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Förord
Hur dagens Strindbergsbild ser ut bland dagens gymnasielärare i svenskämnet, och var de
fått den från samt hur de förmedlar den till sina elever hade vi under en längre tid gått
och funderat på. Efter att läst Sten-Olof Ullströms avhandling Likt och olikt –
Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet bestämde vi oss definitivt för att göra en
dagsaktuell studie om hur Strindbergsbilden är bland gymnasielärare i svenska.
Dessutom vill vi även undersöka läromedelsförfattarnas Strindbergsbild, var och hur de
tillägnat sig den, hur de förmedlar den i sina böcker och vad som eventuellt skulle kunna
ändra deras, och lärarnas, befintliga Strindbergsbild.

Vi har sedan länge varit mycket intresserade av August Strindberg, läst merparten av
hans verk och även studerat hans liv och verk i författarbiografier och i Strindbergs så
kallade självbiografiska romaner med mera. Exempel på författarbiografier vi läst om
Strindberg, kan bland annat följande Strindbergskännare nämnas: Erik Hedén, Martin
Lamm, Stellan Ahlström, Olof Lagercrantz, Hans Lindström, Sven Stolpe, Gunnar
Brandell, Gunnar Ollén och Jan Myrdal med flera. Men vi vill inledningsvis klargöra att
vi varken avgudar eller förkastar August Strindberg. Vi intar istället ett subjektivt och
medvetet mellanläge gentemot Strindberg och hans verk.

Det senaste åren har vi dessutom vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med intendent
Erik Höök på Strindbergsmuseet Blå tornet i Stockholm och dess bibliotek samt med
Intima Teaterns chef Ture Rangström och Strindbergssällskapets medlemssekreterare
Carl Olof Johansson. Därför känns valet av svensk författare, det vill säga August
Strindberg, inte speciellt främmade, avskräckande eller komplext att införliva och låta
vara utgångspunkt, låt säga huvudperson och ansats, i vårt examensarbete.

Vi vill personligen tacka och framhålla Sten-Olof Ullström, Lars Brink, Jan Myrdal,
Björn Meidal och Gunnar Ollén, vilka alla har givit oss personlig respons och råd via
telefonsamtal, email och korrespondens samt uppmuntrat oss till att ta oss an ämnet och
frågeställningarna.

Ett varmt och innerligt tack till ABF-chef Nils Göran Hååg i Varberg, Kultur och Fritid
Varbergs kommun och gymnasierektor Jan Togerö, vilka har varit ekonomiskt
ansvarstagande och från början till slut varit oerhört entusiastiska, stödjande och positiva
över vårt så kallade skolutvecklingsprojekt för gymnasielärare och elever samt för
allmänheten. I realiteten innebar detta fortbildnings- och förnyelseprojekt att; efter en
längre tids email- och telefonkorrespondens, kom Jan Myrdal den 14/4-05 till Varberg
och genomförde två föreläsningar, med avslutande diskussion, angående ämnet: Johan
August Strindberg.

Handledarna universitetslektor Birgitta Svensson och universitetsadjunkt Torbjörn
Jansson vid sektionen för humaniora på Högskolan i Halmstad, vill vi härmed tillägna ett
stort och hjärtligt tack för deras handledning.
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1. Inledning

1.1 Syfte, frågeställningar och vetenskaplig anknytning
Sten-Olof Ullströms avhandling om Strindbergsbildens skiftningar och brytningar men
även kontinuitet i gymnasieskolan, visar att tidsandan styr bilden av August Strindbergs
författarskap. Den visar också att läromedlen till stor del har styrt lärares och elevers syn
på Strindberg. Ullström konstaterar att Strindbergsbilden genomgick en stor förändring
mellan åren 1912 till 1968. Ullström bygger sin analys bland annat på litteraturvetenskap,
läromedel, läroplaner och studentuppsatser, och han konstaterar:

Studenternas uppsatser om Strindberg präglats av läromedlens värderingar. Han visar att
skolan till stor del bidrar till att skapa tidsbundna litterära normer och ideal och att de som inte
följer dessa får dåliga betyg. Därför fick två snarlika och positivt värderande studentuppsatser
om Strindberg – en från 1912 och en från 1960 – helt olika betyg. År 1912 gav en positiv

Strindbergsbild ett stort C, 1960 ett litet a.
1

Olle Josephson (2002) ställer frågan: Finns det nationalförfattare, och hur tänker vi på
dem? Angående Sten-Olof Ullströms avhandling noterar han att den förmår ge svar på
mycket om kulturell hegemoni.

Alltså: förkrigstidens traditionsorienterade bildningsborgerskap, efterkrigstidens
folkhemsinriktande modernitetskultur, och kanske det senaste årtiondenas kulturrelativism

som bakvägen släpper in idoldyrkan. Skolhistoria är givande.
2

Ullströms avhandling belyser tydligt att August Strindberg under 1960-talet intog första
plats bland Sveriges författarparnass för att sedan upphöjas till ”Sveriges genom tidernas
största författare”, nationalskald. Därmed menar Ullström att Strindberg inte kan
ifrågasättas eller petas från sin särställning. Att detta skedde i en tid då skolan inte hade
någon ”författarkanon” verkar motsägelsefullt, konstaterar han.

Ullströms undersökning behandlar tiden från cirka 1880 fram till 1968 då
studentuppsatserna upphörde, men hur ser då dagens Strindbergsbild ut bland
gymnasielärare i svenska och läromedelsförfattare i litteraturhistoria?

Syftet med examensarbetet är att undersöka om Ullströms forskningsresultat är relevant i
dagens gymnasieskola. Eller har bilden återigen förändrats? Skriver, skapar
läroboksförfattarna  Strindbergsbilden främst utifrån sina personliga, subjektiva
kunskaper och värderingar, nyanserar eller reproducerar? Styrs gymnasielärarna av
läroböckerna (litteraturhistoria och antologier etc.)? Finns det en klichéartad och
schablonmässig Strindbergsbild bland lärarna eller inte? De didaktiska grundfrågorna
kommer att relateras till följande frågeställningar vad, hur, varför och även vem och när.

När det gäller lärarna specificeras frågeställningarna explicit till:
· Vilken bild av August Strindberg har gymnasieläraren?
· Varifrån har de fått sin Strindbergsbild?

· Hur förmedlar lärarna Strindberg?
· Skulle någonting kunna förändra den befintliga Strindbergsbilden?

Övriga följdfrågor som lärarna tillfrågas om är:

                                                                
1
 Höjer, F&F 7/02 sid.53. http://www.fof.se/?id=02753a.

2
 Josephson, http:// www.clarte.nu/grafik/clo23/cl023_g2.htm.
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· Styr läroböckerna (litteraturhistoria och antologier) din undervisning och
Strindbergsbild?

· Skall August Strindberg ingå i ett ”svenskt litteraturkanon?

Beträffande läroboksförfattarna väljer vi att främst fokusera oss på hur de framställer
”Strindberg och kvinnofrågan” och vilka eventuella illustrationer som presenteras i
läroböckerna. Detta för att avgränsa ämnet och för att inrikta oss på hur Strindbergs
kvinnosyn framställs i vissa litteraturhistoriska verk och antologier.

Utifrån ett litteratursociologiskt, -historiskt, -pedagogiskt och -didaktiskt perspektiv är
det intressant och relevant att kritiskt granska idag verksamma lärares och
läromedelsförfattares Strindbergskunskap och deras urval och presentation samt deras
personliga inställning, medvetenhet och förhållningssätt gentemot Strindbergs verk.

1.2 Forskningsöversikt
Det finns en omfattande forskning om Strindberg och hans liv, såväl nationellt som
internationellt och utifrån olika perspektiv. Denna forskning påbörjades redan under hans
samtid och fortgår alltjämt. När vi överblickar omfattningen av Strindbergsämnet, kan vi
konstatera att det i princip finns lika många spekulationer och teorier omkring honom
som det funnits doktorander genom tiderna. I denna översikt begränsar vi oss till den
Strindbergsforskning som har ett litteraturdidaktiskt, -sociologiskt och -historiskt
perspektiv.

I översikten nedan presenteras främst de forskare och den forskning vi använt som
primära källor för vårt arbete: Sten-Olof Ullström, Lars Brink, Jan Thavenius och Annica
Danielsson. De sekundära källorna, vilka vi inte här kommer att ge någon presentation
av, är bland annat: Gunilla Molloy, Kathleen McCormick, Johan Elmfeldt, Gun
Malmgren samt Herbert Tingsten med flera.

I Sten-Olof Ullström avhandling Likt och olikt – Strindbergsbildens förvandlingar i
gymnasiet (2002) fokuseras och kartläggs de litteraturdidaktiska frågorna hur, vad och
varför Strindberg framställs i läromedel, läroplaner, studieanvisningar och
studentuppsatser och hur han behandlas av läroboksförfattare, litteraturhistoriker, lärare
och elever. Ullström visar att lärarens Strindbergsbild, och de värderingar som därpå
följde, var normgivande och allenarådande, vilket eleverna i de flesta fall var
accepterade. Skolan var en institution som bidrog till att skapa tidsbundna litterära ideal
och normer, de elever som inte följde dessa fick undermåliga betyg. Således kunde en
elevuppsats som gav en positiv bild av Strindberg år 1912; ett stort C, och 1960 ett litet a.
Studentuppsatsskrivarna reproducerade följaktligen till stor del den förhärskande
Strindbergsbild som läromedlen och lärarna förmedlade. Därför menar Ullström att
uppsatserna ger en tämligen avslöjande och tydlig bild av hur undervisningen
genomfördes och föll ut i skolan.

Ullström visar vidare hur Strindbergsbilden, ur ett litteratur- och skolhistoriskt
perspektiv, har pendlat från att under 1880-talet frammåla honom som en otämjd,
omoralisk, trätgirig och anarkistisk upprorsman samt en vildvuxen, besinningslös
revolutionär, till att under 1950-talet framställas som en sympatisk författare och en
modern nydanare och kulturell genombrottsman på det litterära och dramatiska
områdena. Ullström konstaterar vidare att en förnyad pedagogik under 1950- och 1960-
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talen medför att det för läroverkseleverna nu blir möjligt att kritisera, diskutera och att
själv ta ställning till vilken Strindbergsbild som antas. Från slutet av 1960-talet och
framåt i tiden, innebar bilden av Strindberg att denne sattes på en hög, och kanske för all
framtid, fastgjuten och nästintill ointaglig piedestal.

Ullström slår fast att det under tiderna har utvecklats en rad statiska schablonbilder och
stereotypier angående Strindbergs liv och författarskap. Oftast frammålar dessa
schablonbilder skriftställaren Strindbergs personliga karaktär och egenskaper. Som
exempel framlyfter Ullström kvinnohataren Strindberg, den grälsjuke och
konfliktbenägne Strindberg och den misstänksamme och egocentriske Strindberg.3

Dessa negativa schablonbilder levde under en lång tid kvar och var förhärskande bland
lärare och läroboksförfattare. Ullström ställer avslutningsvis och spontant frågan: hur ser
månne Strindbergsbilden ut i dagens skola, bland lärare och elever? Svaret Ullström ger
är, att ingen forskning gjorts angående det ännu. Men allt tyder kanske dock på att
Strindberg sedan 1980-talet och framåt ändå kan ha upphöjts samt implicit ingår i ett icke
officiellt och outtalat litterärt svenskt kanon bland läroboksförfattare och gymnasielärare.

I sin undersökning har Ullström granskat 300 studentuppsatser från åren 1912, 1923,
1943, 1950 och 1960, vilka bland många andra litterära ämnen behandlade August
Strindberg som aktuellt uppsatsämne. Ullströms sammanfattning av Strindbergsbilden
lyder således:

The difference between 1912 and 1943 perhaps indicates what occurs when a literary canon
gradually becomes culturally established, then cemented, and eventually relaxed. What at first
appears as a tentative approach to Strindberg, is gradually ideologized into formula-like
sentences, and ultimately, when the national canon reading loosens up, leaves room for more
unrestricted, personal readings. /.../ The view of literary canon, educational refinement, and
knowledge expressed in the literary writing culture at the senior high school level is
suggestive of what Peter McLaren et al. Label cultural literacy, where understanding is based
on culteralization, which in turn builds on acquisition of the core of the shared culture’s
leading texts. A literary canon is viewed as pre-set and closed core existing independently of
the student’s mental structuring/…/The discourse of the history of literature seems to be of an

objectifying and impersonal nature.
4

Ullström konstaterar även att Strindbergsbilden förändras kontinuerligt och att det är
rådande normer och tidsandan, och en reproducering i läroböckerna samt att en implicit
litterär kanon som styr hela processen.

Lars Brinks Gymnasiets litterära kanon – urval och värderingar i läromedel 1910–1945
(1992) utgår i huvudsak från ett historiskt och nationellt litteratursociologiskt perspektiv.
Syftet är att undersöka om det omedvetet eller medvetet existerade ett litterärt kanon på
svenska gymnasieskolor mellan åren 1910-1945. Ett annat syfte är att även studera den
process som föregår och formar ett kanon, det vill säga urval, värderingar och
förhållningssätt samt fokuseringar i läroböcker. Vad motivet för att publicera nya
läroböcker var, försöker Brink också att besvara i sin undersökning.

Undersökningen omfattar tre skolbokskategorier, vilka samtliga användes som
grundböcker i undervisningen om svensk litteratur. Det innebär antologier, textböcker

                                                                
3
 Ullström, 2002:54–55.

4
 Ullström, 2002:424–425.



5

och skolupplagor av kompletta litterära verk. Fokus läggs på att framforska bland annat
vilka författare som gavs flest sidor i de olika skolböckerna. För att kunna fastställa vilka
böcker som mest frekvent användes, har årsberättelser från olika gymnasieskolor
studerats. Undersökningen är begränsad till skolterminerna/åren 1910/11, 1920/21,
1930/31, 1940/41, och 1945/46.

Begreppet kanon diskuteras och analyseras också av Brink samt att svenskt kanon
relateras till amerikansk och tysk kanonforskning. Brink säger förklarande i sin inledning
angående kanon:

Sammanställande av texter och författande av läroböcker måste  med nödvändighet bygga på
värderingar vare sig dessa är uttalade eller ej. Med en sammanfattande term kan urvalet och de
värderingar som är en förutsättning för urvalet kallas en kanon. Eftersom värderingar
förändras, preciseras och nyanseras förändras också urvalet med tiden och vi kan tala om en
kanonbildnings – eller kanonförändringsprocess.

5

Han identifierar och förklarar även den uppenbara differensen mellan ett deskriptivt och
ett normativt användande av litteraturen. Ett deskriptivt användande av litteraturen är till
exempel vid studiet av vilka författarskap som dominerar och deras verk, om de
försvinner eller läggs till. Ett normativt användande är vad som skall läsas och hur
texterna skall tolkas samt läsas, kan liknas vid ett implicit hierarkiskt
”värderingskriteriesystem”.6 Brink åskådliggör också hur det argumenteras för att ett
kanon alltid influeras av andra aspekter än just litterära intressen, till exempel ideologiska
aspekter. En tydlig översiktbild ges över det litterära kanon som rådde och vilka
författare och verk som ingick i ett begränsat urvalsstudie av antologier och textböcker.
Härigenom ges sålunda och naturligt en tydlig bild av vilka och vad som exkluderades ur
det litterära kanon.

För vår undersökning är Brinks pågående delprojekt som behandlar kanon- och
kulturarvsföreställningar bland lärare på olika nivåer inom det svenska
utbildningssystemet intressant och relevant. Efter att ha utfört en undersökning om hur
litteraturvetare på olika universitet, utbildare på lärarutbildningar och svensklärare på
gymnasieskolor ser på kulturarvsfrågor och svenskämnet, säger Brink:

Det råder ganska stor samsyn om att västerlandets kanon – författare som Shakespeare och
Kafka – är viktigast. Därefter kommer de inhemska författarna som kan delas upp i kanoniska
– till exempel Stiernhielm och Strindberg – och mer folkkära företrädare för ett brett kulturarv,
som Moa Martinsson och Fogelström, /…/

Vad beträffar de enskilda lärarna i klassrummen och deras roll, säger Brink vidare att:

De kan välja att hålla en klassiker levande eller förändra kanon genom att vidga utblickarna.
/…/ Men riktigt vad som läses på svenska gymnasieskolor i dag är det ingen som vet. Det
enda som med säkerhet kan sägas är att det ser väldigt olika ut. – Det finns många traditionella
skolor och lärare som arbetar på det gamla sättet och plockar fram samma antologier och
klassiker ur bokförrådet år efter år. Andra utgår från elevernas verklighet och använder mycket
ungdomslitteratur och film. /…/  - Samtidigt har man i den nya läroplanen återigen skrivit

fram kulturarvet. På 1970-talet var det närmast ett skällsord.
7

    

                                                                
5
 Brink, 1992:13.

6
 Brink, 1992:235–240.

7
 Skolvärlden, utges av Lärarnas Riksförbund, Stockholm, nr 2, 2005–01–27 , Lindgren, 2005:2–4.
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Angående Strindberg konstaterar Brink konklusivt:

Sammanfattningsvis kan man säga att Strindberg Stundtals får anmärkningsvärt begränsat
utrymme. Någon textkanon för Strindberg del föreligger inte. Levertins, nittiotalets och
Sveriges Nationallitteraturs syn på Strindberg dominerar i allmänhet. Få sena verk finns med
och speciellt litet får eleverna se av Strindberg som dramatiker, lyriker och brevskrivare. En
del av utdragen ur Röda rummet tyder på att man främst vill se Strindberg som språklig
förnyare och undviker politiskt brännande avsnitt.

8

Fortsättningsvis: Jan Thavenius Modersmål och fadersarv – Svenskämnets traditioner i
historien och nuet (1981), och Svenskämnets historia (1999) ingår även i den tidigare
forskningen. I Svenskämnets historia beskrivs de, inom svenskämnet förhärskande,
bildnings- och ämnesuppfattningar som under lång tid varit historiskt rådande.
Författarna visar klart hur litteraturen, sedan 1800-talets mitt till våra dagar, haft en
framträdande plats i det allmänna skolväsendet och hur ett kulturarv skapas, från vilket
de nationella bildningssträvandena tar sats från och formas. Under 1800-talet har således
svenska varit skolans mest centrala och upphöjda ämne. Thavenius, Dahl och Malmgren
synliggör vidare svenskämnets allmänna utveckling från 1800-talets mitt till våra dagar
berörs.

I efterkrigstidens samhälle har villkoren för hela skolväsendet och för undervisningen
markant transformerats och att litteraturen och skriftspråket har härigenom erhållit
påtaglig konkurrens av moderna, tekniska och elektroniska medier. Detta har medfört en
naturlig och  genomgripande förändring och en ny situation, vilka genom en historisk
tillbakablick kan förstås och förklaras, anser författarna.

Andra frågor boken tar upp är om ämnet svenska primärt skall ses som ett språkämne
eller ett litteraturämne? Vad innebär segregationen i samhället samt tidsandan för
svenskämnet? Skall språkliga färdigheter vara primära mål i svenskundervisningen eller
bör svenskämnet i stället vinnlägga sig om att lägga ett fundament för skolelevernas
individuella och mänskliga mognad? Vidare diskuterar skribenterna kanoniska
litteratururvalens ställning och selektion. I det näst sista kapitlet redogör Thavenius för
gymnasiets litterära kanon, och om hur litteraturen intog rollen som bildningsmedel och
ett slags massmedium under 1800-talets första hälft.

