklarer det snarere omvendt: ”denna biografiska upplysning pekar
kanske snarare mot att det var någonting i djupet av I havsbandet som var problematiskt för dess upphovsman. Textens utseende kan knappest härledas ur författerens skrivsvärigheter, tvärtom måste dessa härledeas ur texten själv” (Olsson 1996,
s. 243-44)
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den i naturen. Den indledende sejlads fungerer desuden retrospektivt som en eksposition, der i kimform rummer ”stora hjärnans” udvikling fra sejrrig erobring til undergang. Også mørket, der i indledningskapitlet strømmer ind ad vinduet på hans værelse, og som lyset
på bordet strider en kamp mod, på samme måde som også hans egen
højtudviklede og forfinede æstetiske indbildningskraft kæmper mod
rummets primitive og rå fremtræden (18 og 26f.), er et varsel om den
kommende kamp mellem oplysning og overtro, civilisator og barbar,
Prometheus og Pandora, fornuft og vanvid, virkelighed og fantasi,
orden og kaos etc. Som i Fröken Julie udkastes fra starten nogle centrale dialektikker, som siden udfolder og former sig i de konkrete
situationer.
Til kompositionens enhed bidrager desuden, at romanen er bygget
op omkring, hvad man for en roman med rimelighed kan kalde tidens og stedets enhed (Borgs udflugt med korvetten Loke er blot
refereret). Romanen åbner i grandios stil med Borgs farefulde sejlads
til skæret og slutter ca. ni måneder efter med hans grandiose dødssejlads mod stjernebilledet Herkules. Handlingen udspiller sig således,
ligesom senere også Dödsdansen, i et for Borg fængselslignende dødsrige ved havbrynet (”världens ända” (23)) – grænsen mellem liv og
død, civilisation og barbari, kultur og natur, fællesskab og isolation.341 Den ydre indramning af romanen er blot ét eksempel på en
generel spejlingsstruktur centreret omkring det midterste kapitel 7
som det skæbnesvangre vendepunkt – et kompositionsprincip, der
minder om Till Damaskus I.342 De første 7 kapitler skildrer således
I en yderst interessant læsning ser Ulf Olsson romanen som en allegori over
Orfeus-Eurydike-myten, hvor skæret netop bliver et dødsrige (Olsson 1996). Catherine Fraser har også påpeget lighederne mellem luftspejlingens billede af skærgårdsøen og Böcklins maleri Toteninsel, som Strindberg senere bruger i Spöksonaten
(Fraser 1994). Romanens mange fængselsassociastioner kan også understøtte en
allegorisk læsning, hvor imperialisten Borg ses som en Napoleon i landsforvisning
på Sct. Helena. Det er jo netop det etablerede samfund, der af frygt for hans magt
forviser ham til øen, hvor han dog straks ”som en väl rustad general” begynder
”att lägga planer till kampanjen” (28) .
342 Receptionen har også tidligere hæftet sig ved romans spejlingsstruktur. Evert
Sprinchorn peger således på romanens ”two-part structure. The last seven chapters
correspond to the first seven in such a way that all that is done in the first half of
the book is undone in the second half” (Sprinchorn 1988, s. 22f.). Også Ulf Olsson
giver gode eksempler på ”denna inneslutning av texten i en omskrivande upprepning” (Olsson 1996, s. 249). Benedikt Jager går dog for langt, når han parallelt med
Till Damaskus I vil se romanen som en lidelseshistorie bygget op omkring Kristus
passions 14 stationer (Jager 1998, s. 113f.).
341
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”stora hjärnans” imperialistiske felttog, der kulminerer i det 7. kapitels hysterihelbredelse og forlovelse med Maria. De sidste 7 kapitler
skildrer hans gradvise fald startende med den mislykkede luftspejling, der ellers skulle have været hans endegyldige sejr. Faldet synes
dog allerede varslet af første kapitels kollaps,343 af fjerde og femte
kapitels ildevarslende mytologiske allusioner i forbindelse med det
første møde med Maria og af syvende kapitel, hvor Borg under forberedelsen af luftspejlingen gribes af mørke nemesistanker om helvede, og hvor beskrivelsen af Marias og hans forening er fyldt med
allusioner til skibbrud, død og utroskab (jf. s. 366 nedenfor).
Også kritikken af romanens stil og naturbeskrivelser forekommer
mig forfejlet og synes mere at bunde i en sammenligning med
Strindbergs vanligvis mere dynamiske og slagkraftige stil end i en
objektiv vurdering af romanen på dens egne præmisser. Det er som
om den biografiske viden om romanens problematiske genese kaster
slagskygger over vurderingen. De detaljerede og videnskabeligt
overlæssede naturbeskrivelse ligesom også billedsprogets fagvidenskabelige referenceramme er nemlig forankret i Borg – der gennem det meste af fortællingen fungerer som fokalisator – og derfor
også tilpasset hans videnskabelige og ideologiske horisont og den
konkrete situation.344 Beskrivelserne indgår m.a.o. som led i skildringen af ”stora hjärnan” Borg. Også i I havsbandet hænger antropologi
og poetik, indhold og form nøje sammen.345 Og at Borg trods egne
udsagn og egen selvopfattelse for læseren lige så meget fremtræder
som fantast og poet, som han fremtræder som objektiv videnskabsmand, og at bogen skifter tone og farve undervejs, gør ikke nødvendigvis karaktertegningen selvmodsigende og teksten uhomogen,
Som jeg skal komme ind på i næste afsnit, er første kapitels varsel dog tvetydigt,
idet det modarbejdes af fortællerens reference til folkeeventyret om Tommeliden
og jætten (ikke Brd. Grimms version, men Charles Perraults).
344 Beskrivelserne og billedsproget trækker på fysik, kemi, fysiologi, geologi, botanik, biologi, elektrodynamik, teknik, nautik, musik, medicin, militærjargon, mytologi etc. Man kan påpege en vis lighed med J. S. Jacobsens ’tunge’ naturalistiske
stil. Den deskriptive exces, der, som Olsson 1996 påpeger, truer med at løsrive
beskrivelsen fra fortællingen, er karakteristisk for megen naturalistisk litteratur
(Baguley 1990, s. 184ff.). Romanens billedsprog behandles af Kärnell 1962.
345 På et metatekstuelt niveau kan poetikken også ses som et forsøg på at overgå
Zola i naturalistisk videnskabelighed og præcision (94-95). Men også i den forstand
hænger antropologi og poetik sammen forstået på den måde, at Borgs anerkendelseskamp og ”anxiety of influence” afspejler sig på forfatterniveau, hvor forbillederne skal overgås. Foruden Zola gælder det i I havsbandet også Hugo, Poe, Heidenstamm og Nietzsche.
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men blot mere kompleks, spændingsfyldt og dialogisk, hvilket i
denne sammenhæng må opfattes som en æstetisk kvalitet. Hvis Borg
blot fremtrådte, således som han opfatter sig selv – et selvbillede,
der, som vi skal komme ind på i næste afsnit, måske nok langt hen af
vejen deles og sanktioneres af fortælleren – ville han være en uinteressant flad karakter og fortællingen uden de indre spændinger, der
netop gør den til en ’uhørt suggestiv’ tekst og ikke blot en fad og
ideologisk og etisk anfægtelig overmenneske- og kolonialismefantasi. Med Per Krogh Hansens beskrivelse af hovedpersonen i Max
Frischs roman Homo Faber, kan vi sige, at også Axel Borg ”er en rund
karakter, der i udsigelsen (i hans egen selvfremstilling) forsøger at
fastholde sig selv som flad. Han kæmper en kamp for at afkomplicere sig selv og fremstille sig selv som det kontrollerede rationelle subjekt. […] Selvstændigheden ligger i det flade ideal, Walter
Faber [og Axel Borg] har. Det menneske, der udelukkende er rationelt. Det er således selve selvstændigheden, der anfægtes ved, at det
vises, at mange andre aspekter end de subjektive kontrollerbare er
med til at skabe det. Fænomener som skæbne, tilfælde, medmennesker tillægges lige så stor vægt som psyken, personligheden. Subjektet konstitueres ikke udelukkende af indre værdier og egne handlinger, men også af ydre tildragelser og medmenneskene. Og det er disse, der gør subjektet kompliceret og rundt. Karakterens kompleksitet
bliver konstitueret af det der ligger uden for subjektet” (Hansen
2000, s. 224-25). Som vi skal se, fremstår Borg trods egne udsagn om
det modsatte heller ikke på nogen måde som selvberoende og fri
”stora hjärna”, men er i lige så høj grad som alle andre Strindbergprotagonister fastlænket til både det andet og den anden, hvis anerkendelse og kærlighed han begærer. Men dermed bliver han også
sårbar over for de andres blikke og ord, som han nådeløst er udleveret til, og det komplicerer ham.
Som det flere gange er blevet fremhævet i afhandlingen, er det netop
protagonisternes dialogiserede bevidstheder og den dialogiske gestaltning eller repræsentation heraf, der redder mange Strindbergtekster fra at ende i ideologisk propaganda. Strindbergs dialogiske
anerkendelsesantropologi og dialogiske poetik i forhold til sin protagonist åbner således også den ideologiserende og imperialistiske roman I havsbandet op for en dialogicitet og kompleksitet, der er æstetisk produktiv. I modsætning til i Röda Rummet og Fröken Julie er der
dog hverken tale om en polyfon eller diskursiv dialogicitet. I I havsbandet findes ligesom i Hjärnornas kamp hverken en dialogisk forskel-
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ligsprogethed eller en polyfon makrodialog mellem flere selvstændige og ligeberettigede stemmer, men blot en mikrodialog i kraft af
Borgs dialogiske og dialogisk gestaltede bevidsthed. Men i og med at
tekstens ideologi i så udpræget grad er bundet til Borg, dialogiseres
ideologien og teksten også, som vi skal se, idet hans bevidsthed dialogiseres. Den dialogiske poetik i forhold til Borg er dog langt fra
entydig. I skildringen af ham findes klart nok også finaliserende, objektiverende, ideologiserende og deterministiske monologiske tendenser. Som i de andre tekster, vi har beskæftiget os med, er der også
i I havsbandet en spænding mellem monologisme og dialogisme, ideologisk propaganda og dialogisk eksperiment. Inden jeg går over til at
vise, hvordan Borgs bevidstheds indre dialogicitet mere specifikt
kommer til udtryk på tekstens tematisk-antropologiske niveau, vil
jeg først mere overordnet indkredse, hvori dette poetologiske spændingsforhold består.

Spændingen mellem monologicitet og dialogicitet
Det umiddelbare indtryk, man får af romanen, er, at man står over
for en monologiserende filosofisk idéroman (jf. også Brev 8, 58).
Synsvinkelen er i hovedparten af romanen placeret hos inspektør
Borg, og når fortælleren bevæger sig ud over hans bevidsthed, synes
der ofte ikke at være nogen konflikt mellem deres perspektiver (et
tydeligt eksempel er side 93). Der er tale om, hvad Dorit Cohn kalder
’konsonant psyko-narration’, og det kan derfor til tider være vanskeligt at afgøre, om der er tale om gengivelse af Borgs bevidsthed eller
om fortælleberetning og -analyse (fx 53-55 og 64-65. Jf. note 130). Ofte
giver fortælleren ligefrem gennem kommentarer eller småord autoritet til Borg (fx 9m., 28n. og 97m.). Yderligere autoritet skænkes ved,
at Borg på trods af de også åbenlyse forskelle til Strindberg bliver
bærer af Strindbergs velkendte ideologiske holdninger, der går igen
på tværs af hans litterære værker, og som også luftes i de artikler og
essays, Strindberg bombarderer offentligheden med.346 Tredje kapitels opsvulmede udviklingshistorie med dens idiosynkratiske ideologiske markeringer er som allerede påpeget ligefrem så løst integreBorgs videnskabelige karriere, den nybrydende eners miskendelse og forfølgelse
i hjemlandet og anerkendelse og berømmelse i udlandet, har desuden påfaldende
ligheder med Strindbergs egen litterære karrierer. Begge rejser også Europa tyndt
på hoteller og pensioner, begynder at interessere sig for psykologi, besøger spiritister, hypnotisører og tankelæsere.
346
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ret i den narrative struktur – har en så overfladisk fiktiv forankring i
Borg, der mindes (35) – at diskursen flere steder har en tendens til at
selvstændiggøre sig i små didaktiske essays om opdragelse, ungdommen, kvinder, statsformer etc. (41f). Som altid er ideologen
Strindberg med som blind passager.
Helt i overensstemmelse med sin synsvinkelbærende protagonist er
fortælleren tilmed stærkt monologiserende over for de øvrige personer, der aldrig udvikler fuldgyldige selvstændige stemmer, men
tværtimod objektiveres og finaliseres udefra. Som det så ofte er tilfældet hos Strindberg, er dialogen således konstrueret ud fra en underliggende ideologisk dagsorden. Et typisk monologisk greb er det
fx, når Strindberg lader Maria udbryde ”Det var lyckligvis bara
gammalt!” (92), da hun taber Borgs porcelæn, som fortælleren få sider forinden har fortalt om, hvordan Borg har udvalgt med stor omhu og udsøgt æstetisk sans (87-88). Der er tale om, hvad Bachtin i
Dostojevskijbogens diskurskapitel kalder, en ’objektiveret repræsenteret diskurs’ – en objektivering, der i dette tilfælde opnås vha. replikkens kontekstuelle indramning. Replikken tjener udelukkende til
at udlevere hendes dumhed og ikke til at udtrykke en selvstændig
semantisk position. Et andet eksempel er hysteriscenen, hvor Maria
umiddelbart efter, fortælleren har oplyst, at Borgs feberdiagnose blot
var en løgn for at vinde hendes fortrolighed, udbryder: ”- Om jeg har
feber! Oh jag tror att jag brinner opp” (104). Et tredje markant eksempel er, da Borg beklager sig til Maria over folkets manglende arbejdsmoral og ironisk siger, at han blot venter på at høre, at befolkningen er blevet så fattig, at man må tænke på velgørenhed: ”- Det
var just vad jag ville tala om! avbröt fröken Maria, glad att ha sluppit
taga opp ämnet, förbiseende likväl att det i förväg var uttömt av intendenten” (131). I romanen er der masser af lignende eksempler på
monologiserende replikindramninger og fortællekommentarer, ligesom der ofte bruges monologiserende og negativt ladede anførselsord over for Maria, fiskerne og prædikanten.347 I det hele taget fore-

Fx: ”förfäktade fröken Maria den åsikten att det verkligen var” (97); ”förnekade
flickan” (107); ”undslapp det flickan utan att hon märkte vilken bikt hon avgav”
(112); ”började hon med ett försök att icke låta alltför övermodig” (131); ”glammade hon” (139); ”fattades av ett taktlöst medlidande” (139); ”Den unge mannens
inbilskhet hade heller inga gränser, och han hade fallit i den vanföreställningen ”
(147); ”hånade flickan, som trodde sig ha fångat honom” (157), ”gick flickan på,
utan att upptaga förklaringen i kalkulen” (157). Ja, selv et udråbstegn kan afsløre
fortællerens partiskhed: ”Och nu flög hun upp!” (157).
347
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kommer de som stereotype objektiveringer af velkendte positioner
hos Strindberg. Således er selv den kvindelige protagonist Maria –
ligesom fx Laura i Fadren, Maria i En dåres försvarstal, Schilf i Hjärnornas kamp og forvalteren i Tschandala – underordnet Borg, der som den
eneste fremtræder som en fuldgyldig selvbevidsthed (’stemme-idé’).
Men eftersom Borg er tekstens fokalisator, er det på mange måder
helt naturligt. Tekstens fokus er at gestalte hans bevidsthed, og derfor fremstår de andre personer primært gennem det billede, Borg har
af dem. Ligesom i Hjärnornas kamp ser vi altså ikke, hvordan verden
eller helten ’er’, men hvordan helten er bevidst om sig selv og sin
omverden. Der er m.a.o. ikke tale om en objektiv tredjehåndsrepræsentation af verden, men verden repræsenteres således som den ses
fra Borgs verbal-ideologiske horisont. Med Bachtin kan vi tale om
”narration without perspective” (Bakhtin 1984, s. 225). Dette er særlig tydeligt i slutningens symbolistiske naturbeskrivelser, hvor indre
og ydre, sansning og projektion sammensmelter. Omverdenen ses
her med Borgs forvrængede blik og spejler hans indre følelser.348 Men
gennem hele bogen er naturbeskrivelserne faktisk subjektivt forankret i Borg, der, som jeg skal komme nærmere ind på i næste afsnit,
har det med at spejle sig selv i naturen, således at den snarere end at
fremstå som naturvidenskabsmandens og naturalistens objektive
beskrivelse kommer til at fremstå som hans projektionsbillede eller,
om man vil, som en allegori på hans egen livshistorie.
Men eftersom vi i I havsbandet ikke har den polyfone teksts dialogiske
sammenstød mellem flere selvstændige og ligeberettigede selvbevidstheder, spiller den dialogiske situationspsykologi ikke samme
rolle som i Fröken Julie, og Borgs sættes derfor heller ikke i samme
radikale poetologiske forstand fri, som Julie og Jean gjorde.349 I I
havsbandet spiller det situationelle blot en central rolle i den mere
Den psykologiske realisme drives i slutningen så langt, at den er på vej til at slå
om i symbolisme eller, hvis man lægger vægten på opløsningen af den stabile repræsentation, i modernisme. Som Østerud dog påpeger, er læserens fundament
ikke fuldstændig rystet som i Infernos, drømmespillenes og kammerspillenes modernisme, fordi der bagom Borg er en fortæller, der af og til kommer med dementerende og modererende dialogkommentarer som ’troede sig høre’, ’som om’, ’lignede’ (Østerud 2002, s. 45).
349 I modsætning til Julie er Borg dog som ”stora hjärna” og repræsentant for
Strindbergs ideologiske synspunkter i udgangspunktet fri både i den poetologiske
forstand, at han er repræsenteret som en ligeberettiget selvbevidsthed, og i den
antropologiske forstand, at frihed indgår som et centralt element i ”stora hjärna”antropologien.
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overordnede (og antropologiske) forstand, at Borg ikke så meget determineres af arv og miljø, som af den intersubjektive interaktion
med de andre. Borg er ligesom så mange andre Strindberg-personer
uden dannelses- eller udviklingsroman-heltens indre kerne og determineres derfor nærmest helt af de sociale relationer i nuet. Med
Sartres ord om Strindbergs helte generelt, kan vi sige, at også Borg er
en personlighed i en situation, der ikke er andet, end hvad han gør af
de andre, og de andre gør af ham (Sartre 1949. Jf. s. 282f. ovenfor).
Problemet for Borg er netop, at han ikke gennemskuer anerkendelseslogikken og derfor som så mange andre Strindberg-helte havner i
herre-slave-dialektikkens infernalske og selvundergravende logik,
hvor den overlegne ”stora hjärna” kommer til at fremstå som ”det
lilla knytet”(14), den pragmatiske utilitarist som dekadent æstetiker
(7 og 15), lysbringeren og befrieren som arrogant og undertrykkende
koloniherre (fx 28), den oplyste videnskabsmand som enten dæmonisk ”trollkarl” (kapitel 8) eller mirakelskabende Jesusskikkelse (151)
og fornuftens stemme som en gal ”tokfan” (174). Som alle Strindbergs helte viser selv superindividualisten og den selvberoende ”stora hjärna” Borg sig ekstremt afhængig af de andres anerkendelse, og
da det ikke lykkes ham at aftvinge dem en sådan, opløses hans jeg i
løbet af ganske få måneder. At handlingen udspiller sig i løbet af blot
9 måneder er således et af anerkendelsesantropologiens poetologiske
udtryk. Mere generelt kan det siges, at anerkendelsesantropologien
poetologisk afspejler sig i det forhold, at fokus som i den polyfone og
dialogiske roman er på den sociale interaktion frem for det biografiske, nuet frem for fortiden, rummet frem for tiden, det sceniske/tablauet (herunder de situationelt og subjektivt forankrede naturbeskrivelser) frem for handling/plot.
Selv om I havsbandet som fortælling uden tvivl er strammere struktureret end både Röda Rummet og Hjärnornas kamp, og selv om den dialogiske situationspsykologi ikke gives samme plads som i Fröken Julie, hvor den fungerer som dialogiserende modvægt til det stramme
og monologiserende naturalistiske plot, så er det min påstand, at I
havsbandet alligevel på mange måder er en dialogisk tekst. Også i I
havsbandet eksperimenterer Strindberg med et ideologisk synspunkt
ved at inkarnere det i en relativ autonom og situationel forankret
tekstlig selvbevidsthed og dennes dialogiske konfrontation med det
andet og den anden. Borg er således ikke blot Strindbergs ideologiske talerør og derfor heller ikke objektiveret og finaliseret udefra,
men først og fremmest repræsenteret indefra, hvilket skaber rum for
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de selvmodsigelser og den dialogicitet, der er en del af Strindbergs
komplekse (social)antropologi. At Strindbergs mål med I havsbandet
har været dialogisk at eksperimentere med ”stora-hjärna”-ideologien
og ikke blot monologisk udtrykke den, understøttes af en udtalelse i
et brev til Georg Brandes d. 12.04 1890 – altså mens Strindberg arbejder på I havsbandet: ”När så jag i Nietzsche, den jag delvis anteciperat, fann hela rörelsen formulerad, tog jag in hans ståndpunkt, och
ämnar nu allt framgent experimentera med den ståndpunkten för att
se hvart den leder” (Brev 8, 26. Jf. desuden ibid., 35). Derfor også den
radikalitet hvormed ”stora hjärna”-ideologien og nietzscheanismen
gestaltes i Borg.350 Med Borg presses den socialdarwinistiske og
nietzscheanske ”stora hjärna”-ideologi til det yderste, så der opstår
en vis dialogisk distance mellem autor og helt.
Allerede i indledningskapitlets præsentation af Borg er således en
tvetydig spænding mellem heroiserende identifikation og objektiv
eller ironisk distance. Ambivalensen opstår ikke mindst i kraft af indledningskapitlets komplekse fortælleteknik, hvor der veksles mellem
en ren objektiv fortællerholdning (ydre fokalisering) og en alvidende
fortæller, som både bevæger sig ind og ud af de forskellige personers
bevidsthed (variabel indre fokalisering) og kommer med ironiske og
autoritative fortællekommentarer. Denne varierende fokalisering –
Genette kalder det 0-fokalisering – gør det svært at fastlå, hvor fortælleren egentlig står i forhold til Borg (Genette 1983, s. 189). Fx er
beskrivelsen af hans dekadente, lapsede og unægtelig ganske uhensigtsmæssige påklædning med sin detaljeringsgrad og strenge objektivitet klart fortællerens, men i og med at beskrivelsen gives perspektivisk (”Av underdräkten syntes nästen intet”, ”Under handskarne
syntes upphöjningar på fingren såsom av ringar. Ansiktet, så mycket

