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Abstract: 

Life is only a dreamlike existence  
A comparative analysis between August Strindberg’s A dream play and Sigmund 

Freud’s Interpretation of dreams. 

 

Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon 

since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious 

nature. In contrast, the aim of this essay is to compare and examine the use of dream 

symbolism and themes in Strindberg’s A dream play, and how it relates to Freud’s 

Interpretation of dreams.  

 The analysis is based upon the notion that since these two books are products of, and 

influenced by, the zeitgeist of the early 1900s, and therefore, there will exist some similarities. 

The means/method used is comparative analysis, i.e. a thorough and detailed analysis of 

symbols discovered by reading the works in parallel. As a result of comparative analysis, it 

became evident that there indeed exists a shared and mutual dream definition/meaning, and 

common portrayal of the dream function/symbol, between Strindberg and Freud. 

 Furthermore, this provides a deeper understanding/meaning of A dream play and increases 

its authenticity. Despite of the fact that there already exists plenty of research on symbols in A 

dream play, a comparative analysis provides new insight and perspective for dream symbols, 

which highlights what was written about the dream in the year 1900. 
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1. Inledning  
Året är 1901 och vi befinner oss i Stockholm. August Strindberg har precis kommit hem efter 

16 års resa, eller kanske snarare återkallad exil, till Sverige. Han har lämnat Paris och 

infernoåren bakom sig med mängder av material, bland annat bestående av egna 

dokumenterade drömmar och filosofiska tankar kring livet. Det är då, bland känslostormar 

och personliga kriser som Strindberg inleder arbetet med Ett drömspel.1 Samtidigt, i Wien, 

har Sigmund Freud precis skrivit klart Drömtydning, som skall komma att bli ett av 1900-

talets största, mest inflytelserika verk.2 Det är förmodligen ingen tillfällighet att Strindberg 

och Freud skrev sina drömarbeten samtidigt, de båda var inspirerade av samma tidsanda i de 

Europa där den moderna människan sakta men säkert växte fram. Trots separata författarskap 

där de inte hade någon kontakt, går det ändå att finna likheter i deras litteratur.  

 Nyfikenheten kring Ett drömspels hemliga och mystiska symbolik började redan vid 

dramats inledande ”Erinran”. Frågor väcktes om verkets målande drömsymbolik och om 

drömmen gestaltas enligt psykoanalysens lagar. Det är alltid spännande att närma sig 

tillkomsten av Strindbergs texter; de personliga verk där varje enskilt drama kan liknas vid 

olika dagboksinlägg.  

 Med den svåra, om inte omöjliga uppgiften framför sig, att förstå hur en person tänkte för 

över hundra år sedan, blir istället undersökningen ett försök att närma sig svaret om vad som 

kan ha gett Ett drömspel sitt innehåll. Komparationen är ett verktyg för att undersöka 

tidsandan under 1900-talets sekelskifte, och om denna period delar uppfattning om drömmen; 

i litteratur och vetenskap. Undersökningen är även ett tillfälle att få vistas intimt i Strindbergs 

drömvärld, i ett försök att förstå hur tankarna egentligen gick i september 1901.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning det finns gemensamma 

symboler och teman i Ett drömspel och Drömtydning genom komparativ analys och 

idéhistorisk perspektiv. På så sätt kan uppsatsen bidra med analys till forskningsfältet om Ett 

drömspel; tillkomst och kreativ idé, relation till dess tidsanda och samtida drömlitteratur.  

                                                
1 August Strindberg, Ett drömspel, Samlade verk, Nationalupplaga, bd 46, (red.) Gunnar 
Ollén, Stockholm: Norstedt, 1988. 
2 Sigmund Freud, Drömtydning, Samlade skrifter, bd 2, (red.) Andrew Postényi, Stockholm: 
Natur och kultur, 1996. 
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Genom att undersöka om det finns gemensamma symboler och teman i verken går det på så 

sätt att undersöka symbolikens betydelse, placering och funktion i Ett drömspel. Detta med 

utgångspunkten att Drömtydning är ett verk med vetenskaplig grund, framtaget av Freud 

under sent 1800-tal och runt sekelskiftet 1900. På så sätt kan Drömtydning användas för att 

förstå de symboler och teman som gestaltas i Ett drömspel; och där med undersöka om 

symboler går att spåra till ett annat samtida verk. Det skall även understrykas att de 

gemensamma symbolerna är slumpmässiga i texterna, det vill säga att de båda verken är 

skrivna separat och utan relation till varandra. 

 Analysen kommer att ta avstamp i verkens idéhistoriska kontext, med dess gemensamma 

tidsanda som utgångspunkt. Resultatet av gemensamma symboler och teman kan alltså ge en 

förståelse i vad som byggde idén och föreställningen om drömmen runt 1900-talets början och 

framåt. Detta med tanke på att verken är skrivna under samma period (1900-1901) och 

innehåller båda två resultat av egna dokumenterade drömmar som även det gjordes under näst 

intill samma period (1893 respektive 1895).3 

 Att finna äkthet i Ett drömspels symbolik är därmed ett verktyg för att undersöka i vilken 

utsträckning verket talar för sin samtid. Däremot försöker undersökningen inte påvisa att Ett 

drömspel bör betraktas som ett realistiskt verk. Autenticiteten i Ett drömspel är en ingång till 

att undersöka om det kan röra sig om en gemensam Zeitgeist under perioden; omfattande 

drömlitteratur i en pessimistisk anda. Det sistnämnda med min personliga tolkning av 

litteratur som sin samtids röst och tidsandas estetiska uttryck.  

 Freuds verk är vetenskapligt baserat, därför kommer jag att lägga extra vikt i de symboler 

hos Strindberg som är av vetenskaplig karaktär. Detta eftersom det är genom dessa, 

psykoanalytiska likheter, som undersökningen av verkens gemensamma uttryck sker.  

 Den komparativa analysen kommer därför att utgå ifrån hypotesen att Ett drömspel och 

Drömtydning kan innehålla samma drömsymbolik som är ett resultat av dess tidsanda. 

Hypotesen kan i sin tur förklara symbolikens funktion och placering i Ett drömspel; om det är 

självständiga symboler eller om de tvärt om går att återfinna i annan samtida litteratur.   

 Min hypotes är således: I vilken utsträckning delar Ett drömspel och Drömtydning 

symbolik och teman? Vidare frågeställning lyder: Finns det reell psykoanalytisk äkthet i Ett 

drömspels symbolik och gestaltningar med Drömtydning som utgångspunkt? Vad säger det i 

sin tur om drömmens symboliska funktion och plats i dramat? Kan slumpmässiga, 

                                                
3  Evert Sprinchorn, ”Logiken i Ett drömspel”, i Gunnar Brandell (red.), Synpunkter på 
Strindberg, Stockholm: Bokförlaget Aldus AB, 1964, s. 226. 
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intertextuella likheter i verken avslöja en gemensam tidsanda och ge en bild av strömningar i 

tiden under år 1900? 

 

1.3 Metod, material och avgränsning 
Metoden i denna uppsats är komparativ analys utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Den 

komparativa analysen har genomförts genom parallell läsning av de båda verken för att 

upptäcka likheter sinsemellan; dessa likheter tas för givet vara slumpmässiga 

sammanträffanden.  

