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1. Inledning
1.1 Bakgrund
”Det är synd om människorna” är en fras som har kommit att bli kanske en av de mest kända i
svensk litteraturhistoria. Att det är Strindberg som är upphovsmannen är klart, något färre vet
kanske att det härstammar från Ett drömspel, kanske ytterligare färre har funderat på den
faktiska betydelsen av frasen. Vad orden betyder är klart: Strindbergs huvudkaraktär i dramat,
Indras dotter, känner medlidande med människorna på denna hårda, orättvisa plats kallad
Jorden. Men varför säger hon det så många gånger? Skulle det inte räckt med en-två gånger?
Varför upprepas detta budskap fem gånger exakt i samma form, och ytterligare några i
omskrivning (för att inte nämna att det överhuvudtaget tangerar pjäsens genomgående
tematik)? En annan scen: Officern ropar efter sin älskade Victoria, och väntar förgäves
utanför teatern på att hon ska komma ut och möta honom. Men vilken är scenen? Omöjligt att
veta säkert, eftersom den upprepas flera gånger. Inte mindre än 11 gånger frågar Officern
efter Victoria under pjäsens gång! Och Kristin? Hon klistrar och klistrar och klistrar.

Upprepning är klart och tydligt en viktig komponent i Strindbergs Ett drömspel, inte bara rent
språkligt utan även sceniskt och psykologiskt. Karaktärer återkommer genom dramat,
stundtals utan minne, med andra erfarenheter eller i yngre/äldre tappning. Scenen utanför det
växande slottet och den stängda dörren finns både i början och i slutet på pjäsen, vilket till och
med karaktärerna själva inser. Detta gör att upprepningen även har en metafunktion i dramat.
Diktaren: Mig synes att jag upplevat detta förr…
Dottern: Mig även.
Diktaren: Kanske jag drömt det?
Dottern: Eller diktat det, kanske?
Diktaren: Eller diktat det.
Dottern: Då vet du vad dikt är.
Diktaren: Då vet jag vad dröm är.
Dottern: Mig tycks att vi stått någon annanstans och sagt dessa ord förr.
Diktaren: Då kan du snart räkna ut vad verklighet är!
Dottern: Eller dröm!
Diktaren: Eller dikt!1

Det är inte helt klart vad upprepningen innebär. Karaktärerna diskuterar det, publiken (eller
läsaren) funderar. Det är oklart om det verkligen har hänt tidigare, eller om upprepningen i

1

Strindberg, August, Till Damaskus / Ett drömspel, Stockholm: Natur & Kultur, 2011, s. 184.
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själva verket enbart har utspelat sig i en (deras?) fantasi. En absolut gränsdragning mellan
dikt, dröm och verklighet är omöjlig. Ett drömspels tematik är väl utforskad, men den
språkligt inriktade forskningen är fortfarande bitvis ny mark. Syftet med denna uppsats är
därför att ta reda på vad framför allt språklig och strukturell upprepning har för betydelse för
pjäsen och om, och i så fall hur, den förstärker dramats drömlika stämning.

1.2 Metod, material och tidigare forskning
Utgångspunkten för uppsatsens undersökning är själva texten och språket i Strindbergs Ett
drömspel, vilket ger att den lämpligaste metoden för uppsatsen var en ingående språklig
närläsning, vilket är vad som genomförts. För att inte förlora ett helhetsperspektiv och mer
genomgripande upprepningar har jag också låtit mig inspireras och delvis luta mig mot vissa
strukturalistiska teorier och begrepp, från till exempel Roman Jakobson och Jurij Lotman,
även om begrepp från dialoggenomgång och närläsning av framför allt Gunnar Brandell men
också Egil Törnqvist har varit mer centralt för min analys. Jag tangerar också i sista
analysdelen intermedialitet, då musik och rytm blir viktigt för resonemanget.

Ett drömspel skrevs av August Strindberg och utkom första gången 1902. Det räknas ofta som
ett av hans främsta verk och var nydanande både för den dramatiska genren och för
skönlitteraturen som sådan. 2 Strindberg inspirerades av det medeltida stationsdramat (även
kallat vandringsdrama) men stöpte om det i en ny, modern tappning som har kommit att ge
upphov till kategoriseringar som ”drömspel” generellt – där även bland annat Spöksonaten
och hans Damaskus-serie ingår – men en del forskare har även kallat det postmodernt, trots att
det skrevs långt innan det postmoderna slog igenom.3 Vad alla är överens om är att Strindberg
genom bland annat Ett Drömspel kom att bli en förgrundsgestalt för den moderna dramatiken
under 1900-talet.