I I havsbandet mærkes Nietzsche-påvirkningen særlig i den sproglige aggressivitet, i foragten for massen og i angrebene på kristendommen. Prædikanten er fx et
tydeligt eksempel på et nietzscheansk ressentimentsmennske. I det hele taget er
karakteristikken af de små præget af Nietzsches skildring af slavemoralen. Som
ofte påpeget i receptionen er der dog en markant forskel i deres overmenneskeideal. Det dekadente, feminine, forfængelige, overreflekterede, hypersensitive og
skrøbelige hjernemenneske Borg har ikke meget tilfælles med Nietzsches antiintellektualistiske, instinktstyrede, helstøbte, kropslige og livsberusede viljemennske,
der er kommet hinsides godt og ondt. Som altid hos Strindberg indoptages inspirationskildernes tanker yderst selektivt. Forskelle og ligheder i Strindbergs og Nietzsches tænkning behandles særlig indgående af Eklund 1948, s. 369ff, og Beyer 1959,
s. 49ff. Andre inspirationskilder til Strindbergs aristokratiske radikalisme behandles af Lindström 1952, s. 261ff.
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som kunde ses”) og omkranses af en beskrivelse af toldopsynsmandens forundrede og spottende blik på Borgs ydre, er det uklart om
det komiske skær, beskrivelsen kaster over Borg, skal tilskrives toldopsynsmandens blik, eller om fortælleren står bag. Eller sagt med
andre ord, lægger fortælleren her en ironisk distance ind i forhold til
Borg, hvilket fx kan understøttes af, at han senere taler om hans ”lilla
löjliga hatten” (12), eller skal beskrivelsen blot ses som et forsøg på
fra starten at iscenesætte kontrasten og konflikten mellem den forfinede, sofistikerede og moderne verdensborger og de rå, primitive og
tilbagestående øboer? Usikkerheden forstærkes af, at fortælleren andre steder i indledningskapitlet utvetydigt tilskriver Borg autoritet
gennem fortællekommentarer: Vi fortælles således, at Borg ”var nog
intelligent att kunna berakna sin obetydeliga motståndskraft mot en
övermäktig naturs omättliga krafter […]. Han var alltför klarsynt vid
sina trettiosex år för att överskatta rorsmannens insikter” (9). Men
heller ikke fortællerkommentarerne er altid entydige i indledningskapitlet. Da Borg i angst for sit liv trodser de erfarne sejlere og beordrer sejlet nedtaget konstateres det fx i en autoritativ fortællekommentar: ”Saken var den att faran verkligen ökats genom seglets nertagende, ty den drivande kraften hade minskats och seglets lyftande
förmåga måste man nu umbära” (11). Kommentaren synes at underminere den tidligere fremsatte påstand om hans intelligens og
klarsyn. Intentionen er dog sandsynligvis blot at sætte hans overmenneskelige bedrifter i yderligere relief. I hvert fald hedder det i
umiddelbar forlængelse af det citerede: ”och därför började uppsyningsmannens förvåning över den otroligt fina manövreringen att
bytas i beundran” (ibid.). Men hvad nu end intentionen med kommentaren er, så giver den i hvert fald også læseren et billede af Borgs
selvovervurdering og enorme hovmod,351 ligesom også hans påklædning uanset fortællerens intentioner med beskrivelsen fremstår
påfaldende uhensigtsmæssig for en mand, der ellers hævder at lade

Man kunne evt. hævde, at Borgs aggressive og hovmodige attitude først og
fremmest er en (forsvars)reaktion på øboernes degraderende blikke og ord. Men i
lyset af det billede, der gennem resten af bogen tegnes af Borg, forholder det sig
nok snarere omvendt sådan, at deres fjendtlighed primært er en reaktion på hans
arrogante, nedladende og afvisende attitude, hvilken bestyrker dem i deres fordomme og værste anelser om statslige fiskeriinspektører. Det er i hvert fald sigende, at Maria kan berette, at assistenten efter sin ankomst straks ”vunnit allas hjärtan” (138).
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sine æstetiske præferencer og handlen styre af pragmatiske nyttehensyn (fx 15). 352
Ambivalensen i skildringen af Borg går igen i indledningskapitlets
beskrivelsen af, hvordan det hypersensitive ”hjärnbatteri” oven på
kraftudladningen aflades og til forundring og morskab for øboerne
må bæres i land af toldopsynsmanden og siden nærmest ammes af
ham: ”Sedan de ruskat på var sin arm av den sjuke, reste uppsyningsmannen den lilla kroppen mot sin arm och hällde mjölken sakta
i den under ett par slutna ögon gapande munnen” (14). Den ironiske
distance til den klejne og hypersensitive ”stora hjärna”, der unægtelig ligger heri, modvirkes dog delvis af fortællerens konstatering af,
at der ”låg något av jätten och tummeliten i denne syn” (ibid.). Varsles med denne reference den overlegne ”stora hjärnans” sejr over de
fysisk overlegne øboer, eller varsler indledningskapitlets handlingsforløb omvendt slutningens nederlag og regression? (I slutningen
søger Borg hvile og styrke ved Ömans piges barm (174) og i eventyret om Tommeliden (178) for til sidst at opsluges af det ’almoderlige’
hav (183)). Det får stå hen i det uvisse. Under alle omstændigheder
kan man imidlertid sige, at der i indledningskapitlet udkastes nogle
dialektikker, som siden tages op og bearbejdes i de forskellige dialogiske situationer.
Efter indledningskapitlet, hvor fortællingen mere stabilt, men ikke
konsekvent, fokaliseres gennem Borg, bliver ambivalenserne i fortællerholdningen mindre. Alligevel opstår der dog i kraft af den radikalitet, hvormed hans hypersensitivitet, hovmod og selvhøjtidelighed
fremstilles, ofte en ironisk eller dialogisk distance til Borg. Som i
Hjärnornas kamp og En dåres försvarstal er det imidlertid ofte svært at
afgøre, om og i hvilket omfang ironien og dialogiciteten er intenderet. Fx er det svært ikke at indlæse en vis ironisk distance i følgende
beskrivelse af hans hypersensitivitet, men omvendt også umuligt
med nogen form for sikkerhed at tilskrive den fortælleren eller den
implicitte forfatter:
”Sålunda blev han nerstämd för många timmar när hans morgonkaffe icke höll nog styrka; en illa målad biljardboll och en solkig kö förmådde honom att vända om och söka annan lokal; ett
Eklund, Lamm, Olsson og Østerud påpeger alle ligheder med Huysmans dekadente æstetiker Des Esseintes (Eklund 1929, s. 128-29 og 139-43, Lamm 1940, s. 43537, Olsson 1996, s. 265, og Østerud 2002, s. 44).
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illa torkat glas väckte hans äckel och han kände lukten av mänskor på en tidning som en annan läst; han kunde på en främmande möbel se människoflott avsatt på polityren och öppnade alltid
fönstret när en piga varit inne och städat” (45).
Opvæksthistoriens portræt af faren, der beskrives som ”en förebild
och en lärare” for Borg, er heller ikke en entydig hyldest til det nye
renæssancemenneske (38). Vi hører også, hvordan den skabende
magt, som videnskaben og arbejdet udruster ham med, får hans
”personlighetskänsla” til at svulme ”otroligt” og fører til ”benägenheten att överskatta sitt jag” (37); en tilbøjelighed, der tydeligvis også
præger sønnen, hvilket ikke blot fremgår af indledningens sejlads,
men også af hans hang til at se sig selv som den skabende Gud,
Pygmalion, Prometeus, Herkules, Loke etc. (mere herom senere).
Storhedsmanien ses tillige af hans megalomane planer for Sveriges
fremtid (169f.) og af hans stort anlagte etnografiprojekt, der for læseren fremstår som det rene dilettanteri, som en parodi på positivistisk
videnskab (162). For hvad enten ironien og dialogiciteten i personskildringen nu er intenderet eller ej fra Strindbergs side – og en del af
den er ganske givet ikke – så kommer Borg i det mindste for læseren
til at fremstå opblæst, afstumpet og komisk. Der er således også en
påfaldende dissonans mellem Borgs voldsomme selvfølelse og hans
beskedne forhold og mellem hans påståede storhed og pedantiske
nærtagenhed. Desuden er det som læser overordentligt vanskeligt
hos Borg at få øje på ”en adel i tänkesättet som yttrade sig i undseende och tillgänglighet mot människorna” (40). Ligeledes er det
svært at godtage, når det hævdes, at Borg ikke var nogen ”naturdyrkare” (25), og at det ikke var ”med poetens drömfantasi med de
dunkla och därför oroande känslorna och oredige förnimmelser betraktaren njöt av det stora skådespelet utan det var med forskarens”
(34). Ikke blot citatets metafor, men også hele den forudgående beskrivelse af hans udforskning af naturen, synes at underminere påstanden: Beskrivelsen, der klart fokaliseres gennem Borg, er fyldt
med kunstmetaforik, antropomorfiserende besjælinger, kulturelle og
historiske similier, og der tales om, at naturen ”väckte minnen” og
”försatte betraktaren i en egendomligt simmig stämning” (32-33); ja,
naturoplevelsen omtales ligefrem som en ”stund av andaktsövning”,
der fungerer ”som ersättning för de flydda religiösa njutningarna”
(35). Baggrunden for påstanden om, at det er med forskerens og ikke
poetens blik, Borg betragter naturen, er naturligvis, at Borg i naturen
ser hele Darwins evolutionslære, og at naturbeskrivelsen som følge
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heraf er komponeret i overensstemmelse med evolutionslæren bevægende sig op gennem evolutionskæden startende med det mest
primitive organiske liv på havbunden. Men at Borg i dette skærgårdsmiljø kan følge hele evolutionen, gør dog på ingen måder naturoplevelsen mindre fantastisk! Som vi senere skal komme nærmere
ind på, er der snarere end objektiv videnskab tale om, hvad faderen
ville kalde ”fantasiens utsvävningar eller slutledningar på otillräcklig
grund” – ”ganglie-slut”, der tjener til at give Borg en ydre ekspression og bekræfte ham som evolutionens højdepunkt (40, jf. s. 353 nedenfor). På lignende vis synes det også at ramme tilbage på Borg, når
faren i sit udfald mod ungdommen hævder, at ”ett säkert tecken på
den omogna hjärnans oförmåga att döma vore den konstanta Grössenwahn […]. Alla ungdomens angrepp på det bestående voro
hysteriska utbrott av den svages oförmåga att bära tryck, vittnande
om lika liten klokhet som getingens att angripa människan och gå en
säker undergång till mötes” (39).
Sådanne dialogiserende tilbageslag, undermineringer, selvmodsigelser og ambivalenser er der masser af i skildringen af Borg, der ligesom sin beundrede far (og mange andre Strindberg-helte) er en
sammensat og kompleks karakter. Faren beskrives således både som
”den oavgjorda typen från århundradets början, blandad som ett
konglomerat och hopkittad av flisor, avfall från föregående perioder,
hopplockade på måfå” (36) og som ”en typ av högsta ordning där
skönhet och klokhet ingått en förening, som gav en måttfull harmonisk personlighet till resultat” (38). På tilsvarende vis fremstilles Borg
på en og samme tid som både handlekraftigt, ædelt, harmonisk og
autonomt overmenneske og som handlingslammet, brutal, disharmonisk og hypersensitiv dekadent. Borg er heller ikke blot fremskridtets og modernitetens mand, men også en reaktionær patriark
og romantisk natursværmer, der føler angst og lede ved storby og
industrialisering (60). Det er netop denne sammensathed og ambivalens, som skaber rum for en vis dialogicitet i personskildringen, uden
hvilken romanen ville fremstå som et æstetisk uinteressant stykke
’konstruktionslitteratur’. For selv om fortælleren for det meste står
bag sin helt, opstår der altså her og der afstand. ”Stora hjärna”ideologien inkarneres i en levende tekstlig bevidsthed og bliver i den
dialogiske konfrontation med det andet og den anden ført så langt
ud, at den slår om i sin modsætning – i oplysningens dialektik: Den
pragmatiske utilitaristist optræder som dekadent æstetiker, den objektive videnskabsmand som troldmand, demiurg, romantisk natur-
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sværmer eller kunstner, den frigørende oplysningsmand som ”en väl
rustad general”, der ”lägga[r] planer till kampanjen” (28), ”stora
hjärnan” som gal ”tokfan” (174), ateisten som troende (178), den kyniske socialdarwinist og nietzscheanist som næstekærlig og barmhjertig Jesus (179ff.). Det andet (drifterne og naturen) eller den anden
lader sig nemlig ikke blot kolonialisere og monologisere af fornuften,
men slår tilbage både i virkeligheden og fantasien og driver til sidst
lysbringeren ud i galskabens mørke.
Med Borgs undergang bukker også den socialdarwinistiske og
nietzscheanske ’stora hjärna’-ideologi under. Det er som om Strindberg med I havsbandet skriver sig igennem til en ny position. Den romantisk-nietscheanske genikult – idéen om den suveræne og skabende menneskegud, der kan tøjle naturkræfterne (10f., 35, 38f., 83,
88 og 98), skille lys og mørke (18, 51-52 og 101), omforme alt i sit billede og skabe liv (27, 87, 98, 108 og 176f.), redde fiskefangsten (151f. –
jf. Lukas 5: 4-9, og Matthæus 14: 17-21) og som Prometheus bringe
ilden tilbage til menneskene (132 og 183) – bukker under i slutningen, der med sine mange kristne symboler klart peger frem mod infernoteologien (jf. s. 377f. nedenfor). Men allerede i luftspejlingsscenen trækkes på Hybris-Nemisis-figuren, der bliver så markant i postinfernoteologien (98-99). For nok ligger det i Strindbergs ”stora hjärna”-ideologi, at ”stora hjärnan” pga. sin avancerede mekanik er
skrøbelig og derfor nemt risikerer at bukke under i kampen med de
mere primitive, robuste, skrupelløse og ressentimentsfulde små,353 og
nok må man at dømme efter de mange foregribelser af Borgs undergang antage, at Strindberg fra starten har haft hovedgangen i handlingen klar for sig, men ligesom det var tilfældet i Fröken Julie er det
som om, at romanen skifter tone og holdning undervejs, og at ideologien i tiltagende grad anfægtes og undergraves både inde- og udefra, men altså uden at alternative tilværelsestolkninger for alvor

Dette fremgår fx af vivisektion-essayene ”De små”, ”De stora” og ”Själamord”
og får sit mest prægnante litterære udtryk i Fadren. Det er dog langt fra altid, at
”stora hjärnan” bukker under i kampen. Det fremgår fx af programteksten Hjärnornas kamp, hvor sejren dog, som vi så, var noget diskutabel. Helt utvetydig er
sejren derimod i den meget nietzscheanske Tschandala, hvor det i sidste ende lykkes den fintfølende og hypersensitive Magister Törner at bevæge sig hinsides godt
og ondt og med opbydelsen af al sin intellektuelle kraft knuse tateren, der ellers
gennem udspekuleret rænkespil og sin moralske skruppelløshed havde fået overtaget.
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kommer til orde.354 Fortællerens holdning til Borg og dermed også
romanens billede af ham forbliver ambivalent. I det sidste kapitel
kan det fx være svært at afgøre, om fortælleren identificerer sig med
Borg, når denne hævder, at han ikke lider af forfølgelsesmani, fordi
han rent faktisk er forfulgt (168), og når han i afslutningen mener at
trække sig selv ud af fornedrelsen og i titanisk trods sejler mod stjernebilledet Herkules. Er dette ”stora hjärnans” sidste heroiske handling eller en gal mands forvrængede selvbillede? Er det frihedens
eller fremmedbestemmelsernes sejr? Humanisme eller determinisme,
autonomi eller heteronomi? Noget klart svar giver fortælleren ikke:
”När han såg sitt ansikte som liknade en vildes, tycktes det ljusna i
hans förstånd, och hans vilja spändes till en sista ansträngning” (182
– min fremhævning).355
Under alle omstændigheder er læserens billede af romanen ikke, at
den, som Strindberg hævder i et brev til Ola Hansson, utvetydigt
forfægter ”de starkares (= de klokares) obestridliga rätt att förtrycka
och behandla de Små som gödsel för de Smås eget bästa, som de ej
begripa”, ligesom Borg heller ikke fremstår som en tragisk helt, der

Nietzsches egen sluttelige galskab og storhedsvanvid, som Strindberg på første
hånd var vidne til (jf. fx Lagercrantz 1979, s. 234ff.), har sandsynligvis spillet en
rolle for de ideologiske anfægtelser, der i modsætning til Strindbergs forrige hjernekamptekst Tschandala præger I havsbandet. At det både er ude- og indefra ses fx i
scenen, hvor Borg forbereder luftspejlingen. Her er det ikke blot Borg, der gribes af
nemisis- og helvedestanker, men også fortælleren, der føler behov for at undskylde
hans hybris-agtige selvfølelse ved at give den en fysiologisk forklaring (en klar
afstandsmarkering): ”Ibland kom det över honom ett äckel att han satte bort tid
och krafter på barnsligheter, men den kroppsliga ansträngningen jagade blodet åt huvudet så att han såg småsakerna större, kände något av Titan som stormade skapelsen,
korrigerade Upphovsmannens kråkfötter, vrickade på jordaxeln så att söder kom
liten smula åt norr” (98, min fremhævning).
355 Olsson argumenterer for, at den mytologiske diskurs – referencerne til Tummeliden, Herkules-myten, Biblens skabelsesmyte etc. – først og fremmest har en ”kontrollerande” funktion: ”Där skapas en sorts läsbarhet åt denna motsägelsefyllda
text, texten rationaliseras genom den mytologiserande överbyggnaden. […] allusionen är utskriven i texten utan att, som intertexten, fungera produktivt i själva
struktureringen av berättelsen – allusionen är i I havsbandet ornamental och ideologisk parasitär, snarare än direkt meningsproducerande. […]: här regleras i stor
utsträckning uttolkningen av texten, som exempelvis när Borg i slutscenen får styra sin eka mot stjärnbilden Herkules (182) – hans gestalt belastas med symbolisk
betydelse och kan da infogas i en färdig meningsstruktur, som inte skapas i berättandet som sådant” (Olsson 1996, s. 248). Som det fremgår af min læsning, kan jeg
ikke tilslutte mig denne tolkning. De mytologiske referencer skaber snarere ambivalens og uro i billedet af Borg og åbner op for dialogicitet.
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bukker under for de uforstående smås instinktive ressentimentsfølelser og uretmæssige fjendskab og forfølgelse, som Strindberg sammesteds hævder (Brev 8, 58). Borg fremstår snarere som et tragisk offer
for sin egen indskrænkede og selvundergravende antropologi og
selvbevidsthed. ”Stora hjärnan” er langt fra fri og selvberoende og
herre-slave-attituden derfor selvundergravende. Fordi Borgs bevidsthed er dialogisk, dialogiseres også hans og romanens ”storahjärna”-ideologi.
Opsummerende kan det altså siges, at Strindberg snarere end at præsentere et ydre og finaliseret billede af helt, ideologi og verden frem
for alt repræsenterer en selvbevidsthed, en ’stemme-idé’, som godt
nok ikke afprøves og dialogiseres via polyfoniens sammenstød med
andre ligeberettigede stemmer, men som alligevel dialogiseres i kraft
af selvbevidsthedens dialogiske natur hos Strindberg. Hvori det dialogiske i hans bevidsthed mere præcist består, vil jeg nu vende mig
mod.