 Med idéhistoriskt perspektiv menas att i analysens fokus står, förutom den komparativa 

analysen, Strindbergs och Freuds respektive samtid och inspirationskällor som rör Ett 

drömspel och Drömtydning. Det fungerar därför som utgångspunkt i min komparativa analys 

och innebär att Ett drömspel i huvudsak studeras utifrån dess idéhistoriska kontext och 

Strindbergs tanke bakom verket och dess uttryck. Med andra ord genomförs analys med 

hänsyn till verkens delade symbolik som kan vara ett resultat av samtida skapelseperiod, och i 

sin tur vara produkter av samma tidsanda och dess idéer och föreställningar; omfattande 

drömmen och drömsymboler. Forskningen blir även en undersökning av följande påstående 

som Evert Sprinchorn skriver i sin artikel Logiken i Ett drömspel (1964):  

 
Strindberg började uppteckna sina drömmar 1893, Freud 1895. Och även om det faktum att 

Strindbergs drömspel, Till Damaskus (1898-1901) och Ett drömspel (1901) och Freuds centrala 

arbete, Drömtydning (1899), skrevs praktiskt taget samtidigt, inte är bevis för existensen av någon 

Zeitgeist, ger det i alla fall vid handen att stora män tänker lika.4 

 

Analysen prövar till skillnad från citatet ovan, med tanke på författarnas gemensamma 

relation till filosofen Arthur Schopenhauer, idén om att verken kan vara resultatet av en 

gemensam tidsanda; som avbildade respektive studerade drömmen inom litteratur och 

psykoanalys. Verken kommer därmed att och undersökas genom deras slumpmässiga likheter 

inom symbolik och teman; samt dess funktion och placering i Ett drömspel. Därmed kommer 

det även att tas hänsyn till historisk kontext i den mån det är relevant för min frågeställning 

och till personerna Strindberg och Freud.  

 Undersökningen ämnar dock inte att att fastställa en idéhistorisk sanning om hur Ett 

drömspel kom till, utan undersökningen ses som ett försök att närma sig verkets uppkomst; ur 

                                                
4 Sprinchorn 1964, s. 127.  
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dess tidsanda. Detta eftersom att det återstår att undersöka fler verk, och mer material från 

samma period för att kunna dra den typen av slutsats. Däremot ämnas att komma närma svaret 

på vad en gemensam men slumpmässig symbolik kan bottna i; och med andra ord undersöka 

om det båda berörda verken kan återfinnas i en gemensam tidsanda rörande drömlitteratur 

runt år 1900. Undersökningen genomförs där med utifrån påståendet att två verk, ifrån samma 

tid utan relation till varandra, ger en god utgångspunkt i undersökning av strömningar i tiden. 

 För att kunna genomföra min analys utifrån angiven frågeställning tas stöd i 

referenslitteratur som berör Ett drömspels och dess symbolik och kontext.  

 Redan i Ett drömspels efterord, finns ett avsnitt som berör symboliken i dramat vid namn 

”Tillkomst och mottagande”. Detta har varit en god utgångspunkt för analysen eftersom att 

den berör historisk kontext. Avsnittet är dock väldigt svepande och kortfattat, det har därför 

gett upphov till vidare läsning och efterforskning. Vid efterforskning som rör Strindbergs och 

Freuds gemensamma förebilder undersöks Strindbergs relation med Schopenhauer mer 

ingående. Där har Harry Gilbert Carlsons avhandling, Strindberg and the poetry of myth 

använts.5 Strindbergs litterära relation med Schopenhauer går sedan att återfinna i resterande 

referenslitteratur som använts i uppsatsen, fast då i koncentrerade stycken.  

 För att fortsätta arbetet med en psykoanalytisk aspekt om drömmen i Ett drömspel har 

Evert Sprinchorns artikel i samlingen Synpunkter på Strindberg varit användbar. Artikeln är 

en klassisk Freudiansk psykoanalys av verket för att tyda dess betydelse. Till skillnad från 

uppsatsens syfte så ämnar Sprinchorn att med en klassisk freudiansk, psykoanalytisk ingång 

tyda verkets olika delar. Eftersom jag har en idéhistorisk utgångspunkt så skiljer sig våra 

litterära relationer till Freud i det avseendet. Drömtydning används i uppsatsen som 

jämförelse i symbolik och teman för att åskådliggöra eventuella strömningar i tiden, inte för 

att tyda Ett drömspel likt en verklig persons dröm.  

 I Gunnar Olléns verk Strindbergs dramatik, under avsnittet om Ett drömspel ges en 

utförlig beskrivning av dramats skapelseprocess och kontext.6  

Slutligen har Gunnar Brandells fjärde del av serien Strindberg- Ett författarliv använts i denna 

analys.7 Brandells avhandling har varit lämplig i undersökning av verkets tillkomst och dess 

idéhistoriska utgångspunkt/kontext.  

                                                
5 Harry G. Carlson, Strindberg and the poetry of myth, Berkeley: Univ. of Calif. P, 1982. 
6 Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik, Stockholm: Sveriges radio, 1982, s. 440f. 
7 Gunnar Brandell, Strindberg – Ett författarliv. Hemkomsten - Det nya dramat, bd 4, 
Stockholm: Bonnier, 1989.  
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Ovanstående verk har valts för att i analys ge en så övergripande och allomfattande historisk 

analys som möjligt med hänsyn till både frågeställning och uppsatsens omfång. Därmed blir 

avgränsningen i denna uppsats historiskt material runt perioden 1901 som rör framförallt Ett 

drömspel i en litteraturvetenskaplig bemärkelse. Dessutom har forskningsmaterial avgränsats 

till det som rör framförallt Strindberg och Ett drömspel,  därmed tas mindre hänsyn till Freud 

och Drömtydning. Detta eftersom att det är Ett drömspel och dess verklighetsförankrade 

symboler som står i analysens fokus, även det i en litteraturvetenskaplig bemärkelse.  

 

1.4 Tidigare forskning kring August Strindberg och Ett drömspel  
Redan sedan Strindberg själv var vid liv har det presenterats forskning kring hans 

författarskap. Det finns forskning kring privatliv, brevväxlingar, journalistisk samt 

dagboksanteckningar från bland annat Ockulta dagboken.  

 Den första att bli stor inom forskningsfältet var Martin Lamm som redan 1924 gav ut 

Strindbergs dramer, för att sedan 1940 ge ut August Strindberg 1 – före infernokrisen. Andra 

stora namn inom Strindbergforsknig är Gunnar Brandell som gett ut en omfattande biografi 

om Strindbergs författarliv under namnet Strindberg – Ett författarliv, bd 1-4 (1987-1989). I 

den fjärde delen förekommer ett utförligt avsnitt om Ett drömspel.  

 Vidare har Gunnar Ollén skrivit Strindbergs dramatik (1982) och även redigerat och 

kommenterat nationalupplaga Nr. 46, Ett drömspel (1988). Gunnar Ollén har även skrivit 

artikeln Strindbergska författarhemligheter: kärleksdrama och dubbelmord, som förekommer 

i Strindbergiana, som berör Ett drömspel.8 Torsten Eklund har skrivit Tjänstekvinnans son 

som är en psykologisk Strindergstudie (1948).9 Nu på senare år har även 

genusvetenskapligforskning presenterats kring Strindberg. Detta runt bland annat den 

underliggande homodriften i ett trekantsdrama som presenteras av Anna Cavallin och Anna 

Westerståhl i Det gäckande könet (2006). Avhandlingen innehåller dessutom en 

genusvetenskaplig analys om Ett drömspel.10 Inom forskningsfältet för Ett drömspel är kanske 

den mest framträdande Staffan Ericsson som skrivit avhandlingen Två drömspel – Från 

                                                
8 Gunnar Ollén, ”Strindbergska författarhemligheter, kärleksdrama och dubbelmord”, i 
Strindbergiana årgång 1985-, Stockholm: Atlantis, 2001. 
9 Torsten Eklund, Tjänstekvinnans son: En psykologisk Strindbergsstudie. Stockholm: 
Bonnier, 1948. 
10 Anna Cavallin & Anna Westerståhl, Det gäckande könet, Eslöv: Östlings bokförlag 
Symposion, 2006. 
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Strindbergs modernism till Potters television (2004). Avhandlingen ger framför allt en 