Han konstaterar att inledningen av 1900-talet kan ses som litteraturundervisningens
”storhetstid”, och hur 1905 års läroverksreform markerar en ny era med det nya ämnet
modersmål på schemat samt att undervisningstiden utökades i ämnet. Den svenska
litteraturen, med Tegnér, Runeberg, Geijer och Rydberg, var dominerande och ett
orubbligt litterärt kanon var grundat på ett nationellt 1700- och 1800-tals fundament,
vilket hade till uppgift att fostra och dana eleverna till goda, fördömliga och patriotiska
medborgare. Vad beträffar kultur och kanon konstaterar Thavenius att: ”Vilka litterära
eller historiska värderingar som än ligger bakom kanonbildningen, så är den bestämd av
underliggande sociala och kulturella intressen” (1999:133). Längre fram i tiden beskriver
han hur pendeln under 1970-talen inom skolan rört sig från att vara kulturpolitiskt
målstyrt, det vill säga en progressiv strid för en demokratisk skola och debatten om
klassperspektiven, till att under 1980-talen allt mer utformas till att framskapa en bättre
svenskundervisning och att begreppet identitet blev en katalysator. Skolan började nu att
i arbetsplaner diskutera skolelevernas självkänsla, identitet och utveckling av kunskaper
och språk. Ordet kultur blev det nya honnörs- och lösenordet.

                                                                
8
 Brink, 1992:260.
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Thavenius klargör vidare:

Skolminister Bengt Göransson tog 1985 initiativ till en klassikerserie för skolan,
subventionerad med statliga medel. Då var klassikerdebatten i gång igen, nu med skarpare
motsättningar mellan de universitetslärare och forskare, författare och kulturskribenter som
förde kulturens och /eller skolans talan. Nu gällde debatten både skolan och en ny
lärarutbildning. Ganska snart såg man skiljelinjerna. Klassikerföreträdarna hävdade att
studierna skulle gälla litteraturen ’i sig’ och dess historia. De kritiserade hårt skolans
litteraturundervisning, tryckte på värdet av kronologiskt upplagda studier och krävde
obligatoriska litteraturlistor, sanktionerade av statliga myndigheter. Som på sjuttiotalet
hänvisade de ibland till litteraturundervisningen i sovjetiska skolor för att ge eftertryck åt sina
krav på styrning. Klassikerna till skolan – en förmedling av kulturarvet till kommande
generationer. Få av debattörerna gav konkreta exempel på vilka klassiker de ville ha utvalda
som obligatoriska i grundskolan. Svensklärarföreningens ordförande Britt-Marie Arkhammar
brukade ange fem författare – Strindberg, Söderberg, Lagerlöf, Fröding och Karlfeldt.

9

I Modersmål och fadersarv (1981) utgår Thavenius från ett mer analytiskt och kritiskt
förhållningssätt än i Svenskämnets historia. Han tecknar en tydlig historisk bild av
svenskämnet i bokens första del. Till nytta för vår undersökning har även följande
kapitel, aspekter och ämnen varit: Thavenius klargörande analys av latinskolans
traditioner, uppkomst och funktion samt dess läroplaner, retorik, litteratur, metoder,
bildningsideal och pedagogik. I bokens avslutande del förklarar Thavenius bokens
temata, och även dess disposition, utifrån att; problemet för historien, nuet och ärvandet
är ett. För det andra är svenskämnets fadersarv och språkpedagogikens traditioner ett
separat problem. För det tredje berörs problemet undervisningens och skolans funktion i
samhället. Han förordar starkt att vi måste, för att utveckling skall ske, göra kontinuerliga
och enträgna; antaganden – slutsatser – antaganden. Vi bör dessutom använda nya
glasögon, för att få en ny och klar syn på det europeiska kulturarvet, humanismen,
bildningens och utbildningens roll inom skolan samt, inte att förglömma, dess
civilisatoriska och demokratiska uppgift.

Annica Danielssons Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets
litteraturförmedling 1945-1975 (1988) visar på förekomsten av ett nationellt, litterärt och
elitistiskt kanon. Danielssons undersökning är helt läromedelsinriktad. Hon gör en
tematisk genomgång av gymnasieantologier, vilka är frekvent använda och där
omfattande revideringar och förändringar beträffande den litterära selektionen går att
urskilja. Här begränsar hon sig till att utforska efterkrigstidens litterära läromedel. Sten
Olof Ullström säger:

Annica Danielsson konstaterar i sin avhandling Tre antologier – tre verkligheter. En
undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975, där hon undersöker tre ledande
gymnasieantologier, att Tegnér  ännu under efterkrigstiden ’tilldelats rangplatsen i så gott som
samtliga undersökta antologier’. Han intar också tidigt en framträdande position bland de
litterära uppsatsämnena där han förekommer fyra gånger redan under 1870-talet. Även

Runeberg tycks tidigt ha etablerat en solid kanonisk status.
10

Johan Elmfeldt sammanfattar i sin bok Läsningens röster – Om litteratur, genus och
lärarskap (1997), i kapitlet Tradition, lärarskap och litteraturpedagogik, att han
uppfattar tematisk erfarenhetspedagogisk litteraturundervisning som en ”metod, en
öppnare och utrymmesskapare” gentemot olika litterära texter och författarskap. Och

                                                                
9
 Thavenius, 1999:66–67.

10
 Ullström, 2002:62.
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utifrån de resultat han erhållit från den skola (E3- och S3-klasser) på vilket han utfört sin
studie på, säger han bland annat vidare, vilket dessutom är relevant för vår undersökning:

För det första utgår litteraturstudiet på denna skola i den typ av gymnasieklasser det här är
frågan om från en litteraturhistorisk kanon. Texter av Strindberg och Ibsen men också av Zola
tillhör det obligatoriska litteraturhistoriskt orienterade stoffet. Eleverna förväntas med
hänvisning till kulturarv och läroplan ha stiftat bekantskap med dessa författare framför allt

under det sista läsåret.
11

 1.3 Presentation av lärarna
Med tanke på informanternas integritet och löfte om anonymitet väljer vi att ge dem
fingerade, Strindbergsrelaterade, namn för att kunna skilja dem åt i vår redovisning.

Ulrika Eleonora är i 60 årsåldern och gymnasielärare i svenska, svenska 2, engelska
och psykologi. Hon har en universitetsutbildning i nordiska språk och litteratur. Har varit
i tjänst sedan 1981.

Carl Oskar, en man i 55 årsåldern är adjunkt i svenska och franska. Han har läst
litteraturhistoria på universitet i slutet på 60-talet. Carl-Oskar är inne på sitt 29:e år som
lärare.

Siri, är i 55 årsåldern och undervisar i svenska och engelska på gymnasiet. Hon har mer
än 30 år i yrket och gick direkt från gymnasiala studier till universitetsstudier för att
sedan avsluta sina studier vid lärarhögskolan i Malmö.

Hjalmar, en ung man i 30 årsåldern, är utbildad gymnasielärare i svenska, religion och
filosofi. Han har studerat vid universitetet i Göteborg och har läst på pedagogen i
Mölndal. Hjalmar har drygt tre års erfarenhet som gymnasielärare och bland annat arbetat
på Komvux.

Frida är i 30 årsåldern och gymnasielärare i svenska, engelska och italienska.
Hon har universitetsutbildning i Göteborg och läst pedagogik i Mölndal.

Harriet är cirka 60 år gammal och har universitetsutbildning. Hon undervisar i svenska,
engelska, tyska samt svenska 2. Harriet har genomgått lärarutbildningen vid Göteborgs
universitet under fösta hälften av 1980-talet. Hon har erfarenhet från både
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Karin ville inte avslöja sin ålder, men vi gissar att hon är i 60 årsåldern. Hon är
gymnasielärare i svenska, religion och filosofi. Karin har läst på universitetet i Lund i
olika etapper och har läst pedagogik på lärarhögskolan i Göteborg 1990.

Greta, en ung gymnasielärare i 30 årsåldern och den enda av informanterna som har gått
lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hon undervisar i historia och religion och
har arbetat som gymnasielärare i tre och ett halvt år.

                                                                
11

 Elmfeldt, 1997:317.
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Kerstin, en kvinna med inte många år kvar till pensionen, är gymnasielärare i svenska,
svenska 2 och engelska. Hon har erfarenhet från både gymnasiet och Komvux. Kerstin
har universitetsstudier och gått lärarutbildning vid Göteborgs universitet 1980.

2. Metoder och material
I undersökningen använder vi oss bland annat av kvalitativa intervjuer. Detta för att
djuptolka och kunna förstå människors kunskap om August Strindberg och hur de
förmedlar denna i sin undervisning eller i författandet av läroböcker. De verbala
analysmetoderna är således primära för vårt forskningsarbete.

Inom feministisk forskning används ett begrepp som går under namnet Solidarisk
intervju. En definiering av begreppet har de danska forskarna Elsa Christensen och
Kirsten Hvidtfelt skrivit:

Som en kombination av omsorg i vid bemärkelse och respekt för den människan vi pratar med
och att det skall finnas utrymme för kvinnan vi intervjuar. Hon skall få tid att fördjupa sig i
vad hon egentligen tror, tänker och anser. Hon skall ge en bild av den värld som intervjun

behandlar.
12

Vi anser att denna intervjumetod och dess kriterier absolut, oavsett inriktning och
djupsinnig benämning, kan givetvis användas på båda könen. Detta, det vill säga
solidarisk intervju, eftersträvas vid alla våra intervjutillfällen.

Svenning säger att det främsta instrumentet är djupintervjuerna, vad gäller de olika
mjukdatametoderna som existerar. Ett fåtal personer intervjuas, utan fasta svarsalternativ,
angående givna teman eller aspekter. För att tydliggöra definitionen av djupintervjuer,
återger han följande uttalande av Taylor & Bogdan (1984:77):

By in-depth qualitative interviewing we mean repeated face-to-face encounters between the
researcher and informants directed toward understanding informants perspectives on their

lives, experiences, or situations as expressed in their own words.
13

Heterogeniteten i den kvalitativa ansatsen, och metoderna, är också intressanta och
relevanta för vårt examensarbete. Väl medvetna om heterogenitetens problem, är den
kvalitativa forskningsprocessen fullt kompatibel, om så behövs, med kvantitativa
forskningsmetoder. Trots heterogeniteten, följer vi och medvetet eftersträvar
strukturerade och kontrollerade metoder. Följande citat, som är hämtat ur boken
Perspektiv på kvalitativ metod, understryker det vi här vill lyfta fram:

Qualitative research should be systematically and rigorously conducted. I do not think that

there are any excuses for a casual or ad hoc approach to qualitative research.14

Detta har, bland annat, också varit vår obestridliga och klarlysande ledstjärna genom hela
examensarbetet.

För att få till stånd en intervjusituation där lärarna får möjlighet att fritt tala angående
ämnet använder vi oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (se bil. 1). Varje

                                                                
12

 Molloy, 2003:20.
13

 Svenning, 2003:86.
14

 Allwood, 2004:14.
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intervjutillfälle avslutades med överlämnandet av en bok: August Strindberg, Ordet i min
makt – Läsebok för underklassen, sammanställd av Jan Myrdal (1992), inköpt speciellt
för intervjusamtalen från Bokförlaget Jaken, Göteborg. Vi tillfrågade även lärarna om vi
fick återkomma med eventuella följdfrågor (bil. 2). Alla svarade ja på den förfrågan.

Beträffande urvalet av lärare, erhöll vi en lista med 26 namn på gymnasiesvensklärare av
gymnasierektor Jan Togerö på Peder Skrivares gymnasium (PS) i Varberg. Först
kontaktade vi svenskämnesansvarig lärare på PS och bad denne om hjälp att tillfråga tio
svensklärare som frivilliga intervjusubjekt (se bil. 3). Dessa kontaktades via ett
grupputskick per email (se bil. 4a). Härigenom möjliggjordes ett slumpmässigt, och ej av
författarna, påverkat urval.

Vår första förfrågan, via e-mail, resulterade i att vi endast fick fyra positiva svar om
medverkan. Vårt mål var att intervjua minst tio lärare, därför kontaktades återigen var
och en av dem via ett personligt ställt email (se bil. 4b). Efter detta andra utskick fick vi
ytterliggare fem intressenter.

Beträffande datainsamling, lagring och inspelningsteknik, inklusive material, använde vi
oss av ett tämligen unikt och mycket rationellt tillvägagångssätt.15 Förutom
semistrukturerade intervjuer, har vi använt oss av skriftliga strukturerade förfrågningar
via e-mail (e-mailenkäter) till ett antal läromedelsförfattare (se bil. 5) samt utfört analyser
av texter och illustrationer i ett urval av deras litteraturhistorieböcker och antologier.

Angående läromedelsanalyserna (i litteraturhistoriska böcker och antologier) har vi
använt oss av diskursanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus säger angående
diskursanalytisk metod, som textanalysmetod, att den har en betydligt mer öppen och
vidare ansats än till exempel ide-/ideologianalysen.

För det första kan diskursanalysen omfatta en syn på språk och språkanvändning som innebär
att språket inte uppfattas som ett neutralt instrument för kommunikation. Man tar bestämt
avstånd från en syn som utgår ifrån att språket skulle kunna representera en given verklighet.

16

                                                                
15

 Som hjälpmedel vid intervjuerna använde vi oss av  bärbar dator, vilket vi spelade in intervjuerna med samt
sparade dem i ljudfiler. Programmet vi använde oss av, var Windows XP:s Windows Movie Maker. Detta
program har och gav en utmärkt och god inspelningskvalité, en näst intill perfekt ljudåtergivning, det vill säga
utan bakgrundsbrus och begränsning av inspelningstid. [Eliminerar även risken att batterier laddas ur och skall
ersättas/laddas, kassettband som trasslar och som ibland behöver vändas på och hållas under kontroll, problem
med dåliga mikrofoner som har undermålig upptagningsförmåga och som dessutom ger en bristfällig
ljudåtergivning.] Andra fördelar med att använda sig av bärbar dator, än traditionell kassettbandspelare, är : För
det första att vi lätt och diskret kunde föra anteckningar om och under intervjuns gång samt att datorn mer
smälter in i intervjusituationen, associeras vanligtvis inte som en ljudinspelare. För det andra att vid avlyssning
och transkribering underlättades även arbetet avsevärt i fråga om tidsåtgång, tillförlitlighet, validitet och kvalité .
För det tredje, att i samband med transkribering arbeta med Word och Windows Movie Maker samtidigt på
skärmen är en fördel. Vid varje intervjutillfälle var följande program öppna: Word 97, Windows Movie Maker. I
det förra programmet fanns intervjufrågorna, fyra huvudfrågor och ett större antal alternativa följdfrågor. I det
senare programmet utfördes, som vi tidigare nämnt, ljudinspelningen och lagringen. Andra program som var
lättillgängliga och användes frekvent var: Microsoft Encarta Uppslagsverk 2001 (uppdaterat), och Compact 99,
Version 1.1, Bonnier Lexikon AB, 1999. Dessa lexikon var till stor hjälp när intervjupersonerna nämnde något
som låg utanför vårt kunskapsområde eller ämne. Samtliga intervjuer sparades på flera olika ställen, på
hårddisken, på USB-minne (Kingston Data Traveller) och på CD-R (Nero Start Smart, CD brännings program).
Vår handledare fick ta del av de inspelade intervjuerna och detta meddelades också informanterna om.
16

 Bergström & Boréus, 2000:234.
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Vidare framhåller de: /…/ ”diskursanalysen är lämplig när frågor o social identitet ställs
(jfr Fraser 1993).”17

Författarna betonar dessutom inledningsvis att tolkning ingår i all granskning av texter.
Detta oberoende av om man till exempel väljer att använda sig av annan diskurs-, idé
eller lingvistisk analys.18 För oss är dessutom texten, i ett kontextuellt perspektiv, primär
och viktig samt hur och vad språk och olika texter förmedlar, kommunicerar och används
till samt varför.19

För att kunna utföra en näst intill fullständig och god tolkning av den Strindbergsbild
(speciellt ”Strindberg och kvinnofrågan” samt ”den vredgade titanen”) som presenteras i
de olika läromedlen kontaktade vi vid ett flertal tillfällen Strindbergssällskapet,
Strindbergsmuseet och professor Gunnar Ollén.20 Vi har även varit i kontakt med
teaterchef Ture Rangström på Intima Teatern i Stockholm samt författaren, publicisten
och tillika Strindbergskännaren Jan Myrdal. De har alla, som vi tidigare nämnt, väglett
oss med goda råd och kunskaper samt personliga synpunkter.

I samband med vårt examensarbete har vi även integrerat en ”VFU-projektarbetsuppgift”
som går under rubriken ”Skolutveckling”. Där valde vi att argumentera för, planera och
genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt för gymnasielärare och elever på
gymnasieskolan, och även för en intresserad allmänhet angående ämnet Johan August
Strindberg. På vår enträgna förfrågan kom således Jan Myrdal, den 4 april 2005 till
Varberg för att hålla två föreläsningar med efterföljande diskussion om Strindberg (se bil.
6). En utav dessa föreläsningar hölls på PS gymnasieskola, och den andra på Varbergs
Teater. Genom ett nära samarbete med ABF i Varberg och rektor Jan Togerö på PS
gymnasieskola, möjliggjordes och genomfördes vårt skolutvecklingsprojekt, vars
egentliga syfte var att vi ville undersöka lärarnas Strindbergsbild före och efter Myrdals
föreläsning samt att även ge åhörarna, eleverna en allmänt vidgad bild av och ett kanske
förnyat perspektiv på Johan August Strindberg.

Undersökningen av lärarnas bild av Strindberg före respektive efter föreläsningen
utfördes via e-mail och på telefon. Vi ställde då frågan: Förändrade Jan Myrdals
föreläsning din nuvarande bild av Strindberg på något sätt? Av totalt nio tillfrågade
lärare, besvarade endast två lärare denna fråga (se resultatdelen nedan).

                                                                
17

 Bergström & Boréus, 2000:237.
18

 Bergström & Boréus, 2000:25.
19

 Hellspong & Ledin, 2000:51–52.
20

 Gunnar Ollén har varit Strindbergssällskapets förste ordförande och delredaktör för 19 volymer av Strindbergs
Samlade Verk. Han doktorerade på Strindbergs 1900-talslyrik och har även skrivit ett epokgörande verk om
Strindbergs dramatik. Gunnar Ollén har arbetat som Radio/Tv chef i Malmö och bidrog till att Strindbergs verk
nådde allmänheten via radio och tv. Gunnar Ollén säger, i ett otryckt brev (Malmö 13 april 2005), angående vårt
intervjuresultat av lärare i Varberg, att: ”Det är ju en ganska dyster bild ni ger av vad man på gymnasium i
Varberg idag får lära sig om Strindberg som Sveriges genom tiderna främste författare och den utomlands i
särklass mest kände. Framför allt tycks lärarna vara okunniga nog att vidarebefordra de båda sedan många år
vederlagda lögnerna om att Strindberg skulle ha varit kvinnohatare, i bemärkelsen ’hatare av kvinnor’, och
sinnessjuk”. I ett tidigare brev, Malmö 28 mars 2005, säger han angående läromedlen och enkätfrågorna, att:
”Förstår fuller väl att ni tycks ha kritiska invändningar. Det får man ju automatiskt när man möter en så
mångtydig rubrik som Strindbergsbildens förvandlingar, den verkar mer kåseriartad än vetenskapligt baserad”.
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3. Resultat

3.1 Analys och sammanfattning av intervjuer
De återkommande och samstämmiga kommentarerna om August Strindberg, vad
beträffar lärarnas bild av honom, är att: Strindberg ses, utan hesitation, som Sveriges
genom tiderna störste författare och dramatiker. Lärarna använder i inledningen av
intervjufråga ett, återkommande positiva, rikt målande meningar med starkt beskrivande
hyperbola ord samt epitet och attribut om Strindberg. Här följer några tydliga exempel
och varierande citat från lärarna: ”han är väldigt mångsidig, har en given plats bland de
främsta”, ”tillhör definitivt klassikerna”, ”han är otroligt högtstående som dramatiker och
skald, en utmärkt konstnär, kompositör och samhällskritiker”, ”en stark individualist,
enastående expressionist, skicklig naturalist och en djupgående symbolist”.