Den truede for-sig og behovet for en afstivende ydre ekspression
Jeg vil starte indkredsningen af Borgs dialogiske bevidsthed med at
se nærmere på, hvordan Borgs romantiske individualisme og frihedsbegær kommer til udtryk. For det er netop sammenstødet mellem det romantisk-sartreske frihedsideal og den dialogiske bevidsthed, der er omdrejningspunkt og drivkraft i romanens socialpsykologiske anerkendelseskonflikt.
At Borgs bevidsthed er dialogisk, betyder, at han har behov for et
ydre udtryk for at kunne transformere sin selvfølelse til sand selvbevidsthed, dvs. til en bekræftet og stabil identitet. Vi skal i dette afsnit
se, hvordan Borg søger en sådan bekræftelse eller spejling i naturen,
og i de følgende afsnit, hvordan han søger at opnå den i de intersubjektive relationer, først og fremmest i kærlighedsrelationen med
Maria. I min læsning er romanens tematiske kerne således Borgs anerkendelseskamp på liv og død for at få bekræftet sin autonomi – sin
identitet som et af de få ”huvudbatterier som ägde strömväckare, och
vilka genom talangernas ledtrådar fingo alla dessa [andra] bjällror att
pingla” (48). Som det fremgår af citatet, indser han dog ligesom herren i Hegels herre-slave-dialektik ikke, at sand frihed og stabil identi-

I havsbandet
352
_____________________________________________________________
tet kun kan opnås via den andens frivillige anerkendelse, ikke gennem et asymmetrisk magtforhold. For uden den andens frivillige
samarbejde vil den andens blik og ord altid udgøre en potentiel trussel, altid true med at ophæve jegets objektivering ved selv at blive
objektiverende.
Borgs begær efter og kamp for frihed og autonomi ses allerede under
indledningens sejlads, hvor han bravt kæmper for at befri sig fra
toldopsynsmandens degraderende ”ögonkast”, ”hotande skratt” og
”närgångna kvickheterna” (7 og 8). Borg frygter nemlig, at blikket vil
underminere hans tro på sig selv: ”Uppsyningsmannen som länge
sökt att få möta de svarta brinnande blickarna förr at de skulle märka
hans löja, trottnade snart, ty det såg ut som om dessa ögon icke ville
ta emot något från honom, som om de ville hålla sig rena från beröringen med något som kunde störa eller smutsa” (10). Også opsynsmandens spørgsmål ignoreres, fordi han ”icke ville komma i något
slags kontakt för att ej i ett överraskat ögonblicks svaghet bli narrad
av det skenbart överlägsna i kämpens yttre” (11). Som det ses, er
Borg yderst følsom for tryk, og autonomien har derfor trange kår.
Mødet med øboerne vækker da også straks hans lede, fordi ”det rörde om i hans föreställningar om utveckling […] han kände sig tillbaka i urtid bland vilda mänskohjordar som levde korall-liv, med
masstillvaro innan urval och variering hunnit stadga individuell personlig existens och nerstamning” (16). På lignende vis føler han ”beklämning” og ”vämjelse” ved konfrontationen med toldhusets utapetserede hvide vægge og med dets upersonlige, tarvelige og uformålstjenlige indretning, og han må derfor ”vände sig åt väggen för
att blunda och med egne syner av angenämare natur fordriva den
återstående halvtimmen” (15 og 17). Borgs kvaler varer dog ikke blot
den halve time, det tager at klargøre hans værelse, for værelset, han
føres op til, ligner naturligvis stuen. Dets nøgne hvide vægge tvinger
derfor også straks ”fram en bilddrift” for undvige indtrykket af ”efter en halv mansålder kamp uppåt mot förfining, god ställning, lyx”
at være ”ramlat ner i fattigdom, flyttats ner i en lägre klass, som om
hans skönhets- och vishets-älskande sinne satts i fängelse, berövats
dess näring, kommit på straffanstalt” (17-18). Samme truende følelse
af at blive opslugt af de små overfalder ham også anden gang, han
opsøger sit rum. Når han således træder ind i det halvtomme kammer, der gengiver lyden af hans skridt, og hvis kvadratiske og rektangulære hvide vægge ”påminde om människohänder, men lågt
stående människors som endast rörde sig med den oorganiska natu-
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rens enkla former”, føler han sig ”infångad”, ”innesluten i en krystall, en haxaeder”, hvis enkle geometriske former ”likasom rutade in
hans tanker, linjerade upp hans själ, forenklade den från det organiska livets frihet i former, återförda hans hjärnas rike urskogsvegetation av växlande förnimmelser till naturens första barnsliga försök
att ordna” (26). For ikke at trækkes ned på de smås niveau, giver han
sig derfor også til at omskabe rummet i sit eget billede for til sidst
gennem opstillingen af sin videnskabelige bogsamling at ”blåsa en
levande ande i tomrummen” (26-27).356 Bøgerne opfatter han nemlig
som ”individer” eller ”bekanta”, han kan føre en ligeværdig og berigende samtale med, og de giver ham følelsen af at være en ”väl
rustad general” (28).
Selv i naturen, som Borg ikke blot opsøger i forskningsøjemed, men
også ofte flygter ud i for at unddrage sig de smås forstyrrende påvirkning og for at sætte indbildningskraften i bevægelse, kan det hypersensitive hjernemenneske føle sin frihed begrænset. Han føler sig
således klemt af den massive, ufrugtbare og uorganiske sorte dioritklippe, som synes at være ”råket i en förfärlig strid med vattnet eller
ett åskmoln”, og som derfor er revnet i otte dele (59). Den får ham til
at føle sig som om, han er ”nere i en kolgruva, eller i en sotig smedja”, dvs. nede blandt de små: Han ”kände stenkolslukt, såg fabriker,
svarta missnöjda människor, hörde ångmaskiner, stadsbuller, mänskoröster, som framförde ord, vilka ville äta sig väg genom hans
öron in i hans hjärna, fröa av sig och som ogräs kväva hans egen
sådd och förvandla hans med så mycken möda odlade åker till en
naturlig äng lik de andras” (60). Klippens sømærke og bølgerne, der
suges ind under skæret og presser luften ud, vækker desuden tanker
om skibbrud og død. Beskrivelsen har tydeligvis symbolsk betydning: Klippen bliver en påmindelse om det andet og den andens
trussel mod det selvberoende frie individ.
Beskrivelsen er et konkret eksempel på, at Borg, selv når han som her
er ude for at lave videnskabelige undersøgelser, ikke så meget be-

Omskabelsen af værelset beskrives i en gennemgående kunstmetaforik. Borg
skrider frem som en maler foran det hvide lærred, som den suveræne romantiske
demiurg: ”Hans första omsorg var att reglera ljusets inträde” og derigennem
stemme ”rummet i en mjukara ton” (26). Dernæst sørger han for at harmonisere
farverne. I det hele taget ”ville [han] först skissera det hela innan han gav sig in på
detaljerna” (ibid). Men ”när nu det kommit färg och värme i tomrummet, gick han
över till finarbetat” (27).
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tragter naturen med naturforskerens objektive, analytiske og klassificerende blik som med poetens subjektive, allegoriske og analogiserende blik (jf. s. 21f. og 347 ovenfor).357 I dette tilfælde er det hans
kamp med de små, han projicerer ind i naturen, som dermed kommer til at fremstå som en allegori på egen livshistorie. Borgs allegoriske blik fremgår ligeledes i hans reaktion på synet af nogle solbærbuske på en anden holm kort efter: ”Det var så oväntat att finna dessa trädgårdens putsade rymmare här ute i vildmarken att de förekommo som ett naturens skämt kanske lagt i munnen på någon
skadskjuten orre som flytt hit ut en gång att dö, medförande frön till
en gryende kultur” (61). Endelig er den subjektive spejling i naturen
tydelig i oplevelsen af rønnen: ”Den ensamma rönnen stod på en
gräsmatta av några kvadratalnar och såg så ensam ut, men så ovanligt stark av brist på medtävlare, och bättre trotsande storm, salt och
köld än avundsjuka likars kiv om jordsmulorna. Han erfor en dragning till den ensamme åldringen och längtade ett övergående ögonDette fremgår også tydeligt af følgende citater: ”Han passerade tre blankslipade
bergknallar liknande tre förstenade böljor, nakna som en hand, utan ett spår av
organiskt liv, och som endast väckte ett vetenskapligt geologiskt intresse rörande
deras uppkomst” (59, min fremhævning). Og lidt senere: ”när han nu nalkades en
något större holme, hälsade han den som en ny bekantskap, vilken skulle tala om
något annat och utplåna de nyss erfarna stämningarna” (60). De mange besjælinger
og poetiske sammenligninger, der spinder naturbeskrivelserne ind i et væv af analogier, kan faktisk lede ens tanker hen på den romantiske klokkers poetiske drømmerier og fantasterier i Den romantiske klockaren på Rånö! Borgs naturskildring er i
hvert fald langt fra det (godt nok parodiske) poetologiske bud på en streng saglig
og objektiv naturalistisk naturbeskrivelse, som præsenteres i ”Över molnen” fra
Utopier i verkligheten: ”Dent du Midi; ditt sekundära kalklager blandat med Dolomit; är i dag betäckt med snö; ty det snöade i natt tre millimeter och la Bise blåste
med en styrka av åtta skålpund; när snön smälter få vi så majsen; och hacka om
våra vingårdar för andra gången” (SV 19, 135). I novellen kritiseres sammenligningen, fordi den blot kan ”väcke ett minne”; den ”kittlar inbillningen men ger
icke någon klar föreställning, det vaggar begreppen i en domning där verklighet
och drömmar blandas” (ibid.). Som tidligere påpeget har den poetiserende naturoplevelse for Borg netop denne evne til at vække minder, kilde indbildningskraften og hensætte ham i en døsig tranceagtig stemning (jf. s. 347 ovenfor). For at
undgå misforståelser skal det understreges, at min pointe ikke er, at poetisk billedsprog er uforeneligt med naturalismen. (Som Kärnell 1962 har vist er det en polemisk myte, som bl.a. Heidenstam har været med til at skabe med sin renæssancebog). Kritikken går på, at de mangfoldige billeder ikke passer til naturvidenskabsmanden Borg, som i disse passager er eksplicit bærer af synsvinkelen. Berendsohn
hævder, at en sådan kritik er fejlagtig, da dets funktion er ”att skapa en fiktiv bild
av fiskeriintendentens ’ovanliga intelligens’ med åsyftad verkan” (Berendsohn
1962, s. 162). Det kan der være noget om, men det forklarer dog ikke dens eksplicitte forankring i Borgs bevidsthed og dens store vægt.
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blick få slå upp en hydda vid dess stam, men så drog han vidare under det intrycket blåste bort” (59).
I det hele taget tjener naturiagttagelserne på den videnskabelige ekspedition i kapitel tre mest af alt til at bekræfte hans selvidentitet som
”stora hjärna”, som evolutionens kulmination og Guds ligemand.
Når Borg ser eller rettere projicerer hele Darwins evolutionslære ind i
skærgårdsnaturen, opnår han således følelsen af at kunne overskue
”sammenhanget i denna skenbare oreda”, og han erfarer ”den omätliga glädjen som den högst utvecklade i skapelsens kedja måste erfara då slöjarna lyftas över det fördolda” (34). Ja, det giver ham følelsen af ”att ha fått blicka in i, genomskåda Guds hittills hemliga
rådslag” (35). I naturen kan han altså opnå den ydre bekræftelse af
sin selvbevidsthed, der ifølge Hegels ekspressive anerkendelsesantropologi er så vigtig for at opnå sand selvidentitet. Når Borg med
sin undervandskikkert ”skåda[r] ner i det fördölda”, ser han så at
sige blot sit eget selvbillede (29). Ligesom Hegels arbejdende slave,
der heller ikke kan opnå intersubjektiv anerkendelse, finder Borg en
bekræftelse af sin guddommelige frihed og selvbevidsthed ved at
omforme naturen i sit billede eller ved at underkaste naturlovene sin
vilje, hvad enten det nu sker ved indbildningskraftens frie spil,358 ved
at forvandle holmen til et italiensk landskab359 eller ved sejlads.360
Herved overvinder han naturens andethed og kan bekræftet vende
Borgs æstetiske og (om)skabende tilgang til omverdenen så vi ovenfor også i
forhold til toldhuset, og den ses ligeledes i omgangen med Maria. Da hans følelsesdrevne billede af hende som fuldkommen fx forstyrres ved opdagelsen af en
rovdyrsagtig kæbe, der får ham til at ”utkonstruera en blivande häxfysionomi” ,
heddet det således, at han ”tecknade om det i fantasien” (69-70). Jf. desuden s. 372
nedenfor.
359 Som påpeget i note 354 kommer Borg gennem arbejdet med at omskabe holmen
– et arbejde, der ligesom både indretningen af værelset og naturundersøgelserne
beskrives i en gennemgående kunstmetaforik, der får ham til at fremstå som en
romantisk kunstner-demiurg – til at føle sig som ”något av Titan som stormade
skapelsen, korrigerade Upphovsmannens kråkfötter, vrickade på jordaxeln så att
söder kom liten smula norr” og som en Prometheus, der ”befria[r] mänskligheten
från tillvarons smärta” (98-99).
360 På en sejltur fortæller Borg Maria: ”Märker ni inte hur ni växer i stället för att
krympa, när ni överlistar vinden och tvingar honom föra er åt höger när han vill åt
vänster; erfar ni inte vilken stormakt innebor i er, när ni rider upp på vågen, då
han med tusen skålpunds tryck vill pressa er ner i djupet! Den som tros ha skapat
fågelns vingar och behövde femtio tusen år för att göra en flygare av en krypare
var mindre kvick än den, som först satte en duk på en stång och i ett ögonblick
uppfann navigationen. Är det då underligt om människan skapat Gud utav sitt
beläte, slutande från sin sinnrikhet till en ändå sinnrikare!” (83).
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tilbage til sig selv; han kan ”känne sig hemma här på jorden”, som
det helt hegelsk udtrykkes (35). Naturens deterministiske love komme til at tjene ham frem for, at han, som det gængs i den litterære
naturalisme, underlægges dem (38).361
I modsætning til den sorte dioritklippe, der med sin massive materialitet og evne til at vække dystre minder udgør en trussel mod bevidsthedens frie strøm og derfor frastøder Borg, tiltrækkes han af
vandet, fordi det netop tillader indbildningskraftens frie spil:
”När han kom i båten och vände ryggen mot den dystra synen,
njöt han igen att se den oändliga renheten i vattnet, det tomma
blå som likt en oskriven tavla låg lugnande framfor honom, därför att den ej kunde väcka några minnen, icke framkalla några ingivelser, icke trycka fram ur honom några starka sensationer”
(60).
Havets blanke overflade bekræfter altså hans frihed, fordi han kan
påføre det sin egen skrift. Ude på det åbne hav, hvor han frem for sig
har den ”vida horisonten, det oändliga ljushavet , där intet föremål
skymde”, befries han for bekymringer og ”den lilla personen” kan
’svulme ud’ og føle ”sin relative makt” (82). Ja, på havet føler han sig
sågar ”delaktig av himlen”, fordi ”den falska motsättningen mellem
himmel och jord” er ophævet (83). Her overraskes han heller ikke af
en sartresk nøglehulskigger, der degraderer hans selv til et fikseret
objekt. Han kan tværtimod selv kolonialisere havet med sit bliks centralperspektiv:
”Det skrämde icke som skogen med dess dunkla gömmor, utan
det verkade lugnt som ett öppet stort blått trofast öga. Allt kunde
överses på en gång, inga bakhåll, inga skrymslor! Det smickrade
åskådaren när han såg denna cirkel omkring sig i vilken han själv
alltid förblev medelpunkten, vilken plats han än intog. Den stora
vattenytan var såsom en förkroppsligad utstrålning från betraktaren, existerade endast i och med betraktaren” (21).
Beskrivelse af Borgs oplevelse af havet har slående ligheder med
Sartres beskrivelse af bevidsthedens erfaring af verden før den anPå et poetologisk niveau kan man sige, at de detaljerede naturbeskrivelser i
modsætning til i naturalismen ikke tjener til at etablere miljøets magt over individet, men snarere omvendt til at vise Borgs magt over naturen.
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dens opdukken. Som beskrevet i Sartre-kapitlet medfører erfaringen
af den anden ifølge Sartre netop en decentralisering af min verden og
mit selv (jf. s. 44 ovenfor).362 Samme følelse af frihed og sikkerhed for
de andres truende blikke, som havet giver Borg, oplever han igen
senere ved synet af et halvnøgent klippeskær ude på havet:
”Inte en buske, inte ett träd stack upp över de halvnakna hällarne,
och denna frihet från skuggor, från gömställen, stämde besökaren
i en ljus och glad sinnesstämning. Allt låg öppet, överskådligt,
solglänsande på denna berghäll, och det vatten som skilde honom
från det nyss lämnade hemmet hos vildarne, syntes omge honom
med en oöverstiglig gräns av ren genomskinlighet” (59).
Også tågen tiltrækker ham, fordi den ”skulle dölja honom och avsöndra honom från det lilla fragment av jorden där han numera [i
kraft af forlovelsen med Maria] kände sig bunden” (121). I tågen har
han ”likasom sin egen atmosfär omkring sig, svävade fram ensam
som på en annan himlakropp” (122). Den ”skyddade för stötar och
tryck […] och han kände huru hans pinade huvud svalkades av denna trygghet att icke bli berört av andras” (122). Hans ensomhed i tågen forstyrres imidlertid, da han hører lyden af en anden båd. Straks
føler han sig forfulgt og mener, at rorsmanden i ”spökbåten” bevidst
skjuler sig uden dog at kunne forklare grunden hertil (123). Han
overvældes af en frygt for forsvarsløst at være udleveret til den andens skjulte blik. Borg kommer dog væk fra ’forfølgeren’ og opsøger
et øde skær, hvor han ”utan vittnen, utan åhörare” kan give sine tanker ”fria lopp” og således finde tilbage til sit sande jeg, som han som
følge af ”anpassningslagen” har tabt efter de sidste ”två månaders
skrubbning mot andra människor” (124). Frygten for den andens potentielle blik, som spøgelsesbåden har vakt, sidder dog i ham, og da
han ufrivilligt kommer til at tænke højt, får det ham til ”att spritta
I havsbandets beskrivelse af havet har ligeledes ligheder med indledningen til
1894-vivisektionen ”Moi”/”Jag” (kaldet ”Moi et les autres” i Georges Loiseaus reviderede version), der igen får en til at tænke på begyndelsen af det ekspressionistiske jeg-drama Till Damaskus I: ”Har det inte hänt er att ni under en enslig promenad slagit er ner på en bänk och med käppen i hand börjat rita geometriska
figurer i parkgångens, boulevardens eller planteringens sand. Efter en stund betraktar ni ert omedvetna verk och ni ser er innesluten i en oöandlighet av koncentriska cirklar där ni själv utgör medelpunkten. Det är jagets expansionsdrift, benägenheten att sätta sig själv som jordaxeln, lusten att inhängna åt sig en torva, att
teckna kring sig en horisont, det er detta som styr er käp, radien i den cirkel som
var och en bär med sig utan att kunna komme ur den” (Strindberg 1958, s. 9).
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upp, skrämd vid tanken att någon kunnat höra honom” (124-25). På
lignende vis får lyden af skridt ham kort efter igen til at springe op,
og ”fruktan att bli överraskad” får ham til at indlede en ”razzia i
dimman” for at fiksere den usete seer (125).
Pga. sin bevidstheds påvirkelighed begærer Borg altså ”den absoluta
ensamhetens stora ro, frihet från inflytelser, från tryck” (26). Det er
dog ikke blot på havet, Borg kan opnå den begærede guddommelige
frihedsfølelse. En anden måde at undfly naturens og de andres tryk
er som den romantiske vandrer at søge op på en klippetop for der at
opleve en sublim frihedsfølelse løsrevet fra jordens, kroppens og
medmenneskers fængsel. Borg begærer nemlig en sartresk frihed,
hvor han ikke støder på noget uden for bevidstheden, der yder modstand mod eller begrænser jeget:
”han erfor det som om han vore instängd. Det lilla skärets
bergshöjd tryckte honom och havets kretsformiga horisont
klämde honom. Den gamla känslan av att icke få rum nog överföll honom och han klättrade upp för bergknallarne tills han
kom upp på den högsta platån, vilken kunde vara kanske femtio fot högre än havsytan. Där lade han sig på rygg och såg
uppåt i rymden. Nu när ögat icke kunde uppfånga något, varken av landet eller havet, utan han endast såg den blåa kupan
över sig, då kände han sig fri, isolerad som en kosmisk flisa
svävande i etern endast lydande tyngdlag och gravitation. Han
var fullkomligt ensam på jordkulan föreföll det honom […]. All
påminnelse om medmänniskor, samhälle, lag, sed, hade blåst
bort, när han icke såg ett enda kroppsligt fragment av den jord,
vid vilken han var bunden för evigt, och han lät sina tankar löpa
som lössläppta kalvar, kesande över alla stängsel, alla hänsyn,
och därmed berusade han sig ända till bedövning såsom Indiens navelskådare vilken glömde både himmel och jord under
betraktandet av en likgiltig ytterdel av självet” (25).
Som ”självmedveten och stående högst i den telluriska skapelsekedjan” føler Borg derfor også lede ved ”de lägre existensformerna” (25).
Til disse eksistensformer hører det kropslige og affektive (38ff. og
160). Leden herved må ses i lyset af selvbevidsthedens længsel efter
total frihed. Borg vil ligesom Hegels herre og Sartres for-sig løsrives
fra enhver berøring med det kropslige og materielle (i-sig-væren),
fordi det kompromitterer selvbevidsthedens frihed. Ligesom herren
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hos Hegel overlader det fysiske arbejde med det materielle til slaven,
således ønsker Borg at overlade slægts- og kønsdriften til ”reproduktionsdjuren” (134). Borg hader ”prokreationsarbetet”, fordi det binder ham til kvinden og slægten og indføjer ham i en natursammenhæng: ”Forplantningen vore endast för mindre andar, de större skulle leva i sina verk” (40).363 Det er tydeligvis også den guddommelige
jegfølelse og selvbekræftelse, der er drivkraften bag hans naturvidenskabelig manddomsværk, ”målet som uppehöll hans liv” (100):
”Denna sysselsättning väckte hos honom föreställningen om att
han var den verklige ordnaren av kaos, som skilde ljus och mörker och att kaos upphörde först med uppkomsten av det urskiljande medvetenhetsorganet, då ljus och mörker i verkligheten
ännu icke voro skilda. Han berusade sig vid denna tanke, kände
huru hans jag växte, huru hjärncellerna grodde, sprängde sina
skal, förökade sig och bildade nya arter av föreställningar, som
skulle en gång gå ut i tankar, falla i andras hjärnmassor som
jästsvampa, få millioner att, om ej förr, så efter hans död, vara
drivbänkar åt hans tankefrön” (101).
Slutningens forsøg på at skabe en homunculus kan i denne sammenhæng ses som et desperat forsøg på at overvinde splittelsen og blive
en menneskegud (en i-sig-for-sig-væren). Han vil slå genvej til det
ultimative ydre udtryk uden om det kropslige og den anden, som
kompromitterer jegets frihed.
Ambivalensen mellem guddommelig frihedsfølelse og truslen fra
den anden indfanges fint, da Borg under sejlturen i tågen støder på
lydbøjen – et af bogens mest suggestive symboler. Borg identificerer
sig umiddelbart med den ensomme bøje, der vækker allusioner til
både den intelligente, snedige og oprørske Loke, der ligesom Prometheus bliver fastlænket til en klippe, fordi han gør oprør mod guderne, og til Fenrisulven, der bliver lænket til en holm pga. frygten
Sartres beskrivelse af det seksuelle begær er interessant i denne sammenhæng,
for ifølge Sartre er begæret netop karakteriseret ved at kompromitere for-sig’ens
frihed: ”consciousness is clogged, so to speak by sexual desire; […] it seems that
facticity invades consciousness in its very flight and renders consciousness opaque
to itself. […] The expression which we use to designate desire sufficiently show its
specificity. We say it takes hold of you, that it overwhelms you, that it paralyzes
you” (504). Bevidstheden bliver ”sucked into”, ”clogged”, ”ensnared” ”engulfed”,
”swallowed” etc. i kroppen som ’kød’ (jf. 503-17). Den vil ikke længere flygte fra
fakticiteten, men eksistere den – absorberes i begærets lystfyldte inkarnation.
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for dens styrke (123f.). For Borg bliver bøjen på en og samme tid udtryk for den ensommes frihed og for bundethed, for potens og kastration, for titanisk oprør og straf og død. Dens cinnoberrøde og
fugtigt glinsende overflade får ham således til at associere til ”en urtagen lunga med det stora svarta luftröret pekande snett upp i luften” (123); og bundkædens raslen og skriget, som bølgerne frempresser, ”som om havet röt efter solen”, vækker associationer til ”en
drunknande mastodonts jättesnabel” (123). Symbolets ambivalens
går igen i slutningen, hvor bøjen igen identificeres med titanens og
jættens tragiske oprør (163). Til sidst bliver symbolet dog entydigt
negativt. Det bliver udtryk for det ensomme jegs manglende anker –
hans manglende tilknytning til og forankring i den anden (173). Som
det tydeligt fremgår af slutningen, er kernen i den tragiske katastrofe
netop Borgs bevidstheds solipsistiske adskillelse fra de andre, og
denne kan ikke ophæves, så længe han ikke vil bekræfte den andens
jeg som subjekt, men blot som objekt. Herre-slave-attitudens krav på
total frihed og uafhængighed af den ydre verden fører uundgåeligt
til evig konflikt med omverdenen. Herom skal det handle i det følgende.