övergripande forskning om modernism, men även om ”Strindberg och drömmen”.11  

 Vidare har Evert Sprinchorn skrivit Logiken i Ett drömspel som är en freudiansk 

psykoanalytisk artikel om framför allt drömmen i Ett drömspel, där han tyder drömmen efter 

psykoanalysens lagar, bland annat enligt Freuds Drömtydning.12 Artikeln återfinns i 

samlingen Synpunkter på Strindberg, redigerad av Gunnar Brandell (1964). I samlingen Lyrik 

i tid och otid, har Bo Bennich-Björkman skrivit , ”Fyrväpplingen och korset - Om 

symbolmeningen i Strindbergs Ett drömspel”, i Gunilla & Staffan Bergsten, Lyrik i tid och 

otid. Artikeln bryter ned dramat för att gå in på symboliknivå och för att finna ut vad de olika 

symbolerna i dramat betyder, framförallt utifrån ett religiöst perspektiv.13   

 Som nämnts ovan så finns även Harry Gilbert Carlsons avhandling Strindberg and the 

poetry of myth. Carlson diskuterar framförallt Strindbergs mytiska symbolik. Han diskuterar 

även Strindbergs relation med Schopenhauer. Flera dramer förekommer, bland annat Ett 

drömspel.. 

 Slutligen finns även en utgiven version av August Strindbergs brev till Harriet Bosse, med 

kommentarer av Harriet Bosse som skedde under Ett drömspels skapelseperiod.14  

 

1.5 Sammanfattning av Ett drömspel, dess tillkomst och källor 
Dramat inleds med att Guden Indras dotter, Agnes stiger ner till jorden. Hennes uppgift är att 

”se hur människorna har det”. På sin resa genom jordelivet, som börjar med att stiga in i ”de 

växande slottet” stöter Agnes (också i dramat kallad Dottern) på flera olika scenarion då 

människans liv på olika sätt hotas av olycka. Utfallet av de olika prövningarna är ofta lidande 

och olycka. Det konstaterar Dottern med den återkommande repliken ”Det är synd om 

människorna!”15 

 Lika återkommande som lidande är temat ”kärleken övervinner allt”. Kärlekstemat 

illustrerar att eftersom kärlek är det största, är det även det mest smärtsamma och är därmed 

                                                
11 Staffan Ericsson, Två drömspel – Från Strindbergs modernism till Potters television, Eslöv: 
Östlings bokförlag Symposion, 2004.   
12 Sprinchorn 1964, s. 222. 
13 Bo Bennich-Björkman, ”Fyrväpplingen och korset - Om symbolmeningen i Strindbergs Ett 
drömspel”, i Gunilla & Staffan Bergsten, Lyrik i tid och otid, Lund: Gleerup, 1971. 
14 August Strindberg & Harriet Bosse, Strindbergs brev till Harriet Bosse -  Med 
kommentarer av Harriet Bosse, Stockholm: Natur och kultur, 1932. 
15 Strindberg 1988, s. 18. 
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ännu en variation av lidandet. Dottern stöter först på Glasmästaren och Officern vid ”det 

växande slottet”. På slottets tak växer en blomma. Slottet ändras sedan till en gammal 

brandmur utanför Operan där Portvakterskan vaktar dörren till livets gåta. Officern väntar på 

sin Victoria utanför Operan med en bukett rosor, till dess att han åldras och rosenbuketten 

vissnat.  

 Dottern möter sedan Advokaten och de enas om att ingå äktenskap. Efter att ha sett 

äktenskapets baksidor med en fattig, slitsam vardag skiljer de sig. Dottern möter sedan 

Officern igen och de hamnar i gränslandet mellan Skamsund och Fagervik som kontrasteras 

likt helvete och paradis. I Skamsund möter Dottern rollfiguren Diktaren som hon besöker 

Rivieran och Fingalsgrottan med. De får då skåda dess samhällsklassiga orättvisor och höra 

människans klagosång i havet och vinden. Likt en stafett avlöser den ena rollfigurens plats i 

handling och karaktär den andra, vilket skapar ett rörligt och flytande drama.  

 Mot slutet återkommer även scenarion som ägt rum tidigare under dramat. När dörren till 

livets gåta skall öppnas är Officern åter igen utanför operan med en rosenbukett då han väntar 

på Victoria. En rad olika vetenskapsmän diskuterar om vilken kunskap som är rättfärdigad i 

samband med vad som kan dölja sig bakom dörren. När dörren väl öppnas finns där ingenting 

bakom den.  

 Mot slutet bränner de olika rollfigurerna upp sina mest betydelsefulla saker där slottet står i 

brand. Dottern tar med sig Diktarens klagoskrift om människans lidanden. Blomman på taket 

slår ut i branden. Under dramat skiftar teman och rollfigurer kraftigt, vilket ger ett rikt 

innehåll på tecken, symboler och en därmed bred handling.  

 Återkommande teman i Ett drömspel konkretiserat är: Äktenskapets dubbelhet. Livets gåta 

bakom en återkommande dörr; som skall öppnas. Dotterns och människans lidande och 

klagan. Liknelser i form av natur, till exempel blommor. Skiftningar i miljö, där delar av 

scenens utseende förblir och andra byts ut. Tjänstemän med olika titlar som diskuterar 

livsfrågor. Upprepade repliker som skapar en obehaglig stämning. 

 Det framkommer i avsnittet ”tillkomst och mottagande” att de första anteckningarna som 

Strindberg förde till start för Ett drömspel gjordes i Ockulta Dagboken 22 augusti, 1901.16 Det 

gjordes i form av utkast till andra dramer vid namn Korridordramat och Bosättningen. De 

båda dramerna har liknande struktur och rollfigurer som Ett drömspel, bland annat 

förekommer även scenariot där en person väntar på sin käraste utanför operan. Drygt en 

månad senare, närmare bestämt 12 september 1901, skriver Strindberg i ett brev till sin fru 

                                                
16 Strindberg 1988, s. 125.  
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Harriet Bosse: ”Jag skrifver ’Det vexande slottet’, stort, vackert, som en dröm [not av 

Strindberg: ’Drömspelet’] – Det handlar naturligtvis om Dig! – Agnes – som skall befria 

Fången ur slottet ... [– – – ] Jag går här som Klockarn på Rånö och diktar om ruiner.”17 

 Strindberg upplevde en av sina största kriser den hösten 1901 då Ett drömspel skrevs. Det 

mesta finns dokumenterat i form av en brevväxling som pågick mellan Strindberg och Bosse. 

Bosse hade lämnat Strindberg genom att i ett brev, även det skrivet 22 augusti 1901, att hon 

hade ”gått för alltid”.18 Vidare vittnar Ockulta Dagboken om Strindbergs förtvivlan och 

självmordstankar till den utsträckning att han skriver sitt testamente. Den 6 september 1901 

heter det i Ockulta dagboken:  

 

Denna för mig så stora och utomordentligt sköna kärlekshistoria, hvilken upplöste sig i ett gäckeri, 

har gifvit mig full öfvertygelse att lifvet är illusion, och att de vackraste historierna hvilka upplösas 

som bubblor af smutsigt tvättvatten, äro gjorda för att inge oss afsky för lifvet. Vi höra icke 

hemma här, och vi äro för goda för denna usla tillvaro. [– – – ] Menskorna äro icke födda onda, 

men de bli onda af lifvet. Då kan lifvet icke vara en uppfostran, icke heller ett straff (som 

förbättrar) utan bara ett ondt!19 

 

 Det finns fler utdrag från avsnittet som har värde för kommande analys och som kommer att 

tas upp igen där. En annan viktig aspekt av tillkomsten av Ett drömspel är det religiösa och 

indiska temat. Strindberg vittnar även i sin dagbok 18 november 1901 om hur han ”Läser om 

de Indiska Religionernas läror”20. Även här nämner han Ett drömspel och världsgåtans 

lösning som är ett återkommande tema i Ett drömspel.  