Mycket har skrivits om Strindberg och Ett drömspel. Som tidigare nämnts har däremot den
lingvistiska och språkliga aspekten både för Ett drömspel men också Strindbergs dramatik
överhuvudtaget försummats, inte minst ifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv som till
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Törnqvist, Egil, Det talade ordet, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2001, s. 11.
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Bark, Richard, ”Strindberg’s Dream-Play Technique” [ur Strindberg’s Dramaturgy, red.

Stockenström, Göran], Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988, s. 98.
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skillnad från renodlat lingvistiskt i större utsträckning tar ett helhetsgrepp om verket.4 Jag har
därför inte hittat något verk som enbart behandlat just mitt ämne. För att få en god översiktlig
grund och möjliga ingångar i materialet har jag således vänt mig till de stora auktoriteterna på
Strindberg, såsom Martin Lamm, Egil Törnkvist, Gunnar Brandell och Gunnar Ollén. Vissa
verk har varit nyttigare än andra. Den mest givande källan har varit Brandells Nordiskt drama
– studier och belysningar som är en mindre samlingsbok av olika bidrag till framför allt
Ibsen- och Strindbergsforskningen som Brandell själv valt ut, där han i ett kapitel behandlar
Strindbergs dialog och språk på ett sätt liknande mitt. Egil Törnkvists bok Det talade ordet.
Om Strindbergs dramadialog behandlar dialogen på ett annat sätt, inte minst för att han där
försökt att ta ett helhetsgrepp om Strindbergs dramadialog generellt snarare än enskilda
dramer. Den gav därför enbart några viktiga instick. Istället var hans bidrag till
Strindbergsällskapets årliga utgivning Strindbergiana år 2004, ”’Tid och rum existera icke’.
Tidsproblematiken i Strindbergs Ett drömspel”, mer relevant i och med att upprepningen i
dramat även har en tidslig dimension vilket stundtals tangerar den språkliga. Jag har även läst
delar av Göran Stockenströms engelska antologi Strindberg’s Dramaturgy och Ulf Olssons
antologi Strindbergs förvandlingar för att få en bättre översikt och få ta del av intressanta
analyser. Den ungerska hermeneutikern och litteraturvetaren Peter Szondis analys av Ett
drömspel i Die Theorie des Modernen Dramas, som delvis sätter in Strindberg i ett större
internationellt sammanhang litterärt och dramateoretiskt, gav mig även vissa väl avvägda ord
att ta fasta på och nya vägar in i texten.

4

Detta är något som både Brandell och Törnqvist betonar. Se t ex Brandell, Gunnar, Nordiskt drama –

studier och belysningar, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, 1993, s. 78, Törnqvist, Det talade…, s.
17.
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2. Undersökning
2.1 Dramat: kort om handling och mening

Förstå Drömspelet? Indras dotter har stigit ner på jorden för att få reda
på hur menniskorna ha det, och så får hon känna hur svårt det är. Och
det svåraste är: att göra andra ondt, hvilket man tvingas till om man vill
lefva.5

August Strindberg sammanfattar med detta utdrag ur ett brev Ett drömspels centrala handling
och mening. Guden Indras dotter följer i detta stationsdrama ett axplock människor, och livets
alla vedermödor visar sig snabbt. Hennes replik ”Det är synd om människorna” kan ses som
ett slags ledmotiv i dramat, som återkommer igenom berättelsen utefter hennes
vandringsgång. När hon i slutet beslutar sig för att lämna världen, genom att dö, känner hon
”hela varat’s smärta, så är det då att vara människa”.6

Ett stationsdrama är uppbyggt så att huvudpersonen rör sig mellan olika situationer och
platser i dramat, som inte nödvändigtvis har något med varandra att göra utan som enbart är
en del i ett slags allegoriskt sökande hos huvudpersonen. I detta drama följer vi Dottern då
hon bland annat besöker en plats utför ett växande slott, en teater och en stängd dörr, då hon
provar på äktenskapet, då hon besöker Fagervik, då hon är i ett slags klassrum, då hon
besöker en strand vid Medelhavet, då hon besöker Fingalsgrottan. I slutet återkommer scenen
vid slottet, teatern och den stängda dörren, som då äntligen öppnas. Bakom den skulle svaret
på världsgåtas lösning finnas. Bakom den visar sig intet finnas.

På vägen möter vi några karaktärer mer viktiga (för oss) än andra: Officern som väntar på sin
älskade Victoria som aldrig kommer, Advokaten som Indras dotter gifter sig med, Kristin som
är ett slags hembiträde eller barnflicka till dem, Magistern som sätter Officern i skolbänken
igen, och Diktaren som följer Dottern på slutet mer som en like än de övriga.