Det truende blik og intersubjektivitetens herre-slave-logik
Som det gerne skulle være fremgået af det foregående, er Borgs identitets skrøbelighed og labilitet nøje forbundet med de sociale relationer og disses hjernekampe. Der er nemlig på ingen måde stabilitet i
hierarkiet mellem ”stora hjärnan” og de små. Suggestionen går begge
veje. Hans store hjernebatteri er, som vi just har set, ligesom kompasnålen yderst følsomt for påvirkning, og den blotte berøring med
”vilden” eller kvinden truer med at rive ham ned på deres barbariske
og primitive niveau. Overalt hører vi således om, hvordan samlivet
tilsmudser og kuer hans sjæl; hvordan hans tankeliv og dømmekraft
smittes af hverdagsagtige bekymringer og småhensyn; og hvordan
hans skønhedssans banaliseres og forfladiges. Selv ’de små deroppe’
truer med at ophæve hans individualitet og assimilere ham. Pga.
selvbevidsthedens behov for anerkendelse trues Borg nemlig også i
de sociale relationer af ”anpassningsdriften”, der gør ham til et fejt,
falskt og karakterløst selskabsmenneske, der tilpasser sig de andres
blikke og meninger (71f., 78, 124, 134, 160f.). Tilpasningen foregår
helt ned på det kropslige plan, hvor Borg tilpasser sit ydre for at
tækkes Maria (134), og på det sproglige plan, hvor Borg føler sig
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tvunget til ”at tale i förkortat, förenklat språk”, således at ”hans
språkskala förlorat halvtonerna” (124). Kort sagt truer nivellering og
tilpasning overalt. Kuren er ”att i ensamheten återuppsöka sig själv”
(78), ”få äga sig själv” (100). Ensomheden fungerer som et rensende
dampbad, hvor han kan ”få skaka av sig det boss som fallit över hans
själ under beröringen med en lägre ande” (91).
Som det fremgår af Borgs opkomsthistorie, er Borgs liv formet som
en lang kamp for at aftvinge sine medmennesker anerkendelse.364
Han vil anerkendes som uafhængig ”stora hjärna”, som ”en blivande
nydanare”(41), som ”en artbildare som skulle kunnat bryta sig ut ur
släktet och liksom den sig differentierande örten ge sig ett eget
namn, kanske namnet åt ett nytt släkte” (168). Borgs imperialistiske
projekt for videnskabens og civilisationens fremskridt på de yderste
skær, handler da også dybest set om at afstive sit skrøbelige og truede jeg ved at aftvinge øboerne den anerkendelse, som det ikke er
lykkes ham at aftvinge de middelmådige og ressentimentsfulde ’deroppe’ (168). Borgs behov for deres anerkendelse viser sig fx tydeligt i
hans behov for at gøre så meget væsen af sin åndelige overlegenhed.
Konstant kredser han herom og iscenesætter sig i rollen som naturvidenskabelig ”stora hjärna”. Rollespillet kan ses som et forsøg på at
afvæbne den andens truende blik og med suggestionens magt selv at
sætte sin identitet. Hans ydre kamp for fremskridtet og civilisationen
må desuden ses som led i hans indre kamp mod tilbagelagte udviklingstrin i sin karakter. Skønt Borg gerne fremstiller det sådan, drives
han på ingen måde af velgørende altruisme; alting drejer sig om at få
en ydre bekræftelse af sin selvbevidsthed, og for at opnå denne går
videnskabsmanden ligefrem så langt som til med luftspejlingen at
ville optræde som ”taskspelare” og ”trollkarl” (88-89 og 97).365 Det

I den forstand spejler hans livshistorie prædikantens, hvis ungdom efter Borgs
skæbnesvangre objektiverende ord også har været en lang kamp for at blive anerkendt. Da denne ikke opnås, søger han ligesom Borg ensomheden, hvor han dog i
modsætning til Borg ender med at finde et støttepunkt uden for sig i Gud og herigennem opnå en ydre forankring – akkurat som alteregoet i Strindbergs næste bog
Inferno. I I havsbandet nøjes Borg dog blot med i slutningen at flirte med Gud som et
ydre holdepunkt (herom senere). (Replikvekslingen s. 128 mellem Borg og prædikanten om Gud som hævner er i øvrigt interessant i lyset af Inferno. De synspunkter, som Borg her nedgør og spotter, kommer Strindbergs alterego til at forsvare i
Inferno).
365 Ved andre magtdemonstrationer såsom indledningssejladsen, hypnosehelbredelsen og forførelsen påfører Borg sig også et magisk guldarmbånd for at gøre sin
virkning på de små.
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fremgår således tydeligt af konteksten, at målet med at forvandle
landskabet ikke, som Borg gør det til, er at demonstrere en videnskabelig sandhed og derved udrydde Marias, moderens og fiskernes
overtro, men at få ret og opnå deres anerkendelse af ham som suveræn ”stora hjärna”. Og når Borg i indledningen kaster sig ud i den
farefulde sejlads trods sin manglende sejlerfaring, er det tydeligvis
heller ikke blot af angst for sit liv, som fortælleren med Borg hævder,
men også for at aftvinge øboerne anerkendelse og dermed afvæbne
deres spottende blikke og ord.
Kroppen, naturen og den anden skal altså alle imperialiseres af jeget.
Borgs begær efter Maria falder således altid sammen med, at han har
erobret hende, og omvendt skræmmes han til tilbagetog, når hun
truer hans selv med sin andenhed. Deres kærlighedsforhold er følgelig også præget af en bestandig kamp, hvor Borgs bedste forsvar er at
besidde blikkets magt og således tvinge Maria til at se med sine øjne
– ”smyga sin själs nät över hennes, stämma hennes strängar i samklang med sitt instrument” (82).366 Borg levner ingen plads for en
gensidig anerkendelse. For ham gælder alting
”kampen om makten att få sätta andras hjärnor i rörelse, tvinga
hoparne att tänka som jag. […] det gällde nog endast att få sin vilja igenom och hela drivkraften bakom åsikternas förfäktande
voro intresset och passionerna. Intresset, det var intet annat än
behovet, behovet av mat och kärlek, och för att vinna dessa krävdes ett visst kvantum makt” (48-49, min fremhævning).
Helt i overensstemmelse med hjernekampens herre-slave-logik udses
Maria således til ”att bli hans själs resonansbotten” (125). Men herved fremgår også, at drømmen om at have ”ankarplatsen för sin tillvaro” i sig selv er en illusion (43). Borg har behov for den andens anerkendelse eller kærlighed, som det hedder i citatet ovenfor. At Borg
ikke er ligeglad med de andres blik og anerkendelse, viser sig også i
hans konstante fokus på deres afvisning af hans velgørenhed og på
deres manglende villighed til at acceptere hans overlegenhed. Han
har tydeligvis behov for en bekræftelse heraf:
Ligesom jeget i Hjärnornas kamp forsøger Borg ligeledes at forsvare sig mod de
andres truende blikke ved nøje at observere dem og derigennem sætte ”upp deres
ekvation” (49). På afstand, som uset seer, ser han således Maria og assistenten så
skarpt ”som om han hade haft dem mellan mikroskopets objektiv och brännspegeln”, og de kan objektiveres som hhv. rovfugl og abe (149).
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”Missförhållandet mellan vad han var och vad han ansågs vara
verkade i början endast komiskt, men efter hand när fientligheten
efterträdde kölden, märkte han ett ogynnsamt inflytande på sitt
själiska befinnande. Det var som om ett åskmoln av oliknämnig
elektricitet låg över honom och irriterade hans nervfluidum, ville
förinta detsamma genom att neutralisera det. Han erfor det som
om dessa mångas tankar riktade på honom skulle äga förmågan
att så småningom draga ner honom, trycka på hans opinion om
sitt eget värde, så att den stund skulle komma, då han icke längre
kunde tro på sig själv och sin andliga överlägsenhet, utan slutligen deras åsikt, att han var idioten och de de sunda, måste gripa
hans hjärna och tvinga honom instämma i deras mening” (55).
Også scenen med den mislykkede luftspejling viser den andens bliks
magt. Her kommer Borg ikke som beregnet til at fremstå som naturbeherskende naturvidenskabsmand, men som en ”mäktig ande” eller
som en Jesus-skikkelse, der gør mirakler (116): ”Den roll, som kastades på intendenten, började nu plåga honom”, og han bliver ”rädd
såsom inför en naturkraft han frambesvurit, men icke kunde tygla”
(117). I sin iver efter at komme ud af den falske stilling, som han ikke mener at kunne forklare sig ud af, giver han ordet til den netop
ankomne prædikant, som dog ikke hjælper ham ud af den penible
situation, men tværtimod udnytter situationen til at læse op fra Johannes Åbenbaringen om Guds vrede:
”Intendenten som straxt märkt vilken farlig vändning saken tagit,
hade ryckt sin trolovade med halvt våld från det farliga grannskapet, fått henne ner till stranden, och ville genom att ställa henne på den rätta synpunkten visa att det icke var någon måne som
fallit från himmelen, utan endast det italienska landskap han lovat styra till på hennes födelsedag. Men nu var det för sent. Flickans inre öga hade redan sett synen i dess första gestalt och predikantens upphetsande uttolkning etsade in den första synvillan.
Han hade lekt med naturandarne, frambesvurit en fiende till att
hjälpa sig som han trodde och då hade alla gått över till fienden
så att han nu stod ensam” (118).
Prædikantens ord cementerer således øboernes og Marias billede af
Borg som en mægtig og ildevarslende ånd frem for den oplyste naturvidenskabsmand, han med luftspejlingen ønskede at komme til at
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fremstå som. Og billedet af den levende kultur bliver et billede på
død og vanvid.
Som vi allerede har været inde på, viser identitetens relationalitet sig
også i Borgs behov for at spejle sig i noget andet for at afstive sin labile identitet. Omgivet af øboernes ”fullt utbruten fiendskap” genopretter Borg således også et sted troen på egen styrke ved at spejle sig i
en ankommen kanonbåds maskuline potens (53 og 55f.). Selvfølelsen
er dog, som Hegel også påpeger, yderst skrøbelig uden intersubjektiv anerkendelse. Da han således hører fiskerne bagtale ham, mens
han betragter krigsskibet, truer et nyt dialektisk omslag straks: ”Åhöraren försökte göra sig döv och likgiltig som eljes, men orden beto i
honom, smutsade honom, sårade honom mot hans vilja. Gamla tvivel om fadrens rättrådighet började väckas, tvivel om eget värde att
vakna” (57). Da krigsskibet forlader skærene føler han derfor også
”en känsla av saknad och uro”; han ”kände det som om han förlorat
ett stöd och som om hatet slöta sig omkring honom likt en säck” (58).
Det er dog ikke blot de positive spejlinger i krigsskibet, rønnen, solbærbuskene, de videnskabelige bøger, lydbøjen, Prometheus, Herkules etc., der demonstrerer identitetens relationalitet og dermed illusionen i idéen om ”stora hjärnans” selvberoenhed, men i lige så høj
grad Borgs behov for negative spejlbilleder. Som det er fremgået, er
han nærmest monomanisk optaget af at afgrænse sig i forhold til både de uciviliserede og efterblevne små under ham og de uduelige og
ressentimentsfyldte over ham.
Den grundlæggende trussel mod Borgs frihed er altså, at selvet i
kraft af anerkendelsesbehovet er fastlænket til den anden. Et blik fra
Maria kan enten give ham styrke ved at bekræfte ham (67) eller tage
al styrke fra ham (71). Forholdet til Maria får ham derfor også til at
føle sig ”fastlödd vid det lilla banala livet”: ”trådar hade spunnits om
hans själ, hänsyn började binda hans tankar, och fruktan och fegheten att hysa andra tänkesätt än dem hans vänner hyste, slogo sina
klor i ham” (78). Forlovelsen giver ham følelsen af at blive ”satt i rörelse av en kraft utifrån” (80), af ”att han icke ägde sig längre, icke
behärskade ett par kvadratmeter, på vilka han kunde stänga sig inne
för att undvika beröring med själar som likt musslor på valens hud
slogo sig fast för att slutligen med sin tyngd hindra hans fart” (130).
Selvets sammenvævethed med den anden viser sig også i forholdet
mellem Borg og prædikanten. Borgs spottende ord har haft en de-
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terminerende virkning for hele prædikantens skæbne. Prædikantens
objektiverede blik truer dog nu med at slå om og selv blive objektiverende og truende:
”Hans hjärna hade för tjugofem år sedan utslungat ett för honom
betydelselöst ord; ordet hade inträngt genom ett öra och satt en
hjärna i så stark rörelse att den dallrade ännu, efter att ha givit
riktningen åt en människas hela liv. Och vem visste om icke denna innervationsström ånyo förstärkts genom beröring och friktion, så att den om igen med förstärkta krafter skulle urladda sig
och bringa andra motkrafter i rörelse, åstadkomma skakningar
och förstörelse i andras liv!
Nu när predikantens båt sköt fram om udden och höll
ner på Österskären, fick intendenten en sådan bestämd känsla av
att där satt en fiende som tågade ner på hans positioner, att han
reste sig, för att gå till sin båt, fara hem och sätta sig i försvarstillstånd” (129)
Allerede Borgs navn ligesom også hans beundrede fars titel som
fæstningsmajor giver da også et praj om den skrøbelige identitet,
som konstant må forsvares mod de ydre angreb. Som tidligere påpeget beskrives hans arbejdsværelse, hvor han ofte søger tilflugt for at
befris for de andres indflydelse, sigende nok også som en veludrustet
generals ”högkvarter”, hvorfra han kan ”lägga planer till kampanjen” (28). Kun gennem bygningen af forsvarsværker kan han bevare
følelsen af at være en uberoende guddommelig for-sig-væren.367

Helt i tråd med romanens socialantropologi er også sproget, herunder dialogens
anførelsesord, fyldt med krigsmetaforik. Eksemplerne er utallige: ”hon vunnit ett
slag på honom” (72); ”i ett ögonblick hade han sett vilken stormakt han skulle få
till bundsförvant” (77); ”nu skulle han ingå förbund med dessa mot sig själv […],
hyckla deltagande för arvfienden, bestå krigskassan åt motstandarna ” (78); ”avskära återtåget” (125); ”fara hem och sätta sig i försvarstillstånd” (129); ”- Nej, jag
ser det! Invände intendenten med avsikt att nalkas själva minan, med risk av en
explosion” (131); ”kastade åt sidan och sökte ett nytt hugg åt hans förmenta dumhet” (139) ”han övergivit ett omöjligt försvar och gått över till anfall” (144); ”ställde
sig i sitt fönster för att se huru skottet skulle ta” (154); ”gestikulerande med armarne som om hon ville försvara sig mot förebråelser vilka slungades emot henne”
(154); ”- Det var således osanning, hela historien, kastade hon åt sidan för att icke
träffas av skymfen” (157); ”lyckats operera sin själ från det skottsår han erhållit
under kärleksleken” (167); ”Först flög karlen baklänges två steg som om han ville
strypa sin motståndare, vilken dock avväpnade honom genom att kasta en blick på
flickan” (175) etc.
367
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Kærlighedens sadomasochistiske logik
I det følgende vil jeg gå lidt nærmere ind på kærlighedskampen mellem Borg og Maria, som er den intersubjektive relation romanen gør
mest ud af. Jeg skal betragte kærlighedskampen i lyset af Sartres
kærlighedsanalyse i kapitlet ”Concrete Relations With Others”. Borg
oscillerer nemlig mellem kærlighedens og sadismens attitude i sit
forsøg på at komme overens med den truende anden, som Maria er
den primære repræsentant for i I havsbandet.
Borgs endegyldige fald ned i socialitetens inferno sker da også i mødet med Maria, hvilke understreges gennem en række ildevarslende
mytologiske allusioner. Beskrivelsen af mødet har således klare allusioner til både syndefaldsmyten368 og sirenerne, der med deres sang
lokker de sejlende i døden (64).369 Ved beskrivelsen af Maria og morens hjem, som følger umiddelbart efter mødet, hører vi desuden, at
der over sengen hænger litografier af Samson og Delila og af Josef og
Potifars hustru (68). Og da forlovelsen cementeres ved hengivelsen
til hinanden i slutningen af kapitel syv er naturbeskrivelsen præget
af ildevarslende tegn: Ude fra grundene høres sælernes råb ”som
från skeppsbrutna” og på odden står stendyssen med korset til minde om skibsbrudne og druknende (111). Endelig ser de som et varsel
om Marias utroskab med assistenten, Vestmans utro kone liste sig
bort med svogeren.
Faldet fra den ophøjede og selvberoende position sker da også kort
efter mødet, nemlig i scenen, hvor Maria bønfalder Borg om ikke at
melde fiskekonerne, da de ikke vil tilbagelevere de konfiskerede fiskenet, som de har tilbageerobret ved indbrud. Scenen er endnu et
eksempel på magten i den andens blik og ord. Over for Marias bønfaldende blikke og ord kan Borg ikke holde stand.370 Han ønsker
nemlig ikke i den elskedes øjne at objektiveres som hård og ubarmDa Borg i sin ensomhed på et øde skær forstyrres af et host, associerer han straks
til en ”äggplundrare”, hvis stemme virker ”dragande” og ”inbjudande”(63-64). Og
han finder hende i et paradisisk skønt landskab bag en stenmur og under rønner –
senere siges det, at det var æbletræer (84).
369 Det er på en sejltur rundt på skærene, at Borg ”omotståndligt” drages af Marias
”vacra röst”, der udsender ”en rad klingande tonar utan annan mening än att
svartsjukt avleda uppmärksamheten från något verligt, som ville tränga sig emellan, en lystringssignal, en lockton!” (64).
370 Borgs sårbarhed over for hendes ”brinnande blickar” og bønfaldende ord ses
også side 108.
368
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hjertig. I virkeligheden gør Borg dog blot sin pligt og håndhæver loven og burde derfor være trygt forvisset om såvel sin retfærdighed
som godgørenhed i det lange løb. Scenen demonstrerer således endnu engang, at Borgs selvbillede har brug for den andens anerkendelse for at have gyldighed, om så denne anerkendelse skal komme fra
en i Borgs øjne sentimental og småhysterisk kvinde, der lige så lidt
som øboernes småhjerner kan gennemskue sagernes rette sammenhæng. Men ikke blot Marias blik har betydning. Det understreges
også, at et af de problemer, hans eftergivenhed har skabt, er, at hans
anseelse og myndighed ”inför folkhopen” nu er undergravet (72).
Dette er naturligvis et praktisk problem, men i betragtning af, hvor
meget de andres syn på ham betyder for hans selvbevidsthed, er det
klart, at anerkendelsens identitetsproblematik også spiller en rolle.
Situationen har altså bragt Borg i klemme mellem to uforenelige
blikke og ved at give efter for det ene blik, bliver han offer for det
andet. Men her ender miseren ikke. Ligesom de intersubjektive forhold generelt tænker Borg nemlig også kærlighedsforholdet inden
for herre-slave-paradigmet, og Borg rammes derfor også straks af
frygten for, at hans eftergivenhed skal have givet hende troen på, at
hun står over ham.371 Af et tilbageblik til hans tidligere kærlighedsforhold fremgår det også tydeligt, at han i kærligheden søger en ensidig anerkendelse af sin frihed:
”Han ville bli älskad av en kvinna vilken skulle se upp till honom
som den starkare, han ville bli tillbedd, icke tillbedja, han ville
vara grundstammen på vilken det svaga skottet skulle okuleras,
men han var född i en period full av andliga farsoter, då kvinnokönet härjades av epidemisk storhetsmani framkallad av urartade
sjuka män, och av politiska småheter som behövde massor till voteringarne. Därför hade han fått gå ensam. Väl visste han att i kärleken mannen måste ge, måste låta narra sig, och att det enda sättet att nalkas en kvinna var på alla fyra. Och han hade krupit tidtals, och så länge han kröp, hade allt gått väl, men när han slutligen rätat ut sig, så tog det slut, alltid med en mängd tillvitelser,