 Det framgick även i ett brev redan 1895, under Strindbergs tid i Paris, att han läste om 

buddhism.21 Det var i kontakt med Schopenhauer som Strindberg fick upp ögonen för bland 

annat buddhismens lära. Ett centralt tema i Ett drömspel är illusionen om jaget och 

medkänsla. Det går hand i hand med den buddhistiska läran som Strindberg några år tidigare 

tog del av. Dock är den starkaste parallellen mellan dramat och det Indiska temat Bosses 

utseende.22 

                                                
17 Strindberg 1988, s. 131. 
18 Ibid., s. 131. 
19 Ibid., s. 132. 
20 Ibid., s. 135. 
21 Ibid., s. 136.  
22 Ibid., s. 137.  
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En rad scenografiska föreställningar är hämtade ur Strindbergs liv och ur hans tidigare 

dramer. Fagervik/Skamsund är inspirerat från Stockholms skärgård. Strindberg återhämtade 

sig i Furusund efter infernotiden i Paris och skrev i ett brev till Gustav af Geijerstam ”Här är 

det vackraste landet jag sett i Sverige!”.23 De växande slottet, i vilket Indras dotter stiger in 

för att rädda Officern i Ett drömspel, är förmodligen inspirerat av Strindbergs utsikt över 

Sturevägen (nuv. Lidingövägen) i Stockholm. Där såg han den uppförda Hästgardeskasernen 

brinna i soluppgången, där av ”de växande slottet” (Som f.ö. var dramats första titel) 24. En 

annan inspiration till ”de växande slottet” tros även vara telefontornet vid Malmskillnadsgatan 

som Strindberg i en artikeln Stockholm sju på morgonen, 1905, utser till Stockholms 

vackraste byggnad.25 

 

1.6  Sammanfattning av Drömtydning 
Sammanfattningen av Drömtydning ämnar inte vara fullständig på grund av uppsatsens 

omfång. Verkets olika ställningstaganden skiftar delvis och är ibland skrivet i 

diskussionsforum, likt medvetandeström.  

 Däremot ges en övergripande inblick i min läsning av verket som gjorts parallellt med Ett 

drömspel i syfte att jämföra de två verken. Särskilt användbar för sammanfattningen har det 

inledande kapitlen i Drömtydning ur serien Samlade skrifter av Sigmund Freud, 2002 varit. I 

inledningen till utgåvan i Samlade skrifter ger András Pöstényi en hjälpsam överblick av det 

flera gånger redigerade och kompletterade materialet till verket. 

 Freud tar sig an en stor mängd tidigare forskning då han inleder sitt arbete med 

Drömtydning, där stor del av materialet är mytiskt och bland annat skrivet av Aristoteles.26 

Verket tar upp, från mytiska perspektiv om drömmen där det sades vara demoner och gudar 

som uppenbarade sig i drömmen, till ett vetenskapligt modernt perspektiv. Vidare i 

Drömtydning börjar Freud med att analysera sina egna drömmar för att sedan analysera sina 

patienters. Den första drömmen som analyserades och som blir likt en utgångspunkt i arbetet 

med Drömtydning, är ”Drömmen om Irmas injektion”. Irma-drömmen blir sedan ett 

återkommande tema i verket då den innebär en stor upptäckt. Freud påstår att det finns både 

                                                
23 Strindberg 1988, s. 138. 
24 Ibid., s. 141.  
25 Ibid., s. 143ff. 
26 Freud 2002, s. 21, 42.  
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manifesta (öppna) och latenta (dolda) drömmar. Drömmen ger grund till det också 

återkommande påståendet och utgångspunkten, ”drömmen är en önskeuppfyllelse”.27 Att 

påstå att drömmen är en önskeuppfyllelse innebär även insikten att människan har ett 

undermedvetet och inre censur som gör att våra drifter även ger upphov till bortträngningar, 

även kallade latenta drömmar. Detta kan ses som en av psykoanalysens grundstenar.28 

 I kapitlet ”Drömmaterial och drömkällor” går Freud genom alla tänkbara utfall för våra 

drömmar och dess konstruktioner, bland annat vart drömmens föreställningar grundas i. Titeln 

på kapitlet pekar även på drömmens motiv, det vill säga vad roten till det vi drömmer, kan 

tänkas vara.29 Freuds svar på detta blir att minnen, upplevelser från dagen därpå, kroppsliga 

behov samt sinnesretningar, samspelar på olika sätt och i olika utsträckning. Resultatet av de 

olika delarna till dem som bygger en dröm, det vill säga minnen och drifter, ger uttryck i en 

lämplig förklädnad (genom till exempel censur) till drömmens latenta, grundläggande behov. 

Drömmen är alltså alltid en önskeuppfyllelse, även om den utger sig för att vara någonting 

annat.30 

 Vidare i Drömtydning berörs symbolik i drömmen, där Freud kritiserar idén om att 

drömmar skulle kunna gå att tyda likt bilder i ett lexikon.31 Symboliken i Drömtydning berör 

istället drömmens bildspråk och hur detta kan tolkas. Detta tas sedan upp i ett mer utförligt 

avsnitt där processen för drömarbetet förklaras, kritiken bakom drömsymboler ligger bland 

annat i att alla tolkningar av drömmar är individuella. Det vill säga att för att kunna tyda en 

persons dröm, krävs insikt i hens minnen från såväl barndom som från föregående dag.  

 Vidare i Drömtydning beskrivs drömarbetet steg för steg i dess olika delar. Djupa, 

ingående psykoanalyser av patienter beskrivs, tillsammans med psykologiska begrepp. 

 I den komparativa läsningen går det att uppfatta Drömtydning som ett försök till att 

besvara frågan: Varför drömmer vi det vi drömmer? Där Freud undersöker vad som kan 

döljas i människans undermedvetna med hjälp av psykoanalysens verktyg. Verkets 

frågeställning kan besvaras utifrån två olika ingångar. Utifrån en aspekt är våra drömmar en 

sammansmältning av minnen som visar på behov och önskningar. Men våra drömmar ger 

även uttryck för somatiska retningar och kroppsliga behov som retar sömnen, detta i sin tur 

avspeglas i hallucinationer och föreställningar i drömmen.  

                                                
27 Freud 2002, s. 21. 
28 Ibid., s. 22. 
29 Ibid., s. 22. 
30 Ibid., s. 23. 
31 Ibid., s. 273.  
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Freud ville alltså åstadkomma ett svar på, eller åtminstone en ingång till svaret på hur 

människans undermedvetna funktion kan beskrivas och förstås. Drömtydning är andra delen i 

serien Samlade skrifter av Sigmund Freud, där varje enskild del berör ett ämne som i sin tur är 

ingång i att förstå människans undermedvetna.  