Samtliga intervjuade gör även inledningsvis i utfrågningen en markant distinktion och
särskiljande mellan Strindbergs författarskap och privatperson. Lärarna nämner
inledningsvis uteslutande främst epitet som till exempel: ”Nationalskalden Strindberg”,
”titanen och giganten Strindberg”, ”den revolutionära och vänsterradikala författaren
Strindberg”, ”vår store och internationellt berömde skald och dramatiker”, ”radikalen
Strindberg”.

Lärarnas Strindbergsbild domineras av redan väl kända och etablerade beskrivningar
eller schablonbilder som till exempel följande uttal: ”skald”, ”musiker”, ”konstnär”,
”dramatiker och naturalist”. Endast tre av nio lärare använder sig av ett fåtal differentiella
beskrivningar av honom. En av dessa tre beskriver honom som: ”en stor duktig skribent,
unik! Han var dessutom en begåvad forskare”. Den andre läraren framhåller: ”att
Strindberg var en stark individualist och väldigt rolig! Han var en expressionist”.
Slutligen framhåller den tredje: ”att August Strindberg var en religiös grubblare och en
stor älskare, dock inte tekniskt sett!”

Samtliga lärare har en relativt positiv grundinställning till Strindberg som författare. Vad
just beträffar författaren yttrar det sig i beskrivningar som: ”beundransvärd”,
”respektingivande”, ”bländande”, ”utomordentlig”, ”framstående”, ”modern och
radikal”.

Redan i mitten av intervjufråga ett (Vilken Strindbergsbild har du?) begynner de flesta att
nämna uteslutande negativa egenskaper och förutfattade beskrivningar av Strindberg, då
endast som privatperson. Efter att ha besvarat följdfrågan (är din bild positiv eller
negativ angående Strindberg?), där samtliga lärare besvarar frågan med att de har en
positiv bild, begynner de därefter att göra en total kursändring och en plötslig
attitydförändring. Negativa egenskaper och adjektiv som: ”notorisk kvinnohatare”,
”chauvinist, labil personlighet”, ”svartsjuk”, ”förföljelsemanisk och labil”, ”svårförstålig
och komplicerad”, ”splittrad och sjuk person”, ”galenpanna, provokativ kvinnosyn”,
”alkoholist, absint drinkare”, ”antisemit”, ”en trasig konstnärssjäl”, med mera med mera
räknas sedan på lång rad upp.

Gymnasielärarinnan Karin säger angående sin egen Strindbergsbild, i jämförelse och i
markant mottsats till de övriga lärarna, att:

Jag har ju blivit tvungen att hela tiden revidera den,… därför att jag menar, att just Strindberg
finns det så mycket fördomar kring. När man möter andras fördomar, då går man tillbaka,
tänker man: ’Det här…, så här kan det ju inte va! Ehh,… hur jag än undervisar om Strindberg,
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så får jag alltid (betoning), om jag har prov på honom, några prov (betoning), som talar om hur
kvinnofientlig han är (betoning). Det, oberoende av vad jag berättar! Jag vill säga att han är
kvinnofixerad, fascinerad av kvinnor, och han… han kan inte släppa tanken på dom skall, å
ena sidan fram och å andra sidan hållas på plats, det vill säga inte ha dem som medtävlande.
Så länge han inte känner sig hotad, så tillåter han kvinnan att få framgång och… bli lite större,
men så fort hon luktar blåstrumpa eller…, ja, hotar hans idéer, där han som man (betoning) får
ta ett steg tillbaka eller åt sidan, då blir (markerad gest) han aggressiv! Sen sina egna kvinnor
väljer han ju…, ganska opsykologiskt, privat är han ju en dumskalle som gör sig osams med
sina bästa vänner, och som inte sköter sina kvinnor!

Följdfråga, som härefter ställs av oss: Du håller inte med dem som säger att han var
kvinnohatare ”rakt över”, eller?

Nähä,… nej, verkligen inte. En kvinnohatare beter sig inte alls på hans vis! Han är…, han är
kavaljer, han är… tycker kvinnor är intressanta, är spännande, och han går in för att erövra
kvinnor, på alla sätt! Både på ett sätt som han föraktar… eh,… lite manschauvinist och så,
men också på… ärligt kärlekssätt alltså, som beundrare, och som… med…, medvandrare, till
och med!

3.1.1 Sammanfattning intervjuresultat
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det dominerar, bland informanterna, en
stereotypisk och schablonmässig Strindbergsbild. Dock en ganska övervägande positiv
sådan, det vill säga positivt laddade ord och egenskaper. De gör även en markant, och en
något ”högtidlig”, distinktion mellan personen Strindberg och författaren. Informanterna
inleder alla med att tala positivt, berömvärt och stort om Strindberg, men övergår ganska
omgående till att uttala sig starkt kritiskt och fördömande om densamme.

Två tredjedelar av lärarna nämner överhuvudtaget inte beskrivningar av Strindberg som:
botaniker, bibliotekarie, informator, läkar- och präst studerande, teaterdirektör,
skådespelare, diktare, epokbildande nydanare, religiös, familjefader, äkta make,
romantiker, socialist, utopist, ockultist, nihilist, revolutionär, geolog, historiker,
reseskildrare, språkvetare, naturvetare, kemist och ryttare samt seglare med mera.

De negativa egenskaperna som nämns är däremot rent och absolut personliga och
karaktärsanknutna till människan August Strindberg. Detta är något som informanterna
med orubbligt säkerhet anser, samt att de inte närmare vill reflektera över eller
omvärdera dessa ställningstaganden eller uttalanden. Som försvar för och till bestyrkande
av åsikter och omdömen om till exempel ord som: ”Strindbergs välkända och avskyvärda
kvinnohat”, ”sinnessjukdom eller galenskap” och ”alkohol- och drogmissbruk”, ”manliga
fåfänglighet samt antisemitism”, hänvisar samtliga till den litteraturhistorieundervisning
de själva erhållit vid sina universiteten och högskolorna, och att den också är
Strindbergskunskap som de på egen hand tillförskansat sig. En informant betonade: ”att
han fått en två timmar lång, och enskild föreläsning av en professor i litteraturvetenskap,
om just och specifikt om Strindbergs diagnostiserade sinnessjukdom”, detta när han för
mer än 27 år sedan studerade vid Lunds universitet. Informanten anser vidare att det är
oväsentligt om professorn, som undervisat om Strindbergs allmänt vedertagna och
fastslagna sinnessjukdom, är professor i litteraturvetenskap eller psykiater, neurolog eller
psykolog. ”Det har ingen avgörande betydelse i frågan”, anser informanten bestämt.

Samtliga, förutom lärarinnan Karin, är även fullt övertygade om att Strindberg de facto
var en notorisk kvinnohatare och alkoholmissbrukare. Dessa säkra uttalanden styrks och
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hänvisas uteslutande med följande ord: ”att rätt insikt, god kunskap om och bekräftelse
på Strindbergs välkända kvinnohat, missbruk och antisemitism får man endast genom att
läsa hans egna verk, och inte genom att studera författarbiografier och avhandlingar om
Strindberg”. Beträffande Strindbergs antisemitism finns nyare och lättillgänglig
forskning att ta del av. 21 De Strindbergsverk som lärarna anser sig läst i detta
sammanhang, om hans antisemitism, är: Fadren, Fröken Julie, Ett drömspel, Giftas och
En dåres försvarstal. Få lärare har dock sett de nämnda dramerna spelats upp på en scen,
endast två har gjort det, de övriga har endast sett olika filmatiseringar av dem på
television. Flertalet, det vill säga sex av nio, medger även att de inte fullständigt har läst
verken Giftas eller En dåres försvarstal. Fyra informanter medger att de nästan läst en
biografi om Strindberg, då uteslutande och endast Olof Lagercrantz August Strindberg
(1979). En lärare kände emellertid till, men har ej läst, Sven Stolpes August Strindberg -
Svenska folkets litteraturhistoria (1978). Några andra författarbiografier eller
avhandlingar om Strindberg kände ingen av informanterna till eller har läst. Här nämnde
vi fortsättningsvis, för samtliga lärare, följande författare, forskare och Strindbergs-
kännare, vilka de varken kunde erinra sig om eller respondera någonting på: Göran
Stockenström, Ulf Boëthius, Erik Hedén, Martin Lamm, Stellan Ahlström och Torsten
Eklund, Gunnar Brandell, Gunnar Ollén, Karin Smirnoff, Björn Meidal, Margareta
Wirmark, Germund Michanek, Hans Lindström, Lars och Kerstin Dahlbäck, Fredrik
Böök, Karl Warburg, Harriet Bosse med flera.

Samtliga lärare anser sig, avslutningsvis i fråga ett, ändå ha en tillräcklig, sannfärdig,
självgod, nödvändigt statisk och välgrundad Strindbergsbild. De medger dock att deras
Strindbergsbild nödvändigtvis inte är eller behöver grundas på vetenskaplig forskning,
utan den kan mycket enklare, och bör i stället, utvinnas och grundläggas vid ett enskilt,
icke akademiskt, litteraturstudium. Samtliga framhåller dock, en aning motsägelsefullt:
”att om helt ny, det vill säga om hitintills okänd forskning om Strindberg skulle
framläggas i dag, så skulle eventuellt deras befintliga Strindbergsbild revideras eller
korrigeras”. I fråga fyra behandlas detta mer ingående. Anmärkningsvärt och nästan
samstämmigt är att lärarna, i fråga ett, inte använder några vetenskapliga termer eller
litterära begrepp överhuvudtaget. Det är endast en av de yngre manliga lärarna, vilket
uttrycker sig med ett litterärt vetenskaplig terminologi, i just fråga ett.

Fråga två (Varifrån har du fått din Strindbergsbild?) besvarar fem av nio informanter
med att de erhållit sin Strindbergsbild från universitetsutbildning. Två lärare säger
däremot att deras nuvarande Strindbergsbild mestadels kan härledas till deras
gymnasieutbildning. De återstående två lärarna säger att de själva, det vill säga
autodidakt, har skaffat sig all nödvändig kunskap om Strindberg, och därigenom erhållit
sin nuvarande bild av Strindberg.

På universitetsutbildningen är det främst de litteraturhistoriska verken som gjort störst
inverkan och påverkan angående deras tidiga kunskapsinhämtning om Strindberg, säger
de fem lärarna samstämmigt. Däremot kan de inte ordagrant erinra sig någonting om vad
lärarna på universiteten undervisade och föreläste om, eller om deras personliga och
subjektiva kunskap/åsikter om Strindberg. Men att universitetslärarna över lag hade ett
relativt positivt förhållningssätt angående Strindberg, kan samtliga fem informanter
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 Solomin, 1996:26. Nina Solomin skriver i Strindbergiana (1996) i kapitlet Strindbergs judfientlighet fram till
1882 att: ”Emellertid är det nödvändigt att se Strindbergs judefientlighet i sitt tidssammanhang. I dag, efter
Förintelsen, är antisemitismen ett mer tabubelagd och oacceptabelt åskådningssätt än det var för drygt hundra år
sedan.  Också själva termen antisemit har fått helt andra, mörkare, konnotationer”.
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definitivt erinra sig om. Däremot har olika Strindbergsdramer som satts upp på olika
teatrar och som också visats på televisionen starkt påverkat deras nuvarande
Strindbergsbild, anser de fem informanterna. Annars är det Strindbergs Mäster Olof
(1872-76), Röda rummet (1879), Giftas I-II  (1884-1886), Fadren (1887) och Fröken
Julie (1888) som främst givit dem deras nuvarande Strindbergsbild.

De två som säger att deras egna gymnasietid har format och givit dem en bild av
Strindberg, har inga som helst minnen av att någon universitetslärare föreläst eller något
litteraturhistorieverk satt sin prägel på dem, utan endast deras lärare och böcker från
gymnasietiden är relevanta samt i viss mån Strindbergs egna verk. Här poängterar de
båda att de endast läst och intresserat sig för Strindbergsverk som behandlat deras egna
intresseområden och -sfär under en kort tidsperiod, till exempel New Age, religiösa
grubblerier och naturskildringar. De verk man uteslutande har läst då, är: Ockulta
dagboken (1896-1908), Inferno (1897) och Hemsöborna (1887). Läsning av Röda
rummet, Svenska öden och äventyr (1883-91) och Mäster Olof ifrån gymnasietiden, har
även spelat en avgörande roll i framskapandet av författarbilden, anser de.

Autodidakterna, de tu, framhåller de att genom enskilda studier av Strindbergs egna verk
skaffat sig en bild av Strindberg. De vill båda likna det hela vid ett långvarigt, men
nästintill avslutat, projekt. Informanten Carl Oskar säger att:

Jag tror mig ha skaffat mig den sedan ungdomen, tycker jag. Och då på egen hand, har jag
studerat hans verk, genom egenstudier. När jag låg i lumpen hade jag ständig nattpermis, för
att kunna, jag tyckte det var så jävla meningslöst det där året, så då hade jag tillgång till en,…
till ett officerskontor där jag kunde sitta och plugga lite grann. Under det året, hade jag
bestämt mig att jag skulle börja att läsa litteraturhistoria nämligen, och då tänkte jag, att då ska
jag ta och plugga igenom Strindberg det året. Så… under min lumpartid, 60 och 70-talet, läste
jag allt, som jag,… som då fanns tillgängligt av Strindberg. /…/ Jag har ju inte fått den i
gymnasiet, ska jag ju få be att meddela, där sysslade man inte med Strindberg. Nej,… det enda
som vi läste då, som jag kan komma ihåg i dag, det var… det var, hmm… Tegnér och Geijer.
Så jag fick ju min litteratursyn fullständigt förstörd,… och det, ’den’, hänger väl fortfarande
kvar. Men det var väl vad man sysslade med på den tiden!

Den andre autodidaktsinformanten/läraren, Hjalmar, säger i fråga två följande:

Det är ju… (lång tystnad på 5,18 sekunder), mycket,… liksom, läsa litteraturvetenskap själv.
Men sen är det ju… så som, … att vara lärare, att man gör ”ständiga research”. Och… då, jag
är,… Jag har bland annat sett den här äldre filmen i en Komvux-grupp, så jobbade vi just med
Fröken Julie, den här filmatiseringen från 50-talet, som fick pris i Cannes. Och då… använde
jag diverse handböcker, handböcker som, den, Svensk Litteraturhistoria i flera band, som
Delblanc är redaktör för. Sen… (lång tystnad på 7,43 sekunder), har jag ju läst honom själv.
Men, sen är jag, inte en sån,… jag har inte läst någon biografi, jag är ingen biografimänniska,
så där. Olof Lagercrantz, har ju skrivit om alla (skratt). /…/ På universitetet fick vi läsa Röda
rummet, så där är ju liksom… realisten! Han är ju allt under 1800-talets litteratur, från realist
till symbolist! Alltså, jag läste inte lärarutbildningen, jag läste det praktisktpedagogiska året,
så jag, … läste litteraturvetenskap i Göteborg. /…/ Min bild av Strindberg är rätt positiv, men
ändå. Det finns väldigt många som anser att de kan väldigt mycket om Strindberg, där kan jag
ibland känna att, jag är mer, jag kanske mer gillar att läsa dramer, och om och om igen hitta
nya infallsvinklar i. Jag är inte lagd åt närläsningens håll. /…/ Det finns ju kanske en
Strindbergssyn där man,… där man så att säga skönmå…, man läser inte TEXTEN, utan man
ser MANNEN, framför texten! Det kanske handlar kanske lite om… litteratursyn där, hur
relevant är kanske författarn [sic!], alla gånger man läser en text?! Ett drömspel säger mycket
om Strindberg!
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Samtliga lärare medger dock, i slutet av intervjufråga två, att de genom sina
yrkesverksamma år som lärare visst har tillägnat sig mycket Strindbergkunskap från
läromedlen. Men de kan inte klart uttala sig eller urskilja vad som egentligen är
läromedelskunskap eller inte, det vill säga autodidaktkunskap respektive
universitetskunskap angående Strindberg.

Intervjufråga tre (Vad, hur och varför (underfrågor vem, när) förmedlar Du angående
Strindberg?) besvarades följande. Harriet, Frida, Hjalmar, Greta, Ulrika Eleonora och
Siri anser att klassammansättningen, gymnasieprogrammet och ämnesinriktningen
definitivt styr urvalet, och presentationen, av Strindbergsundervisningen. Harriet säger
bland annat:

Ja, som sagt. Det är inte särkskilt mycket, nej. Bland elektrikerna som jag har nu, är det inte
mycket. Utan ibland så läser vi en dikt Esplanadsystemet, du vet här ska rivas…, den är
begränsad. Så läser vi Ett halvt ark papper och sen händer det att vi pratar eventuellt läser
Hemsöborna, en bit, inte hela boken. Och så återberättar jag … eller ibland ser vi snuttar ur
Fröken Julie, det är ungefär det. /…/ Eleverna har inga höga förväntningar när de går på teater
och lyckas man ändå få dit dem på något vis, så måste det ju vara bra annars så har du bränt
dina skepp, kan man säga (skratt).  /…/ Även hans (Strindbergs) uträkningar, hans bevisföring
… varför kvinnor var mindre smartare än män. Men oftast är det så att det befäster deras
(elevernas) fördomar, då tycker de…, det är ju ett sätt att sälja in Strindberg, han är ju kanske
inte så dum då!, om han nu har den uppfattningen att karlar är bättre än kvinnor, kan man ju ta
den bakvägen, så! Det är väl inte schysst!, men…? /…/ Jag känner mig inte bunden till
läroböckerna, utan nej, nej, nej! Jag väljer, ja det gör jag! Och försöker välja lite grann
utefter…, vad, jag, tror klassen skulle gilla, det lyckas inte alltid, kan jag påstå, men vissa
saker väljer jag ju bort direkt alltså…, det här är för tungt eller det här kommer de aldrig att
”köpa”. Så, jag kan nog inte säga, att de inte har en, en väldigt tydlig bild, alltså en litterär
tidslinje, det har inte…, mina elever! Men hade jag haft N-klasser, så kanske jag hade jag
kanske satsat mer på dem, än vad jag gör med elektrikerna!

Frida säger inledningsvis i intervjufråga tre att:

Varför, är ju först och främst faktumet, oavsett vad jag tycker, är… att det är en ansedd
författare, och väldigt känd i Sverige och utomlands, så måste man känna till det!, tycker jag,
så att man blir allmänbildad. Sen, kan man ju fråga sig hu viktigt det är att ta till sig något man
inte förstår, men… det är ju synd att alla inte förstår, men så är det ju! Tycker då alla i klassen
att det är väldigt svårt, då lägger man mindre vikt vid det, men de får i alla fall veta vem han
är. Ja…, så då får man väl anpassa sig om man har en duktig klass kanske, en Dramaklass,
som jag har nu, kommer de säkert att få göra utdrag, spela upp! Hade jag haft HR, hotell och
restaurang, då fick de läsa den tecknade serien…, om Röda rummet, och så kanske jag pratade,
och så kanske jag läser novellen Ett halvt ark papper. Men… har man en duktig, väldigt
motiverad klass kanske man kan se ett drama, se Fadren! Men…, det är inte helt lätt även
med… det är det faktiskt inte, men nåt sånt! Vill någon läsa en roman, så får de, men de måste
inte! Man kan ju ”pusha” lite och säga, ’att det är bra om ni gör det här!’ Vet inte om någon
elev som har läst ett helt verk, än!  De läser i så fall bara för att få bra betyg.