Borg er monomanisk optaget af den intersubjektive magtbalance. Hellere end at
spille barnet, som er under moderen, vil han spille dæmonrollen, fordi den elskedes rolle som frelser ikke som moderrollen gør hende til den absolut overlegne,
men blot til mellemled mellem to lige stærke magter (90-91)!
371
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att han varit falsk, att han hycklat undergivenhet, att han aldrig
älskat.” (72-73).372
Vi kan i citatet genkende Sartres beskrivelse af kærlighedens selvmodsigelse, idet Borg blot vil elskes, men ikke selv stilles over for et
krav om at elske. Ligeledes ser vi i sidste del af citatet et eksempel
på, hvordan kærlighedsattituden lynhurtigt kan slå om i en sadistisk
attitude. I sidste ende vil Borg nemlig ikke indrømme den gensidige
anerkendelse nogen plads, men forklarer enhver lighedsstræben som
resultatet af en åndelig og politisk pest. Ligesom Hegels herre indser
han ikke den indre nødvendighed af en gensidig og frivillig anerkendelse.
Mødet med Maria og den kærlighed, hun har vakt, synes dog igen at
fremtvinge bevidstheden om nødvendigheden af kærlighedens paradoksale dobbeltbevægelse: ”Men nu stod han likafullt där igen inför dilemmat: assimilera en kvinna genom att låta sig assimileras”
(73). Som den elskende hos Sartre erkender han, at ”hennes väsen
endast kunde lödas vid hans, icke hopsmältas, om ej han först uppgivit motståndet och överlämnat sig helt och fullt” (112). Erkendelsen
forsøges dog omgået. Borg forsøger således at dele sin personlighed i
to: En, der udadtil spiller elskerens forførende rolle og underkaster
sig i et forsøg på at vinde hende, og en anden, der indadtil lever ”för
sig själv” (79). Eller som det apropos Sartres blikmetaforik udtrykkes:
”sova med ena ögat och hålla det andra öppet” (ibid.). Således gør
han sig på den ene side til passivt objekt for hendes ordstrøm, mens
han på den anden side i det skjulte vil ”nysta på det gamla trasslet
och begagna det som bobiner vilka endast skulle tjäna till underlag
för nytt garn spunnet ut från hans rika slända” (82). Som hos Sartre
er subjektets krav på frihed og autonomi absolut og kærlighedens
nye højere enhed af selv og anden, for-sig og i-sig, må i sidste ende
afvises:
”Han åtrådde en intim fullständig förening till kropp och själ, där
han som den starkare syran skulle neutralisera den passiva basen,
men utan att som i kemien bilda en ny indifferent kropp, utan
tvärtom lämna ett överskott av fri syra som alltid skulle ge före-

Som det fremgår senere, er det dog ikke kun kvindens kærlighed, der ophører,
når han rejser sig op, men også Borgs, der gør, når Maria ’retter sig op og bider fra
sig’ (156-157).
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ningen dess karaktär och ligga i beredskap att neutralisera varje
frigöringsförsök av underlaget” (73-74)
Kærlighedens assimilation af den anden skal altså være asymmetrisk
som i herre-slave-forholdet, og kærligheden udarter derfor nemt til
sadomasochistiske magt- og anerkendelseskampe (fx 102ff. og 155ff.).
Som vi så i Sartre-kapitlet, ligger dette allerede latent i kærlighedsattitudens ambivalens, hvor man på den ene side ønsker den elskedes
frihed, men på den anden side også ønsker kontrol over den. Samme
ambivalens finder vi i Borgs forhold til kærligheden. Hans drøm har
altid været ”att han skulle väcka en kvinnas kärlek i den grad att hon
skulle komma tiggande, krypande till honom, sägande: jag älskar
dig! värdigas älska mig!” (109). Men da det rent faktisk sker, trækker
han sig tilbage. Som hos Sartre indser Borg netop kærlighedens umulighed, når den elskede pludselig selv gør krav på at blive elsket.
Borgs egen forklaring på sin reaktion er, at vanen og den hævdvundne praksis om i kærligheden at ville hæve kvinden over sig
endnu sidder i ham; han ønsker ikke at se den elskedes frihed degraderet (109). Af det forudgående handlingsforløb fremgår det dog, at
forklaringen nok snarere er, at hun har udvist for stor frihed ved at
optræde som den aktive part i forførelsen. Borg ønsker nemlig fuld
kontrol i kærligheden (107). Han vil helst både være ”den väljande
och den angripande” og ”tycker inte om att bli förförd” (108). Når
Maria retter sine ”brinnande blickar” og bønfaldende ord mod ham,
føler han det derfor som ”en ung flicka skulle känna då hon stod under inflytande av en förförares eldiga angrepp”, og der rejser sig i
ham ”en känsla av kränkt blygsamhet, sårad manlighet” (ibid.).
Da Borg oven på denne episode indser kærlighedens umulighed,
beslutter han sig for omgående ”att bryta detta förhållande som hotade att inkräkta på hela hans själsliv och i tid klippa av förbindelsen
med en kvinna som så tydligt visat att det endast var hans kropp hon
åtrådde under det hon utspydde hans själ den han ville gjuta in i
denna livlösa köttbild” (108). Også i dette citat er ligheden med Sartres beskrivelse af kærlighedskampen udtalt. Hun afviser at være
passivt ’kød’ for hans sadistiske blik og forsøger i stedet med sit blik
at reducere hans frie bevidsthed til en objektiveret krop, som hun
kan tage i besiddelse. Som hos Sartre kan to bevidstheder heller ikke
hos Strindberg forenes i kærligheden. Kærlighedens logik er i sidste
ende sadomasochistisk. Som fortælleren med Borg udtrykker det:
”hans kärlek hade just börjat och tagit eld när han i hennes bedjande
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blickar sett henne skåda upp till honom, och den kärleken hade gått,
när hon kom med dumhetens segerleende efter att ha trampat ner
vad han velat dana till hennes och mångas lycka” (133). Som det ses,
er attituderne yderst ustabile og slår konstant om i hinanden. Da hun
således straks efter ovenforomtalte sammenstød opsøger ham, lægger sit hoved i hans skød og tiggende beder om hans kærlighed,
uden hvilken, hun hævder, hendes liv ingen værdi har
”vaknade hos honom hela mannaålderns oerhörda kärleksträngtan. Men när han såg kvinnan för sina fötter väcktes även mannens nedärvda riddarkänsla som i sin maka ville se härskarinnan
icke slavinnan, och han reste sig, lyfte upp henne, lade sin arm
om hennes liv och tryckte henne till sig.
- Vid min sida, Maria, icke vid mina fötter, sade han!
Du älskar mig, ty du visste att jag älskade dig, och nu är du min,
för livet. Och du kommer aldrig levande ur mina händer, hör du!
för hela det långa livet. Och nu sätter jag dig på min tron, och ger
dig makten över mig och mitt, mitt namn och min egendom, min
ära och min gärning, men glömmer du att det är jag som förlänat
dig makten, och missbrukar du den eller överlåter den, så störtar
jag dig som en tyrann så djupt att du aldrig skall se solen lysa
mer! Men det kan du inte, ty du älskar mig, icke sant du älskar
mig!
Han hade satt henne ner i bergstolen, böjt knä och
lagt sitt huvud i hennes sköte.
- Jag lägger mitt huvud i dina knän, fortfor han, men
klipp icke mitt hår medan jag sover vid din barm, låt mig lyfta
dig, men drag icke ner mig, bliv bättre än jag, ty det kan du, då
jag skyddar dig för beröringen med världens smuts och elände,
som jag skall ta uti, adla dig med de stora egenskaper som jag
saknar så bliva vi tillsammans ett fullkomligt helt
- Du barn, sade hon, törs du icke kyssas, när ingen
ser det!
Då sprang han upp, grep henne om nacken och kysste henne på strupen upprepade gånger tills hon lösgjorde sig och
med ett skratt ställde sig upprätt framför honom.
- Du är ju en riktig liten vilde, bannade hon.
- Vilden finns där, akta dig! svarade han” (110-111).
Betingelsen for kærligheden er altså, som vi også så i Sartres analyse,
at den elskede giver afkald på det fremmedgørende objektiverende
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blik og i stedet gør den elskende til sit privilegerede objekt. Samtidig
med at han løfter hende op over sig, skal hun således se op til ham
som den, der har givet hende magten (92). Sker det ikke truer kærligheden straks med at slå om i sadistisk vold. Denne logik ses overalt (jf. også 156).
Som hos Sartre hviler kærligheden også hos Strindberg på en illusion, og der skal ikke meget til at bryde illusionen. En enkel replik,
som røber et forskelligt syn på tingene, er nok til at vække elskeren
”ur förtrollningen”, fra ”ruset som förblindade” (112 og 156). Dagen
efter Borg og Marias forening konstaterer den veludhvilede Borg da
også nøgternt, at troen på en kærlighed med åbne øjne er en illusion,
for at vinde en kvinde med oprigtighed er umuligt (114). Som han
senere indser, afhænger kærligheden nemlig
”av hans underkastelse eller åtminstone erkännande av hennes
överlägsenhet och det vore ju att bygga ett liv på en nödlögn som
skulle gro, växa och kanske kväva alla möjligheter till ett ärligt
samliv. Däri låg just den djupaste orsaken till alla äktenskaps relativa olycka att mannen gick in i föreningen med en ibland uppsåtlig lögn, oftast rov för en hallucination, då han diktade in sitt
jag i den varelse han ville assimilera” (133).
Denne indsigt får Borg til per brev at bryde forlovelsen, og straks
overvældes han af en enorm frihedsfølelse (134). Der skal dog ikke
mere til end et bank på døren, før han føler, at det ”röck till i hans
kropp som om några förtöjningar ännu hållit honom”, og han må
nedtrykt konstatere ”att det icke var slut, utan att det måste börjas
omigen” (134). Altså er han tilbage i kærlighedens og blikkenes infernalske cirkel. Borg overvejer godt nok først ikke at åbne døren,
men ”fruktan att anses feg” får ham alligevel til at åbne. Og da han
møder Marias mors ”vänliga, kloka ögon, då hon med ett gott leende
och en skalkaktig skakning på huvudet trädde in” (134), og da hun i
sin tale benytter det fortrolige ”vi”, får hun ham straks til ”att nedlägga sin vilja till personlig frihet” og ”påtage bojorna” (136). Frigørelseskampen optages dog hurtigt igen.
Borg oscillerer således mellem kærlighedens og sadismens attitude.
Hans væmmelse ved det kropslige og affektive forhindrer ham i at
forsøge at indtage det seksuelle begærs attitude. Hans attitude er i
udpræget grad begærets perverterede variant sadismen, hvor gensi-
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digheden erstattes af frihedens instrumentelle tilegnelse, og subjektet
altså bevarer sin fulde frihed.373 Ligesom Hegels herre, der i sin guddommelige frihed ikke ønsker berøring med det materielle og derfor
ser slaven som sit medium til det materielle, således vil Borg gøre
Maria til et medium til de små og dermed til et objekt for hans sadistiske friheds- og anerkendelsesprojekt:
”han insåg i ett ögonblick att han genom detta medium kunde
fortplanta sina idéer och planer ner till hopen, genom denna ledning röra massorna, påtvinga dem sina välgärningar, göra dem
till sina vasaller, att han kunde sedan sitta och le som en Gud åt
deras dårskap när de trodde sig ha skapat sin egen lycka själva
och endast gingo dräktiga med hans tankar, hans planer […] Det
skulle bli hans stora, starka njutning att sitta obemärkt, ansedd
som en dåre och leda dessa människors öden” (75).
Som vi har set, slår attitudens optimisme dog hurtigt om i følelsen af
gennem hende at være ”fastlödd vid det lille banala livet” (78). Men
begæret efter den ophævede guddommelige position forbliver. Han
beruser sig således flere steder i drømmen om at spille Gud, der suverænt skaber Maria i sit billede: ”Här återstod endast att plocka ut
ur benhögen det som passade till att sätta ihop ett skelett, vilket han
Når det kropslige begær eller den anden truer Borgs frihed, flygter han ofte til
en udhuling i en klippe, som er beskyttet mod vinden og opvarmet af solen, kryber
i fosterstilling og slukker for bevidstheden (86, 109, 124 og 149). Også denne trang
kan forklares i lyset af Sartres teori. I slutningen af L’être el le néant analyserer Sartre hullets betydning (Sartre 1992, s. 780ff.). Hullet repræsenterer ifølge Sartre et
’intet’ – ’et tomt billede af mig selv’ – som appellerer til mig om at fylde det med
mit ’kød’, dvs. til at lade væren sejre over intet. Ved at kravle ind i et hul ’ofrer’
subjektet sin ufunderede frihed (’sin subjektive krop’) for gennem ’kroppen som
kød’ at skabe en parmenidesk værensfylde. Vi har m.a.o. at gøre med det ifølge
Sartre fundamentale menneskelige begær efter at overvinde bevidsthedens intethed og komme til at eksistere i verden som en i-sig-for-sig-væren. Selv om Sartre
understreger hullets præseksuelle og ontologiske betydning, synes der dog unægtelig at være noget specielt maskulint over dette ontologiske begær efter at fylde
huller med mit kød. Hullets tilknytning til det kvindelige kønsorgan ender da også
med at blive eksplicit, selvom Sartre stadig insisterer på, at kønnets betydning er
afledt af hullets ontologiske mening (ibid., s. 782). Begæret efter at udfylde huller
kan derfor også ses som den mandige bevidstheds forsøg på at overvinde den
kvindelige gådefulde og truende andenhed. Borg beskriver netop også kvinden
som et tomt kar, som manden skal fylde. Når Borg altså kravler ind i en klippehule, og som et foster i livmoderen opnår en symbiotisk værensfylde, kan det tolkes
som et forsøg på at overvinde (eller flygte fra) dels sin adskillende (negerende)
frihed og dels Marias truende andethed.
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sedan skulle fylla på med levande kött och inblåsa sin anda i” (87 – jf.
desuden 108).374 Hvad Borg begærer, er altså dybest set herre-slavedialektikkens monologiske selvbekræftelse, der forklæder sig som
dialogicitet:
”Mellan den unge mannen och den unga kvinnan hade redan
kontakt uppstått, och hon syntes njuta av att få mottaga; och han
som så länge väntat på att få giva, kände sina krafter växa när det
så länge samlade överskottet fick avlopp. […] Och under det han
talade, syntes det honom som om han fick något gott och starkt
tillbaka, som om han hörde nya tankar, nya synpunkter ljuda
ifrån dessa läppar som stodo halvöppna, icke som om de sväljde
vad han räckte fram, utan som om de själva talade; och när dessa
två stora troskyldiga ögon sågo beundrande och förvånade upp
mot honom, trodde han allt vad han sade vara sant, och han kände med en stigande aktning för sig själv nya krafter väckas och
gamla växa i styrka och ihållighet” (66-67).
Men den anerkendelse, der ikke i egentlig forstand kommer fra den
anden, men aftvinges den anden kan, som romanen tydeligt viser,
ikke sikre identiteten. Den anden vil altid udgøre en potentiel trussel.
Den objektiverede frihed kan pludselig selv blive objektiverende og
således afsløre sadistens eller den monologiske bevidstheds hallucination.
At Borgs kærlighedsforhold til Maria i sidste ende må betragtes som
en anerkendelseskamp, bekræftes af scenen, hvor Borg efter definitivt at have brudt forlovelsen gør en afskedsvisit hos Maria udrustet
med det magiske armbånd og sin ordensbehængte doktorkjole (155f).
Det nævnes således, at årsagen til besøget dels er, at han ikke vil anses for fej ved ikke personligt at konfrontere sig med hende, dels at
han vil afprøve sin bevidstheds herredømme over sine dyriske følelser (155). Af konteksten fremgår det imidlertid, at dette ikke er de
eneste drivkræfter. Den primære drivkraft, der ligesom de to øvrige
uden videre lader sig forbinde med den hegelske anerkendelsesDen Okände i Till Damaskus I har samme skaberdrift i forhold til Damen, som
han vil gøre til sin ved selv at navngive og forme hende efter sit sind (SV 39, 84-85).
Og ligesom i I havsbandet opstår kamp, når Damen sætter sig til modværge og insisterer på sin egen identitet. I første del af Till Damaskus I har den Okände i det hele
taget ligesom Borg storhedsvanvid – en tilbøjelighed til at gøre sig til et overmenneske, der erstatter Gud (ibid., 65).
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kamp, er tydeligvis, at Borg begærer æresoprejsning for hendes utroskab med assistenten (149f. og 160). Ved at posere for hende i sit festtøj med de mange ordener ønsker han således for det første at vække
hendes anger og jalousi og derigennem indirekte aftvinge hende anerkendelsen af, at han er sin konkurrent overlegen. (Borg beslutter
sig først for at aflægge hende visit, efter han har iagttaget Marias fascination af den festudsmykkede korvet). For det andet vil han ved
at forføre hende sikre sig, at han ”kunna gå lugn vidare i medvetandet om att han icke var den av naturen vanlottade som blivit undanstucken i kärlekskampen” (150). Kærlighedens ærbødige og
bundne elsker slår over i sadistens ”ohejdat begär” efter at optræde
som fri elsker, der ejer den elskede uden at skulle binde sig til hende
i ægteskabet (ibid.). Forførelsen skal kort sagt munde ud i herreslave-forholdets asymmetriske og ikke-reciprokke bekræftelse af
hans overlegenhed og frihed. Men som alle andre steder er positionerne heller ikke i denne scene stabile. Da hun ved hans ankomst
sidder med sytøj og et udtryk af sønderknusthed, anger og ydmyghed, slår hans følelser straks om, og han gribes af et begær efter at
løfte hende op (156). Attituden slår dog igen om i sadisme, så snart
hun igen viser klør. Helt i overensstemmelse med anerkendelsens
logik, er den tilfredsstillelse og ligevægt, Borg føler efter den vellykkede forførelse, hvor hun helt underkastede sig hans vilje, imidlertid
kortvarig. Begæret efter kærlighedens frivillige og genuine anerkendelse vågner allerede, da han få dage senere i sin brevkasse ser et
brev fra Maria. Hans behov for hendes anerkendende kærlighed er
ligefrem så stor, at han brænder det ulæst af frygt for at blive berøvet
det sidste håb herom (162-63). Hele episoden bekræfter således den
hegelske indsigt, at den anerkendelse, man aftvinger den anden, intet
er værd, fordi den ikke kommer fra en fri og derfor heller ikke i
egentlig forstand fra anden.

Den dialogiske bevidstheds undergang i ensomheden
Som vi har set, er Borgs frihedslængsel radikal. Selv i samværet med
ellers ligesindede og dannede mennesker på korvetten Loke føler
han tilpasningsdriftens magt. Samværet med den anden får ham til
at ”blygas inför sig själv” pga. misforholdet mellem hans væren-forsig og hans væren-for-anden (161). Samværet sliber hans kanter, således at han som ædelstenen vinder i udseende, men taber i karat.
Hvis han vil undgå at synke, indser han derfor, at han må isolere sig.
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For ifølge Borg kan det individ, der stræber ”till rikare utveckling
över de andra, endast växa i ödemarken” (161). Han beslutter sig
derfor for at blive på øen og isolere sig. Ensomhedens frihed for tryk
og for andres suggestioner virker i første omgang på ham ”som ett
ångbad” (ibid.). Men som Sartre påpeger, er flugten fra den anden
illusorisk, for har man først en gang erfaret at ’blive set’, vil muligheden for at blive set altid potentielt være til stede. Dette bekræftes af
det ovennævnte brev, der ankommer fra Maria. Brevet får ham til at
føle, at ”hon fanns i rummet, och hennes andes attraktionskraft låg
laddad under det vita kuvertet”, han ”hörde hennes viskningar,
kände hennes ögon glöda i skymningen” (162-63). Han fortryder derfor, at han ikke blot skræmte rivalen bort, således at han ”på tu man
hand” kunne have bundet hende til sig (163). Umuligheden af at
flygte fra de andres blikke ses også i den forfølgelsesmani, isoleringen hurtigt udløser hos Borg. Han mindes pludselig ord, som prædikanten og Maria tidligere har ytret, og overbeviser sig om, at der er
en hemmelighed i hans liv, som alle undtagen han selv kender (168).
Og prædikantens opførsel under tågen ser han nu pludselig som
”planlagt spioneri, underhållet av några som ville förfölja honom”
(ibid.).375
Den manglende anerkendelse fra Maria, fra dem ”däroppe”, der betragter ham ”som en sjuk” pga. hans vilde videnskabelige idéer, og
fra fiskerne, der har tjent godt på hans nye fiskerimetode, men som
ifølge en samtale, han overhører, forsøger at fremstille ham som enten dåre eller forbryder (164), opløser gradvist hans identitet og driver ham ud i vanviddet. At Borgs vanvid er intimt forbundet med de
andres manglende anerkendelse fremgår eksplicit: ”ni, pöbel, stjäl
heldre än ni tar en gåva, därför att ni äro för lumpna för att vilja säga
tack. Och därför sätter ni era välgörare på dårhuset och era adelsmän
på schavotten” (176). Inden det når så vidt afprøves dog en række
nødplanker. Bl.a. tager han kontakt med Vestman, som han føler en
vis sympati for, fordi han kan spejle sig i ham som bedraget ægtemand, og forsøger gennem ham at opnå den eftertragtede anerkendelse: ”när han fått tala för ett mänskligt öra som resonansbotten,
utan att bli avbruten, utan att få en fråga, föreföll det honom som om
han haft en begripande åhörare för sig” (171). Som det ses, er der dog
tale om herre-slave-forholdets ikke-reciprokke anerkendelsesforhold.
Samme paranoide blik udløser isoleringen også i både En dåres försvarstal og
Inferno. I Ensam lægges vægten derimod i højere grad på isoleringens positive og
produktive sider.
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Illusionen om den andens anerkendelse er derfor også kortvarig.
Borg konfronteres hurtigt med sin monologiserende herrebevidsthed: ”Han hade talat mot en mur och tagit sitt eko för den andras
röst!” (172).
Kort efter denne episode følger først i et folkeligt ugeblad en ”ärerörig uppsats om fiskeri-intendenter som ingenting begrip men tro sig
ha allt att lära bort”, hvorefter Landbrugsakademiet anmoder ham
om mere fuldstændige rapporter (ibid.). Dette får ham til at søge afsked ”och utan den lilla stöd som hans ämbetsställning givit honom,
fick han snart erfara huru vildarne, som erfarit att han ’blivit avskedad’, började fullkomligt utrotningskrig mot honom” (173). Udstødt
af samfundet føler han sig som en fredsløs syndebuk og drømmer, at
han er ”en lössliten ljudboj som drev och drev för att söka en strand
att kastas upp på. Och i sömnen hade han omedvetet sökt stöd mot
sängbrädan för att känna beröring med något föremål om också
dött”(173). Næste synkende nødplanke, han afprøver, er erindringen
om moderen kropsliggjort i Ömans tjenestepige, der frelser ham fra
børnenes stening (174). Herefter følger Borgs desperate forsøg på at
skabe en homunculus og via denne ”genväg” opnå en ydre ekspression uden om den anden. Da homunculusen dør, betragter han det
sigende nok som ”ett av döden brustet öga” (177). En varig anerkendelse og stabilisering af identiteten kan ikke gå uden om den anden:
”När han vaknade till besinning kände han en stark och varm
hand hålla om hans högra hand, och han erinrade sig ha drömt
huru han varit ett strandat fartyg som kastats på vågorna mellan
luft och vatten, tills han slutligen kände ankarkättingens ryckning
och erfor ett lugn som om förbindelsen med fasta jorden återknutits. Utan att se upp tryckte han den fasta handen för att känna
beröring med ett levande väsen, och han inbillade sig att han
märkte huru kraft överflyttades på honom genom den svagare
nervströmmens anknytning vid den starkare.
- Hur är det med honom? hörde han predikantens stämma
ovanför sitt huvud.
- Om du vore en kvinna, i stället, skulle jag åter leva, ty kvinnan
är mannens rötter i jorden, svarade den sjuke, duande för första gången sin gamle kamrat.
- Prisa din lycka att du förlorade den murkna roten!
- Utan rot kunna vi icke växa och blomma!” (177)