1.7  Strindberg, Freud och Schopenhauer  
En upptäckt i tidigare forskning om Strindberg och Ett drömspel är dess samband med 

pessimisten Schopenhauers arbete om drömmar och livsfilosofi; det har även har koppling till 

Drömtydning.32 Schopenhauer hade stort inflytande under 1800-talets mitt och slut med sitt 

centrala verk Die Welt als Wille und Vorstellung som kom att inspirera Strindbergs Ett 

drömspel i stor utsträckning. Enligt Gunnar Ollén som skrivit Strindbergs dramatik (1982), 

finns det kopplingar mellan Schopenhauer och Strindbergs vandringsdramer, det vill säga: Till 

Damaskus III, Lycko-pers resa och Ett drömspel.33 Detta eftersom Strindberg förmodligen 

läste Schopenhauer redan 1877 i och med Efterspelet till Mäster Olof.34 Även Schopenhauers 

lärjunge Carl du Prel, har influerat Strindberg i sitt arbete med drömmar där han redan innan 

arbetet med Ett drömspel intresserande sig för vetenskapen kring drömmar, hos både sig själv 

och andra.35 Freud refererar även till du Prel i Drömtydning vilket indikerar på ännu en 

gemensam förebild för Freud och Strindberg.36  

 Att Strindberg och Freud till viss del influerades av samma författare, har stort värde för 

min analys. Detta eftersom att det kan förklara gemensamma idéer och formuleringar 

angående drömmen i respektive verk. På grund av uppsatsens omfång och angiven 

frågeställning ämnar avsnittet dock att vara sparsamt, med undersökningen av inspirerade 

författare. Avsnittet kommer däremot att gå in djupare på Strindbergs litterära relation med 

Schopenhauer i samband med Ett drömspel som grund för kommande analys. Detta eftersom 

att det framgår i avsnittet ”Tillkomst och mottagande” i Ett drömspel (S.V. 46) att stor del av 

symboliken i Ett drömspel går att spåra till Schopenhauers lära inom de indiska religionerna 

och pessimism.37  

                                                
32 Ollén 1982, s. 444ff.   
33 Ibid., s. 242. 
34 Ibid., s. 39.  
35 Strindberg 1988, s. 148. 
36 Freud 2002, s. 644.  
37 Strindberg 1988, s. 149. 
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 Särskilt användbar för min inblick det litterära sammanhanget har Harry G. Carlsons 

avhandling Strindberg and the poetry of myth varit. Ingången i avhandlingen är Strindbergs 

mytiska symbolik som flera gånger återkommer under författarskapet. Ett avsnitt i 

avhandlingen handlar om just Ett drömspel, men redan i det inledande kapitlet förklarar 

Carlson hur Strindberg influerats och tagit efter Schopenhauer.38  

 Schopenhauer blev starkt influerad av buddhism och dess retorik under 1800-talets början 

då religionen hade stor inverkan på den tyska filosofin. Religionen blev för Schopenhauer en 

intressant och värdefull lära i bland annat dess värdegrund och nytänkande samt moderna 

moral.39 En aspekt som Carlson tar upp är att det var myterna och dess sanningar som fick 

stor betydelse för Schopenhauer och sin tur Strindberg, men i en ateistisk mening. Det vill 

säga att trots att Schopenhauer kände förtroende för buddistiska myter, förespråkade han inte 

religion i den meningen att utöva buddhism, mer än för undervisning i den filosofiska läran 

om idealism och pessimism; för Strindberg litterära, nytänkande symboler.40  

 Ingången i buddhismen började även utifrån filosofi, då Schopenhauer ansåg att de mytiska 

berättelserna i gamla testamentet var för realistiska och optimistiska. Istället såg han 

paralleller och sammanträffanden mellan idealism, pessimism och buddhism. Denna diskurs 

menar Carlson var grunden till Strindbergs metafysik: ”that the world is ’only a dream-like 

existence’” eftersom att Schopenhauer skriver just detta i Die Welt als Wille und Vorstellung 

som Strindberg tog del av.41  

 I Carlsons avhandling följer sedan ett avsnitt om Ett drömspel där han förklarar att Ett 

drömspel är en variation av Schopenhauers tema ”the great dream of life”. ”Schopenhauers 

use of words such as interwoven and interlock emphasizes the whole of life as a fabric, and 

this too is in keeping with Strindbergs central theme.”42 Carlsons resonemang kan tolkas som 

att Schopenhauers filosofiska texter har inspirerat Strindberg att inte dramatisera en dröm, 

utan att dramatisera en drömlik verklighet, för att gestalta att livet är en dröm/illusion.43  

 Den pessimistiska livsåskådningen som går som en röd tråd genom Ett drömspel, går även 

att återse i tidigare dramer. Gunnar Ollén skriver i Strindbergs dramatik: I Advent som skrevs 

1898 finns det spår av Schopenhauers ”lidelsefilosofi i kristen infattning” då alla ”de 

                                                
38 Carlson 1982, s. 16.  
39 Ibid., s. 16. 
40 Ibid., s. 16. 
41 Ibid., s. 16. 
42 Ibid., s. 140. 
43 Ibid., s. 140. 
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förtappade” utbrister i eko ”Synd om oss alla!”.44 Dramat Påsk som skrevs 1900 visar även 

det sken av ”de ställföreträdande lidandet” i samma anda som Advent.45 Mest framåtskridande 

i den pessimistiska filosofin är dock Ett drömspel som flera gånger under dramat visar på 

medlidande.  

 

2. Analys - Drömmens osammanhängande men skenbart logiska form 

 

2.1 ”Erinran” i dialog med Drömtydning 

På första sidan av Ett drömspel möts man av Strindbergs ”Erinran” som en uppmaning att 

bära med sig i resterande läsning. ”Erinran” liknar både en vetenskaplig förklaring om vad en 

dröm är, men också en förklaring om hur vi ska tolka Ett drömspel som ligger framför oss.  

 Strindberg inleder ”Erinran” med att nämna Till Damaskus som en ”anslutning till sitt förra 

drömspel”.46 Därför finns en möjlighet till att ”Erinran” kan vara en uppmanande förklaring 

till även det föregående dramat; dock i efterhand. Vidare förklarar Strindberg konkret att 

dramat ”sökt att härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan 

ske, allt är möjligt och sannolikt”. Efter komparativläsning av Drömtydning går det direkt att 

se slumpmässiga samband i texterna.   

 Med ”Erinrans” inledande citat återfinns i Drömtydning under avsnittet 1.E. Drömmens 

psykologiska särdrag en liknande beskrivning av hur drömmen är uppbyggd. Freud skriver: 

”Drömmen är osammanhängande, förenar utan problem de största motsägelser, tillåter det 

omöjliga, ställer vårt under dagen inflytelserika vetande åt sidan, visar oss etiskt och 

moraliskt inskränkta.”47. De båda beskrivningarna på drömmens form innehåller samma 

beskrivning av att drömmen är osammanhängande, men trots det en logisk föreställning 

utifrån drömmaren. Nedan följer citat hämtade ur Ett drömspel med återfunna likheter i 

Drömtydning: 

 ”Erinran” fortsätter: ”Tid och rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner 

inbillningen ut och väver nya mönster:” Det är en abstrakt beskrivning som går att tolka på 

flera olika sätt. Dock kan beskrivningen ”på en obetydlig verklighetsgrund” ses, med tanke på 

fortsättningen ”spinner inbillningen ut och väver nya mönster” som att ”verklighetsgrunden” 

                                                
44 Ollén 1982, s. 267.  
45 Ibid., s. 341. 
46 Strindberg 1988, s. 7.  
47 Freud 2002, s. 88.  
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kan vara en individs rationella, vakna tanke. Citatet blir därför en möjlig förklaring för att 

tanken i drömmen får eget liv, utan rationella ramar att förhålla sig till. ”Väver nya mönster” 

är även det en abstrakt beskrivning, men i sammanhanget går det att tolka ”väver nya 

mönster” som att nya visuella föreställningar skapas i drömmen av drömmaren själv.  

 Freud skriver: ”Karakteristiska för drömmen är dock bara de innehållselement som beter 

sig som bilder, det vill säga som mer liknar varsebildningar än minnesföreställningar.[…] 

drömmen hallucinerar, att den ersätter tankar med hallucinationer.”48 Eftersom Freud påstår 

att ”innehållselementen beter sig som bilder”, går det att tolka det liknande citatet ur 

”Erinran” ovan som att den fria tanken i drömmen gestaltas visuellt för den som drömmer. 

”Mer liknar varsebildningar än minnesföreställningar” går att tolka som att drömmen i och 

med sina visuella gestaltningar ger drömmaren spelrum för sina fantasier och egna 

föreställningar, mer än de minnen som är upplevda ur det vakna livet. Detta går i sin tur väl 

ihop med citatet ur ”Erinran” ovan.  