Dramat inleds även med ett kort förord kallat Erinran där Strindberg skriver mer om hur han
har arbetat och hans intentioner med dramat.

5

Strindberg, baksidan. Utdrag ur brev från Strindberg till Emil Schering, 13e maj 1902.
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Ibid., s. 198.
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2.2 Replikens funktion: Informativ, poetisk eller mystifierande?
Som antyddes i inledningen finns det flera typer av upprepning i Ett drömspel, och
upprepningen fyller på så sätt olika funktioner. En av de viktigaste och mest intressanta
aspekterna är kontrasten upprepningen utgör till den klassiska dramadialogens funktion,
nämligen informationsgivande. Frågor och svar och egentligen all typ av dialog 7 på scen finns
i det klassiska dramat till för att ge information till publiken (eller läsarna).8 Denna
information behövs för att förstå den pågående scenen, kommande scener och dramat i sin
helhet. Detta kan vara allt ifrån familjerelationer till karaktärernas egna tankar och känslor till
händelseförlopp utanför scenen som kan tänkas vara viktiga för dramat. Strindberg ändrar på
detta. Plötsligt är inte den information som replikerna ger nödvändigtvis viktig för att förstå
dramat, eller ens något alls. 9 De saknar ibland helt och hållet informativ funktion. 10 I Ett
Drömspel spelar det till exempel ingen roll att Affischörens sump är grön, men det betonas
starkt, bland annat genom upprepning. 11

Den ryska lingvisten Roman Jakobson var känd för sin språkliga kommunikationsmodell som
söker förklara mänsklig kommunikation och språkets olika funktioner. Förutom den
informativa anger han fem andra funktioner, bland annat den poetiska, som fokuserar mer på
uttrycksformen (estetiken) än på budskapet i vad som kommuniceras, men även den emotiva
som förmedlar känslor och sinnesstämningar. 12 Då Strindberg går ifrån en mer informativ
funktion i dialogen måste vi fråga oss vad som återstår: vilken funktion har replikerna? Varför
upprepas fraser eller ord som saknar information? De måste, för att tala i Jakobsons termer,
istället fylla en annan slags funktion.

7

Dialog kan definieras på lite olika vis i teatersammanhang, men jag delar Törnqvists användning och

syftar på all form av repliker. Detta omfattar alltså inte bara samtal personer sinsemellan som i den
ursprungliga grekiska betydelsen utan även monologer och dylikt.
8

Brandell, Nordiskt drama…, s. 65.
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Ibid., s. 69-70, 72.

10

Ibid., s. 68.

11

Den gröna sumpen, se Strindberg, t ex s. 120.
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Waugh, Linda R., “The Poetic Function in the Theory of Roman Jakobson” ur Poetics Today, vol. 2,

no. 1a, 1980, s. 57-58.
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Ett av många möjliga exempel på det hittar vi i hushållerskan Kristins replik ”Jag klistrar, jag
klistrar”, som hon säger i en scen med Dottern och Advokaten.13 Repliken upprepas flera
gånger men är egentligen knappt ens från början nödvändig; på en scen kan hennes klistrande
gestaltas. Hon förklarar inte heller direkt varför hon klistrar, istället är det en replik från
Advokaten som förklarar att det är för att hålla kylan ute och värmen inne, något viktigt då de
är fattiga och det kostar att värma upp ett hus. Hade Strindberg velat ge information hade
Kristins replik kunnat se ut något i stil med ”Jag klistrar igen fönsterspringorna för att
lägenheten ska hålla värmen bättre”, vilket ju som märkes ger en helt annan effekt än ”Jag
klistrar, jag klistrar”. Den centrala funktionen av repliken är med andra ord klart och tydligt
en annan. Repliken har något maniskt över sig; både att den är en slags reduplikation på sig
själv, men också att den finns med flera gånger i scenen (dvs upprepas). Dottern, här
beskriven som blek och avtärd, svarar den första repliken med ”Du stänger ute luften! Jag
kvävs!...”. Obehagskänslan som vi upplevt redan i Kristins öppningsreplik förstärks.
Obehaget accelereras med de efterföljande replikerna. Kristin svarar med ytterligare besatthet,
”Nu är det bara en liten springa kvar!”, och Dotterns panik ökar ytterligare: ”Luft, luft, jag
kan icke andas!”. Kristin upprepar: ”Jag klistrar, jag klistrar”. Scenen kulminerar i
Advokatens iskalla replik efter detta, ”Det är rätt, Kristin; värmen är dyr!”, som står i skriande
kontrast mot hans ångestfyllda frus reaktion. Han uppmuntrar Kristin att utföra detta arbete
som tydligt får hans fru att må så dåligt.