Karin säger sammanfattningsvis angående vad, vem och när i Strindbergsundervisningen,
att eleverna har ingen förkunskap angående Strindberg och att utelämna honom i
litteraturundervisningen är definitivt otänkbart. Karin medger att det främst är hennes
egen bild av Strindberg som hon förmedlar till eleverna, men framhåller samtidigt tydligt
att man kan få en helt annan bild beroende på infallsvinkel. Enligt de olika litteratur-
teorier som existerar, intar hon ett biografisktpsykologiskt perspektiv vid sorteringen av
olika Strindbergsuppfattningar. Karin säger dessutom att: ”Jag påverkas av hur jag ser på
män och vilka män jag mött. Och givetvis de män som skrivit om Strindberg, ser jag på
med mitt sätt. Jag är ju påverkad, jag är påverkad!”. Vidare gör Karin åtskillnad på olika
gymnasieklasser på skolan. Beroende på vilken klass hon har, därefter anpassar hon sin
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Strindbergsundervisning, och detta gäller generellt all undervisning, poängterar hon
bestämt. Varför Strindberg skall vara med i undervisningen, är helt enkelt därför att han
ingår i det svenska kulturarvet. Vilket även läroplanen för svenskämnet säger att eleverna
skall ha.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att: Lärarnas Strindbergsundervisning är homogen
vad gäller urval av antologitexter och verk som eleverna skall läsa. Här nämner samtliga
lärare uteslutande följande litterära- och dramatiska verk samt textutdrag: Röda rummet,
Hemsöborna, Fröken Julie, Fadren, Esplanadsystemet, Ett halvt ark papper. Lärarna
uppger sorgset att de sällan använder sig av estetiska lärprocesser vid Strindbergs-
undervisningen, däremot skulle de själva vilja använda sig av det och definitivt gå på mer
teaterföreställningar. Idé och vilja finns hos de flesta lärare vi intervjuat, men de väljer
ändå att genomföra en mer traditionell katederundervisning i stället. Alla säger dock att
de gör en distinkt skillnad mellan praktiska och teoretiska klasser. Vidare anser åtta av
nio tillfrågade att Strindberg absolut tillhör det svenska kulturarvet, och han kan inte
uteslutas ur undervisningen. En lärarinna tror fast på att Strindberg håller på att totalt
försvinna ur undervisningen, han är inte längre aktuell eller intressant för eleverna, säger
hon. Sex av nio lärare säger bestämt att Strindberg bör ingå i ett explicit svenskt
författarkanon, vilket de för övrigt anser finns och skall finnas. Samtliga anser att
Strindberg är för svår för eleverna, vad gäller texter och verk. Dessutom tror lärarna att
gymnasieeleverna ser Strindberg som aningen ”finkulturell” och att hans litteratur är
”hög”.

Intervjufråga fyra besvarar autodidakten Carl-Oskar inledningsvis med en 17,3 sekunders
lång paus, efter att vi ställt frågan Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild
Du har, och vad skulle det i så fall vara? Därefter säger han:

Det förstår jag inte vad det skulle vara! Hur skulle man kunna förändra den bilden jag har av
Strindberg? Nämen jag, det är klart att, då får man ju, …alltså den kan ju bara förändras
genom att… att jag läser saker och ting som jag inte läst innan, och skaffar mig en annan
uppfattning om honom. Det får ju nästan vara att jag läser hans brev eller någonting sånt, har
lite svårt att tänka mig att den skulle förändras mycket… Öhh, alltså det,… det som jag inte
accepterar i Strindberg, det är… det är när han inte ger… han var ju emot att kvinnan skulle ha
rösträtt, det var 1900… Det är ju lite märkligt egentligen, det passar mig inte riktigt. Det är
inte hans… för mig är det inte förenligt med Strindberg i övrigt. Men alltså, det är klart om jag
kunde läs… kunde läsa någonting där han motiverar det på något sätt som jag inte tycker om,
så kanske jag skulle förändra min bild lite grann… För jag gillar honom, alltså som… som, det
lilla (skratt) jag nu vet om honom! Den bilden jag har av honom är positiv!

Harriet besvarar samma fråga följande:

Jo, men vet du, om jag satte mig och läste… Strindberg lite medvetet nu… till exempel
Giftasnovellerna, om vi nu skall hålla oss till kvinnor och män. Så tror jag, att jag skulle
hitta… helt andra saker i Strindberg än jag… har hittat förut. Och det tänkte jag på i somras
när jag hörde uppläsningen Nässlorna blomma, den här Harry Martinsson. Den har jag ju läst i
skolan, och trodde att jag kunde, och så hörde jag uppläsningen i somras, och förstår att jag
har ju missat hur mycket som helst. För man hör ju med andra öron! Så jag tror jag skulle få
en helt annan bild av Strindberg… om jag började titta på honom!

Svarar sålunda gör Hjalmar:

I så fall om jag läser honom mer då, tror jag! Jag tror att jag sätter mig och läser honom först
innan jag läser någon biografi. Jag har inte läst Hemsöborna och Röda rummet särskilt
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noggrant. Jag har läst igenom den som kurslitteratur. Men att hitta… in i de verken, mer
personligt, tror jag, skulle fungera.

Siri säger angående fråga fyra att:

(Paus i sex sekunder) Det var svårt… Nä knappast! Det, det, det är klart att man kan väl
förändra att han… kanske inte var så betydelsefull som man velat göra honom till! Men visst
har han kvalitéer, och visst… han har mycket att tillföra… som… att han ändå hör till de stora
svenska författarna! Men, det skulle vara att han inte hade skrivit det själv (skratt), för man vet
ju att han var odräglig som människa, och massa negativa drag också, men ändå…

Greta ger följande svar:

Den kommer säkert att förändras ju mer jag lär mig om honom, absolut! Ehh… för nu… som
jag sa, jag tänker på hans privatliv som lite negativt. Jag har också läst det här lite skvaller
betonade! Och den kommer säkert att bli mer och mer nyanserad ju mer jag läser, absolut…
Den kommer alldeles säkert att förändras!

Frida talar om att:

Kanske om jag läser något mer verk. Kanske att jag mognar och att de får bättre förståelse. Jag
var kanske 25 år när jag läste honom, kanske det är skillnad när man är 45, skulle jag tro! Då
kanske man är… blir mer positiv. Att läsa om honom tycker jag inte är så viktigt, om det inte
visar sig att han var hemlig nazist, liksom! Tycker inte jag att det är så viktigt vem han var
som person!

Ulrika Eleonora besvarar frågan med orden:

(Tyst inledning, säger sedan med nästan ohörbar röst) Vet inte? Vad skulle det vara? Skulle
det dyka upp några nya, okända verk eller någonting… skulle det vara väldigt svårt att… Ja
alltså, min bild av… nu har ju jag inte så många år kvar som jag skall undervisa! Men, om jag
nu hade en massa år kvar, så visst skulle jag tänka mig att lägga om undervisningen och
sånt… men det skulle inte vara min bild på grund av Strindberg, utan det skulle vara kanske
att… man måste vara lyhörd för hur mycket som eleverna orkar ta till sig!

Med dessa ord svarar Kerstin:

(Paus i 10 sekunder) Nej! Det tror jag inte! För jag tycker om det sättet som han skriver på,
okej… det är ju lite äldre svenska, men… Jag tycker om hans sätt att… skriva och beskriva…
och hans dikter…

Sist ut svarar Karin följande:

Jag är alltid pigg på förändringar! Jag vet inte, jag vet inte… Det är klart att han måste ju
också få chansen att, ehh… att säga: att nu har du en sån här bild, och jag kan kanske inte ta
bort den från dig, men jag kan komplettera den! Och det vore lite spännande!

Utav nio lärare är det tre (Hjalmar, Greta och Karin) som tror att deras bild av Strindberg
kan komma att förändras, när de har läst mer utav Strindbergs verk. De övriga sex tror
inte att deras bild eller uppfattning av Strindberg kommer att förändras på något sätt.
Som vi tidigare nämnt, sist i metoddelen på sidan fem, kom endast två av nio inbjudna
gymnasielärare till Jan Myrdals föreläsning den 14 april klocka 14.00 i Peder Skrivares
gymnasieskolas aula. Dessa två besvarade vår följfråga via e-mail följande:
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Karin skriver:
Jag tror knappast att jag hade en annan bild av Strindberg än Jan Myrdal,
eller rättare sagt, jag hade den bilden OCKSÅ. Jag menar nog, att de alla
vill renodla SIN bild; Stolpe, Lagercrantz, Ollén, Myrdal och alla de
andra. Sanningen är nog den, att han är allt på samma gång,
mångfacetterad, mångbegåvad.
Just det gör att han kan tolka många situationer och världar - och att han
fortfarande är ganska spännande...

Ulrika Eleonora skriver:
Jag tyckte han sa en del intressanta saker ( t ex berättelsen om
Friedrich Strindberg) men blev mycket störd av elevernas ointresse. Hela
föreläsningen låg på för hög nivå. Förhoppningsvis var det bättre respons
på kvällen. Jag tror inte han ökat intresset bland eleverna!
Men det var ett bra initiativ av er.
Hälsningar xxx

3.2 Resultat strukturerade enkätfrågor (e-mail) till läroboksförfattare
Här nedan följer i sin helhet, i originalversion och oredigerat, de strukturerade
enkätfrågor och svar som vi utsände till tre läroboksförfattare via e-mail. De tre
tillfrågade och medverkade läroboksskribenterna är i kronologisk ordning följande:

Skoglund, Svante., Texter & Tankar – Litteraturen från antiken till 1900 (1997), CWK
Gleerups Utbildningscentrum AB.

Jansson, Ulf., Den levande litteraturen – Litteraturhistoria för gymnasieskolan (1995),
Almqvist & Wiksell, Liber AB, Stockholm.

Johansson, Hans., medarbetare till Anita Kretz Källan – Litteraturhistoria (1998).
Svenska för gymnasieskolan, kurs A och B, Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

3.2.1 Resultat Svante Skoglund:
Vilken Strindbergsbild har Du?

”Oj. Vilken svår fråga. Jag har varit intresserad av Strindberg sedan 12-13-årsåldern och
läst det mesta av och om honom. Min uppfattning om honom är ganska komplex, tror
jag. Dessutom tillhör jag den grupp litteraturvetare som åtminstone i teorin tar avstånd
från alltför biografiskt orienterade läsningar av texter, även om "life and letters" är en
given mall för läroböcker för skolan. Helst ska ju en författare bedömas efter sina texter.
Inget annat. Nåväl. Jag anser att Strindberg när han är som bäst är en djärv, lysande och
genuint nyskapande språkkonstnär. Hans dramer brinner än idag och har självfallet betytt
oerhört mycket för författare som Norén och filmare som Bergman.
Som tänkare var den rastlöse Strindberg väl knappast originell eller djupsinnig, men hans
enorma energi lyckas på något sätt överskrida gränserna för hans ibland mycket bisarra
idéer. Jag ska tillägga att jag inte har mycket till övers för en ideologisk läsart. Då skulle i
princip hela den västerländska litteraturen kunna anses vara kvinnofientlig, antisemitisk,
religiöst förstockad etc etc. Det är ett mycket ohistoriskt betraktelsesätt.
Däremot ska det ju naturligtvis stå var tid fritt att - på ett medvetet sätt - omtolka
klassikerna.
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Slutligen anser jag att Sg är underskattad som humorist. Han kunde ibland vara jävligt
rolig. Breven är också alldeles underbara. Vilken fräckhet! Vilken retorik!

Var (och När) har Du fått den från?

Har väl tagit mest intryck av den svenska Strindbergs-forskningen och påverkats av
främst Lagercrantz och Myrdal. Men också Lamm, Brandell, Boëthius, Carlsson,
Delblanc med flera. Har läst många tusen sidor om karlen och kan inte redovisa källor på
det sätt som ni kanske önskar. Egen läsning av Sg-texter har väl varit det mest formande.

Didaktiska grundfrågor: Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du, angående
Strindberg?

Jag försöker peka på kontrasterna mellan bland annat revolutionärt språk och idag
otidsenliga idéer, och mellan bilden (galenskapen, Inferno, äktenskapskaoset) och verket
(produktiviteten, ordningen). Strindbergs betydelse för eftervärlden är också viktig. Det
finns så mycket att prata om. Röda rummet som den första moderna romanen - vad
innebär det? Naturskildringarna. Novellkonsten. Gärna några av dikterna (t ex
Indiansommar). Kvinnofrågan måste med. Moderniteten i Ett drömspel. Och nu på
senare år: måleriet! Han hör till våra allra främsta bildkonstnärer. Vem och När kan jag
inte svara på. Jag tror för övrigt inte på de didaktiska grundfrågorna. Låter väldigt ytligt,
enligt min mening. Viktigt är att eleverna får en egen relation till texterna. Och att jag
stimulerar till fortsatt intresse och fortsatt läsning.

Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har?

Jag skulle självfallet påverkas om det kom kvalificerad forskning som presenterade nya
rön. Men det håller jag inte för särskilt troligt. Få författarskap är så utforskade som hans.
Jag läser ganska ofta om hans verk, och visst händer det att jag omvärderar honom,
kanske mest beroende på hur mitt eget liv förändrats. Jag tycker ändå att jag ser honom
på ungefär samma sätt som för 20-30 år sedan.

Övriga frågor: ’Små, välmenta, och snabba frågor’(kommentar eller kryss) angående
(Svante Skoglunds) lärobok: Texter & tankar – Litteraturen från antiken till 1900,
Gleerups, 1997, ISBN 91-40-62156-1.

På sidan 216 står det: ’…, åtalad för att ha hädat Gud i novellsamlingen Giftas.’ Var det
den fullständiga, ENDA och korrekta, åtalspunkten i målet, det vill säga att ha hädat
Gud? JA/NEJ

Svante: Jag minns inte. Det handlade ju om nattvardsvinet, tror jag. Den beryktade
picardongen? Poängen är att han inte åtalades för sin kvinnosyn.
Lär ha varit moral majority-drottningen Sofia som drev på.

På sidan 221, under rubriken Berömd med Röda Rummet, står det: ’Efter ett antal
havererade projekt sparkade Strindberg 1879…’ Vilka havererade projekt avses i
sammanhanget, romaner och noveller JA/NEJ eller dramer? JA/NEJ
Har Strindberg själv sagt, skrivit om dessa havererade projekt? JA/NEJ

Svante: Han skulle säkert aldrig tillstå att något projekt havererat. Men visst hade han
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problem med t.ex. Mäster Olof, även om det blev nåt till slut. Vill minnas att han
pysslade med alla möjliga saker, som inte ledde till framgång. Har inte tid att kolla just
nu men är säker på att mina uppgifter stämmer. Universitetsstudier kan ju betraktas som
projekt, till exempel.

På sidan 223 står: ’I företalet till äktenskapsnovellerna Giftas (1884) är hans argument
mot kvinnokampen löjeväckande: kvinnan kan ju inte vara förtryckt eftersom…’ Är
följande (argument) fyra meningar, och fem efterföljande ’paragrafer’, månne tagna ur
förordet till Giftas, eller?:

Svante: jag förstår inte frågan. Jag anar kanske en motsättning här mellan ett strikt
vetenskapligt förhållningssätt och det förenklande resonemang som krävs i en lärobok.
Man måste dessutom, anser jag, som läroboksförfattare våga ha en egen röst. Att dölja
sig bakom en förment objektivitet tillhör, anser jag, en ofta oreflekterad akademisk
tradition som jag inte vill ansluta mig till. Sorry. Mina syften att underlätta och motivera
lärande och utveckling är inte desamma som den akademiska skribentens. Detta är en
fråga som jag dessvärre inte har möjlighet att utreda här. Den är gravt underutforskad och
dessvärre sällan väl belyst inom lärarutbildningen. Bjud in mig till Halmstad så ska jag
gärna föreläsa alldeles gratis om detta. Besökte för ett tag sedan professor Staffan
Selanders facklitterära kurs i Sthlm och pratade då om lärobokens röst och legitimitet.
Intressant forskning finns av Monica Reichenberg, Gbg.

’Kvinnofrågan, på vilken samhällets grundvalar nu påstås vila, synes mig överskattad.
Kvinnofrågan sådan den nu grasserar, rörer endast kulturkvinnan, kanske 10% av
befolkningen, och är sålunda en kotterifråga. Men kulturmänniskans arbete gör alltid så
mycket buller av sig och får snart sken av att röra hela mänskligheten.’ JA/NEJ

’Mannens och kvinnans egenskaper äro hos naturmänniskan tämligen lika.’ JA/NEJ

’Kulturkvinnan är däremot fördärvad precis som mannen /…/ Kulturkvinnan är icke
förtryckt! När en herre sitter på en soffa i ett främmande rum och ett fruntimmer träder
in, stiger herrn upp. När ett fruntimmer har druckit ur sin tékopp, stiger en herre fram och
betjänar henne. Aldrig har man sett motsatsen.’ JA/NEJ

’Kvinnans begär efter frigörelse är samma sak som mannens oroliga begär efter
frigörelse. Låtom oss därför emancipera männen från sina fördomar, så skola nog
kvinnorna bli frigjorda. Men vi skola arbeta på det målet tillsammans som vänner och
icke som fiender.’ JA/NEJ

’Kvinnans rättigheter, /…/ 1:o. Rätt till lika uppfostran med mannen.’ JA/NEJ

’2:o. Skolorna skola vara gemensamma för gossar och flickor, så att de båda könen tidigt
lära känna varandra, och icke som nu, att gossarne gå och inbilla sig att flickorna äro
änglar, och flickorna tro att gossarne äro riddare.’ JA/NEJ

’3:o. Flickan skall äga samma frihet att ’gå lös’ och välja sällskap var hon vill.’ JA/NEJ

’4:o. Fullständig likställighet mellan könen skall avlysa det vedervärdiga hyckleri, som
kallas galanteri, eller artighet mot damerna.’ JA/NEJ
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’5:o. Kvinnan skall, icke, hava rösträtt.’ JA/NEJ
På sidan 224 står följande: ’Strindberg var själv plågsamt medveten om sin hänsynslösa
metod, att han gjorde dikt av sitt liv.’

Har Strindberg själv sagt det?

Svante: Han var MEDVETEN om sin metod. Det finns många belägg för det. Vad han
har sagt är föstås [sic!] en annan fråga, Självfallet har han inte uttrycks sig exakt som jag
gör. Det påstås jag ju inte heller i texten.

I läroboken Svenska Timmar – Litteraturen (A+B), Gleerups Förlag, 2000 (andra
upplagan, andra tryckningen), ISBN 91-40-63178-8, står bland annat följande citat på
sidan 123:

’Kvinnan såsom liten och dum och därför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall
kväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och
livmoder.’

Var kan man finna det citatet någonstans, är det Strindberg som sagt det, och är det från
ett brev eller en skrift? Är citatet fullständigt återgivet, i sin helhet och kontext? Kan man
som läsare kanske ’missuppfatta’ citatet? Vad avgör urvalet?