 Även fortsättningen ur ”Erinran” fungerar tillsammans med Freuds resonemang: ”En 

blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer.” I 

Drömtydning är den drömmande personens minne ett stort, många gånger återkommande 

tema. I avsnittet 1.B Drömmaterialet – Minnet i drömmen, inleder Freud stycket ”Det får 

åtminstone anses vara en obestridlig insikt, att allt material som dröminnehållet utgörs av på 

något sätt härrör det som man upplevt, och alltså reproduceras i drömmen, blir 

ihågkommen.”49.  

 Vidare i Drömtydning, under samma avsnitt: ”Den tredje, besynnerligaste och 

obegripligaste egenheten hos minnet i drömmen visar sig i urvalet av det reproducerade 

materialet, genom att inte bara det mest betydelsefulla anses värdefullt, vilket är fallet när 

man är vaken, utan tvärt om också det mest likgiltiga, oansenliga i hågkomsten.”50  

 ”Det mest likgiltiga, oansenliga” går att dra en parallell till ”orimligheter och 

improvisationer” då de båda påståendena i sina sammanhang uttrycker att drömmens minne 

kan förvrängas till en helt ny förställning med ny innebörd. (Freud återkommer sedan till 

minnets avsevärda vikt i drömmens struktur på s. 181, under avsnitt 5.A Det nyss upplevda 

och det likgiltiga i drömmen samt på s. 198, under avsnitt 5.B Det infantila som drömkälla.)  

 ”Erinran” fortsätter: ”Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta 

ut, samlas.” Påståendet i ”Erinran” går väl ihop med resonemanget Freud för på sidorna 284 

                                                
48 Freud 2002, s. 84. 
49 Ibid., s. 49.  
50 Ibid., s. 56.  
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till 285 i avsnittet 6.A Förtätningsarbetet om personer i drömmen. Freud beskriver hur två 

personer i hans dröm om Irmas injektion flutit samman: ”Jag kan också på annat sätt skaffa 

mig en samlingsperson för drömförtätningen, nämligen genom att förena aktuella drag från 

två eller flera personer i en drömbild”, vidare på samma sida beskriver Freud begreppet 

”Blandperson”. Strindbergs resonemang om personer i ”Erinran” går alltså enligt citaten ovan 

ihop med det resonemanget som Freud för i Drömtydning.  

 Vidare lyder ”Erinran”: ”Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det 

finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens, inga skrupler, ingen lag.” Ett annat väldigt 

uppmärksammat och förekommande tema i Drömtydning är censur. Strindberg skriver ”Det 

finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens”, vilket går att tolka som att drömmen framställer 

drömmarens tanke i sin ärligaste form, och där med utan censur.  

 I sammanfattningen av Drömtydning berördes den del av Drömtydning som tar upp inre 

censur. Den inre censuren är i Drömtydning en ingång till resonemanget om att drömmen är 

en önskeuppfyllelse.51 Vidare i avsnittet med samma namn så beskriver Freud att just 

eftersom varje dröm är en önskeuppfyllelse, med en inre censur, är det därför drömmen tar sin 

absurda och ibland oförklarliga form. Vårt undermedvetna uttrycker alltså det vi djupt 

förankrat i vårt undermedvetna önskar, alltså utan censur, men ibland tar det en censurerad 

form.52 Därmed blir Strindbergs påstående om drömmarens medvetna, utan hemligheter och 

utan inkonsekvens enligt Freuds teori delvis hållbart, eftersom drömmen ’i sin ärligaste form’ 

är en önskeuppfyllelse men som skingras av den inre censuren.  

  Vidare i ”Erinran”: ”Han dömer icke, frisäger icke, endast relaterar, och såsom drömmen 

mest är smärtsam, mindre ofta glättig, går en ton av vemod, och medlidande med allt levande 

genom den vinglande berättelsen.” Citatet fortsätter med diskussionen om drömmarens 

medvetande. Till skillnad från de tidigare delarna av ”Erinran”, ger detta som en mer 

övergripande förklaring av just dramat Ett drömspels karaktär. Detta eftersom beskrivningen 

passar väl in på Dotterns resa genom berättelsen med ett uppdrag att se hur människorna har 

det; vid slutet av resan konstateras lidande. Icke att glömma, är även ”Erinran” en uppmaning 

till läsaren då den markant bröt mot dramats tidigare konventioner.53  

 Freud talar ofta i Drömtydning om ångest och så kallade ångestdrömmar, vilket delvis går i 

dialog med Strindbergs påstående ovan om att ”det går en ton av vemod” i drömmen. 

Resonemanget ur ”Erinran” påminner dock mer om en beskrivning av egot, eftersom de talar 

                                                
51 Freud 2002, s. 22.  
52 Ibid., s. 149f.  
53 Strindberg 1988, s. 146. 
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om medlidande och vemod med allt levande. De olika verkens diskussioner om egot går emot 

varandra, då Freud påstår att: ”Drömmarna är nämligen absolut egoistiska. I alla uppträder det 

kära jaget, om också förklätt. De önskningar som uppfylls i dem är regelbundet detta jags 

önskningar: det är bara ett bedrägligt sken om intresset för någon annan någon gång tycks ha 

framkallat en dröm.” 

 Sista stycket ur ”Erinran” lyder: ”Sömnen, befriaren, uppträder ofta pinsam, men när 

plågan är som stramast, infinner sig uppvaknandet och försonar den lidande med verkligheten, 

som huru kvalfull den än kan vara, dock i detta ögonblick är en njutning, jämförd med den 

plågsamma drömmen.” Citatet går att läsa som att det rör en mardröm av något slag eftersom 

den beskriver drömmen som plågsam och att verkligheten blir en befrielse. När Freud talar 

om ångestdrömmar i avsnitt 7.D i Drömtydning gör han först en uppläggning om hur ångest 

fungerar för att läsaren ska förstå varför uppvaknandet sker i samband med en ångestdröm. 

Det handlar om att ångest är en mänsklig reaktion på en uppgift hen inte klarar av, eller ett 

möte med en fobi/fara. Ångesten i sin tur är en reaktion, som rädsla, för att skydda människan 

inför nästa nivå av ångest som kan utvecklas till en panikångestattack och mist kontroll över 

situationen.  

 Det är alltså det förmedvetna som arbetar tillsammans med det omedvetna, där det 

förmedvetna i drömmen står för censur och rädsla inför det som det omedvetna önskar. ”Om 

denna eftersträvande önskeuppfyllelse oroar det förmedvetna för intensivt att de inte längre 

kan behålla sitt lugn har drömmen brutit kompromissen och svikit den andra delen av sin 

uppgift. Den avbryts då genast och ersätts av det fulla uppvaknandet.” De olika texternas 

resonemang om uppvaknandet påminner om varandra. De beskriver båda två hur det startar i 

en ångestfull drömsituation som går över sinnets förmedvetna tröskel för rädsla och obehag. 