Här kan man också dra en parallell till den första scenen i dramat som utspelar sig mellan
guden Indra och hans dotter. Det blir tyngre att andas för gudarna ju närmare jorden de
kommer, och Indra kan inte ens gå ner till jorden på grund av detta.
Indras Dotter: Välan, jag går dit ner, men följ mig fader!
Indras Röst: Nej, jag kan icke andas där…
Indras Dotter: Nu sjunker molnet, det blir kvavt, jag kvävs…14

Scenen i advokathemmet får plötsligt en lite annan mening. Två av replikerna, ”jag kan icke
andas” och ”jag kvävs”, är upprepningar av vad som sagts i dramats första scen där Indra och
Dottern ser ut över den tunga Jorden fylld av klagan. Jordens syre är inte luft, men rök och
vatten. Dottern sjunker allt djupare ner i Stoftet. Bottnen når hon i scenen med Kristin och
Advokaten då hon upplever det som Strindberg menar är det värsta som livet har att erbjuda:
13

Scenen med ”Jag klistrar, jag klistrar”: Strindberg, s. 139.

14

Ibid., s. 111–112.
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äktenskapets plågor. 15 Det är i äktenskapet det är svårast att leva; svårast att andas. Scenen
handlar med andra ord inte alls om att spara värme, utan är till för att blottlägga livets
djupaste ångestpunkt, vilket accentueras av Kristins upprepade vansinnesklistrande.

Litteraturvetaren Gunnar Brandell spekulerar även kring möjligheten att Strindberg i
drömspelen velat byta ut information mot mystifikation, och att Strindberg inte minst under
och efter Inferno-krisen16 tillägnat sig en särskild slags mystik. 17 Denna typ av frågande
mystik gör sig bra i drömmens relativa och gränslösa värld där Ett drömspel utspelar sig. I
dramats kontext skulle det också kunna höra samman med avsikten att skapa fler frågor än
man besvarar, vilket Brandell i en annan text menar att Strindberg medvetet gör med vad han
benämner som sin ”irrande dialog”; det är också vad Brandell menar skiljer Strindberg från
exempelvis Sigmund Freud i relationen till drömmen – Strindbergs analys (och svar) uteblir.18
Som vi ser gäller denna ”mystiska” aspekt inte bara dramats yttre form och handling utan
även drömspelstekniken som bygger dramat språkligt, till exempel menar den stora
Strindbergauktoriteten och akademiledamoten Martin Lamm att det var dialogen som gav
dramat dess mättade drömstämning.19 Genom att stundtals undvika en logisk struktur i
dialogen och istället låta samtalet ”irra” med ständiga kast och förskjutningar av fokus, kan
dramat i ett slag både behålla en realistisk-naturalistisk prägel genom att den utspelas i vår
värld samtidigt som det lämnar den klassiska uppbyggnaden till förmån för en mer
mystifierad och drömlik variant.20 Precis som den tyska germanistikprofessorn Fritz Paul
skriver i sin text i Strindbergs förvandlingar är Strindbergs särskilda ”surrealism” snarare
sammansättningar av onormala, men inte helt omöjliga kombinationer mellan ord, ting eller
förhållningssätt: världen han bygger upp är lite skev – slott växer inte – men är inte helt

15

Att Strindberg såg äktenskapet som livets värsta: Szondi, Peter, Theorie des modernen Dramas

1880–1950, 12e upplagan, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977, s. 51.
16

Strindbergs roman Inferno kom ut 1897.

17

Brandell, Nordiskt drama…, s. 74.

18

Ibid., s. 68-69, 72-73.

19

Lamm, Martin, August Strindberg, Finland: Hammarström & Åberg, 1948, s. 301.