Svante: Jag minns inte varifrån citatet är hämtat. Jag kan ha stött på det i t. ex Boëthius
bok. Eller Lagercrantz. Om det är ’fullständigt’ vet jag inte. Jag brukar vid uteslutningar
använda transumtecken, men kan förstås ha missat detta här. Vad som skulle vara citatets
’helhet’ förstår jag inte. Kanske menar ni om jag återgivet en text eller ett yttrande i dess
helhet? Det har jag sannolikt inte gjort. Ett citat väljs ju i regel ut ur en längre text.
Läsare kan i princip missuppfatta allt. Jag anser att citatet väl illustrerar den kvinnosyn
som Strindberg inte sällan gav uttryck för. Jag hoppas innerligt att ni inte menar att man
borde censurera Strindberg i omtanke om det uppväxande släktets värderingar. I så fall
har vi väldigt olika syn inte bara på elever utan på människor och litteratur. Och då får ni
arbeta rätt hårt själva med konflikten mellan vetenskaplighet och värderingar. ;-)

Svante”

3.2.2 Resultat Ulf Jansson:
Han ville inte delta i enkätundersökningen. (se bilaga 7).

3.2.3 Resultat Hans Johansson:
Svar på frågor till ert examensarbete.
Författaren till Källan - Litteraturhistoria är avliden. Jag kan bara ge mina bristfälliga
svar som medarbetare i periferin.

a) Vilken Strindbergbild har du? b) Var och när har Du fått den från?
Jag tror inte att jag har någon speciell. För mig är han oerhört mångsidig – och
spännande. Samtidigt ett barn av sin tid, vars idéer skulle vara lätt befängda idag. Men
det kan man knappast lasta honom för. Jag läste hela hans  produktion inan [sic!] jag läste
på universitetet och har bara sett fler sidor av honom sedan dess.
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c) Didaktiska grundfrågor: Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du angående
Strindberg?d) Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har?
Självklart, om ny forskning lade helt okända sidor i dagen, då måste man ju revidera
bilden.

Övriga frågor: Vad gäller frågorna till Giftas II är jag osäker på vad ni menar.
Ni frågar om (jag möjligen vet ?! att) fem citerade meningar står i förordet till nämnda
skrift. Jag tog mig tid att kolla.
1  finns på s 144 i min upplaga, en Delfinpocket från –60 talet
2. s 143
3. s 152
4. s 154
5. s 143

Svaret är ja. Hade ni möjligen kunnat kolla detta själva eller formulerat en fråga lite
skarpare så att det framgår vad ni menar? Annars förefaller frågan en smula oförskämd.

Vad gäller bilden  på s. 285 är det bättre att ställa frågan till bildredaktören. Jag vet
uppriktigt sagt inte.

Huruvida Marie David var lesbisk eller inte – tyvärr sträcker sig min kunskap inte dit och
jag har inte tid att undersöka detta. F n är det ointressant ur mitt perspektiv.

Angående Inferno och Dante – Jag förstår inte vad ni egentligen är ute efter. Hade det
inte varit ännu märkligare om det stått att man borde läsa Inferno bokstavligt?
Kan man läsa något bokstavligt? Inte ens kokboken, skulle jag vilja säga.
Angående Dantes närvaro – där går jag bet, vem som nu kan ha yttrat det – om det nu
skulle ha någon som helst betydelse. Det är ju så självklart, åtminstone för mig.

Därmed har jag inte mer att tillägga.

Hans Johansson

3.2.4 Sammanfattning och diskussion av enkätfrågorna
Vad beträffar två av tre tillfrågade läromedelsförfattarnas Strindbergsbild, var de fått den
från, vad, hur, varför (vem, när) förmedlar du angående Strindberg samt skulle något
kunna förändra den nuvarande bilden, anser vi följaktligen att:

Utifrån svaren konstaterar vi att läromedelsförfattarna själv uppger att de läst och
studerat nästintill allt av Strindbergs egna verk, både universitets- och privata studier. De
är följaktligen väl insatta och belästa i ämnet Strindberg. Dessa studier har sedan
resulterat i att, en av de tu, har erhållit en komplex bild av Strindberg och den andre
uppger att han ej har någon speciell bild av den samme, men att den varierat genom åren,
men efter att 20-30 år har passerat, anser en av dem att bilden i stort sett är oförändrad.
Strindberg är, anser de båda, mångsidig, men ”ett barn av sin tid”. Andra positiva och
negativa ord i sammanhanget är:

spännande, en djärv, lysande och genuint nyskapande språkkonstnär, betytt oerhört mycket för
författare som Norén och filmare som Bergman, som tänkare knappast originell eller
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djupsinnig, hans enorma energi, hans ibland bisarra idéer, underskattad som humorist, vilken
fräckhet, viken retorik, vars idéer skulle vara lätt befängda idag.

Endast en av dem använder sig av litteraturvetenskapliga termer/begrepp frågorna
igenom, som till exempel: ” …tillhör den grupp litteraturvetare som i teorin tar avstånd
från…”, ”biografiskt orienterade läsningar av texter, jag inte har mycket till övers för en
ideologisk läsart, omtolka klassikerna, ohistoriskt betraktelsesätt”.

Men anmärkningsvärt är: att ingen av dem säger att deras personliga och nuvarande bild
av Strindberg, är just den bild som presenteras i deras skrivna böcker. De upphöjer
Strindberg som författare, men inte som privatperson.  

3.3 Analys och resultat av läromedel (litteraturhistoria och antologier)

3.3.1 Analys och resultat av Svante Skoglunds Svenska Timmar – Litteraturen
Vi väljer medvetet att begränsa oss i vår litteraturhistorie- och antologiundersökning för
att främst analysera och diskutera hur Strindberg framställs i såväl text som illustrationer.

Några av bokens Strindbergsrubriker lyder: Strindberg skriver för att slåss. Därefter är de
nästföljande fyra underrubrikerna i kapitlet: Strindberg och kvinnofrågan, Strindberg i
den svenska skärgården, Den dramatiske Strindberg och ’En frisk människa i en sjuk
tid’. Som framgår finns ovan i Strindbergsrubrikerna negativt värdeladdade rubrikord i
jämförelse med andra författare än Strindberg. Dessa kan jämföras med följande
presentation av andra författare och gestalter än Strindberg i Skoglunds bok:

Simson – en biblisk kraftkarl
Sapho – kvinnoröst från antiken
Kvinnoliv i Athen och Sparta
Shakespeare och den engelska folkteatern
Molière – skämt med sprättar och girigbukar
Agneta Horns Leverne – en 1600-talskvinnas dagbok
Selma Lagerlöf – ingen barnslig sagotant
Ekelöf, Lindegren, Aspenström: tre modernistiska poeter
Moa Martinson – om kvinnors kamp för ett värdigt liv
Evert Taube i svenskarnas hjärta
P C Jersild – romaner som tar ställning för de utsatta
Jonas Gardell skriver om svenska knäppskallar
Marianne Fredriksson ger svar på sökandet i tiden?

I övriga rubriker, nedan, finns både negativt och positivt laddade ord, och rubrikerna
framställs därmed på ett mer neutralt sätt:

Poe – så ryser vi av vällustig fasa
Dickens – succéförfattare och samhällskritiker
Lagerkvist – en troende utan tro
Karin Boye – från framtidstro till pessimism
Lo-Johansson försvarar förtryckta och angriper sportfånar
Cornelis Wreeswijk – ballader och oförskämdheter
Märta Tikkanen – var går gränsen mellan kärlek och hat?
Torgny Lindgren – om förnedring och ljuslättmusik
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I inledningen av Strindbergskapitlet i Skoglunds bok finner man följande textstycke:

’Jag skriver icke för att heta poet, jag skriver för att slåss.’ Så aggressivt uttalar sig den unge
AUGUST STRINDBERG (1849-1912) i ett brev. Några månader senare är han färdig med sin
första roman. Han kallar den Röda rummet – efter en restauranglokal han brukade besöka
tillsammans med journalist- och konstnärsvänner.

Skoglund skriver vidare att: ”Så aggressivt uttalar sig den unge AUGUST
STRINDBERG (1849-1912) i ett brev.” Läroboksskribenten utlämnar här uppgift om
varifrån citatet är taget, ingen fotnot eller källhänvisning finnes. Ordet aggressivt är i sig
negativt laddad och citatet är ryckt ur sitt sammanhang. Det kommer ursprungligen från
ett brev till vännen Ossian Ekbohrn den 26 juli 1879, skrivet av den då 30-årige
Strindberg. Här återger vi den inledande delen av brevet, i dess helhet och i
originalversion nedan. Men vi utelämnar, på grund av utrymmesskäl, det nästan dubbelt
så långa och efterföljande postskriptumstycket:

Stockholm d. 26 juli 1879.

Käre Broder Ossian!
Ditt vänliga bref måste jag, oaktadt min penna hela dagarne är i verksamhet för att afsluta en
bok (kallad ”Röda Rummet Skildringar ur Artist- och Författarlifvet”), besvara och tacka dig
för! Det gör en gammal jagad hund godt att höra det några finnas som glädjas åt ens
framgångar, då så många klappa händerna åt ens missöden! Tack skall du ha för det, och tack
för den gången du mins, den gången glömmer jag aldrig, tro mig, och bara jag ännu får andas
ut litet till och arbeta mig ur mitt stöp, så skall du och din goda hustru få höra af mig och min
kära hustru som så hjertligt håller af alla dem som varit vänliga mot hennes misshandlade
”gosse”. Till dess farväl igen – och i September eller så har du en ny påminnelse om att jag
lefver – då slår jag första slaget sjelf så att hundarna ska skrika – ty jag skrifver inte för att få
heta poet – utan jag skrifver för att slåss!

Helsa hjertligt din hustru och säg allt godt du tror om mig såvida hon skulle gå och föreställa
sig att jag är en otacksam lurk.

Farväl Gamle Vän,
till snart kanske!

August Strindberg
22

På sidan 151, i inledningen av kapitlet Strindberg skriver för att slåss, finns en
halvsidesstor svartvit tecknad bild, tecknad av Carl Jacobsson 1910. Den föreställer
August Strindberg, naken och argt svingande ett stort blodstänkande svärd, över en nyss
nedhuggen och avrättad stapel av människor som ligger nedanför honom. Avhuggna
huvuden, ben och armar ligger kringspridda och på hög bland kungakronor, riksäpplen,
sakrala kors och pengamynt etc. I Carl Jacobssons bild Lejonet, ligger i förgrunden även
nittiotalisternas obestridlige hövding och härförare Verner von Heidenstam dekapiterad
och iförd karolinerstövlar (se bild nedan).23

                                                                
22

 http://spraakbanken.gu.se/cgi-bin/lb/konk2art.cgi?plats=971220&korpus=sbgb&kont…
23

 Meidal, 1982:68, 306.
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Bilden ovan (från Bonniers Compact 99), som finns på sidan 151 i Skoglunds bok, är från år
1910 och den beskriver symboliskt hur Strindberg mot slutet av sitt liv gick till angrepp
mot hela samhällsetablissemanget, politiken, religionen och litteraturen i Sverige. Det
bilden visar är den så kallade Strindbergsfejden24, viket pågick under cirka två år, och
visar hur Strindberg symbolisk med polemisk slagkraft avrättar sina offer, vilka i en
storleksjämförelse med Strindberg är klart förminskade. Bilden saknar hänvisning, fotnot
eller närmare förklaring. I sammanhanget bör det också noteras att bilden är tillkommen
drygt två år före Strindbergs död och därför representerar den inte heller hela Strindbergs
liv och verk. Under den tecknade bilden finns inte någon förklaring, utan istället ges en
kortfattad presentation av romanen Röda rummet och hur Arvid Falk inträder i det
statliga ämbetsverket för första gången. Texten har sålunda inget samband med bilden.

Nästföljande kapitel har underrubriken Strindberg och kvinnofrågan, och i en av dess
inledningsrader står det följande: ”Åttiotalsförfattarna, varav Strindberg var en, satte
verklighetsskildringen främst. De ville debattera problemen i samhället. Särskilt den s k
kvinnofrågan diskuterades intensivt,”  /…/. Någon förklaring över vilka de andra
åttiotalsförfattarna25 var eller vad Strindberg ansåg i kvinnofrågan förekommer
överhuvudtaget inte. Skoglund ger inte heller någon förklaring av vilka

                                                                
24

 Björn Meidal säger sammanfattande i sin bok (1982:58–75), beträffande fejden att: Strindbergsfejden var en
polemisk strid som 1910–11 blossade upp och fortsatte efter hans död. Strindberg själv inledde fejden med att
införa ett antal artiklar i Aftonbladet och Social-Demokraten (Tal till svenska nationen, 1910). I dessa gick han
till häftigt polemiserade mot nittiotalisternas politiska konservatism och litterära verk. Förutom att Strindberg
kritiserade en lång rad företeelser som förekom i samhällslivet, gick han även till attack mot Verner von
Heidenstam, Oscar Levertin och Ellen Key. Han ifrågasatte också starkt Sven Hedins arbete och bragder som
internationellt forskningsresande. På Strindbergs sida stod John Landquist, Bengt Lidforss och Ludvig
Nordström. Under hela Strindbergsfejden skrevs det ungefär 465 debattinlägg, vilka gavs ut 1968 med titeln
Strindbergsfejden (1–2).
25

 Åttiotalism kan kort beskrivas som, en problemdebatt under 1880-talen, starkt präglad av realism och
naturalism, en positivistisk livssyn, kulturell och social radikalism. Representativ för den svenska 1880-tals
litteraturen, Heidenstam myntade uttrycket i en stridsdikt från 1890-talet. Företrädarna för idéströmningen talade
själva hellre om Det moderna genombrottet eller Det unga Sverige, då endast med nordisk anknytning (bland
annat bröderna Brandes). Andra typiska åttiotalister, förutom Strindberg, var bland annat Gustaf af Geijerstam,
Oscar Levertin, Axel Lundegård, Ola Hansson,  och Tor Hedberg. Men det förekom dessutom och en rad
kvinnliga författare; Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) och Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och
Mathilda Malling.
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”Åttiotalsförfattarna” var, vad de sade i frågan samt vad och hur de skrev. Det saknas
definitivt en fylligare presentation om vad Strindberg skrev om och ansåg i frågan.

Beträffande Strindbergs kvinnosyn och hur han faktiskt formulerade sig under 1880-talen
har Ulf Boëthius grundligt undersökt och säger i kapitlet De tidiga åttitalsverken och
äktenskapsfrågan att:

I själva verket hade Strindbergs ”amazoner” aldrig varit otäckare än att de flesta torde ha
godtagits även av de konservativa. De hade varit lärarinnor, författarinnor och
skådespelerskor; också hans historiska hjältinnor synes ha hållit sig inom de för litteraturens
del vedertagna gränserna för kvinnligt beteende. Men obestridligen hade han visat en stark
sympati för kvinnor som hade mod att följa sin kallelse i stället för att ägna sig åt man och
barn. Denna kallelseidealism dämpas efter motgångarna med Mäster Olof. Därmed hade
Strindberg ännu inte, som han ger sken av, upphört att gilla självständiga kvinnor som hade
kraft att göra en insats även utanför familjens ram. Detta framgår av Svenska folket. Men han
föredrog nu kvinnor som gjorde praktiska insatser framför sådana som ägnade sig åt konst och

författarskap.
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På sidan 153-154 skriver läromedelsskribent Skoglund vidare att:

Många av dessa intellektuella kvinnor hade hoppats på upprorsmakaren August Strindbergs
stöd. Han blev i stället en av deras värsta fiender och uppfattas idag av många som Sveriges
genom tiderna störste kvinnohatare. Man tänker då på uttalanden som följande:

’Kvinnan såsom liten och dum och därför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall
kväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och
livmoder.’

Som så många män kände sig Strindberg hotad av kvinnornas krav på frihet och
medbestämmande. I novellsamlingen Giftas från 1884 lägger han fram sin syn på äktenskapet.
I dessa berättelser går det illa för de kvinnor som vill frigöra sig och skaffa eget yrke.
Familjelyckan återvänder först när kvinnan blir gravid och tvingas stanna hemma. I ett brev
skriver författaren: ’Jag tror blint på att jag har rätt… Jag tycker att alla som behandlat
kvinnofrågan före mig är djävligt abnorma’.

I nästföljande mening står följande: ”… och uppfattas idag av många som Sveriges
genom tiderna störste kvinnohatare”. Skoglund förmedlar här kanske ”sin egen bild” av
Strindberg. Det ur kontexten utryckta citatet: ’Kvinnan såsom liten och dum och därför
elak, såsom mannens bihang och påhäng skall kväsas till såsom barbaren eller tjuven.
Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och livmoder”, förmedlar inte hela
kontexten eller ”sanningen” om vad Strindberg stod i kvinnofrågan. Strindberg åsyftar
absolut inte heller på just den i detta fall. Skoglund hänvisar inte varifrån han citerar,
ingen fotnot eller hänvisning finnes. Vid efterforskning fann vi att citatet ovan endast
är ett kort utdrag ur ett personligt brev från August Strindberg till vännen Verner von
Heidenstam den 25 maj 1888. Det är således inte menat som ett officiellt brev eller ett
brandtal, vilket går i attack mot kvinnoemancipationen som rörelse. Att Strindbergs
eget äktenskap var i djup kris vid denna tidpunkt, framgår inte heller i lärobokstexten.
Här nedan följer ett mer utförligt och korrekt textutdrag från Strindbergs postskriptum,
vilket dessutom beskriver andra och olika tidstypiska, autentiska och aktuella ämnen:

P. S. Qvinnan såsom liten och dum och därför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall
qväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och
lifmoder, allra bäst dock som slida! (Fru Benediktsson som exploaterar ut en man, enleverar
en yngling; reser sen omkring och förför recensenter: trissade med Georg Brandes och fick
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beröm: skref derpå Fru Marianne för att lura sin man att det bara var kurtis, när hennes affär ej
gick och hon behöfde bo i hans hus. Derpå fick hon statsanslag för moral! Och bor nu hos sin
man! Hon ville äfven förföra mig och Kristofer Kristofersen, men vi tyckte hon var för mager!

Skrif den boken! Den är god! Fru Edgren uppges af Edvard Brandes resa ner och beskällas af
en skogmästare här nere! Och hon är en sedlighetsvän! Och har en man som tror på qvinnan!
Och arbetar på den sociala frågan. Likaså lär Fru Kowalewski ridas ranka af Prof Leffler som
fuskar hennes afhandlingar och är ’olyckligt’ gift. Det är storartadt! Nicht wahr? Fru
Benediktsson anekdot är bäst, likväl! Om Wirsén visste hvad vi veta!!!

Qvinnoemancipationen tyckes bestå i att ungherrarne ska få knulla fruarne medan Björnson
håller i den äkta mannen som inte får! Detta är samtidens största skälmstycke! Qvinnan i sin
prydno: hora sig till professur, hora sig till digtergage, hora sig till en man! Hora hela vägen!
Aktningsvärdt sällskap! Kom ihåg den aktning du är skyldig qvinnan!