I havsbandet
377
_____________________________________________________________
Da Borg imidlertid får at vide, at Maria er blevet forlovet med assistenten, bliver erstatningen at få prædikanten til først at fortælle
eventyret om Tommeliden, som Borg tydeligvis kan spejle sig i og
derfor opnå en vis ydre forankring gennem, og derefter læse Fader
Vor. Han søger altså nu i Gud ”Arkimedes önskade fasta punkt utanför”, som han tidligere søgte i sig selv (178 og 43). Religionen opfatter
han som ”den etern, som måste uppfinnas för att tomrummet skall
kunna fyllas” (179). Vi ser her Borgs febrilske forsøg på via ’ond tro’
at flygte fra sin frihed, fra ”stora hjärnans” intethed, som fylder ham
med ”Horror vacui” (179). Også hans efterfølgende omsorg for dukkerne kan anskues som et forsøg på afskrive sin ufunderede for-sigværen og helt hengive sig en næstekærlig væren-for-anden.
Som det fremgår er identiteten i slutkapitlet vaklende, og behovet for
en identifikationsfigur er stor. Fra den med djævelen allierede videnskabsmand Faust slår identifikationen i samtalen med prædikanten
pludselig over til Jesus, som omgikkes toldere og ludere, for straks
igen spottende at afvises (179).376 Identifikationen med Jesus trænger
sig dog igen på, da Borg dagen før juleaften begiver sig ud i naturen.
For hans allegoriske blik vækker det forliste skib associationer til den
lidende Kristus på korset.377 Og på pynten åbenbarer et kors sig for
ham, hvorefter dukkerne i vandet fremtræder som små børn, der
bedende kigger op mod himlen og giver tegn til, at han skal bjerge
dem. Hans omsorg for dem er da også fyldt med selvopofrelse og
næstekærlighed. Det er hjertet og ikke hjernen, der nu styrer hans
handling. Som Østerud påpeger, kan man her ane konturerne af et
identitetsskifte via en ny ”ledstjärna” (182 og Østerud 2002). Andre
tegn peger i samme retning, viser Østerud. For at varme dukkerne
vælger han således at afbrænde en af sine boghylder, som er indbegrebet af hans gamle univers, og som vi så, han i starten af bogen som
en selvbestaltet Gud blæste ”en levande anda i” (27). Det strandede
skib er også tydeligvis en parallel til det tidligere krigsskib, ”det lilla
flytande och kringflutna samhället”, som med dets hierarki og maskuline potens da stod som en social utopi for Borg (57). Parallellen
markeres næsten eksplicit, når det umiddelbart før, Borg ser skibet,
siges, at han om natten ”trott sig höra kanonskott och rop av mänVestmand er tolder, og prædikanten har lige fortalt, at Maria er luder.
”Och nu såg han i sydost ute på revet en stor svart ångare vars cinnoberröda
botten lyste som ett blodigt sönderrivet bröst. Skorstenen med dess vita ring låg
bruten åt ena sidan och i master och rår hängde mörka figurer vridna som metmaskar på krok” (180).
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niskor” (179). Her er utopien dog gået på grund og vragresterne flyder rundt i vandet. Østerud beskriver det begyndende identitetskifte,
som at naturalismens videnskabsmand og objektive blik erstattes af
symbolismens vandrende pilgrim, der med sit allegoriske blik er på
jagt efter en ny identitet i et tegnfyldt og gådefyldt modernistisk univers. I den forstand peger I havsbandet frem mod Inferno.378 I I havsbandet er identifikationen med Jesus dog på fortælleniveau ironisk i
den forstand, at den kobles sammen med hans vanvid og regression.379 Identifikationen afvises da også endegyldigt til sidst i en ny
dialektisk omvending til fordel for ”den nya julestjärnan”, Beta i
Herkules (182-83). Denne sidste heroiske gestus sikrer slutningens
forankring i en storslået romantisk og tragisk patos. Det er dog interessant at spørge, om hans undergang ikke alligevel (og måske uintenderet) kaster et ironisk lys på Borgs position som sådan. (Som påpeget tidligere er det faktisk usikkert, om fortælleren står bag Borg i
denne sidste omvending (jf. s. 350 ovenfor)). I hvert fald går det absolutte individ – selvet uden forankring i noget uden for sig, uden
intersubjektiv anerkendelse – under (jf. også SV 21, 265). Han flygter
fra det helvede, han pga. den andens blik er fordømt til at være i, ved
at sejle ud i dødens symbiotiske og forskelsløse tilstand uden individualitet. Bogens slutord indfanger fint bogens dialektik mellem frihed og afhængighed, ensomhedslængsel og samværsbehov, selv og
anden. Når Borg således i et sidste trodsigt forsøg på at storme skabelsen sejler ud på havet, bliver havet, som tidligere har bekræftet
hans frihed og skaberkraft, til ”allmodren”, ”livets ursprung och livets fiende” (183).
Også Lamm ser i slutningen træk, der peger fremad i forfatterskabet: ”Strindbergs blasfemiska trots har kanske aldrig tagit sig ett så våldsamt uttryck. Men
man märker dock, att en ny gudomlighet bereder sig att intaga platsen efter de
avsatta. Naturen, som tidigare framställts som människans lydiga slav, har här
blivit ett övermäktigt väsen, som helt bestämmer hennes öde” (Lamm 1940, s. 44142). I overmenneskets undergang ser han dog også træk, der peger bagud: ”Bakom
dessa resonemang skönjer man Strindbergs gamla uppfattning alltifrån ungdomsåren, att kulturen gör människan oduglig i livskampen genom att överodla henne”
(ibid., s. 439).
379 Vi har også tidligere set, hvordan Borg i episoden, hvor den nye fiskerimetode
står sin prøve, ironisk forbindes med Jesus. Pointen her er dog, at han er den nye
tids Jesus. Der er tale om, at den videnskabelige fornuft slår religionens mirakler af
pinden, hvilket markeres ved, at hjemkomsten med fiskene netop afbryder prædikantens prædiken om Jesus, der bespiser befolkningen. I slutningen er identifikationen mere ambivalent og vaklende. Denne ambivalens bærer kimen i sig til infernoforfatterskabets ambivalente forhold til Gud, hvor der også konstant veksles
mellem oprørsk trods og lidelsesfyldt underkastelse.
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Konklusion
En central problematik i Strindbergs forfatterskab er dialektikken
mellem frihed og afhængighed. Afhandlingen har vist, hvordan
denne dialektik ligger bag en lang række af forfatterskabets væsentlige modsætninger mellem selv og anden, individ og samfund, autonomi og heteronomi, ensomhed og samvær, bevidsthed og krop, romantisk humanisme og naturalistisk determinisme, titanisme og fatalisme etc. Bag disse brydninger ligger som regel et truet jegs næsten patologiske angst for indflydelse – for at stå under eller i gæld til
den anden. Ligesom hos Sartre fordrer subjektet hos Strindberg absolut frihed og autonomi. Problemet er imidlertid, at en sådan ikke kan
opnås, fordi subjektet som en social og kropslig forankret væren er
afhængig af de andres anerkendelse. Ud fra Hegels anerkendelsesanalyse i selvbevidsthedskapitlet i Phänomenologie des Geistes og Sartres fastfrysning af den hegelske anerkendelseskamps herre-slavedialektik i hans intersubjektivitetsteori i L’être et le néant har afhandlingen mere præcist vist, hvordan subjektet er afhængig af en frivillig
og gensidig anerkendelse for at kunne transformere sin skrøbelige
subjektive selvfølelse til en intersubjektivt bekræftet og derfor mere
stabil selvbevidsthed. Individets permanent truede og vaklende
identitet hos Strindberg beror således – ligesom hos Sartre – i høj
grad på, at det ikke er villigt til at acceptere hverken afhængigheden
eller gensidigheden og derfor havner i anerkendelsesdialektikkens
selvundergravende herre-slave-forhold.
Anerkendelsens socialantropologi er altså interessant i forhold til
Strindberg, fordi der her ligesom hos Strindberg formuleres en prekær balance mellem frihed og afhængighed, selv og anden. Paradokset er, at jeget blot via den anden kan blive et autonomt og frit subjekt – nemlig ved at den anden gennem en frivillig anerkendelse giver selvet tilbage til jeget og således skaber sammenfald mellem dets
for-sig-væren og væren-for-anden, der begge er fundamentale strukturer i selvbevidstheden. Men i og med den anden besidder nøglen
til jegets identitet og autonomi, trues jeget også potentielt af den intersubjektive væren, og der opstår derfor nemt kampe. Afhandlingen
har således demonstreret, at de intersubjektive kampe, der er så
markant og gennemgående et træk i Strindbergs forfatterskab, langt
hen ad vejen beror på, at individet hos Strindberg er, hvad Girard
kalder, ’interdividuals’. Mere præcist har jeg argumenteret for, at de
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intersubjektive kampe med fordel kan betragtes som eksistentielle
anerkendelseskampe om selvbevidsthed, identitet, frihed og ære.
Kampene er således ikke blot udtryk for 1) rousseausk rivalisering, 2)
darwinistiske, nietzscheanske, suggestionspsykologiske og kønspolitiske magt- og overlevelseskampe eller 3) for ’magternes’ opdragende tugtelse, således som Strindberg selv tematiserer problematikken i
såvel teksternes manifeste lag som i paratekster i hhv. de tidlige
80’ers socialkritiske forfatterskab, slut-80’ernes sennaturalistiske forfatterskab og post-inferno-periodens metafysisk orienterede forfatterskab. Dermed er ikke sagt, at disse faktorer ikke også spiller en
rolle. Afhandlingen, som er den første systematiske udforskning af
intersubjektivitetsproblematikken i forfatterskabet, har peget på et
underbelyst, men ganske perspektivrigt aspekt af kampproblematikken. Ved hjælp af anerkendelsesteorien har jeg således afdækket en
central undertekst i forfatterskabet, der forbinder kamptematikken
på tværs af forfatterskabets ideologiske opbrud og knytter kamptematikken sammen med forfatterskabets ligeledes gennemgående
identitetsproblematik. I kraft af identitetsproblematikkens selvbiografiske lag har jeg tillige kunnet identificere anerkendelseskampen
som en af forfatterskabets væsentlige før- og udenomstekstuelle
drivkræfter. Litteraturen er hos Strindberg en social og ideologisk
kampplads, hvor selv og anden støder sammen.
Af plads- og tidsmæssige årsager har det dog ikke været muligt gennem selvstændige analyser nøjere at afdække anerkendelsesproblematikken i senforfatterskabet, som hovedsagelig er blevet inddraget i
teorikapitlerne og i perspektiverende fodnoter. Afhandlingens fokus
er før-inferno-forfatterskabet med særlig vægt på sen-80’erforfatterskabet, hvor den intersubjektive kamp i kraft af formlen
’hjernernes kamp’ bliver altdominerende på såvel et tematisk og
formmæssigt plan som på et teksteksternt (selv)biografisk plan. Men
netop fordi kampene udgør teksternes tematiske, formmæssige og
(selv)biografiske matrice, og fordi de manifeste forklaringer på kampene derfor også er særlig markante og tematiserede, er perioden
velegnet til at afprøve gyldigheden og frugtbarheden af afhandlingens teser. Röda Rummet inddrages dog for også at demonstrere rækkevidden af teserne. I analysen heraf har jeg bl.a. vist, hvordan de
rousseauske samfundskampe har en markant socialantropologisk
anerkendelsesdimension, og hvordan kimen til den senere mere eksplicit udfoldede antropologi og poetik allerede er at finde i gennembrudsværket, der ellers ideologisk, indholds- og formmæssigt adskil-
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ler sig markant fra sen-80’ernes hjernekamptekster. Ligeledes har jeg
ved at inddrage centrale antropologiske og poetologiske refleksioner
fra senforfatterskabet forsøgt at pege på kontinuiteten i Strindbergs
antropologi og hermed korresponderende karakterologi og poetik.
Målet har nemlig ikke blot været at lave tematiske analyser. Ved
hjælp af Bachtins intersubjektivt funderede poetik – særlig som den
udfoldes i Dostojevskijbogen – er det også blevet vist, hvorledes anerkendelsens modsætningsfyldte herre-slave-antropologi på det poetologiske plan giver sig udslag i en dialektik mellem monologisme
og dialogisme, mellem en monologiserende objektivering og ideologisering på den ene side og en dialogiserende frisættelse og eksperimenteren med synspunkter på den anden side. Den dialogiske socialantropologi betyder nemlig, at protagonisterne i høj grad formes og
omformes i den dialogiske interaktion med den anden, som dog
langt fra altid er repræsenteret dialogisk som en selvstændig og ligeberettiget stemme. Alligevel har den anden i kraft af Strindbergs intersubjektive antropologi en dialogiserende indflydelse på de dialogisk repræsenterede protagonisters bevidstheder og dermed, som jeg
har vist, på deres repræsenterede billede og på teksternes ideologiske
diskurs, der som regel er bundet op på protagonisterne i enten positiv eller negativ forstand. I kraft af den dialogiske antropologi og poetik gives m.a.o. plads til en kunstnerisk frugtbar indre dialogicitet,
der undergraver teksternes ideologiserende og objektiverende monologiseringstendenser. Med Sartre beskriver jeg således Strindbergs
værk som frihedens værk og sætter hans poetik i forbindelse med
Shakespeares og Dostojevskijs åbne, situationsbundne og modsætningsfyldte karakterologi og poetik og i modsætning til dannelsesromanens, Ibsens og naturalisternes mere plotcentrerede, lukkede og
konsistente. Den dialogiske interaktion i nuet er hos Strindberg mere
væsentlig end fortid, biografi og plot. Personerne er uden indre kerne og gives mulighed for at udfolde forskellige sider i de forskellige
dialogiske situationer, der determinerer dem. Jeg har derfor også
beskrevet Strindbergs karakterologi som ekstrovert, situationel og
dialogisk frem for introvert, retrospektiv og deterministisk. Protagonisternes dialogiske frihed skyldes altså ikke blot Strindbergs dialogiske antropologi, men også hans dialogiske poetik i forhold til protagonisterne, som betyder, at de i overvejende grad repræsenteres
indefra. Der etableres ikke et ydre og objektiverende blik på dem, og
de lader sig derfor også dårligt underordne finaliserende plots og
personkarakteristikker eller teoretisk-abstrakte ideologier. De er
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selvbevidstheder frem for aktanter, personligheder frem for karakterer. I Strindbergs kunstnerisk mest interessante tekster inkarneres
(forfatter)ideologien således i en relativ autonom tekstlig selvbevidsthed og kommer derfor ikke til at fremstå som et objektivt tredjepersonssynpunkt, men som en subjektiv, interessedreven og indvendigt dialogiseret stemme-idé.
En gennemgående problematik i afhandlingens analyser er altså de
indvendigt dialogiserede selvbevidstheders kamp for intersubjektiv
og social anerkendelse – for en ydre ekspression, der kan cementere
deres selvbilleder i den anden, således at de bekræftet kan vende tilbage til sig selv fra deres andethed, fra deres væren i og for den anden. Jeg har afdækket den andens og de andres determinerende og
formskabende betydning for såvel heltenes (og Strindbergs) identitet,
selvbevidsthed, begær og sprog som for teksternes poetik, sprog og
stil. På et tematisk niveau undersøges heltenes indbyrdes forhold, og
hvilken betydning de har for hinandens identitet, selvbevidsthed,
sprog og begær. Og på et strukturelt, sprogligt og stilistisk niveau
undersøges, hvordan forholdet mellem forfatter-fortæller-helt og
mellem de forskellige verbal-ideologiske stemmer og diskurser gestaltes eller orkestreres – herunder hvordan forfatter-fortæller-helt,
helt-helt og forfatter-omverden støder sammen i de enkelte ord, ytringer og diskurser. På både et tekstinternt og -eksternt niveau kastes
der nemlig overalt sideblik til og stødes polemiske slag mod den anden og de andre. Individ, sprog og litteratur er alle i markant grad
socialt konstituerede hos Strindberg, og alle steder udspiller sig derfor en kamp mellem selv og anden.
Afhandlingens væsentligste bidrag til Strindberg-forskningen er således, at den som den første systematisk afdækker intersubjektivitetens betydning for Strindbergs værk – for både indhold og form, antropologi og poetik. Strindbergs komplekse og modsætningsfulde
personer ses fx ikke, som det er gængs i receptionen, i lyset af psykoanalytisk orienterede subjektteorier eller i lyset af naturalismens videnskabelige psykologi og psykiatri, først og fremmest Ribots associationspsykologi og hans tese om ”la multiplicité du moi”, men
knyttes sammen med anerkendelsens socialantropologi. Ligeledes
udforskes og indfanges via Bachtin mere systematisk, end det hidtil
har været tilfældet, persontegningens poetologiske (og ikke blot antropologiske) aspekter, ligesom sammenhængen mellem antropologi
og poetik blotlægges.
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Ved hjælp af anerkendelsesantropologiens og den hermed korresponderende bachtinske poetik har afhandlingen således ikke blot
kastet nyt lys over de intersubjektive kampe og den komplekse persontegning, men også påvist, hvordan centrale antropologiske og
poetologiske aspekter er intimt forbundne, og at dette forhold mere
positivt kan forklare nogle af de aspekter i Strindbergs poetik, som
man i receptionen ofte har set skævt til. Afhandlingen har således
demonstreret, hvordan den uro, dynamik, instabilitet og ambivalens,
der kendetegner Strindbergs tekster og persontegning, kan forklares
med henvisning til den dialogicitet, der er et resultat af Strindbergs
intersubjektive antropologi, radikale frihedsbegreb og delvis dialogiske poetik. Jeg har argumenteret for, at den ældre receptions kritik af
teksternes poetik skyldes, at de bedømmer dem efter en forkert målestok, nemlig ud fra den harmonisøgende og monologiske klassiske
æstetiks. Min bachtinske pointe er derimod, at der er tale om en mere
åben og dialogisk modernistisk poetik, der modsvarer Strindbergs
situationelle dialogiske antropologi, der igen afspejler modernitetens
skrøbelige og truede subjekt.
På trods af disse overordnede fællestræk har afhandlingens analyser
imidlertid også vist, hvordan anerkendelsesantropologien og den
hermed korresponderende poetik giver sig forskellige udtryk i de
forskellige tekster. Der er altså både ligheder og forskelle i den måde
det antropologiske og poetologiske og sammenhængen mellem dem
kommer til udtryk.
I Röda Rummet og Fröken Julie nærmer vi os fx – godt nok ud fra meget forskellige ideologiske og poetologiske udgangspunkter og intentioner – en polyfon struktur, og den dialogiske situationspsykologi
spiller derfor en central rolle – særlig i Fröken Julie, hvor psykologisk
persontegning er i centrum i modsætning til i Röda Rummet, hvor det
er den dialogiske afprøvning af idéer, der er hovedfokus. I analysen
af Fröken Julie har jeg således vist, hvordan den dialogiske situationspsykologi åbner op for en række forskellige undertekster og derved
kommer til at virke som dialogiserende modvægt til det stramme og
monologiserende naturalistiske plot. Også i Röda Rummet er der klare
monologiske træk, men her er de primært forbundet med romanens
samfundssatire. Jeg har imidlertid argumenteret for, at det monologiske kraftigt relativeres af den satiriske forms diskursive dialogici-
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tet, der udfolder en mangestemmig og dialogiseret social forskelligsprogethed.
I modsætning til disse to tekster er der i Hjärnornas kamp og I havsbandet hverken tale om en polyfon makrodialog mellem flere selvstændige og ligeberettigede stemmer eller om en social mangestemmig diskursiv dialogicitet, men blot om en mikrodialog i kraft af protagonistens dialogisk gestaltede og indvendigt dialogiserede bevidsthed. Men netop fordi vi ikke har et dialogisk sammenstød mellem flere selvstændige stemmer, spiller den dialogiske situationspsykologi ikke samme rolle som i Röda Rummet og Fröken Julie, og
protagonisterne sættes derfor ikke i samme radikale poetologiske
forstand fri i de enkelte situationer. Det situationelles centrale rolle
skal i disse værker mere forstås i den overordnede antropologiske
forstand, at protagonisterne også her determineres af den intersubjektive interaktion med den anden – noget, der dog også har poetologiske konsekvenser, som vi har set. Protagonisterne fremstår således som dialogiserede selvbevidstheder frem for objekter i forfatterens ideologiske deduktion eller aktanter i hans overordnede plot.
De er ikke blot Strindbergs ideologiske talerør og derfor heller ikke
objektiveret og finaliseret udefra, men først og fremmest repræsenteret indefra, hvilket skaber rum for de selvmodsigelser og den dialogicitet, der er en del af Strindbergs komplekse (social)antropologi og
karakterologi. Det betyder samtidig, at både protagonistens selvbillede og tekstens ideologi dialogiseres.
Forskelle og ligheder i den måde, anerkendelsesantropologien og
-poetologien og sammenhængen mellem dem kommer til udtryk i de
enkelte tekster, kan mere præcist indfanges gennem en kort opsummering af de enkelte analysers hovedpointer med hensyn til teserne.
Afhandlingens analytiske del indledtes med en modelanalyse af den
korte programtekst Hjärnornas kamp, der på forbilledlig vis aktiverer
anerkendelsesproblematikkens forskellige dimensioner. Jeg påviste,
hvordan anerkendelseskampen foregår på det tematiske niveau i
fortalt tid, på fortælleniveau i fortælletid og endelig på et selvbiografisk teksteksternt niveau, ligesom jeg også påviste, hvordan anerkendelsesbegæret sætter sig afgørende spor i tekstens form. Trods
sin brutale monologisme viser teksten sig således ved nærmere eftersyn også at være kraftigt dialogiseret. Fortællerens bevidsthed og
diskurs hviler aldrig i sig selv, men er i konstant kamp med Schilfs
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bevidsthed og diskurs, som han parodierer og polemiserer mod.
Schilfs diskurs trænger sig dialogiserende ind i fortællerens diskurs
og fylder den med indre spændinger, anfægtelser, usikkerhedsmarkører og en aggressiv indre polemik. Dialogiciteten sætter sig ligefrem spor i dagbogsformen, som jeg kunne påvise er redigeret med
en læser for øje. I det hele taget viste analysen, at fortælleren er ganske utroværdig. Snarere end at drives af en objektiv videnskabelig
interesse, således som fortællingens teoretiske ramme forsøger at få
det til at se ud, var analysens pointe, at den psykologiske vivisektor
styres af et subjektivt begær efter 1) at befries for skyld(følelse), 2) at
afværge den andens truende blik og ord og 3) anerkendes som uafhængig og overlegen ”stora hjärna”. Teksten blev derfor læst som en
apologi og performativ selvbiografi (fiktiv eller autobiografisk).
Hjernekampen mellem fortælleren og Schilf blev derfor heller ikke
set som en psykologisk magtkamp, således som den indledende
ramme lægger op til, men i overensstemmelse med afhandlingens
teser som en truet selvbevidstheds intersubjektive anerkendelseskamp. Jeg argumenterede for, at fortælleren forsøger at konsolidere
sin nyanlagte identitet som ”stora hjärna” ved at aftvinge først Schilf
og siden læseren en anerkendelse heraf. I et metaperspektiv blev fortællingen set som et forsøg på at give selvbevidstheden objektiv eksistens, ydre ekspression, i skriftens andethed. I den selvbiografiske
akt kan fortælleren nemlig retrospektivt skrive på Schilfs tomme tavle og dermed gøre ham til sin ”vasal”. Og, som vi så, er dette nødvendigt. For kun hvis Schilf fremstår som automathjerne, kan han
ifølge rammens tese fremstå som ”stora hjärna”. Positionen er udpræget monologisk: Schilf reduceres til et klassificerbart objekt, der
kan bruges til at illustrere fortællerens såkaldte videnskabelige, men
i virkeligheden ganske ideologiske og interessedrevne tese om, at
suggestionen blot er den stærke hjernes kamp og sejr over den svagere. Schilf bliver m.a.o. en finaliseret brik i fortællerens ideologiske
plot eller deduktion.
At fortælleren befinder sig i herre-slave-forholdets infernalske subjekt-objekt-logik blev således ikke blot belyst tematisk og antropologisk, men også metatekstuelt og poetologisk. Fortællerens monologiske tekst blev forstået som et forsvarsværk mod den andens blik og
ord. Den blev set som et forsøg på at unddrage sig den anden, berøve
den anden sin selvstændige stemme og selv sætte sin identitet. Men,
som jeg viste, kan heller ikke fortællerens diskurs unddrage sig den
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anden. Fortællerens og tekstens selvbillede beror nemlig i sidste ende
stadig på læserens anerkendelse. Teksten viser således, at forsøget på
at betragte forfatteri og selvbiografi som en privilegeret genvej til
den begærede ydre ekspression uden om den andens frie subjektivitet er dømt til fiasko, da litteratur også er en kommunikativ handling. Det selvbillede, teksten forsøger at repræsentere, må anerkendes af læseren for at få intersubjektiv gyldighed.
På et både antropologisk og poetologisk, tekstinternt og teksteksternt
niveau, viste analysen af Hjärnornas kamp således i overensstemmelse
med Hegels og Sartres teorier, at herre-slave-forholdets objektiverende og monologiserende attitude er selvundergravende, fordi individet også hos Strindberg er intersubjektivt funderet. Pga. selvbevidsthedens, identiteten og sprogets intersubjektive struktur kan den
truende anden ikke udgrænses eller objektiveres monologisk. Den
udgrænsede eller objektiverede stemme trænger sig forstyrrende på,
klinger indirekte med, og dialogiserer dermed (uintentionelt) protagonistens bevidsthed og dermed tekstens monologiserende ideologi.
I analysen af Röda Rummet så vi, hvordan anerkendelsesantropologien allerede i forfatterskabets begyndelse udgør et markant indslag i
såvel repræsentationen af hovedpersonen Arvid Falk som i romanens rousseauske skildring af samfundslivets sociale relationer. Analysen havde således dels et individpsykologisk spor med fokus på
Falks anerkendelsesbehov dels et mere overordnet socialpsykologisk
og sociologisk spor med fokus på samfundsmenneskets sociale anerkendelsesbegær. I begge tilfælde blev det vist, hvorledes behovet for
anerkendelse gør selvbevidstheden og identiteten sårbar. I førstnævnte tilfælde så vi desuden, hvordan mange træk i skildringen af
Arvid Falk peger fremad i forfatterskabet, og i sidstnævnte tilfælde
blev det vist, hvordan anerkendelsesproblematikken – bl.a. med inddragelse af Girard – kan kaste nyt lys over romanens rousseauske
samfundskritik og føre til en dybere forståelse af dens socialantropologi og -psykologi. I modsætning til Strindbergs senere hjernekamptekster er det nemlig i Röda Rummet ikke så meget det enkelte individ
og de konkrete intersubjektive anerkendelsesrelationer (tvekampe),
der er i centrum, men mere almene sociale anerkendelseskampe. Individerne i Röda Rummet søger og kæmper ikke så meget for den
konkrete andens anerkendelse, som det søger og kæmper for social
anerkendelse, værdsættelse og prestige. Med socialpsykologen
George Herbert Mead udtrykte jeg det sådan, at det er ”the generali-
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zed other”, som er det primære fokuspunkt for samfundsmenneskets
anerkendelsesbegær. Analysen viste således, at individet ikke blot
har behov for den anerkendelse, det kan få fra den konkrete anden i
de nære intersubjektive relationer, men at det qua deltagelsen i samfundsmæssige fælleskaber også har brug for social anerkendelse.
I analysens poetologiske del så vi, hvordan Strindbergs dialogiske
antropologi (og epistemologi) i forhold til bohemeheltene giver sig
udslag i en rudimentær polyfon poetik, der mere positivt kunne forklare den løse struktur og persontegning, som receptionen traditionelt har været meget kritisk overfor. Den polyfone poetik korresponderer dog i Röda Rummet ikke blot med Strindbergs dialogiske socialantropologi, men også med hans bredere dialogiske ærinde: Den dialogiske afprøvning af forskellige idéer via en dialogisk modstilling af
forskellige social-ideologiske diskurser. Den løse, åbne og sceniske
struktur og persontegning beror desuden ikke blot på romanens polyfone form, men også på dens satiriske form, som jeg dog viste havde en nær sammenhæng med det polyfone, om end der også var afgørende forskelle.
Det satiriske, der specielt vedrører de samfundskritiske dele af romanen, og det poetologisk objektiverende forhold til samfundsrepræsentanterne, indfangede jeg i lyset af Bachtins stilistiske romanteori fra Ordet i romanen – særlig ligheden med den engelske humoristiske roman blev understreget. I denne del af analysen var fokus
primært på samfundskapitlernes satiriske og humoristiske leg med
og dialogiske orkestrering af social forskelligsprogethed og individuel forskelligstemmighed. Det blev vist, hvordan de andre også har
en afgørende formskabende betydning for sprog og stil i Röda Rummet på såvel fortæller- og karakterniveau som på forfatterniveau. I
analysen påvistes kort sagt både en polyfon dialogicitet i forhold til
bohemeheltene og en mere omfattende diskursiv dialogicitet, der
også indlemmer såvel samfundsrepræsentanternes parodisk objektiverede diskurser som fortællerens autoritative satiriske diskurs i romanens dialogiske flerstemmighed.
Romanens vaklen mellem en polyfon og satirisk-objektiverende poetik blev bl.a. set som en konsekvens af de socialantropologiske forhold, der beskrives. Strindbergs dialogiske relation til bohemeheltene
afspejler således de intersubjektive relationer blandt bohemerne,
mens omvendt den monologiserende satiriske holdning over for
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samfundsrepræsentanterne mimer den monologisme og objektiveringslogik, der præger samfundslivets intersubjektive relationer og
diskurser. Jeg påpegede imidlertid også poetikkernes teksteksterne
selvbiografisk dimension. Den polyfone form har således også sin
grund i Strindbergs egen eksistentielle og ideologiske søgen, og den
satirisk-objektiverende form i den sociale, sproglige og litterære anerkendelseskamp, han med Röda Rummet kaster sig ud i. Der er tale
om hhv. en dialogisk afprøvning og en dialogisk afsløring af ideologier. Röda Rummets poetik er ikke desinteresseret, men dialogisk engageret.
I analysen af Fröken Julie demonstrerede jeg, hvorledes såvel Jeans
som Julies sociale og seksuelle begær kunne tolkes som et anerkendelsesbegær, og som en konsekvens heraf hvorledes den sociale og
seksuelle magtkamp kunne ses som en social-eksistentiel anerkendelseskamp. Jeg argumenterede således for, at der bag om sankthansaftenens social- og kønspolitiske magt- og forførelsesspil findes
en ikke-naturalistisk og ikke-nietzscheansk socialantropologisk drivkraft, der ligesom den naturalistiske determinisme er delvist skjult
for personerne selv. Vi så således, hvordan Jean er styret dels af et
begær efter social og intersubjektiv anerkendelse dels af ressentimentsfølelser og hævnbegær for Julies og det feudale samfunds
manglende anerkendelse. Og i forlængelse af Sartres hegelske begærs- og anerkendelsesteori demonstrerede jeg, at Julies seksuelle
begær, kærlighedsbegær og dødsdrift ikke blot er udtryk for rene
biologiske drifter og naiv romantisk sværmeri, således som Jean,
Kristin og forordsforfatteren forsøger at fremstille det, men at de biologiske drifter også er en hhv. positiv og negativ manifestation af
selvets eksistential-ontologiske begær efter frihed og ligeværdig anerkendelse. I en hegeliansk begærsforståelse er begæret nemlig ikke
som i den naturalistiske begærsforståelse blot et udslag af tilfældige
fysiologiske forhold, men derimod ladet med eksistentiel filosofisk
betydning. Julies seksuelle begær og masochistiske dødsdrift blev
således tolket som selvets desperate forsøg på at komme overens
med den andens blik og opnå den eftertragtede anerkendelse. I kraft
af sin væren-for-anden er Julie nemlig udleveret til de andres objektiverende blikke og domme; blikke og domme, som hun ikke kan
undslå sig, men som med nødvendighed internaliseres i kraft af, at
væren-for-anden er en essentiel del af selvets struktur. Blikket er dog
ikke i overensstemmelse med hendes selvopfattelse og forbliver derfor fremmed for hende og forårsager den indre splittelse og skamfø-
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lelse, der fører til selvmordet i et desperat forsøg på at hævde sin ære
og frihed og derved negere den væren-for-anden og den kropslige isig-væren (det kropslige begær), som ikke kan bringes i harmoni
med hendes selvopfattelse og frihed. Som vi så, degraderer Jeans og
Kristins blik nemlig hendes seksuelle (anerkendelses)begær til ren
biologisk drift, der således ikke kan forenes med hverken for-sigværens eksistentielle frihedsbegær eller hendes socialt determinerede
aristokratiske æresfølelse og selvidentitet. Pointen var dog, at den
indre splittelse, der følger af følelsen af, at begæret fornedrer og
kompromitterer hende, ikke blot beror på en klassebestemt og dermed kontingent aristokratisk æresfølelse eller på et kønsbestemt eller
socialt determineret mandehad, men at disse socialt determinerede
følelser også kan ses som konkrete og kontingente udslag af et fundamentalt eksistentielt vilkår, nemlig at vi gennem vores krop altid
er udleveret til den andens bliks objektiverende domme og dermed
afhængig af den andens anerkendelse. I et anerkendelsesteoretisk
perspektiv er Julies sociale skamfølelse altså eksistentielt betinget;
ikke blot klasse-, køns- eller miljøbestemt, men mere basalt også et
udslag af, at vores identitet er socialt konstitueret og determineret.
Handlingen i dramaet viste sig m.a.o. ikke først og fremmest at være
resultatet af uomgængelige og indifferente socio-biologiske love, som
forordet vil have os til at tro, men af en socialantropologisk og socialog kønspolitisk anerkendelseskamp. Den naturalistiske determinisme fremstår dermed heller ikke som en objektiv monologisk tredjepersonssandhed, men som Jeans og forordsforfatterens subjektive og
interessedrevne ideologi. Ved at inkarneres i Jeans stemme og ved at
bringes i dialogisk interaktion med Julies romantiske stemme mister
den naturalistiske ideologi sin monologiske selvtilstrækkelighed, sin
teoretisk-abstrakte objektivitet og finalitet, og dialogiseres. Jean og
Julie repræsenteres nemlig som forholdsvis autonome stemmer. Jeg
argumenterede for, at der ikke etableres et ydre, objektiverende og
finaliserende blik på dem. De underordnes ikke strengt det naturalistisk-darwinistiske plot og den naturalistisk-darwinistiske persontegning, men repræsenteres primært indefra og gives derfor dialogisk handlefrihed i de enkelte situationer. Snarere end at undersøge
og klargøre årsagerne til en handling viste jeg, at Strindberg i den
psykologiske analyse lever sig ind i en reaktion, en karakter, en
stemning, en situation. Dette blev set som en af hovedårsagerne til
dramaets dynamik og ambivalens. Det giver nemlig plads til en
kompleks og mangetydig intersubjektiv situationspsykologi, der underminerer det stramme og deterministiske naturalistiske plot. Min
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læsning flyttede m.a.o. fokus fra den komplekse naturalistiske årsagsmotivering, forordet fremhæver, og så kompleksiteten og ’karakterløsheden’ som en konsekvens af den frihed, personerne gives i
kraft af den dialogiske og situationelle anerkendelsesantropologi og
poetik. I overensstemmelse med afhandlingens overordnede teser
blev det således vist, hvordan der også i Fröken Julie er en nær sammenhæng mellem Strindbergs intersubjektive antropologi og en dialogisk poetik, der underminerer de ideologiske monologiseringstendenser.
I min læsning var Fröken Julie kort sagt ikke først og fremmest en
psykologisk case-story, et ’document humaine’ over en perverteret,
degenereret og hysterisk kvinde, men et socialpsykologisk psykodrama, der blandt så meget andet kan siges at illustrere anerkendelsens social-ontologiske mekanismer og strukturer. Den intersubjektive situationspsykologis markante plads gør nemlig, at der under den
overordnede strukturs lineære og kausale plotmodel fremtræder en
på mange måder mere dominerende antitetisk og dialogisk struktur,
der er cirkulær og gentagende; den monologiske aristoteliske form,
som ’roman expérimental’-modellen lægger op til, sprænges.
I overensstemmelse med de overordnede teser betonede også min
læsning af I havsbandet det socialantropologiske og -psykologiske
aspekt af de intersubjektive kampe og af Borgs psykologiske krise.
Det blev vist, hvorledes Borgs skrøbelige identitet og undergang
primært har sin rod i herre-slave-dialektikkens socialantropologiske
forhold og i mindre grad i dybdepsykologiske forhold med rod i
hans fædrene arv eller i det konkrete skærgårdsmiljø. Særlig Sartres
betoning af det uopløselige konfliktforhold mellem selv og anden og
mellem bevidsthed og krop viste sig perspektivrig i forhold til I havsbandet.
Selvom den intersubjektive kamp i romanen gennemgående beskrives i en kolonialistisk, darwinistisk og nietzscheansk magtkamp- og
selvopretholdelsesretorik demonstrerede analysen altså, at der først
og fremmest er tale om en anerkendelseskamp, der skal afstive Borgs
skrøbelige og vaklende identitet som ”stora hjärna ”. I havsbandet gestalter først og fremmest Borgs forgæves anerkendelses- og frihedskamp; en kamp, hvor han med magt forsøger at gennemtrumfe sin
vilje, sætte sin frihed og selvidentitet igennem over for den anden (og
det andet). Borg kan dog ikke blive fri, fordi han er så afhængig af de