20

Om logisk struktur: Brandell, Nordiskt drama…, s 79. Om ”irrande” dialog: Brandell, Nordiskt

drama…, s. 64. Om kast och förskjutning av fokus: Brandell, Nordiskt drama…, s. 69. Om Strindbergs
naturalism/realism i Drömspelet: Bark, ”Strindberg’s Dream-Play Technique”, s. 99.
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främmande för oss – slott existerar.21 Den ”irrande” dialogens grundfunktion var dock att
modernisera den stelbenta aristoteliska formen och istället skapa ett mer naturligt samtal på
scenen. Strindberg skriver själv om den i sitt kända och ofta citerade företal till Fröken Julie:

Jag har undvikit det symmetriska, matematiska i den franska
konstruerade dialogen och låtit 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.22

Precis som tidigare nämnts blir det här tydligt hur medveten Strindberg var om metoden i sitt
dramaturgiska grepp. Att intensifiera detta hjärnans irrande för att på så sätt gå djupare in i
människans medvetande snarare än att förhålla sig till samhälleliga konventioner (eller
dramastrukturer, för den delen) blir ett logiskt nästa steg för att komma närmare drömmarnas
form. För vad kommer närmare inpå människans medvetande än drömmarna?
Litteraturvetaren Gunnar Ollén menar att det är mer än en tillfällighet att Freuds drömtydning
kom ut, 1901, bara något år innan Strindberg gjorde detta försök att härma drömmarnas
mekanik.23 En aspekt av irrandet innebär, precis som Strindberg själv skriver, att saker och
ting upprepas utan vidare logisk förklaring till varför. Precis som han skriver använder han sig
ofta av att rollfigurerna hugger tag i varandras tankekuggar för att sätta samman
replikskiftena, kanske mer så än i andra dramatyper. Man upprepar delar eller ord av vad den
andra nyss sagt för att sedan spinna vidare på detta. Det märks tydligt i dramat, exempelvis i
scenen då Officern har hamnat i skolbänken igen.
Officern: Åh, det är rysligt, det är rysligt!
Magistern: Ja det är rysligt att en så stor gosse inte har ambition…
Officern (pinad): En stor gosse, ja, jag är ju stor, mycket större än de
här; jag är ju fullvuxen, jag har ju slutat skolan… - (liksom vaknande) –
jag är ju promoverad… Varför sitter jag då här? Är jag inte
promoverad?
Magistern: Jo visst, men du ska sitta och mogna, ser du. Du ska
mogna… Är det inte rätt kanske?
21

Paul, Fritz, ”Strindbergs antimimetiska teater” [ur Strindbergs förvandlingar, red. Olsson, Ulf],

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999, s. 140.
22

Citat av Strindberg, ur Brandell, Nordiskt drama…, s. 64.

23

Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik, Kristianstad: Sveriges Radios Förlag, 1982, s. 444.

10

Officern (tar sig för pannan): Jo, det är rätt, man ska mogna…24 [mina
understrykningar]

Till och med i ett sådant här kort utdrag där jag har strukit under allt som återkommer minst
två gånger i dialogen (samt de av ordet ”stor” slags komparerade ”större” och ”fullvuxen”),
blir det tydligt hur många gånger ord upprepas, både om igen i de enskilda replikerna, men
också som jag tidigare nämnt på ett sätt där replikerna hakar i varandra och förstärker det som
Strindberg i förordet Erinran uttryckte som ”drömmens osammanhängande men skenbart
logiska form”.25 Visst ser det till formen ut som ett samtal brukar, men inte brukar väl
promoverade officerare tvingas gå om skolgången för att mogna?

Det finns mycket lite information i detta textexempel. Vad vi får reda på är att Officern är för
gammal för skolan och till och med har promoverats, men det här är information vi redan fått
veta tidigare i pjäsen. Vad som återstår är att det är ”rysligt” och att ”man ska mogna”, något
som snarare låter mardrömskänslan bre ut sig än att ge oss någon konkret information, det har
alltså snarast, med Jakobsons term, en emotiv funktion. Men allra viktigast är hur Strindbergs
tankar om samtalets associativa form och hjärnans irrande här syns i praktiken på ett mycket
konkret vis. En annan scen där detta är tydligt är i slutet av pjäsen där Dottern har valt att
lämna världen och återvända till sin far Indra.

Advokaten (fram, tar Dottern i armen): Har du glömt dina plikter?
Dottern: Åh, Gud, nej! Men jag har högre plikter.
Advokaten: Och ditt barn?
Dottern: Mitt barn! Vad mer?
Advokaten: Ditt barn ropar efter dig.
Dottern: Mitt barn! Ve, jag är jordbunden! … Och denna plåga i mitt
bröst, denna ångest… vad är det?
Advokaten: Vet du icke?
Dottern: Nej!
Advokaten: Det är samvetskvalen.
Dottern: Är det samvetskvalen?26 [min understrykning]

Precis som i förra scenen med Officern och Magistern ekar personerna här varandra då de
talar. Personliga pronomen som kunde ersätta till exempel ”mitt barn”/”ditt barn” används

24

Strindberg, s. 159.