27

I första meningen på sidan 154 fortsätter Skoglund vidare med att skriva: ”Som så många
män kände sig Strindberg hotad av kvinnornas krav på frihet och medbestämmande”.
Även här förmedlar författaren sin egen tolkning om vad han anser Strindberg kände.
Ulf Boëthius säger däremot, i sin avhandling, angående Strindbergs inställning i
kvinnofrågan och hur han bemötte ”kraven”:

I Giftas riktade han sig i stället främst mot Ibsenianernas strävanden att göra den äktenskapliga
gemenskapen mera ”själslig” och ”etisk”. Strindberg tolkade kravet på ökad själslig
gemenskap mellan makarna på i huvudsak två sätt. Dels uppfattade han det som ett försök att
skjuta den sinnliga kärleken i bakgrunden och såg kravet som ett utslag av sexualfientlighet.
Dels betraktade han det som en fordran på större intressegemenskap och tyckte sig urskilja
tanken, att om man och hustru hade alldeles samma uppgifter i familj och samhälle, skulle
äktenskapet bli lyckligare. /…/ Som redan framgått riktade sig Strindberg först och främst mot
Ibsens Ett dukkehjem. Giftas novellen med samma namn var ju en direkt uppgörelse med
Ibsens idealistiska äktenskapsuppfattning och hans krav på andlig jämställdhet. Även i
Företalet kritiserades dramat från denna synpunkt. ”Nora är ett romantiskt vidunder, en
produkt av den sköna världsåskådning som kallas idealism och som velat inbilla människorna
att de voro gudar och att jorden var en liten himmel.” 

28

 Jan Myrdal säger emellertid om Strindbergs inställning i kvinnofrågan följande:

Giftas är en frisk bok. Det var mot denna dess friskhet – och det enkla påpekandet att den
kvinnofråga som diskuterades endast rörde 10% av befolkningen – som inte bara kyrka och
överhet reagerade med hädelseåtal utan även just sådana som det Unga Sveriges företrädare
försiktigt och lite halkigt tog avstånd från författaren. Dock först efter att ha utnyttjat
rättegången mot honom för sina syften. Det är viktigt att ha detta sagt. Den intellektuella
grundhållning han redovisade i bokens inledande förklaring om ’Kvinnans Rättigheter’ var
inte bara radikalt framtidsbådande år 1884 utan har förblivit det nu år 2000. I grund övergav
han aldrig det programmet ens när han angreps som värst av den tidens kvinnorörelser. Den
programförklaringen bör läsas!
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Vidare beträffande Strindberg och kvinnofrågan, som i sammanhanget är viktigt att
utreda och klargöra, följer här nedan ett antal citat och referenser, varav en del är samtida
med debatten och en del är av något senare datum. Det första citatet är Nils Herman
Quidings (1806–1886) ”utopiska” beskrivning av sin socialistiska idealstat, vilket
Strindberg flitigt läste och beundrade:

Här arbetade män och kvinnor sida vid sida, fria och jämställda, båda iförda samma uniformer
och båda lika kortklippta. Alla försörjdes av det allmänna – män, kvinnor och barn. Varje
individ hade sitt eget rum och könsumgänget var fullständigt fritt. För att inte mannen skulle
utnyttja sin fysiska överlägsenhet fick dock endast kvinnan ta erotiska initiativ. Ingen brydde
sig om vem som var far till ett barn; man antecknade bara moderns namn. Då barnet blev fyra
år måste det flytta från modern till ett slags internatskolor där det togs om hand av

specialutbildade uppfostrare.
30

Hjalmar Branting var den förste som gjorde en grundlig analys av Strindbergs Giftas I,
och Strindbergs inställning i kvinnofrågan. I sin uppsats Strindberg och kvinnofrågan,
införd i Ur Dagens Krönika (1885) säger han att Strindberg är reaktionär, och att han
primärt opponerade sig mot att den pågående kvinnofrågan var en överklassfråga, vilket
Strindberg menade i förordet till Giftas I att den absolut var. Men Branting hävdar att det
egentligen inte var kvinnofrågan i sig som Strindberg bekämpade, utan det var snarare
”kvinnofrågan sådan den nu grasserar”, som han själv sade i sitt förord. Dessutom
konstaterar Branting, att Strindberg knappast var ensam om att kritisera åttiotalets
kvinnorörelse. Samma kritik växte också fram inom kvinnorörelsens egna led vid denna
tid.31

Den danske samtida författaren Georg Brandes gav, till skillnad från Branting, Strindberg
sitt stöd i debatten, då särskilt i Dockhemskritiken. I en recension i Aftonbladet från 1884
säger Brandes att Strindberg har ”rätt i sin missbelåtenhet med den evinnerliga
Dockhemslitteraturen; mången har hyst den liksom han och före honom”.32

För övrigt kan uppsatsen Strindberg och kvinnorna (1917) av litteraturforskaren John
Landquist (1881-1974) nämnas. I den kan man läsa hur radikala och frisinnade
Strindbergs åsikter var: ”i enlighet med hela hans sociala åskådning”.33

Strindbergskännaren och litteraturkritikern Erik Hedén (1875-1925) skriver i sin
Strindbergsbiografi (1926) att: ”Emellertid hade sannerligen icke ens den radikalaste
kvinnosakskvinna någon anledning att klaga över det samhälleliga kvinnoprogram han i
företalet till Giftas I utvecklar”.34

Sven Rinman (1905) säger i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria (1957) angående
Strindbergs kvinnosyn och uppgörelsen med Ibsen och novellen Ett dockhem att: ”Det är
det sunda förnuftet och det varma hjärtat som segrar över konstruktioner och teorier”.
Både Sven Rinman och Strindbergsforskaren Martin Lamm (1880-1950) godtar båda
Strindbergs företal i Giftas I.35
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Till sist kan Göran Lindströms Fadren i Dockhemmet (1957) framlyftas i ämnet och som
säger följande om Strindbergs förord i Giftas I: ”En mycket radikal talesman för
kvinnans frigörelse. Som framstegsvänlig socialist ser han här med sympati på
kvinnofrågan, så framt den syftar till en rationalisering av barnuppfostran och hemsysslor
och till en allmän likställighet mellan könen”.36

På sidan 174 i antologin Svenska Timmar av Svante Skoglund och Lennart Waje finns en
illustration som inte återfinns i bokens bildförteckning på sidan 312. Den saknas helt.
Bilden är införd i kapitlet, med rubriken, GIFTAS – Fågel Fenix (av Strindberg).
Illustrationen liknar en så kallad gammaldags skolplansch. Illustrationen har en rubrik i
nederkant: QVINNANS ÅLDRAR. I bildens mittpunkt skapas kvinnan av en vitklädd,
skäggbeprydd, äldre mansperson, vilken troligtvis skall föreställa Gud. En man ligger
bredvid i djup sömn medan kvinnan skapas. Till vänster på bilden, läggs ett nyfött barn i
en bädd av en vingbeprydd ängel. Från vänster bildkant till och med höger bildkant följer
sedan en trappstegsliknande formation (liknande en ”prispall”) som beskriver kvinnans
alla utvecklingsstadier i livet samt hennes åldrar. Det är ”moderliga” aktiviteter.
Illustrationen finns alltså inte med i bildförteckningen, och den saknar dessutom bildtext,
hänvisning, fotnot och förklaring. Sambandet mellan bilden och Strindbergs Fågel Fenix
eller vilken association som tänkbart finns saknas helt. Mer om detta i slutdiskussionen.

3.3.2 Analys och reslutat av Ulf Jansson Den levande litteraturen
Under en kraftigt beskuren porträttfotografi37 av Strindberg på sidan 194 står det:
”Arg ung man – det var så Strindberg först framträdde. Med tiden blev han Sveriges ende
litterära megastjärna”. Emellertid är porträttfotografit taget år 1881, och Strindberg är då
32 år.

På sidan 205 i Den levande litteraturen – Litteraturhistoria för gymnasieskolan
framställs återigen en bild av Strindberg, nu som en fullkomligt rasande, vredgad,
sadistisk, ”vapen- och tillhyggesfixerad” och våldsbenägen man, kraftigt förstorad fysik i
jämförelse med övriga figurer på den tecknade bilden. Den underliggande bildtexten
säger dock informativt att: ”Strindberg använde under den stora fejden sin penna som
knölpåk. På en samtida karikatyr har han radat upp sina motståndare för att rappa till dem
i klump. Ur Söndags-Nisse, 1903.”

På föregående sida (204) förklaras det dock kortfattat, under kapitelrubriken Förnyad
samhällskritik: den stora fejden, att:

Så skrev han 1910 en artikel om den fördummande kulten av Karl XII. Han attackerade alla
storsvenskar, med upptäcktsresande Sven Hedin i spetsen. Artikeln blev inledningen till den
största och långvarigaste pressdebatten i Sverige, ”Strindbergsfejden”. Strindberg forstsatte
fejden till sin död och skrev själv flera hundra artiklar. /…/

För att tydliggöra vår ståndpunkt/diskussion, vill vi här nedan presentera ett kontextuellt
och samtida exempel. Redaktör Fredrik Ström på Arbetarbladet i Gävle gav följande,
märk väl symboliska, omdöme om Strindbergs roman Götiska rummen (1904):
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En gång efter den sista stora själskrisen i sitt liv har han dock åter iklätt sig sin ungdoms
vapendräkt med det blanka breda dubbelsvärdet, om han också föraktade den vackra
hjälmbusken, och gått ut att strida mot de gudar, stora som små, i tiden, som han så stolt
bekämpade i ’Röda rummets’ dagar. Det var i ’Gotiska rummen’ för några år sedan. Väl är det
icke med samma ystra och glada mod som i unga dar han drar till fäjden mot den härskande
reaktionen på alla områden, men hans kamp är dock buren av en eggande lust att förgöra de
värkliga [sic!] svartalferna i vårt land och i vår tid, de som ligga över oss som maran själv och

bara hindra, hindra, hindra allt.
38

3.3.3 Analys och resultat av Anita Kretz Källan - Litteraturhistoria
I litteraturhistoriebok Källan – Litteraturhistoria framhävs Strindberg som en reellt och
ständigt vredgad stridslysten man. Villig att omedelbart handla hotfullt och med och ta
till fysisk handgemäng samt att bruka tillhyggen. Fotografiet (se nedan) är ett självtaget
fotografi av Strindberg år 1886 i Gersau, Schweiz, och det är infört i inledningen av
kapitlet mellan Läroår och Genombrottsromanen (s. 278) i Kretz bok. Strindberg är
således på fotografiet 37 år, och detta fotografi är infört i inledningen av ett kapitel som
behandlar honom som ung universitetsstudent, det vill säga ej ännu gift man och
begynnande författare.

Den underliggande bildtexten till det självtagna fotografiet i läroboken lyder, med
Strindbergs egenhändiga handstil: ”Kom nu djeflar så ska vi slåss:”. Denna
Strindbergsignerade mening saknas emellertid i Strindbergsmuseets bildarkiv publicerat
på Internet (se bild nedan), men meningen finns däremot på originalfotografiet. Bonniers
Bokförlag i Stockholm har även ett identiskt fotografi (en dubblett), men då med en
aning annorlunda text än Strindbergsmuseets fotografi, som lyder: ”Kom an murvlar”.39

Fotograf: Strindberg, August
Motiv: August Strindberg
Ort och år: Gersau 1886
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På sidan 278 i Kretz bok finns den beskrivande bildtexten till det av Strindberg
självtagna fotografiet ovan:

De bästa fotografierna av Strindberg har tagits av honom själv. Även om porträtten ofta är
provokativt självbespeglande och koketta ger de oss fler upplysningar om den dynamiske
författaren än andra bilder.

Samma fotografi finns även med i Svante Skoglunds litteraturhistoria Texter och tankar –
Litteraturen från antiken till 1900 (1997). Men där lyder bildtexten: ”Kom an djävlar så
ska vi slåss, skrev Strindberg under detta fotografi som han tog själv 1886 i Schweiz.”
Före fotografiet på sidan 222, finns följande rubriker och texter att läsa på sidorna 220–
221:

Dubbelporträttet: Strindberg och Lagerlöf
Kan de ha något gemensamt, den självbespeglande, alltid konfliktsugne August Strindberg och
den så behärskade Selma Lagerlöf som avskydde att utelämna sig själv? Han var uppvuxen i
en lägenhet mitt i Stockholm, misslyckades med sina studier, gifte och skilde sig tre gånger
och blev far många gånger. /…/ Han slog igenom 1879 med den kritiska samtidsskildringen
Röda rummet. Tio år senare debuterade hon med en färgstark romantisk skröna, Gösta
Berlings saga.

Vidare på sidan 221 möts vi av följande rubrik och textutdrag:

August Strindberg – riksbusen som blev nationalmonument
/…/ Mer än någon annan svensk har han förvandlats till en mytisk gestalt, ja närmast en
demon; många människor bär på bilden av kvinnohataren och galningen Strindberg. Själv är
han inte utan skuld. Han drogs till de extrema ståndpunkterna, utforskade gränserna mellan liv
och dikt och gjorde experiment av sina äktenskap. Han jämförde författare med vampyrer som
”suger sina vänners, sina närmastes, sitt eget” blod. Galenskap är inte det samma som litterär
storhet. Den psykiskt sjuka människan skriver sällan läsvärt. Och att vara kvinnohatare ger
inte automatiskt någon biljett in i kitteraturhistorien. Så vari består Strindbergs storhet? /…/
Att han just i kvinnofrågan blev en bakåtsträvare går inte att förneka. /…/

På sidan 222, längst ned står det: /…/ ”Nu började ryktet spridas: karln är galen. Att han
ville avslöja det oskarianska samhällets lögner sågs inte som friskt.” En aning
motsägelsefulla omdömen och uttalanden om Strindberg och den litterära tidsepok han
levde i finns i Källan – litteraturhistoria. I inledningskapitlet på sidan 276–277 står bland
annat:

/…/ Då det gäller förverkligandet av de nya idéerna är det den unge August Strindberg som
stormar in på scenen. Genom sin vanvördiga och bitvis löst sammanfogade roman Röda
rummet förändrar han radikalt… Denna generation av eldsjälar ville kunna allt. De hade en
stark vilja att försätta berg och att pröva allt mänskligt. Det är hedervärt, men naturligtvis
alltför svårt. Snart skulle specialisterna tåga in på scenen, experterna som med vetenskapens
hjälp gjorde de geniala mångsysslarna till amatörer. August Strindberg försökte behärska allt
och tillhör dem som lyckats ganska bra i sina försök att vara universalgeni.

Dessutom blandas ömsom negativa och kränkande beskrivningar tillsammans med
positiva, lovordande ord om Strindberg, vilket vi inte finner någon motsvarighet till i
några andra författarkapitel i boken. Här nedan följer ett antal exempel:

”Positiva”:
långt före sin tid
skicklig fotograf
var pacifist
odlade gurkor
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skrev bestående mästerverk
den moderna svenska litteraturens portalverk
talar Strindberg om att män och kvinnor bör vara jämlikar
ett mästerverk
Hans kärlek till landskapet
en upprörande nidbild och en kärleksförklaring
fruktbärande galenskap
kvicknade andligen till
representanter för det av honom angripna kungahuset och alla samhällets toppar var
närvarande

”Negativa”:
som vanligt förtäckta självbiografiska inslag
Romanen är ojämn
som roman föga sammanhållen
till Uppsala för att studera, men tröttnade efter en termin
Han skaffade sin första älskarinna, en enkel flicka
Antog sundare vanor (dvs. drack mindre)
Att det knakade betänkligt i hans äktenskap är lätt att gissa
var som alltid provokativ
Strindberg tyckte att Siri var alltför kärvänlig mot en kvinna som påstods vara lesbisk
sjukligt misstänksam, svartsjuk och hatisk
Strindbergs förändrade kvinnosyn
behov av att bevisa sin kraftfulla manlighet
slog han henne
Han var nervös och lynnig och Siri var rädd för honom
Sina äktenskapliga oförrätter ältade han vidare
han började redan tala om skilsmässa
drabbades av attacker av förföljelsemani
djup livskris
den inte bör läsas alltför bokstavligt
Samtidigt såg han dock, kluven som alltid
påståtts att han var mer eller mindre galen under denna period

påstås han ha frågat henne: ’Vill ni ha ett litet barn med mig, fröken Bosse?’
41

Strindbergskapitlets fem sista rader i Kretz bok, på sidan 289, lyder som följer:

Denne ofta obehärskade, oförskämde, ekivoke, barnslige, högfärdige, rasistiske och
överlägsne man var också blyg, romantisk, ordentlig, barnkär, generös, engagerad och
skönhetsälskande, kort sagt en komplicerad och sammansatt människa, dock med en ovanlig
kraft och en väldig begåvning.

3.3.4 Sammanfattning läromedelsanalys
Läromedelsförfattarna reproducerar en stereotyp, schablonmässig och klichéartad bild av
August Strindberg. Medvetet eller omedvetet kommer deras personliga bilder av
Strindberg explicit fram i läroböckerna. Även en explicit berättarröst kan urskiljas i
många textavsnitt. I jämförelse med andra författarkapitel, används ofta många negativt
laddade värdeord om Strindberg. Illustrationer och text överensstämmer ofta inte heller
med exempelvis kapitelrubrik och textinnehåll eller överhuvudtaget har något samband
alls. Angivna citat är inte sällan helt uttryckta ur sin kontext och saknar ofta
källanvisning och fotnoter. Brödtexterna saknar inte sällan källhänvisningar, fotnoter och
förklaringar, utan det saknas på ett flertal ställen i de böcker vi granskat. Däremot
presenterar Ulf Jansson i sin bok Den levande litteraturen (1995) en betydligt mer
nyanserad och mångfacetterad Strindbergsbild än de andra vi granskat. Samtliga tenderar
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dock att upphöja honom till ”nationalskald” för att sedan totalt degradera honom som
person.

4. Slutdiskussion
Huvudsyftet med vårt examensarbete har varit att undersöka vilken Strindbergsbild
dagens gymnasielärare i svenska har, och om det forskningsresultat som Sten-Olof
Ullström presenterar i sin avhandling (2002), kan vara relevant idag, år 2005. Vi kan
härmed sammanfatta och konstaterar att gymnasielärarna har en schablonmässig,
fördomsfull och klichéartad Strindbergsbild. Vi kan även konstatera att samtliga
intervjuade lärare inledningsvis beskriver sin Strindbergsbild i positiva ord, för att strax
göra en helomvändning och nästan uteslutande använda sig av negativa beskrivningar
och omdömen.

Lärarnas Strindbergsbild överensstämmer också till stor del med vad som presenteras i de
läroböcker vi har undersökt. Anmärkningsvärt är att lärarna, med olika
utbildningsbakgrund kön, ålder och inriktning på gymnasieprogram, idag har en ganska
samstämmig, statisk och ensidig Strindbergsbild. Vi anser att en möjlig förklaring kan
vara rådande normer, tidsandan och läromedlens presentation av Strindberg, vilket också
Sten-Olof Ullström lyfter fram i sin avhandling. Vi kan dessutom konstatera att det
implicit råder en litterärt svenskt kanon, bland de lärare vi har intervjuat, vilka inkluderar
August Strindberg i detta litterära kanon. Vad som skulle vara intressant att undersöka
ytterliggare i sammanhanget, är om lärarnas eventuella ideologiska, politiska eller
religiösa bakgrund påverkar deras ställningstagande om Strindberg och Strindbergbilden.