 Även mot dramats slut tas uppvaknandet upp igen som ett avbrott mot drömmen, Diktaren: 

”Nej! Jag har haft vissheten många gånger; men efter en tid gick den sin väg! som en dröm 

när man vaknar!” 54 

 Således fungerar ”Erinrans” resonemang till viss utsträckning tillsammans med en del 

liknande delar i Drömtydning. Det finns, om man utgår från Freuds Drömtydning som en 

vetenskaplig källa om drömmen, paralleller att dra till Strindbergs resonemang i ”Erinran” 

som därmed ger ”Erinran” i Ett drömspel äkthet. Det finns dock även påståenden i ”Erinran” 

som går tvärt emot det som står i Drömtydning. Dessa paralleller betyder, förutom att Ett 

drömspel uppfyller psykoanalytiska krav i sin framställning att verket har mycket gemensamt 

                                                
54 Strindberg 1988, s. 114.  
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med ett annat samtida verk, och där med har den psykoanalytiska äktheten två funktioner: Å 

ena sidan visar det på ett djup i ”Erinrans” symboler där den komparativa läsningen ger en ny 

ingång till hur vi kan förstå Strindbergs drömsymboler. Det visar på att symbolerna mycket 

väl kan vara placerade i ”Erinran” för att förklara för läsaren hur en dröm är komponerad 

utefter psykoanalysens lagar. Men å andra sidan stärker det formulerad tes om att de båda 

verkens lika drömgestaltning kan stärka bilden av strömningar i tiden då de skrevs. Eftersom 

att Strindbergs gestaltning av drömmen i ”Erinran” påminner om Freuds gestaltning i 

Drömtydning, finns det en möjlighet att framställningen av verken är grundade i en gemensam 

tidsanda; och dess idé om drömmen.   

 Fortsättningsvis kommer de båda verken att jämföras utifrån teman och symboler som är 

återkommande och relevanta i en komparativ analys; därmed symboler som har en liknande 

litterär karaktär, symbolisk innebörd, idéhistorisk innebörd. Detta för att undersöka vad dessa 

olika symboler i sin tur kan ha för betydelse och funktion i Ett drömspel. 

 

2.2 Indras dotter och Irmas injektion  
Två namn som är viktiga i de båda verken är Irma och Indra. De utgör båda två till stor 

utsträckning verkens grundpelare. De båda namnens likheter är en slump; det vill säga de är 

inte inspirerande ifrån varandra. Det ena är namnet, Irma, är på en patient som Freud stöter på 

i ”Irma-drömmen”, en dröm som kom att bli begynnelsen av Freuds drömarbete och 

psykoanalys.55  

 Det var den 24 juli 1895 som Freud drömde Irma-drömmen på ett sommarpensionat. I ett 

brev till sin vän Fliess skrev Freud att det borde hänga en minnesskylt över sängen där det 

skulle stå: ”Här avslöjade sig den 24 juli 1895 Dr. Sigmund Freud drömmens hemlighet”56. I 

förordet till Drömtydning skriver András Pöstényi att drömarbetet och därmed indirekt Irma-

drömmen kom att utgöra ett nytt paradigm för vetenskapen om drömmen och därmed 

psykoanalysen. I förordet heter det: ”Det som krävdes för att Freud skulle kunna skörda de 

teoretiska av ”avslöjandet om drömmens hemlighet” var en total omkastning av perspektivet: 

istället för att behandla drömmen som om den var ett psykoneurotiskt symptom skulle man 

hädanefter snarare betrakta symptomen som om de vore drömmar.”57 Trots att Freud vid 
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uppvaknande den 24 juli 1895 kanske inte förstod vikten av det som han drömt, skulle det 

komma att bli en avgörande del för hans framtida forskning och lära. 
 Drömmen om Irmas injektion handlar som sagt om Freuds möte med en patient. De 

befinner sig på en stor bjudning och Freud ber om att få tala med Irma i enrum för att utreda 

hennes besvär och fråga varför hon inte godtar ”lösningen”. Vidare i drömmen ser Freud att 

Irma ser väldigt sjuk ut, hon är blek och svullen. Till slut närmar han sig hennes gap, som hon 

öppnar och där ser han flera stora, grå beläggningar i svalget. Freuds kollegor som är doktorer 

blir närvarande. De diskuterar om det kan ha varit en tidigare injektion med en smutsig spruta 

som kan ligga till grunden för de stora grå såren i svalget.58  

 Freud analyserar sedan sin egen dröm och ser då samband med sin egen dröm och andra 

patienters. Han ser att Irma-drömmen består av en samling minnen och intryck från de 

verkliga livet dagen innan men också, kanske framför allt, utav drifter och önskningar.59 De 

grå beläggningar som syns i Irmas svalg, är i själva verket Freuds egen oro och känningar i 

halsen på grund av hans bruk av kokain.60 Vidare i analysen framgår det att Irma är en 

flytande person som innehåller flera personers egenskaper. Hon är en patient som inte är villig 

att ta emot Freuds lösning, men sedan via injektionen så löser Freud sin patients besvär. Han 

framställer sig själv i drömmen som mer vetande och kunnigare än sina kollegor. Drömmen är 

alltså på flera olika håll önskeuppfyllelser som väcktes dagen innan.61 

 I Ett drömspel stiger Guden Indras dotter, Agnes, ner till jorden för att se hur människorna 

har det. Guden Indra själv är inte med, utan endast dottern, men vikten av att benämnas efter 

Indra kvarstår. I manuset till Ett drömspel beskrivs karaktären som Dottern och flera gånger 

under dramat påpekas det att det är specifikt Indras dotter. I ordförklaringsavsnittet i Ett 

drömspel (S.V. 46, 1988) står det under Guden Indras dotter: ”I fornindisk mytologi omnämns 

icke någon dotter till guden Indra, luftens, himlavalvets, molnens och blixtens herre.”62 Detta 

visar på en möjlighet att Strindberg själv skapade karaktären, med inspiration från indisk 

mytologi.  

 Vidare under avsnittet ”Tillkomst och mottagande” framgår utgångspunkten av 

förälskelsen med Harriet Bosse för utformningen av Ett drömspel.63 Som tidigare nämnt 

under Sammanfattning av Ett drömspel skrev Strindberg i ett brev till Harriet Bosse under 
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samma period som dramat skrevs 1901 att det var hon som var Agnes, Indras dotter. Detta ger 

ett motiv till undersökningen om namnet Indras placering i dramat.   

 Delvis pekar forskning på Strindbergs relation med den indiska världen och dess 

mytologier genom sina egna studier som han gjorde samma period som dramat Ett drömspel 

skrevs. Han läste under tiden ”indiska religioner” inom litteraturhistoria och berättade om hur 

detta gett inspiration till Ett drömspel.64 Vidare finns en koppling mellan 

huvudrollsinnehaverskan Bosse och det indiska temat. Eftersom att rollen skrevs för Bosse, 

som hade ett enligt Strindberg österländskts utseende, fungerade det Indiska temat väl för 

dramat. ”Det låg något österländskt hemlighetsfullt över hennes ansikte med det kolsvarta 

håret och de lätt mandelformade ögonen.”65 Att ge huvudrollen en Indisk prägel som passade 

bra ihop med Bosses yttre gjorde att Strindberg reducerade konkurrens om huvudrollen från 

andra skådespelerskor som var verksamma på Dramaten vid tidpunkten.66  

 Således går det att finna ett samband mellan namnet Indra och dess placering och funktion 

i dramat. Det finns även ett samband mellan de två verkens bärande tema, som inte bara ligger 

i dess snarlika namn. De båda manliga författarna har valt att utse en kvinna som pionjär i 

texternas uppdrag att förmedla kunskap.  

 Indra är en man, men det är hans dotter som stiger ner till jorden och blir ”mänsklighetens 

språkrör inför Den evige.”67 Ollén skriver i Strindbergs dramatik: ”Det är bevis för en högst 

sällsynt försonlighet mot kvinnan, att Strindberg har velat ge en representant för det svagare 

könet detta viktiga uppdrag.”68 Detta, trots att Strindberg skrev i ett brevet 1875 (28/6) om 

konsten att författa, talar om sig själv som en Kristus-figur som skall upplysa människan: ”Så 

antar jag då i min upprörda sinnesstämning att hela världen lider förtyck. Då blir min smärta 

tusendubblad – jag tar allas lidanden inom mig – jag blir en slags Kristus – jag blir 

människosläktets representant - ”.69 

 Med kunskap om att rollfiguren Indras dotter mycket sannolikt var skriven för Harriet 

Bosse, går det att dra en parallell till att Strindberg, trots sin känsla av att tidigare själv vara en 

Kristus-figur, gett stort förtroende, i en hedrande gest till Harriet Bosse; därmed till kvinnan. 
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65 Ollén 1982, s. 436.  
66 Ibid., s. 436. 
67 Ibid., s. 448. 
68 Ibid., s. 448. 
69 Ibid., s. 448. 
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Indras dotters funktion i texten blir således ett sätt att ge en kvinnokodad huvudroll ett viktigt, 

bärande uppdrag.  