25

Ibid., s. 108.

26

Ibid., s. 191.
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inte, precis som ”plikter”/”samvetskvalen” som kunde ersatts av ett demonstrativt pronomen
eller en bestämd artikel, som ”sådana” eller ”det”, inte gör det, vilket ger ett något rörigt och
klumpigt intryck. Samma sak gäller ”denna plåga” och ”denna ångest” istället för att sätta
plågan och ångesten i bestämd form. Istället upprepas ”denna”. Även här är det känslor som
är det centrala som ska förmedlas: ångesten, plågan – samvetskvalen. Brandell lyfter fram hur
den här typen av dialog hos Strindberg ofta förmedlar en inre handling, i motsats till en yttre
det vill säga synliga handlingar. Med en dialog som förmedlar känslor kan vi som publik
(eller läsare) förstå vad som händer mellan eller inom människorna på scen, vilket är svårt
annars.27 Genom att bland annat använda sig av upprepning som metod i replikerna lyckas
Strindberg med andra ord förmedla andra och fler saker med sin dialog än enbart utbyte av
information.

2.3 Upprepning, tid och rum
Det finns flera dramatekniska metoder som bidrar till känslan av att vara i en dröm. En
komponent som är tydligt mer plastisk i drömvärlden än vår verklighet är uppfattningen om
tid och rum. Inom dramateori skiljer man på olika typer av tid: receptionstid/läsartid, det vill
säga tiden som det tar att läsa dramat, åskådartid/lyssnartid, tiden det tar att spela upp dramat
på scen, och fiktiv tid, tiden dramats handling tänks omfatta. 28 Vad vi framför allt intresserar
oss för i den här analysen är den fiktiva tidens utformning för att den, som vi kommer att se, i
det här fallet har täta band till upprepning.

I den fiktiva tiden finns flera dimensioner, så som metafysisk, historisk, fysiologisk,
biologisk, psykologisk tid, och litteraturvetaren Egil Törnqvist lyfter även fram att man i detta
fall skulle kunna tala om en drömtid, tiden en nattlig dröm tar, vilket är en spännande
dimension.29 Men frågan är om inte konceptet ”drömtid” hellre skulle kunna innebära den
speciella blandningen av koalitioner av fiktiva tidsdimensioner som vi upplever i drömmar.
Inte minst den psykologiska tiden, det vill säga hur dramats karaktärer uppfattar tiden, i
relation till en linjär tid som bestämmer vår exakta ålder från födseln till döden är intressant.
Det är även kontrasten av denna tid och en mer cirkulär tid i drömmen: vad som har hänt

27
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tidigare händer igen, någon som varit gammal blir ung igen osv, och det är även här vi börjar
närma oss relationen mellan tid, rum och upprepning i Ett Drömspel.
Strindberg skriver i dramats förord, Erinran: ”Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras,
dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas” [egen kursivering].30 Detta förfarande skulle jag vilja
påstå appliceras på fler komponenter i dramat än enbart karaktärerna – även tid, rum och
repliker hackas upp för att mista sin realistiska och logiska dimension. Precis som Strindberg
skriver är fördubbling och dubblering, det vill säga en slags upprepning, en del av detta. I
förordet skriver Strindberg också ”[t]id och rum existera icke”, med avseende på drömmen. 31
Då en huvudsaklig mening med dramat är att betona likheten mellan dröm och verklighet kan
man precis som Törnqvist poängterar se hur Strindberg ansluter sig till den kantianska
uppfattningen om att tiden är subjektivt färgad och i den meningen relativ. 32 Detta ligger
naturligtvis mycket nära den fiktiva psykologiska tiden och den enskilda människans
individuella tidsuppfattning, vilket är en viktig del av Drömspelet. Inte minst Officerns person
och berättelse är exempel på detta.