Beträffande urvalet i Strindbergsundervisningen urskiljer vi en röd tråd av uppgivenhet i
lärarnas syn på vad som kan tagas upp och inte tagas upp i undervisningen. Här påpekar
de tidsbristen, elevernas ointresse och att läsfärdighet påverkar vilka texter och verk som
kan inkluderas i undervisningen. Lars Brink tar upp en tänkbar förklaring som vi här
finner intressant. Brink hänvisar till att: ”Med det nya gymnasiet och framförallt med
gymnasieskolan blir det frågan om en massutbildning”. Fortsättningsvis säger Brink att
orsaken till de många kriser och oenigheter som ofta ryms inom svenskämnet i dagens
skola, kan ha sin upprinnelse i att vissa lärare dras till att idealisera. Brink benämner
denna idealisering som: ” ’Storhetstidens’ litteraturstudier”. Dessa litteraturstudier
härkommer från helt andra ideologiska och organisatoriska grunder än dagens.42 Genom
Jan Myrdals föreläsningar, vilka ingick i vårt projektarbete inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), har vi velat ge lärarna en möjlighet till att
eventuellt nyanserar eller omvärderar sin nuvarande Strindbergsbild. Endast en (Karin, se
sidan 19) av de tre lärare som sade sig vara beredda att omvärdera sin Strindbergsbild
kom till den öppna föreläsningen. Hennes tidigare givna intervjusvar överensstämmer
inte alls med hennes svar på följdfrågan efter föreläsningen, och därför är det väldigt
svårt att utvärdera eller diskutera resultatet vidare.

Vad beträffar validiteten och reliabiliteten i vår undersökning är vi fullt medvetna om att
den kan, och bör, prövas. Vi har använt oss av strukturerade metoder som i sin tur gett
oss hög reliabilitet. Det konkreta och unika har vi noggrant undersökt, och inte bara
redovisat och sammanfattat det som typiskt och generellt. Vad beträffar källkritik har vi
använt oss av både primära källor som behandlar givna Strindbergsbilder och dessutom
sekundära när det kommer till den verklige Strindberg och Strindbergsforskningen.

                                                                
42

 Brink, 1992:294.
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I detta sammanhang är det på sin plats och lämpligt att nämna vad Strindberg själv sade
angående, ”den gamla rättegångsbalken: ’Om två samstämmiga vittnen talar sant bör ett
samstämmigt vittne tala halvsanning’(vår fetstil).43 Det låter och verkar vara trovärdigt!
Men ett sådant förhållningssätt håller inte alltid i alla undersökningar, och just det har vi
hela tiden haft i åtanke under arbetet. Vi vill här understryka, att resultaten i vårt
examensarbete baseras på en mycket begränsad undersökning. Därför skulle resultaten
kanske kunna påverkas annorlunda om man till exempel skulle intervjua alla
gymnasielärare i svenska i Halland eller ”I Bernadottes land” för övrigt, om deras
Strindbergsbild.

Resultaten av läromedelsförfattarnas enkätundersökning visar dock att de själva menar
sig ha en mycket gedigen, djup och bred kunskap om August Strindberg. Men vid en
närmare granskning av deras läromedel (litteraturhistoria och antologier), speciellt text
och illustrationer (”Den vredgade titanen” och ”Strindberg och kvinnofrågan”), finner vi
tydligt statiska, klichéartade och schablonmässiga omdömen angående Strindberg. Därför
ställer vi oss undrande inför varför läromedelsförfattarna inte presenterar en mer
nyanserad och objektiv bild av Strindberg för sina läsare. Författarna verkar, anser vi,
medvetet eller omedvetet reproducera en stereotypisk Strindbergsbild. Den mytbild kring
Strindberg som skapats, och förmedlats av läromedelsförfattare till lärare och sedan
vidare till elever, verkar vara svårt att förnya eller avdramatisera. Istället anser vi att
mytbilden lever vidare, och bildens gamla negativ framkallas åter, gång på gång, utan att
varken filmrulle byts ut eller att kameraperspektiv ändras nämnvärt.

Avslutningsvis vill vi framlyfta Jan Myrdals och Gunnar Olléns beskrivningar av
Strindbergs personlighet och författarskap. Först ut är Myrdal:

Han är ännu läst, älskad – och avskydd. Den dikotomin är inte svårförklarlig. Han var en
skriftställare och inte blott en ädel diktare; refraktär därtill; inte blott anständigt upprorisk
alltså utan en som på djupet gjorde motstånd, vägrade lyda och underkasta sig. Därmed
svåranpasslig och omöjlig att genrebestämma och placera i något bestämt litterärt fack.
Krånglig i livet som folk är mest. Fast i det privata mestadels blyg, försynt och behaglig;

också det som folk är mest. 
44

Vidare säger Myrdal friskt och utmanande att:

Strindberg är som män i Sverige mest. Bara lite mer så. Han skrev det de andra tänkte tyst. Det
är en utgångspunkt; manligheten. Om inte annat så retar detta påpekande feminister i ämbetet.

Vilket skulle ha glatt Strindberg.
45

Avslutande säger Ollén följande om Strindberg, och om hans liv och verk:

Strindberg har med åren kommit allt närmare de klassiker som i sin diktning har lyckats fånga
människolivet i dess komplikation. Han är inte längre bara titanen med stormar kring sin
panna, den omtöcknade Inferno-vandraren, eller proletär-revoltören, Tjänstekvinnans son, med
en dystert arrangerad fond. Solljus och skuggor driver kring hans liv och dikt sitt snabbt
växlande spel. Hans mänsklighet har blivit rikare. Dragen i hans ansikte har ljusnat.

46
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Bilaga 1

Intervjufrågor till lärarsamtalen/intervjuerna (originalversion):

a. Vilken Strindbergsbild har Du?
 (diktare, nationalskald, författare, far, privatperson)

b. Var har Du fått den från?
(lärarutbildning, fortbildning, kurser, biografier, antologier, läromedel, teater, tv, radio
etc.) Vilka program arbetar du på ? hur länge har du arbetat som lärare? Vilken utbl. Har
Du?

c. Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du, angående Strindberg?

(monologisk presentation eller socialt interaktiv undervisning?)
- 
- läromedel? Vilka läromedel, vilka skönlitterära verk? Och varför? Hur arbetar ni

med detta ? vad tycker eleverna om att arbeta med Strindberg jämfört med andra
”klassiska författare”? Har de några förkunskaper, vilka och var har eleverna fått det
ifrån?

- Har ni använt er av samma material (stenciler etc.) eller annat material förutom
läromedel? Är du bunden av läromedlen? Styr böckerna? Varför? Vågar du använda dig
av andra kunskapskällor? Varför?

- Finns det vissa författare som man måste undervisa om? Skulle du kunna tänka
dig att utelämna A. Strindberg? Varför?

- Styr läroplanen ? hur ?
Teater? andra estetiska lärprocesser?
Gör Du skillnad i undervisningen angående Sg, när det gäller praktiska- respektive
teoretiska klasser? Varför då?

Vad? Vilken bild förmedlar du ? Personen Strindberg? Eller författaren? Eller en
blandning? Hans verk? Dramerna? Hans kvinnosyn? Objektiv eller subjektiv
beskrivning? Är läromedlen objektiva?

d. Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har, och vad skulle det i
så fall vara?
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Bilaga 2

Följdfrågor (via e-mail) till medverkande gymnasielärare:

Från: Roger och Eva Windahl. Till: Samtliga gymnasielärare som intervjuats.
Tidpunkt: 2005-04-04, kl. 19.27.

Hej, Vi undrar om du kort skulle kunna svara på följande:

1) vilken utbildning har du? Du behöver inte ange antal poäng i ämnena,
men gärna vilka ämnen du undevisar [sic!] i.
2) hur länge har du arbetat som lärare?

STORT tack på förhand! Med soliga hälsningar från
Eva Windahl och Roger Windahl, lärarkandidater.

Från: Roger och Eva Windahl. Till: Samtliga gymnasielärare som intervjuats.
Tidpunkt: 2005-04-15, kl. 10.06.

Hej, Till Er som hade möjlighet att lyssna till Jan Myrdals föreläsninga [sic!] om August
Strindberg igår, torsdagen den 14/4, skulle vi vilja ställa en sista följdfråga som ska ingå i
vårt examensarbete.

--- Har Myrdals föreläsning förändrat din Strindbergsbild på något sätt?
Oavsett JA eller NEJ vill vi gäran [sic!] ha en kortfattad kommentar.

STORT TACK för all positiv respons och medverkan och hjälp i samband med vårt
examensarbete. Med mycket vänliga hälsningar lärarkandidaterna:
Roger och Eva Windahl.
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Bilaga 3

E-mail från: Rektor Jan Togerö. Till: Roger Windahl. Tidpunkt: 2005-02-14,
kl. 09.26.

Herj [sic!] Roger
Jag bifogar en förteckning över lärare i svenska. Intervjuer går säkert bra, men hur det
blir med Strindberg är nog bässt [sic!] att fråga dem själva om. Det skall ju bla passa in i
deras kursplanering. Alla lärare har email: nnnnnnn.nnnnn@skola.varberg.se

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
= 26 personer och det finns två till på tjänster som är under tillsättning
Mvh Jan

__________________________________________________
Jan Togerö
Peder Skrivares skola/Sektor 1
rektor
0340-69 73 03 direkttelefon
070-578 04 93
e-post, arbetet jan.togero@kommunen.varberg.se
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Bilaga 4a

E-mail från: Roger Windahl. Till: Svenskämnesansvarig Lutz Kremer PS-skola.
Tidpunkt: 2005-02-15, kl. 14.17.

God eftermiddag. Vi är två lärarstuderande vid Högskolan i Halmstad (bor i Varberg)
som precis skall påbörja vårt examensarbete. Vi undrar: Finns det möjligtvis tio lärare
som skulle vilja låta sig intervjuas angående ämnet Litteratur_ didaktik. Intervjuerna kan
bli ca 20-25 minuter långa, och mycket trevliga! Vi, Eva och jag (Roger), skulle
dessutom väldigt gärna (eventuellt) vilja vara med och göra ett antal
klassrumsobservationer, då läraren/na kanske tänkt sig undervisa/presentera August
Strindberg.

Vilka böcker (ang. svensk litteratur), läromedel används mest på PS? Allt detta, och annat,
kommer att till viss del ligga till grund för vår kvalitativa examensuppgift/arbete/studie. Med
vänliga, varma, förhoppningsfulla och tacksamma hälsningar från:

Roger och Eva Windahl.
Bergsgatan 8a
432 40 Varberg
0340-67 76 01
roger.windahl@telia.com

Bilaga 4b

E-mail från Roger Windahl. Till: Samtliga (26 st.) svenskämneslärare på PS
gymnasieskola. Tidpunkt: 2005-02-20, kl. 13.29.

----- Original Message -----
From: ROGER WINDAHL
To: bodil@varberg.se
Sent: Sunday, February 20, 2005 1:29 PM
Subject: Lärarkandidater ber, ödmjukt om hjälp!
Hej, Vi har från rektor Jan Togerö fått information om att Ni, bland annat, är lärare i
ämnet svenska. Vi skall skriva vårt examensarbete angående ämnet litteraturdidaktik. Vi
undrar nu om Du kan ställa upp på en, trevlig, intervju (kvalitativ, tidsåtgång 25-30 min.)
helst under veckorna 9, 10 eller 11. Vi skulle vilja även, om möjligt, göra en
klassrumsobservation angående ämnet (osystematisk observation). Sist men inte minst
vill vi gärna veta vilken/vilka antologi och lärobok i litteratur som Ni oftast
använder/läser, om Ni använder någon? Med vänliga och förhoppningsfulla hälsningar
från: Roger och Eva Windahl lärarstuderande vid Högskolan i Halmstad (och blivande
gymnasielärare).
tel hem: 0340/67 76 01
Roger mobil: 0733/62 77 37
Eva mobl: 0733/62 77 32
roger.windahl@telia.com
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Bilaga 5

Frågor till läromedelsförfattare Svante Skoglund:

Vilken Strindbergsbild har Du?

Var (och När) har Du fått den ifrån?

Didaktiska grundfrågor: Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du, angående
Strindberg?

Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har, och vad skulle det i så fall
kunna vara?

”Små, välmenta, och snabba frågor” angående (Svante Skoglunds) lärobok: Texter
& tankar – Litteraturen från antiken till 1900, Gleerups, 1997, ISBN 91-40-62156-1.

På sidan 216 står det: ”…, åtalad för att ha hädat Gud i novellsamlingen Giftas.” Var det
den fullständiga, ENDA och korrekta, åtalspunkten i målet, det vill säga att ha hädat
Gud? JA/NEJ

På sidan 221, under rubriken Berömd med Röda Rummet, står det: ”Efter ett antal
havererade projekt sparkade Strindberg 1879…” Vilka havererade projekt avses i
sammanhanget, romaner och noveller JA/NEJ eller dramer? JA/NEJ Har Strindberg själv
sagt, skrivit om dessa havererade projekt? JA/NEJ

På sidan 223 står: ”I företalet till äktenskapsnovellerna Giftas (1884) är hans argument
mot kvinnokampen löjeväckande: kvinnan kan ju inte vara förtryckt eftersom…” Är
följande (argument) fyra meningar, och fem efterföljande ”paragrafer”, månne tagna ur
förordet till Giftas, eller?:

”Kvinnofrågan, på vilken samhällets grundvalar nu påstås vila, synes mig överskattad.
Kvinnofrågan sådan den nu grasserar, rörer endast kulturkvinnan, kanske 10% av
befolkningen, och är sålunda en kotterifråga. Men kulturmänniskans arbete gör alltid så
mycket buller av sig och får snart sken av att röra hela mänskligheten.” JA/NEJ

”Mannens och kvinnans egenskaper äro hos naturmänniskan tämligen lika.” JA/NEJ

”Kulturkvinnan är däremot fördärvad precis som mannen /…/ Kulturkvinnan är icke
förtryckt! När en herre sitter på en soffa i ett främmande rum och ett fruntimmer träder
in, stiger herrn upp. När ett fruntimmer har druckit ur sin tékopp, stiger en herre fram och
betjänar henne. Aldrig har man sett motsatsen.” JA/NEJ

”Kvinnans begär efter frigörelse är samma sak som mannens oroliga begär efter
frigörelse. Låtom oss därför emancipera männen från sina fördomar, så skola nog
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kvinnorna bli frigjorda. Men vi skola arbeta på det målet tillsammans som vänner och
icke som fiender.” JA/NEJ

”Kvinnans rättigheter, /…/ 1:o. Rätt till lika uppfostran med mannen.” JA/NEJ

”2:o. Skolorna skola vara gemensamma för gossar och flickor, så att de båda könen tidigt
lära känna varandra, och icke som nu, att gossarne gå och inbilla sig att flickorna äro
änglar, och flickorna tro att gossarne äro riddare.” JA/NEJ

”3:o. Flickan skall äga samma frihet att ’gå lös’ och välja sällskap var hon vill.” JA/NEJ

”4:o. Fullständig likställighet mellan könen skall avlysa det vedervärdiga hyckleri, som
kallas galanteri, eller artighet mot damerna.” JA/NEJ

”5:o. Kvinnan skall, icke, hava rösträtt”. JA/NEJ

På sidan 224 står följande: ”Strindberg var själv plågsamt medveten om sin hänsynslösa
metod, att han gjorde dikt av sitt liv.”

Har Strindberg själv sagt det?

I läroboken Svenska Timmar – Litteraturen (A+B), Gleerups Förlag, 2000 (andra
upplagan, andra tryckningen), ISBN 91-40-63178-8, står bland annat följande citat
på sidan 123:

”Kvinnan såsom liten och dum och därför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall
kväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och
livmoder.”

Var kan man finna det citatet någonstans, är det Strindberg som sagt det, och är det från
ett brev eller en skrift? Är citatet fullständigt återgivet, i sin helhet och kontext? Kan man
som läsare kanske ”missuppfatta” citatet? Vad avgör urvalet?

Med varma, vänliga och undersökande hälsningar från lärarstuderande Roger och Eva
Windahl, Högskolan i Halmstad, roger.windahl@telia.com

Frågor till läromedelsförfattare Ulf Jansson:

Vilken Strindbergsbild har Du?

Var (och När) har Du fått den ifrån?

Didaktiska grundfrågor: Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du, angående
Strindberg?
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Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har, och vad skulle det i så fall
kunna vara?

Vi skulle även vilja ställa ett antal välmenande och seriösa, men kritiska, frågor
med utgångspunkt från din bok Den levande litteraturen – Litteraturhistoria för
gymnasieskolan, Almqvist & Wiksell, Liber AB, Stockholm, 1995.

På sidan 196 står bland annat  följande: ”Eftervärlden har givit honom rätt i att satir
måste få drabba namngivna och kända personer. Satiren skall få läsaren att skratta åt det
uppblåsta och den skall slå uppåt på samhällsstegen och slå hårt. Det är poänglöst med
satir som den angripne tycker är ’trevlig’ och det går knappast att skriva satirer om
samhällets utslagna.”

Skrev Strindberg medvetet ”satirer” (Röda rummet, Det nya riket som nämns i
föregående textstycke) och kallade han dem för satirer i förorden? Angrep Sg verkligen
bara personer som fanns högst upp på samhällsstegen?

På samma sida står det: ”Men som historisk forskare var han oftast ytlig och
osystematisk.” Jämfört med vilka var han det och vad då till exempel? Vilka verk är
ytliga och osystematiska, tycker du? Det står att han oftast var ytlig och osystematisk, när
var han det inte, exempel?

På sidan 198 står följande angående Sg och kvinnofrågan: Strindberg kom fram till att
kvinnans yrkesarbete alltid måste underordnas hennes ansvar för hem, make och barn.
/…/ Det är när han inte klarar av att tvinga sina hustrur att underordna sig hans
yrkesambitioner som han utvecklas till en ren bakåtsträvare i kvinnofrågan.”
Fråga: Hur/vad sade, tyckte och agerade till exempel Heidenstam, Fröding, Brandes och
Branting i kvinnofrågan och gentemot kvinnor i allmänhet, tycker Ni? Har Sg själv
uttryckt att kvinnan (hans fruar) skulle underordna sig ”hans” yrkesambitioner, när i så
fall?

Har Sg själv sagt/skrivit följande stycke?: /…/ ”Att emellertid nu, under nuvarande
förhållanden, rycka ut kvinnofrågan ur sitt sammanhang är omöjligt och skadligt.
Kvinnans begär efter frigörelse är samma sak som mannens oroliga begär efter frigörelse.
Låtom oss därför emancipera männen från sina fördomar, så skola nog kvinnorna bli
frigjorda. Men vi skola arbeta på det målet tillsammans som vänner och icke som fiender.
Vad kvinnan av framtiden, en närmare eller fjärmare, har ovillkorlig rätt att fordra, det
vill jag nu, för att fria mig från misstanken om reaktionära meningar, framlägga under
denna rubrik: Kvinnans rättigheter, som enligt naturen henne tillkomma, men genom
den förvända samhällsordningen (icke genom männens tyranni) blivit henne berövade.
/…/

Varför är det sällsynt, i de flesta litteraturläroböcker, med till exempel följande
”Strindbergska” textutdrag/citat, tror Ni?:

/…/ ”Jag har angripit kvinnans försök att emancipera sig från barnaföderi, icke från
vaggan och köket. Jag har angripit kvinnans åtrå att få förstöra mödrarne genom att lära
dem latin, likasom fädren blivit förstörda förut. Jag har, hör på det herre, och skriv upp
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det, jag har angripit äktenskapet  u n d e r  n u v a r a n d e  f ö r h å l l a n d e n, jag har
visat att en fullkomlig sällhet är orimlig, jag har visat att kvinnan u n d e r
n u v a r a n d e  f ö r h å l l a n d e n  är ofta (icke alltid) genom uppfostran bliven en
tossa, jag har alltså, skriv upp det herre, angripit kvinnans uppfostrare, kyrkans äktenskap
och männens galanteriemancipation, jag har alltså icke angripit kvinnan utan jag har
angripit, skriv opp det med stora bokstäver,  D e  N u v a r a n d e  F ö r h å l l a n d e n a.