Konklusion
393
_____________________________________________________________
andres anerkendelse, og denne kan han omvendt ikke opnå, fordi
han tænker intersubjektiviteten i herre-slave-termer, og fordi han
(som Sartre) opererer med et negativt frihedsbegreb. Problemet for
Borg er, at han ikke gennemskuer anerkendelseslogikken og derfor
som så mange andre Strindberg-helte havner i herre-slavedialektikkens infernalske og selvundergravende logik. Også Borg er
en personlighed i en situation, der ikke er andet, end hvad han gør af
de andre, og de andre gør af ham.
Min analyse viste således, hvordan Borgs romantisk-sartreske frihedsbegær undermineres af hans behov for en ydre ekspression, der
kan bekræfte hans selvbevidsthed og frihed; et ydre udtryk, som jeg
viste, han forgæves søger først og fremmest i anerkendelseskampen
med anden, men sekundært, dvs. når den intersubjektive anerkendelse fejler, også i naturens andethed. I I havsbandets eksperimenteren
med en nietzscheansk ”stora hjärna”-ideologi bliver det endnu mere
tydeligt end i Hjärnornas kamp, at drømmen om den autonome og frie
”stora hjärna” er en illusion. Selv superindividualisten og superhjernen Borg viser sig ekstremt afhængig af de andres anerkendelse, og
da det ikke lykkes ham at aftvinge dem en sådan, opløses hans jeg i
løbet af ganske få måneder. Med Borgs sluttelige undergang bukker
også idéen om individet uden nogen ydre forankring under, og I
havsbandet peger dermed frem mod Infernos ambivalente opgør med
jeg-dyrkelsen og senforfatterskabets modstræbende villighed til at
acceptere, at selvet er sat af en anden, ultimativt af Gud. Hermed
ophører kampene dog ikke, da erkendelsens heraf altid er modstræbende, selv når det drejer sig om Gud, hvad de mange Jakobskampe
vidner om. Som vi så, efterlader den tragiske og ambivalente gestaltning af Borgs undergang dog tilsyneladende ligesom i Fröken Julie
endnu et spinkelt håb eller en drøm om, at den individuelle frihed
midt i undergangen alligevel kan sejre over den socialantropologiske
determinisme, jeget over fremmedbestemmelserne.
Foruden den indvendige dialogicitet i gestaltningen af Borgs bevidsthed og den heraf følgende dialogisering af tekstens ideologi, og
foruden den centrale plads, det situationelle og sceniske her og nu
gives, viser sammenhængen mellem antropologi og poetik sig i I
havsbandet også i de detaljerede og videnskabeligt overlæssede naturbeskrivelser, der er ganske atypisk for Strindbergs stil. Som jeg
viste, er beskrivelserne nemlig forankrede i Borg og derfor både afstemte i forhold til hans bevidsthedshorisont og en integreret del af
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anerkendelseskonflikten, idet han i naturoplevelser søger at opnå
den ydre bekræftelse, han ikke kan opnå i det intersubjektive samvær.
Alt i alt kan det konkluderes, at afhandlingens analyser har underbygget tesen om anerkendelse og dialogicitet som et centralt og gennemgående tematisk, strukturelt og selvbiografisk mønster i forfatterskabet.
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Resumé
I Det intersubjektive Inferno. Den andens betydning for antropologi og poetik i August Strindbergs forfatterskab fokuserer jeg på nogle af de mest
iøjefaldende og gennemgående træk i August Strindbergs forfatterskab: De intersubjektive kampe, personernes sammenvævethed, deres vaklende identitet og den tekstlige turbulens. De anskues i afhandlingen som et sammenhængende kompleks, og der argumenteres for, at alle forhold beror på, at subjekt, sprog og litteratur i markant grad er intersubjektivt og socialt konstituerede hos Strindberg.
Problemkomplekset ses i lyset af Hegels anerkendelsesdialektik i
selvbevidsthedskapitlet i Phänomenologie des Geistes, Sartres fastfrysning af Hegels herre-slave-dialektik i hans intersubjektivitetsteori i
tredje del af L’être et le néant og Bachtins intersubjektivt funderede
poetik, særlig i Problems of Dostoevskys’s Poetics, som afhandlingen
argumenterer for baserer sig på en intersubjektiv anerkendelsesantropologi, der korresponderer med Hegels og Sartres.
Via anerkendelsesantropologien og -poetikken afdækker afhandlingen den andens og de andres determinerende og formskabende betydning for såvel heltenes (og Strindbergs) identitet, selvbevidsthed,
begær og sprog som for teksternes poetik, sprog og stil. På et tematisk niveau undersøges heltenes indbyrdes forhold, og hvilken betydning de har for hinandens identitet, selvbevidsthed, sprog og begær. Og på et strukturelt, sprogligt og stilistisk niveau undersøges,
hvordan forholdet mellem forfatter-fortæller-helt og mellem de forskellige verbal-ideologiske stemmer og diskurser gestaltes eller orkestreres – herunder hvordan forfatter-fortæller-helt, helt-helt og forfatter-omverden støder sammen i de enkelte ord, ytringer og diskurser.
På både et tekstinternt og -eksternt niveau kastes nemlig overalt
sideblik til og stødes polemiske slag mod den anden og de andre.
Ligesom herre-slave-attituden på det tematiske plan viser sig selvundergravende således også den hermed korresponderende monologiske poetik.
Anerkendelsens socialantropologi er interessant i forhold til Strindberg, fordi der her ligesom hos Strindberg formuleres en prekær balance mellem frihed og afhængighed, autonomi og heteronomi, selv
og anden. Paradokset er, at jeget blot via den anden kan blive et autonomt og frit subjekt – nemlig ved at den anden i anerkendelsen
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giver selvet tilbage til jeget og således skaber sammenfald mellem
dets for-sig-væren og væren-for-anden, der begge er fundamentale
strukturer i selvbevidstheden. Via Hegel demonstreres det, hvorledes subjektet kun gennem en frivillig og gensidig anerkendelse kan
transformere dets skrøbelige subjektive selvfølelse til en intersubjektiv bekræftet og derfor mere stabil selvbevidsthed. Og det vises,
hvorledes individets permanent truede og vaklende identitet hos
Strindberg i høj grad beror på, at det ligesom hos Sartre ikke er villig
til at acceptere hverken afhængigheden eller gensidigheden og derfor havner i anerkendelsesdialektikkens selvundergravende herreslave-forhold. Fordi selvet pga. fordringen på absolut frihed og autonomi aldrig kan spejle sig positivt i den anden eller se det intersubjektive samvær som gensidigt berigende og udviklende, fremstår
den anden altid som en trussel mod selvets frihed og identitet. Intersubjektiviteten bliver følgelig en permanent krigstilstand, hvor selvet
konstant må kæmpe for at eksistere ’for sig’, for at sætte sin frihed og
identitet igennem over for den andens truende blik og ord. I Strindbergs univers er helvede som hos Sartre ’de andre’.
De intersubjektive kampe opstår altså så nemt, fordi jegets selvbevidsthed og identitet i så høj grad beror på og bestemmes af den anden. Personerne hos Strindberg er, hvad Girard kalder, ’interdividuals’. De er uden en fast indre kerne, og identiteten determineres
derfor situationelt i den sociale interaktion med den anden eller de
andre, hvis anerkendelse de derfor også i ekstraordinær grad er afhængig af for at sikre deres identitet. Afhandlingens overordnede
tese er derfor, at de intersubjektive kampe med fordel kan betragtes
som eksistentielle anerkendelseskampe om selvbevidsthed, identitet,
frihed og ære. Kampene er således ikke blot udtryk for 1) forfængelig
rousseausk rivalisering, 2) darwinistiske, nietzscheanske, suggestionspsykologiske og kønspolitiske magt- og selvopholdelseskampe
eller 3) for ’magternes’ opdragende tugtelse, således som Strindberg
selv tematiserer problematikken i såvel teksternes manifeste lag som
i paratekster i hhv. de tidlige 80’ers socialkritiske forfatterskab, slut80’ernes sennaturalistiske forfatterskab og post-inferno-periodens
metafysisk orienterede forfatterskab. Dermed er ikke sagt, at disse
faktorer ikke også spiller en rolle. Afhandlingen, som er den første
systematiske udforskning af intersubjektivitetsproblematikken i forfatterskabet, peger på et underbelyst, men ganske perspektivrigt
aspekt af kampproblematikken. Ved hjælp af anerkendelsesteorien
afdækkes en central undertekst i forfatterskabet, der forbinder kamp-
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tematikken på tværs af forfatterskabets ideologiske opbrud og knytter kamptematikken sammen med forfatterskabets ligeledes gennemgående identitetsproblematik. I kraft af identitetsproblematikkens selvbiografiske lag identificeres anerkendelseskampen tillige
som en af forfatterskabets væsentlige før- og udenomstekstuelle
drivkræfter. Litteraturen er hos Strindberg en social, ideologisk og
eksistentiel kampplads, hvor selv og anden støder sammen. Kampen
mellem selv og anden udspiller sig således på både et tekstinternt og
-eksternt plan.
Desuden vises, hvordan de intersubjektive anerkendelseskampe,
som udspiller sig på det tematiske niveau i Strindbergs tekster, og
som baserer sig på en selvundergravende herre-slave-antropologi, på
det poetologiske plan giver sig udslag i en modsætningsfyldt spænding mellem monologisme og dialogisme – mellem en dialogiserende og åben holdning over for de oftest ideologibærende og delvist
selvbiografisk funderede protagonister og en monologiserende og
finaliserende holdning over for de personer, der sættes i dialogisk
modsætning til protagonisterne. På trods af at ’de andre’ ofte ikke
repræsenteres dialogisk som selvstændige og ligeberettigede stemmer, men monologiseres udefra af forfatteren, har de dog i kraft af
Strindbergs intersubjektive antropologi og dialogiske repræsentation
af protagonisten en dialogiserende indflydelse på deres bevidstheder
og diskurser og dermed også på deres repræsenterede billede og på
teksternes ideologiske diskurs, der som regel er bundet op på protagonisterne i enten positiv eller negativ forstand. Protagonisternes
dialogiske frihed skyldes således ikke blot Strindbergs dialogiske
antropologi, men også hans dialogiske poetik i forhold til protagonisterne, der bevirker, at de i overvejende grad repræsenteres indefra. Der etableres ikke et ydre og objektiverende blik på dem, og de
lader sig derfor også dårligt underordne finaliserende plots og personkarakteristikker eller teoretisk-abstrakte ideologier. De er selvbevidstheder frem for aktanter, personligheder frem for karakterer. I
Strindbergs kunstnerisk mest interessante tekster inkarneres (forfatter)ideologien således i en relativ autonom tekstlig selvbevidsthed og
kommer derfor ikke til at fremstå som et objektivt tredjepersonssynpunkt, men som en subjektiv, interessedreven og indvendigt dialogiseret ’stemme-idé’. Ifølge afhandlingens tese er det netop den indre
dialogicitet, der er resultatet af Strindbergs dialogiske anerkendelsesantropologi og dialogiske poetik i forhold til sine protagonister,
der er en af hovedårsagerne til den uro, ambivalens og dynamik, der
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præger Strindbergs tekster. Det vises, hvorledes den indre dialogicitet og situationsbestemte og modsætningsfyldte karakterologi undergraver teksternes ideologiserende og objektiverende monologiseringstendenser. Med Sartre karakteriseres Strindbergs værk således
som frihedens værk og hans poetik sættes i forbindelse med Shakespeares og Dostojevskijs ligeledes åbne, situationsbundne og modsætningsfyldte karakterologi og poetik og i modsætning til dannelsesromanens, Ibsens og naturalisternes mere plotcentrerede, lukkede
og konsistente. Den dialogiske interaktion i nuet er hos Strindberg
mere væsentlig end fortid, biografi og plot. Fordi personerne er uden
indre kerne og socialt bestemte, gives de mulighed for at udfolde
forskellige sider i de forskellige dialogiske situationer, der determinerer dem. Strindbergs karakterologi beskrives derfor også som ekstrovert, situationel og dialogisk frem for introvert, retrospektiv og
deterministisk.
Afhandlingens væsentligste bidrag til Strindberg-forskningen er således, at den som den første ud fra dissiderede intersubjektivitetsteorier systematisk afdækker intersubjektivitetens betydning for Strindbergs værk. Strindbergs komplekse og modsætningsfulde personer
ses fx i lyset af anerkendelsens situationsbestemte socialantropologi
og ikke, som det er gængs i receptionen, i lyset af Ribots associationspsykologi eller psykoanalytisk orienterede subjektteorier. Ligeledes udforskes og indfanges via Bachtin mere systematisk, end det
hidtil har været tilfældet, persontegningens poetologiske (og ikke
blot antropologiske) aspekter, ligesom sammenhængen mellem antropologi og poetik, indhold og form, blotlægges. En af afhandlingens helt centrale pointer er nemlig, at antropologi og poetik er intimt sammenvævede i Strindbergs forfatterskab, og at denne sammenhæng mere positivt kan forklare nogle af de træk i Strindbergs
karakterologi og poetik, som receptionen ofte har været kritisk overfor. Afhandlingen demonstrerer således, hvordan den uro, dynamik,
instabilitet og ambivalens, der kendetegner Strindbergs persontegning og tekster, kan forklares med henvisning til den dialogicitet, der
er et resultat af Strindbergs intersubjektive antropologi, radikale
sartreske frihedsbegreb og delvis dialogiske poetik. Der argumenteres for, at receptionens kritik af teksternes poetik skyldes, at de bedømmer dem efter en forkert målestok, nemlig ud fra den harmonisøgende og monologiske klassiske æstetiks, der netop nedbrydes
som følge af anerkendelsesantropologiens dialogicitet.
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Afhandlingen indledes med et teoretisk kapitel om hver af de tre teoretikere, som afhandlingens overordnede teser hviler på. Kapitlerne
opbygger en grundlæggende ramme for forståelse af medmenneskelige konflikter, intersubjektivitet, selv(bevidsthed), identitet, frihed,
sprog og dialogicitet og udgør fundamentet for de efterfølgende
værkanalyser, der udgør afhandlingens hoveddel. Denne del sætter
teorierne i spil i næranalyser af enkeltværker og demonstrerer herigennem gyldig- og givtigheden af teserne. Analyserne er dog ikke
stramt tesestyrede, men giver også teksterne selvstændig plads og
modvirker derigennem den homogenisering, der nemt bliver konsekvensen af stramt tesestyrede læsninger, og som dårligt harmonerer
med ambivalensen, sammensatheden og turbulensen i Strindbergs
tekster. Selv om de antropologiske og poetologiske problematikker,
der udfoldes i afhandlingens teoripræsenterende del, åbner en samlet forfatterskabstese, så har det dog inden for rammerne af denne
afhandling blot været muligt at forfølge teserne i analyser af værker
fra før-inferno-forfatterskabet. Post-inferno forfatterskabet figurerer
derfor blot i form af eksempler i teoridelen og i perspektiverende
sammenligninger eller fodnoter i analysedelen. Afhandlingens fokus
er før-inferno-forfatterskabet med særlig vægt på hjernekampperioden i forfatterskabet, hvor den intersubjektive kamp- og identitetsproblematik bliver teksternes altdominerende tematiske og formelle, tekstinterne og -eksterne matrice. Perioden er repræsenteret
med værker i forskellige genrer: Den selvbiografisk funderede jegfortælling og programtekst Hjärnornas kamp, det naturalistiske sørgespil Fröken Julie og tredjepersonsromanen I havsbandet. Påstanden er
dog, at nogle af de problematikker, mønstre og figurer, der sedimenteres og bringes på formel i hjernekampperioden, på trods af de
ovennævnte (tolknings)forskelle på mange måder er grundlæggende
for hele forfatterskabet. Röda Rummet inddrages netop for at underbygge dette, ligesom også centrale antropologiske og poetologiske
refleksioner fra senforfatterskabet inddrages i analyserne for at pege
på kontinuiteten i Strindbergs antropologi og hermed korresponderende poetik.
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Summary
The Intersubjective Inferno: The Significance of the Other for Anthropology
and Poetics in August Strindberg’s Works focuses on some of the most
striking and consistent features in August Strindberg’s oeuvre: The
intersubjective battles, the way his characters coalesce, their frail
identity, and textual turbulence. These features are viewed as a coherent complex. I argue that they are all shaped by the fact that self,
language and literature to an exceptional degree are constituted intersubjectively and socially in Strindberg. The complex of problems
are seen in the light of 1) Hegel’s dialectic of recognition in the chapter on self-consciousness in Phänomenologie des Geistes, 2) Sartre’s
freezing of Hegel’s dialectic of master and slave in his theory of intersubjectivity in L’être et le néant, and 3) Bakhtin’s poetics of intersubjectivity, especially as developed in Problems of Dostoevsky’s Poetics, which, I argue, is founded on an intersubjective anthropology of
recognition corresponding to that of Hegel and Sartre.
Via what I call the anthropology and poetics of recognition
I uncover the Other’s form-shaping role for the heroes’ (and Strindberg’s) identity, self-consciousness, desire, and language as well as
for the texts’ poetics, language, and style. On a thematic level I examine the heroes’ interdependent relationships and their importance for
each other’s identity, self-consciousness, desire, and language. On a
structural, linguistic, and stylistic level I examine how the relationship between author-narrator-hero and between the different verbalideological voices and discourses are formed and organized – including how author-narrator-hero, hero-hero and author-outside worldreader clash and penetrate each other dialogically within the words,
utterances, and discourses of the texts. Both author and hero throw
sideward glances and strike polemical blows at the Other and, as a
result, the text is dialogized on both a text-internal and -external
level. Just as the attitude of master and slave on the antropological
level is shown to be self-undermining so I show that the corresponding monologic poetics is undermined by the internal dialogism of his
texts.
The anthropology of recognition is interesting in connection with
Strindberg because as in Strindberg we have a precarious balance
between self and Other, freedom and dependency, autonomy and
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heteronomy. The paradox is that the subject’s freedom and selfidentity is dependent on the Other because only by being recognized
by the Other, the self can attain coherence of the two fundamental
structures of self-consciousness, i.e. being-for-itself and being-forother. In the act of recognition the Other gives back to the self the
dimension of its being which resides in the Other. Via Hegel, more
specifically, I demonstrate that the subject only through a free and
reciprocal recognition can transform its frail subjective selfperception (‘Selbstgefühl’) into an intersubjectively confirmed and
thus more stable self-consciousness. I argue that the key to Strindberg’s characters’ constantly threatened and problematic identity is
to be found in this fact. As in Sartre it is a consequence of their unwillingness to accept both their dependence on the Other and the
reciprocal nature of recognition. This leads them into the selfundermining relationship of master and slave. As a result of the
self’s claim or desire to be absolutely free, i.e. as a result of their
negative concept of freedom, the self can never recognize itself in the
Other nor see the intersubjective relationships as mutually developing and enriching. The Other, consequently, always appears as a
threat to the freedom and identity of the self. The intersubjective life
becomes a constant state of war where the self continuously must
struggle to exist ‘for-itself’, i.e. set forth its freedom and self-image
against the Other’s threatening gazes and words. In Strindberg as in
Sartre hell is other people.
Strindberg’s characters are what René Girard calls ‘interdividuals’.
They have no internal substance and for that reason their identity is
to a considerable extent determined situationally in the social interaction with the Other and, as a result, also especially dependent on the
Other’s recognition. According to my thesis, this is one of the main
reasons for the interpersonal struggles that are so characteristic of
theme and structure of a large number of Strindberg’s most important texts. I argue that the interpersonal struggles profitably can be
regarded as existential struggles for recognition which have to do
with self-consciousness, identity, and freedom. The struggles, thus,
are not only the result of 1) vain Rousseauian struggles for social
reputation, 2) Darwinian, Nietzschean, suggestion-psychological,
and gender-political struggles for power or self-preservation or 3)
Swedenborgian metaphysical castigation, such as Strindberg suggests on the manifest level of the texts and paratexts in respectively:
a) the social critical works of the early 1880s, b) the late 1880s natural-
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istic works and c) the metaphysically oriented works of the postinferno period. By means of the theory of recognition I uncover an
underexposed but central subtext in his works. The subtext connects
the problem of interpersonal struggles with the equally important
and consistent problem of identity and self-consciousness. Further,
owing to the autobiographical dimension of his texts, the struggle for
recognition is identified as an important pre- and extra-textual motive for writing. Literature in Strindberg is an existential, social, and
ideological battlefield where self and Other collide. The intersubjective struggle for recognition thus takes place both on a text-internal
and text-external level.
In addition, I demonstrate that the struggle for recognition which
takes place on the thematic level in Strindberg’s works and which is
founded on the self-undermining anthropology of master and slave,
manifests itself on a poetological level in an ambiguous tension between monologism and dialogism – between a dialogic and open
attitude toward the often ideologically tinged and partly autobiographical protagonists and a monologic and finalizing attitude toward the characters in dialogic opposition to the protagonists.
Strindberg’s intersubjective anthropology and dialogic representation of the protagonist, however, imply that even though the Other is
objectivised and finalized from without, he nonetheless has an enormous dialogic impact on the consciousness and discourse of the protagonists. As a consequence their represented image and the texts’
ideological discourse which tend to be tied to the protagonist are dialogized. Thus, the protagonists’ dialogic freedom is not only a consequence of Strindberg’s dialogic anthropology but also of his dialogic
attitude toward the protagonists, who, consequently, to a considerable extend are represented from within. No external and objectivised view of them is established and as a result they do not subordinate themselves to neither finalizing plots and characterizations nor
theoretical-abstract ideological deductions. They are personalities
rather than characters, self-consciousnesses rather than actants. In
other words, in Strindberg’s artistically most interesting texts the (author-)ideology is incarnated in a relatively autonomous textual selfconsciousness. Consequently, the ideology does not appear as an
objective third person view but as a subjective, interest-driven, and
internal dialogized “voice-idea”. According to my thesis, it is exactly
the internal dialogue resulting from Strindberg’s dialogic anthropology of recognition and his dialogic poetics towards his protagonists
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that is one of the main reasons for the instability, ambiguity, and dynamics of Strindberg’s texts. I demonstrate that the internal dialogue
and ambiguous and situationally determined characterology undermine the tendencies towards objectivising and ideological monologism. Drawing on Sartre I describe Strindberg’s works as works of
freedom, and I relate his poetics to the equally open, situational, and
ambiguous poetics and characterlogy of Shakespeare and Dostoevsky, and I oppose it to the more plot-centred, closed, and consistent poetics and characterlogy of the “Bildungsroman” and Ibsen.
Even in his naturalistic works, surprisingly, the dialogic interaction
of the present is shown to be more important than the biographical
background and plot. Because his characters are without an internal
essence and, therefore, socially determined, they are given the freedom to unfold different and contradictory aspects of their personality in the different dialogic situations which determine their identity
and being. Accordingly, I describe Strindberg’s characterlogy as extrovert, situational, and dialogical rather than introspective, retrospective, and deterministic.
The most important contribution to the reception of Strindberg is
that the dissertation is the first to systematically uncover the significance of intersubjectivity in Strindberg’s work in the light of theories
of intersubjectivity. Strindberg’s complex and ambiguous characters,
for instance, are seen in light of the situationally determined social
anthropology of recognition and not, as it is often the case in the literature, in the light of Ribot’s psychology or other subject-oriented
theories of psychology such as the psychoanalytical perspective. Via
Bakhtin, moreover, I examine more systematically than previous
studies the poetic (and not just anthropological) aspect of his characterization, and I point out the connection between anthropology and
poetics, content and form. One of the dissertation’s key points is exactly that anthropology and poetics are intimately interwoven in
Strindberg’s works, and that this fact explains some of the aspects of
Strindberg’s characterlogy and poetics which the reception tends to
be critical of. Thus, I demonstrate that the instability, dynamic, and
ambivalence which characterize his character drawing and texts can
be explained by the internal dialogism caused by Strindberg’s intersubjective anthropology, his radical Sartrian concept of freedom, and
his partly dialogic poetics. I argue that a substantial part of the critique of the texts follows from misjudging their poetics. They are
measured by the yardsticks of the harmonious and monologic classi-