Med Ett drömspel bröt Strindberg på ett då revolutionerande modernt sätt i princip mot alla de
aristoteliska dramalagarna; tidens, rummets och handlingens enhet. 33 Upprepningen får då en
annan, kanske viktigare, funktion. Törnqvist skriver: ”Linjär tidsföljd är i den dramatiska
genren något av ett axiom. Omkastningar i tidsföljden, i stil med filmens tillbaka- eller
framåtblickar är av teatertekniska skäl mycket sällsynta.” 34 Men upprepning av scener,
repliker eller motiv blir på sätt och vis som tillbakablickar i och med att vi erinrar oss om det
som varit. Men som flera forskare, bland annat Törnqvist, påpekar finns det även cirkulära
och cykliska tidselement i texten. Tid och rum är alltså inte bara en upphackad tidslinje med
återkommande element utan går också ifrån den klassiska linjära formen helt. Upprepningen
spelar även i detta fall en stor roll, precis som nämndes i inledningen börjar och slutar dramat
ungefär på samma plats, utanför den stängda dörren vid teaterkorridoren och det växande
slottet. Detsamma gäller Strindbergs tidigare liknande stationsdrama Till Damaskus, som han
30
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i ett brev beskrev som en orm som biter sin egen svans – dramat slutar där det började – vilket
till exempel den tyska litteraturprofessorn Manfred Karnick skriver i sin text ”Strindberg and
the Tradition of Modernity” innebär återkommande och repetitiva element, både en linjär
rörelse fram-och-tillbaka, omtagningar och omkastningar, utöver den cirkulära formen. 35
Upprepning är alltså sammanfattningsvis ett viktigt medel till att bryta traditionella
bestämningar av tid och rum, vilket hjälper till att skapa dramats drömska stämning.

2.4 Upprepningens besvärjande och rytmiska effekt
Den inflytelserike litteraturvetaren Peter Szondi kallar den återkommande repliken ”Det är
synd om människorna” för ”Zauberwort” vilket man skulle kunna översätta som trollformel
eller magiskt ord, men kanske i denna kontext snarare ledmotiv. 36 Den senare översättningen
förlorar dock en viktig aspekt av ordet genom att avförtrolla det. Upprepningen av repliken
förstärker givetvis Strindbergs yttersta tes i dramat, men ger även en slags besvärjande effekt,
inte alls långt ifrån sagornas magiska nummer och upprepningar. Kopplingen till sagor kan
tyckas långsökt, men i själva verket ligger det nära till hands då stationsdramat är en
avancerad utveckling av sagospelet, i mer filosofisk tappning. 37 Precis som drömmar utspelar
sig sagor i en värld lik vår, men innehåller element som inte existerar på riktigt och/eller är
realistiska. I Ett drömspel är inte minst det växande slottet med sina sju väggar ett sådant
sagoelement. Även Ollén tar upp ”sagospelsdrag” i dramat och nämner som exempel
jätteblommorna och att Fadern i en scen ”går ut igenom väggen” och även Brandell beskriver
i sin text i Strindberg’s Dramaturgy vissa komponenter i dramat för ”[m]agic tricks”, det vill
säga trolleritrick.38

Men likheterna till sagorna är fler än så, även den väl avvägda upprepningen utgör i sagor ofta
en central del av historien; nog skulle berättelserna förlora en hel del av sin magi om Prinsen
klarade att rädda Prinsessan redan på första försöket, de tre små grisarna bara hade varit två
eller om Vargen hade ätit upp Rödluvan innan hon ens hunnit ställa klart sin första naiva
35
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fråga. Man skulle kunna hävda att upprepningen av ”Det är synd om människorna” under
dramats gång fyller en liknande rytmisk, besvärjande funktion, vilken hade gått förlorad om
det inte repeterats.