Kvinnan behöver icke mitt försvar! Hon är modren, och därför är hon världens
härskarinna. Och den frihet hon begär nu, det är samma frihet alla män begära! Den skola
vi skaffa oss som vänner, icke som fiender, ty som sådana få vi ingenting. Har herrn nu
förstått?” ( August Strindberg, Giftas – Äktenskapshistorier, Första delen. Tolv Äktenskapshistorier –
Med interview och förord, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1941, s. 35-36.)

På sidan 199 står: /…/ ”Därför började han bedriva psykologiska experiment  med sig
själv. Han tvingade in sig själv i just de tillstånd han ville analysera. Ett exempel är när
han inympar ’svartsjukans fistlar och fontaneller’ (hans egen formulering) på sig själv för
att skaffa underlag till En dåres försvarstal. När han senare bodde i Paris tappade han en
period kontrollen över själexperimenten och gled in i en psykos.” /…/

Var säger Sg detta? Är det kanske någon annan som skrivit om det, eller haft sina egna
teorier om hans liv och leverne? Vad tror Ni?

På sidan 202-203 står det: ”I Dödsdansen handlar det om renodlad könskamp:
Strindberg drar med utstuderad skicklighet samman orosmolnen över två gamla makar.”
/…/
Gäller det Dödsdansen I eller Dödsdansen II, eller båda, eller ingen av dem, kanske?

I Margareta Wirmarks bok Den kluvna scenen – Kvinnor i Strindbergs dramatik
(1989) står följande angående Dödsdansen II (1900) på sidan 70: ”I Strindbergs fall
gäller kampen ej territoriell frihet för ett ockuperat folk utan ett frigörande av kärlekens
och godhetens krafter inom en individ. Och det är Judit som är huvudperson också hos
Strindberg.”

Vad tycker Ni om följande uttalande av Margareta Wirmark, som finns på sidan 9 i ovan
nämnd bok, ge gärna en kort kommentar, tack!: ”När jag konfronteras med de veka och
bleka gestalter som vanligen presenteras på scenen har jag känt ett starkt missnöje. I
texterna möter jag helt andra kvinnor, starka och självständiga, varmhjärtade och
trofasta.” /…/

”Det är betecknande att dramat inte innehåller en enda förtrolig scen mellan far och
dotter och Strindberg undviker all direkt konfrontation dememellan. Kaptenen framställs
ej som särskilt hatisk gentemot sin revolterande dotter och Judit själv belastas varken av
hat- eller hämndkänslor” (s. 76).

På sidan 229 (Sammanfattning) står: ”I sekelskiftets dramer tecknar Strindberg bilden av
den goda människan. Det är Eleonora och inte Elis som företräder den rätta
livshållningen, det är Dottern och inte Sonen som framställs som mänsklighetens
frälsare.” /…/

Tack, för att Ni ville svara på frågorna! Med mycket varma, vänliga och tacksamma
hälsningar från lärarstuderande Roger och Eva Windahl, Högskolan i Halmstad.



49

0340-67 76 01
roger.windahl@telia.com

Frågor till läroboksförfattare Hans Johansson:

Vilken Strindbergsbild har Du?

Var (och När) har Du fått den ifrån?

Didaktiska grundfrågor: Vad, hur och varför (Vem, när?) förmedlar Du, angående
Strindberg?

Skulle någonting kunna förändra den Strindbergsbild Du har, och vad skulle det i så fall
kunna vara?

Snabba, välmenta, och detaljerade (kritiska) frågor på läroboken Källan – Svenska
för gymnasieskolan, kurs A och B. Litteraturhistoria, av Anita Kretz, Bonnier
Utbildning AB, Stockholm, 1998. ISBN 91-622-1581-7.

På sidan 284 står bland annat följande meningar: I Giftas II, var tongångarna helt
annorlunda. Här följer några exempel:

Kvinnan älskar mannen endast i och med de fördelar han erbjuder.

Att ta betalt för sin gunst är kvinnans uppfinning. I prostitutionen tar hon
betalt per gång, i äktenskapet per ackord. Det är samma sak.

Fråga: Står följande fem meningar månne i förordet till Giftas II, eller inte?

”En kvinna har lagligt anspråk på sin man för sitt nödvändiga livsuppehälle, och en man
tvingas att underhålla sin hustru. Om en hustru förlöper sin man, tagande barnen med sig,
är fadren icke berättigad till vården av sina söner och döttrar, utan måste hålla sig passiv,
under det de stå under en annan mans uppsikt.” Annie Besant.

JA/NEJ Kommentar:

”Våra lagar vimla av kvarlevor från en förfluten tid. Finns det till exempel något
vidunderligare än lagen om faderskapet och filiationen, som ålägger mannen ensam att
försörja barnen, som ofta icke äro hans…” Godin (Grundläggaren av Familistèren i Guise.)

JA/NEJ Kommentar:

”Den första kvinna, som tog studentexamen i Sverige, fuskade, så som ingen pojke förr
gjort. Hon lät interfoliera sitt latinska lexikon med Rabes grammatika. Hon kuggades,
vill jag minnas, den gången; men gick igenom året därpå. Och när hon dog, firades hon
med tårar såsom en vägbryterska, av kvinnor och – män. De snälla männen!”
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JA/NEJ Kommentar:

”Så snart en man träder fram och med stora gåvor övar inflytande, så är straxt en kvinna
framme och exploaterar honom, eller förnedrar honom. Sokrates hade en hustru, som när
hon ej kunde tumma honom att säga artigheter åt damerna, förnedrade honom.”
JA/NEJ Kommentar:

”Jag kan icke se någon åtskillnad på om kvinnorna styra oss eller de styra de styrande.”
Aristoteles.
JA/NEJ Kommentar:

Vad avgör valet av att på sidan 285 ha en illustration av Oidipus och Sfinxen, av
Gustave Moreau från 1864? Vad har den egentligen gemensamt med personen Laura i
Strindbergs Fadren, på sidan 496 (bildtextens rekommendation)? Hur associerar de båda
med varandra, har de verkligen ”liknade” utgångspunkt och tema?

På sidan 278 står det: ”Hans mor hade under tonåren tillfälligt hjälpt till i en familj, men
epitetet ’tjänstekvinnans son’, som Strindberg själv lanserat, har ingen täckning.”
Vad menas med det, att det inte har någon täckning?

På sidan 283 står följande: ”Där uppstod en del äktenskapliga problem, då Strindberg
tyckte att Siri var alltför kärvänlig mot en kvinna som påstods vara lesbisk.” Var hon,
Siri, ”kärvänlig” mot danskan Marie David på allvar? Var kanske Marie David verkligen
lesbisk, eller inte?

På sidan 286 står följande om Inferno: ” Det är en bok om en djup livskris, även om den
inte bör läsas alltför bokstavligt. Dante är förstås andligen närvarande.” Varför bör den
inte läsas alltför bokstavligt, och vad kan man i så fall läsa bokstavligt? Vem har sagt att
Dante är andligen närvarande i Inferno, Strindberg själv eller någon annan?

Med varma, vänliga och förhoppningsfulla hälsningar från
Lärarstuderande Roger och Eva Windahl
roger.windahl@telia.com
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Bilaga 6

(Artikel i Hallands Nyheter den 16 april 2005. E-mail från: HN-redaktionen.
Till: Roger Windahl.)

Strindberg var inte knäpp
Jan Myrdal vill nyansera bilden av 'världsberömde' Johan August"

Jan Myrdal upptäckte August Strindberg redan i tonåren och har skrivit
otaliga artiklar och ett par böcker om nationalförfattaren.
Bilden av den knäppe, kvinnohatande alkoholisten är inte sann, hävdade
Myrdal när han gästade Peder Skrivares skola.

Jan Myrdal höll två Strindbergs-föreläsningar i Varberg i torsdags  ett för
gymnasisterna på PS och ett offentligt på teatern. HN var på plats under det
första, där Myrdal bland annat berättade om hur Strindberg fick honom att
hoppa av skolan.
Han övertygade mig om att hela skolsystemet var onödigt. Det räcker
att lära sig läsa och att ha tillgång till ett bibliotek. Därför slutade jag
skolan och började jobba nattskift på Värmlands Folkblad som 16-17-åring.
Men jag har inte uppmuntrat vare sig barn eller barnbarn att göra
samma sak. Jag vet inte ens om det är lagligt möjligt idag.

Som Strindbergskännare har Jan Myrdal reagerat på vad han uppfattar som
fördomar och vanföreställningar.
När det gäller kvinnohatet menar Myrdal att man måste skilja på det som
Strindberg skrev under svartsjukeattacker och det ha n skrev när han var vid
sina sinnens fulla bruk. Å ena sidan giftspyorna om halvapor och lägre
stående varelser.
Alla har vi väl drabbats av svartsjuka någon gång. Jag minns själv när
jag blev lämnad 1946 och skriade ut mina synpunkter om kvinnor i en
telefonkiosk. Polisen tog mig för en sabotör och förde bort mig.
Å andra sidan det progressiva jämställdhetsprogrammet i förordet till
Giftas (1884), där Strindberg listar kvinnans rättigheter - bland annat
rätten till lika uppfostran, rätten att rösta och väljas till olika
förtroendeuppdrag.
Myrdal tog även upp dramat Fadren (1887) och vad han menade är ett vanligt
manligt tvivel: Är jag egentligen far till mina barn?
Statistiskt är var tionde inte sina barns far. Det handlar inte om
kvinnohat.
Själv påtog sig Strindberg faderskapet för Frida Uhls son Friedrich trots
att makarna då hade separerat och det var allmänt känt att den tyske
dramatikern Frans Wedekind var pappa till barnet.
Det tyder på att Strindberg var en anständig karl.

Det brukar också hävdas att Strindberg var antisemit och det var han också,
åtminstone i sin ungdom. I Det nya Riket (1882) hånar han den långhårige,
skäggige juden Moses och i Röda rummet (1879) beskrivs Levi nedlåtande och
med rasistiska klichéer.
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Men Myrdal menar att Strindberg kom att ändra sig. När Röda rummet skulle
översättas till danska uppmanade han Edvard Brandes att stryka alla
antisemitiska inslag.
Brandes gjorde mer än så. Han tillät sig att driva med Strindberg och bytte
Isaac mot August i en ordväxling i romanen. Och det accepterade Strindberg.
Men det har ingen litteraturvetare kollat upp eller lyft fram.
Och när Det nya riket skulle komma i ny upplaga strax före Strindbergs död
skrev författaren att han ville att alla de tvivelaktiga kapitlen skulle
lyftas. Men så dog han och boken gavs ut i originalversion.

Huruvida August Strindberg kommer att behålla sin ställning inom den svenska
litteraturen är Jan Myrdal osäker på. I sina mer pessimistiska stunder
betvivlar han det.
Jag ser framför mig ett Sverige där man talar någon sorts svengelska
och inte har någon littertaur alls. Som utveckling är nu kommer kanske
seriesamlarna att minnas albumversionen av Röda rummet.
MALIN HENRIKSON
Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.
malin.henrikson@hn.se

# Jan myrdal #
@byli foto: FOTO: L-G JOHANSSON
@bildtext: Jan Myrdal är en av landets stora Strindbergkännare. För några år
sedan fick han Ivar Lo-priset för sin närläsning och sin självständiga
tolkning av författarens texter.

# Strindberg #
@bildtext: Johan August Strindberg (1849-1912) är, enligt Jan Myrdal,
”världsberömd” i framför allt Sverige och Skandinavien. Hans prosa är
svåröversatt och dessutom har fördomarna stått i vägen för ett mer
internationellt erkännande.
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Bilaga 7

----- Original Message -----
From: ROGER WINDAHL
To: Ulf Jansson
Sent: Saturday, April 09, 2005 9:29 AM
Subject: Liten, och försiktig, påminnelse!

Hej,

Vi undrar bara om Ni erhållit de frågor vi sände Er för cirka tre och en halv vecka sedan.
Frågorna berörde bland annat vilken Strindbergsbild Ni har etc. Det är i dag två
läroboksförfattare som inte har returnerat och besvarat frågorna, Ni är en av dessa!

Vi ser helst, och hoppas på, att Ni är med bland de övriga läromedelsförfattarna, med
tanke på att Er bok Den levande litteraturen används flitigt på de skolor vi undersökt.
Och vi vill gärna ha med Er i vårt examensarbete!

Med vänliga, varma och förhoppningsfulla hälsningar från

lärarstuderande Roger och Eva Windahl

0340-67 76 01

roger.windahl@telia.com

----- Original Message -----
From: Ulf Jansson
To: ROGER WINDAHL
Sent: Monday, April 18, 2005 2:10 PM
Subject: Re: Liten, och försiktig, påminnelse!

Hej
tyvärr, jag är mitt inne i slutfasen på ett omfattande manusarbete. Flera av era frågor
skulle kräva, att jag återigen gick igenom mina källor för ett antal textavsnitt. Det har jag
inte tid med.
Mvh
Ulf Jansson

----- Original Message -----
From: ROGER WINDAHL
To: Ulf Jansson
Sent: Monday, April 18, 2005 4:58 PM
Subject: Re: Liten, och försiktig, påminnelse!

Hej,
Nu blev vi väldigt glada över Ert svar, det vill säga: att Ni hörde av Er!
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Vi vill bara säga att vi helst skulle, om möjligt, ha med Er i vårt ex. arb. Det är inte så
brådskande, det räcker om vi får in din respons inom 3-4 veckor från och med nu,
behöver inte heller vara så "långrandigt".
De flesta av de tillfrågade läroboksförfattarna svarade inom
2-3 dagar, den snabbaste var faktiskt 7 tim.

Med vänliga och ännu förhoppningsfulla hälsningar från två ihärdiga och ödmjukt bönande
och frågande lärarstudenter, Roger och Eva Windahl i Varberg.

roger.windahl@telia.com

----- Original Message -----
From: Ulf Jansson
To: ROGER WINDAHL
Sent: Monday, April 18, 2005 8:22 PM
Subject: Re: Liten, och försiktig, påminnelse!

Hej.
Jag hänvisar till mitt svar igen.
Ulf Jansson
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Bilaga 9

1612 880525 VvH 07 VERNER VON HEIDENSTAM
Skovlyst 25 Maj 1888.
Verner von Heidenstam,
I min sista egenskap af anarkist-evolutionslärans konseqvens -- vänder jag mig till dig
som har ärftliga hederskänslor, ärftligt oberoende i god ekonomi ärftlig intelligens, med
en bön -- att i deposition mottaga ett outgifvet manuskript, att antingen öppnas efter min
död, eller vid anfordran utlemnas till egaren.

Samtidigt följer: Del 4 af Tjensteqvinnans son, deri du ser huru jag erkänner mina
förbindelser till dig, samt bilaga till Qvinnosaken i Ny Jord! När jag upphörde tro på lif
efter detta blef min omsorg lefva i mina verk, som jag icke tänkt på förut så mycket! Nu
har disharmoni kommit in i mitt lif, och det är möjligt jag går hädan: af många motiv som
böra adderas.

1¼ Omöjligheten att producera under trycktvång: (Hemsöbor kunna skrifvas med våld en
gång!)
2¼ Familjeförhållanden.
3¼ Omöjlig existens när böckerna måste skänkas
4¼ Allmän trötthet.
5¼ Disharmoni genom ändrade förhållanden: från att ha varit "liten" med sympati för de
"små", till erkänd storhet (?) och förföljelse ifrån de små med tilltagande antipati för
Brutus och vexande {sympati} för Cæsar m. m.

Derför älskar jag icke de som sitta deruppe, ty de äro små som genom myckenhet herrska
och med den råa styrkan bakom sig; men jag älskar icke heller de dumma tyrannerna
dernere! Men tror mig vara undertryckt derför jag misstänktes vara en kraft!
undertrycktes i tio år af Hedberg Wijkander Edholm, alla små; hotades af de små
tidningsskrifvarne och de små fruntimmerna. Blef slutligen hätsk på de små dernere och
de små deruppe! Det är Kristus, den lille degenerade, asexuerade sofisten, som ställt så
till i verlden, att de små sitta både deruppe och dernere. Och Kristus är demokraten d. ä:
den lille tyrannen, äcklig numera, sedan jag ser frihetsidealet vara frihet att få
tyrannisera. Mitt författeri: ett sökande efter sanningen! Idiotiskt i sig sjelf kanske, ty
sanningen är endast konventionell Man öfverenskommer massvis att detta skall vara sant,
och så är det andra lögn! Men det fins ett slags sanning som består: d. ä: hur förhåller det
sig med denna sak? Ex: Är qvinnan underlägsen mannen? Undersökningen visar att så är,
men massan har voterat att så icke är! Motsägelserna i mitt författeri bero på att jag ställt
mig eller stått på olika ståndpunkter för att få se saken från många sidor! Det är ju rikt
och humant! Experimenterande!

Jag är trött och måste sluta! Farväl! Kanske jag blir 91 år, kanske aldrig 40! Förvexla ej
de som nu sitta deroppe med de stora och starka, och derför berättigade; och förvexla ej
de små dernere med de orätt undertryckta! Tack för godt sällskap på vägbiten och var
lycklig om du kan!

Din vän
August Strindberg.
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P. S Om du dör före mig, så återsänd i tid manuskriptet! Eller strax efter mig, så välj en
pålitlig att deponera hos: #3man$1 (@M) endast! Och mot mig vänligt stämd. En kopia
fins hos en slägting, som jag ej litar på!
Har du då råd, och omständigheterna kräfva, så bestå afskrift att cirkulera! Tryckning kan
knappt komma i fråga, såvida ej nöd tvingar. Och då i värsta fall med pseudonym eller
namnlöst.

P. S. Jag ber få erinra att gift qvinnas eganderätt ej sträcker sig till mannens vänners
hemligheter och item att hemligheten äfven innesluter sjelva förhållandet #3att$1 du
bevarar ett depositum.

P. S. Om jag skulle med ord ange min ståndpunkt nu blefve det så:
Ateist.
Kristus-hatare.
Anarkist-optimat. (Frihet för alla, #3äfven$1 de kloka och starka att göra sig, hvarigenom
och om icke de små vore privilegierade verlden skulle regeras af kloka och starka, hvilka
skulle öka lusten)

P. S. Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng
skall qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock
och lifmoder, allra bäst dock som slida! (Fru Benediktsson som exploaterat ut en man,
enleverar en yngling; reser sen omkring och förför recensenter: trissade med Georg
Brandes och fick beröm: skref derpå Fru Marianne för att lura sin man att det #3bara$1
var kurtis, när hennes affär ej gick och hon behöfde bo i hans hus. Derpå fick hon
statsanslag för moral! Och bor nu hos sin man! Hon ville äfven förföra mig och Kristofer
Kristofersen, men vi tyckte hon var för mager! Skrif den boken!! Den är god! Fru Edgren
uppges af Edvard Brandes resa ner och beskällas af en skogmästare här nere! Och hon är
sedlighetsvän! Och har en man som tror på qvinnan! Och arbetar på den sociala frågan.

Likaså lär Fru Kowalewski ridas ranka af Prof Leffler som fuskar hennes afhandlingar
och är "olyckligt" gift. Det är storartadt! Nicht wahr? Fru Benediktssons anekdot är bäst,
likväl! Om Wirsén visste hvad vi veta!!!

Qvinnoemancipationen tyckes bestå i att ungherrarne ska få knulla fruarna medan Björnson
håller i den äkta mannen som inte får! Detta är samtidens största skälmstycke! Qvinnan i sin
prydno: hora sig till professur, hora sig till digtergage, hora sig till en man! Hora hela vägen!
Aktningsvärdt sällskap! Kom ihåg den aktning du är skyldig qvinnan!
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