Summary
405
_____________________________________________________________
cal poetics instead of the poetics of dialogism following from the intersubjektive anthropology.
The dissertation opens with theoretical chapters on Hegel, Sartre,
and Bakhtin on whom the dissertation’s main theses rest. The chapters lay down guidelines for comprehending interhuman conflicts,
intersubjectivity, self-consciousness, self, identity, freedom, language, and dialogicity, and they constitute the foundation for the
most important part of the dissertation, i.e. the close readings of individual works. In the readings the theories are put to play thereby
demonstrating the validity and fertility of the theses. The readings,
however, are not only guided by the theses. The texts are also treated
as texts in their own right. This approach has the advantage of counteracting the tendency to homogenize the texts which almost inevitably results from thesis-governed readings and which, additionally,
fits badly with the complexity, unruliness, and turbulence of Strindberg’s texts.
Even though the anthropological and poetological problems which I
unfold in the dissertation’s theoretical chapters open up a thesis for
the total works of Strindberg, it has only been possible within the
limits of this dissertation to pursue the theses in readings of texts
from the pre-inferno periods. The post-inferno works are only to be
found in the theoretical chapters and in the readings - for comparison
- and in footnotes which put into perspective the texts and issues
dealt with there. My focus is the pre-inferno works and special attention is given to the late 80s ‘battle of brains’-period, where the intersubjective struggles and the identity problems take centre stage and
become the all-dominating thematic as well as structural, textinternal as well as text-external, matrix. The period is represented
with texts in three different genres: The autobiographical first person
short story or vivisection “The Battle of Brains” (from Vivisections),
the naturalistic tragedy Miss Julie, and the third person novel By the
Open See. My claim, however, is that the problems, logics, and figures
which are sedimented and given a formula in this period are fundamental for the whole oeuvre in spite of the above mentioned interpretational differences. The inclusion of The Red Room, one of the
principal texts of the early social-critical works, supports this claim,
just as the reading’s inclusion of central anthropological and poetological reflections from the late works call attention to the continuity of Strindberg’s anthropology and corresponding poetics.
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