På så sätt, i och med denna rytmiska dimension av upprepningen, är ledmotiv som i första
hand är en musikalisk term, inte alls en dålig översättning på ”Zauberwort”. I upprepningens
själva väsen finns det en musikalisk, rytmisk funktion som Strindberg själv var mycket
medveten om. Som redan citerats på sidan 9 liknade Strindberg i förordet sin egen pjäs vid en
musikkomposition. Litteraturvetaren Sven Delblanc talar om ”variationssatser” i en
musikalisk mening om Ett drömspel, och menar att ”Det är synd om människorna” är det
centrala motivet även om det finns fler; även Lamm lyfter just detta ”polyfona”, det vill säga
flerstämmiga, drag.39 Drömmar, som Brandell uttrycker det, saknar likt musikstycken ett
organiserat informativt innehåll. 40 Istället kan temat svira fritt i estetiskt tilltalande rymd och,
som Strindberg skriver, bearbetas, tas upp, repeteras, vikas ut och läggas på, så som
författaren önskar.41 Detta är vad Jakobson skulle beskrivit som en poetisk funktion i texten,
och det är inte konstigt att Ollén talar om dramats djupa lyriska försjunkenhet och att Lamm
betecknade det som Strindbergs poetiskt rikaste drama.42 Lamm menade också att man vid en
gestaltning av dramat borde betona styckets ”rytmiskt sjungande karaktär”, inte minst för en
harmonisera med de lyriska partierna i för- och efterspelen och i vindarna och vågornas
sång.43
Med allt detta i åtanke kan upprepningen av ”Det är synd om människorna” med andra ord ses
som en slags dramats refräng. Frasen förkroppsligar på sätt och vis dramats tema, som i texten
runt omkring broderas ut som i verser för att stärka och underbygga det med anekdotiska
situationer och förmedla budskapet genom känslor. Men om just denna fras är huvudtemat, är
Officerns historia en av huvudstämmorna i den polyfona kören som bekräftar det. I en av
scenerna har Officern blivit gammal och vithårig, hans rosenbukett är bara kvistar kvar, han är
39
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trasig med utnötta skor. Han vankar långsamt, ensam på scenen. Så kommer en balettflicka in,
och han frågar genast: ”Har fröken Victoria gått?”, vilket på balettflickan besvarar att hon inte
gjort. ”Då väntar jag! Hon kommer väl snart?” svarar han, på vilket balettflickan allvarlig
svarar ”Det gör hon säkert!”. Ytterligare repliker om annat utväxlas, och balettflickan går av
scenen. In på scenen kommer då en korist, som Officern på en gång frågar ”Har fröken
Victoria gått?”. På det svarar koristen allvarligt ”Nej, hon har inte gått! Hon går aldrig”.
Officern, som kan ses som symbol för det mänskliga hoppet, svarar då ”Det är för att hon
älskar mig!”. Ytterligare repliker växlas om annat, och koristen lämnar scenen. In kommer
istället en sufflör. Officern frågar då, föga oväntat, om fröken Victoria har gått. Då sufflören
inte vet något annat än att hon inte gjort det, svarar Officern nöjt ”Se där! Sa jag inte att hon
väntar på mig!”.44 Vi ser hur Officern aldrig slutar hoppas på att hans älskade Victoria ska
komma ut och möta honom, trots att han har lämnats väntande i större delen av sitt liv.
Officern gestaltar på så sätt hoppet, men publiken (eller läsarna) förstår att det i själva verket
är en hopplös situation: Victoria kommer aldrig komma. Det är synd om Officern. Hans
person och historia bekräftar därmed hela dramats tema och han blir till symbol för hela
mänskligheten – det är synd om människorna. Som vi också märker finns det både emotiva
och poetiska inslag i denna scen.

Både symbolik och tematik möjliggörs här av upprepningen. Men i scenen ser vi också det
magiska tretalet, vilket man skulle kunna hävda verkar besvärjande genom sin rytm och, för
att återknyta till Brandells teori, mystifierande i sitt sagolika sätt. Den informationsfattiga
dialogen har alltså som vi sett åtminstone på vissa ställen i dramat tydligt en poetisk funktion.
Det visar sig på olika sätt i olika scener, till exempel är en annan detalj i dramat att gudarna
sinsemellan, samt diktaren, till skillnad från människorna talar på vers. Men som vi tidigare
observerat finns det även en stark rytmik också i människornas repliker, mycket på grund av
just upprepningsmomenten. Sammanfattningsvis skulle man kunna påstå att det besvärjande
och rytmiska i dramats dialog har en poetisk funktion, och upprepning är en central
beståndsdel i att uppnå detta.
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3. Slutsats
Efter att ha utrett den språkliga och strukturella upprepningens betydelse för August
Strindbergs pjäs Ett drömspel har jag kommit fram till att dess många olika former och
användningsområden både direkt och indirekt utgör viktiga komponenter i författarens
ambitioner att skapa en drömlik stämning i dramat.

4. Sammanfattning
Upprepningen i Ett drömspel finns i många former. Istället för att låta dialogen vara i första
hand informativ som i det klassiska dramat, väljer Strindberg att betona dess poetiska och
emotiva funktion som förstärker dramats drömska dimension. Brytningen med det
informativa kan också ses som ett försök att istället för att upplysa publiken (eller läsarna)
skapa frågor, mystik och därigenom drömstämning. Detta sker också genom brytningen med
de dramatiska enheterna och upplösningen av tid och rum. Tiden är dels cirkulär, då till
exempel en av de första scenerna återkommer i slutet, dels sönderhackad med repetitiva
element som gör det svårt för publiken (eller läsarna) att orientera sig utefter någon form av
linjär tidslinje. Att låta repliker upprepas genom pjäsen är en av de mest effektiva metoderna
att göra detta på. I upprepningen finns det också en inneboende rytmik som liknar musikens,
vilket kan ge en besvärjande och sagolik atmosfär och som har en tydlig estetisk och poetisk
dimension. Samtidigt kan upprepningen också vara emotiv och förmedla känslor, till exempel
genom att skapa en viss stämning och dynamik i dialogen.
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