 I den komparativa läsningen av Ett drömspel med Drömtydning återfinns ett liknande 

samband med Irmas funktion i texten: Freud ger i sin återberättelse om Irma-drömmen delvis 

sin egen upptäckt av drömmens olika uttryck stort fokus, men även Irmas roll och funktion i 

det som han nyss har drömt.70 Eftersom drömmen om Irma, där det är Irma som pekar på 

drömmens alla ledande och viktiga motiv, som till exempel de kroppsliga symptomen i 

halsen, går det att läsa in även henne som en kunskapsbringare i texten eftersom att hon 

besöker samt söker upp Freud i drömmen.  

 Det är i huvudsak Irma-drömmen som, tidigare nämnt, gör att Freud förstår drömmens vikt 

i den psykoanalytiska processen. Till skillnad från Ett drömspels uppbyggnad så är 

Drömtydning baserad på verkliga händelser, det vill säga att det kan vara en slump att det var 

just en kvinna som Freud drömde om. Det som gör att det går att dra en parallell mellan 

verken inom temat är att Freud sedan valt att ge Irma väldigt stor plats i verket, där Irma-

drömmen blir verkets ständiga återkommande kunskapskälla. På så sätt har de snarlika 

namnet även en snarlik funktion, vilket ger en intressant utgångspunkt i Ett drömspels 

kvinnosyn och som på sätt och vis bekräftar att Strindberg skrev dramat som en ”litterär 

försoning” till Harriet Bosse.71  

 Dessa intertextuella sammanträffanden är, värt att poängtera, inte inspirerade av varandra, 

trots många likheter sinsemellan. 

 

2.3 Kärlekens roll – tid, önskan och drift 
”Kärlek är synd: därför äro kärlekskval det största helvete som finns”. Så skrev Strindberg i 

sin dagbok 18 november 1901, under samma period som han skrev Ett drömspel. Detta i och 

med hotet om att Harriet Bosse ville skiljas.72  

 Äktenskap och kärlek är ett bärande tema i Ett drömspel. Dottern träffar under sin vandring 

genom jordelivet tre män: Officern, Advokaten och Diktaren. De tre olika relationerna skiljer 

sig från varandra i form av vilken typ av kärleksrelation de gestaltar. Dotterns första möte 

med Officern är då hon skall rädda honom ur tornet. Officern väntar sedan i en evighet 

utanför operan på Victoria. Advokaten och Dottern ingår ett äktenskap som är fattigt och 
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tragiskt. Dottern känner att hon kvävs i relationen då hon inte kan öppna fönster med 

anledning att spara på värmen. Med Diktaren reder Dottern ut livets och kärlekens kval, innan 

hon stiger upp, tillbaka till himlen. Kärleken är ständigt närvarande i Ett drömspel och det 

finns ett trånande efter kärlek hos många karaktärer.  

 Även i Drömtydning är kärlek och framför allt äktenskap ett ofta förekommande tema: 

Under avsnitt 5.B De infantila som drömkälla beskriver Freud en kvinnlig patients dröm som 

handlar om att hon befinner sig i ett stort rum med det som hon tror är ortopediska maskiner. 

Kvinnan söker akut sjukvård, men måste samsas med fem andra personer om vård. De fem 

andra personerna börjar sedan skratta hysteriskt åt kvinnan. Senare vid psykoanalys av 

patienten förstår Freud att de fem andra personerna som kvinnan mött är hennes syskon, då 

kvinnan har just fem syskon. Sökandet efter vård är i själva verket sökandet efter 

uppmärksamhet av förälder. ”Detta väckte hennes gamla ömtålighet till liv, vilket är ett 

väsentligt karaktärsdrag hos barn med anlag för hysteri. Det har ett omåttligt behov av 

kärlek.”73 Kvinnan berättar sedan vidare om denna känsla om behov efter kärlek och hur det 

yttrat sig i hennes drömmar.  

 Vidare under avsnitt 5.D Typiska drömmar hur kärleksbegäret föds barn som åtrår efter 

förälder med motsatt kön.74 Begäret föds i barnets tidiga ålder och en rivalitet om förälderns 

kärlek uppstår mellan barnet och syskon. ”Detta är kärleksbegäret i sin tidiga form, men 

samma uttryck av begär efter kärlek tar ofta form i våra drömmar.”75 Senare under stycket 

konstaterar Freud återigen att kärleksbegäret handlar om en önskeuppfyllelse.  

Vidare genom Drömtydning återkommer kärlek och äktenskapet i Freuds olika patienters 

drömmar. Under avsnitt 6.C Drömmens olika uttrycksmedel beskrivs relationen mellan två 

personer som ett uppfyllande av en önskan, det kan handla om att byta ut en person som man 

har framför sig i drömmen för att nå någon annan.76  

 Vidare i avsnitt 6.F Exempel. Att räkna och tala i drömmen beskrivs en annan patients 

dröm om giftermål då det framgår att makarna gift sig för tidigt.77 I nästa avsnitt 6.G Absurda 

drömmar förekommer äktenskap igen i en ångestframkallande situation. Fortsättningsvis 

under avsnitt 6.H Affekterna i drömmarna och i avsnitt 6.I Den sekundära bearbetningen 

förekommer äktenskap igen.78 De gånger som äktenskap förekommer i Drömtydning 
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resulterar det i en önskeuppfyllelse av något slag. Alla äktenskap som förekommer är av olika 

karaktär, och även om de är så kallade lyckliga äktenskap som beskrivs, är det ofta i en 

situation där äktenskapet är i sin ärligaste form.  

 Således går det att se ett samband med kärlekstemats funktioner i de olika verken: 

kärlekens placering gestaltar i både Ett drömspel och Drömtydning önskeuppfyllelser. Det 

gestaltas på samma sätt genom att redogöra för hur kärleksrelationer innehåller begär och 

problematik. De ger båda två funktioner för respektive drömverk, att drömmar, i stor 

utsträckning, handlar om att få fatt i någonting eller någon som vi önskar. Kärlekens funktion 

i Ett drömspel blir därför, utöver ett fiktivt tema för att driva en berättelse, ett tema för att 

driva Ett drömspels uppgift att efterlikna en dröm. Detta i sin tur ger ett verklighetsförankrat 

kärlekstema i Ett drömspel eftersom att temats placering, precis som det i Drömtydning driver 

fram Freuds tes om drömmen som önskeuppfyllelse. 

 Utöver kärlekstema, gestaltar även de tre relationerna som Dottern stöter på under sin 

vandring, någonting som kan tolkas som en person, med flera olika egenskaper. I samlingen 

Synpunkter på Strindberg påstår Sprinchorn att de olika manliga rollfigurerna i själva verket 

kan gestalta samma person: ”De tre manliga huvudpersonerna – den bekymrade, evigt 

hoppfulle Officern, som vinner lagerkransen; den förpinade Advokaten, som endast känner 

till livets plågor och ansvar och som får törnekronan; och Diktaren vars sinnesstämning 

svänger mellan entusiasm och skepsis – är uppenbart olika sidor av en enda person”.79 Denna 

tolkning av de tre karaktärernas funktion går att jämföra med Freuds avsnitt 6.A, i 

Drömtydning om ”blandpersoner” där Freud påstår att, precis som det förekommer i Ett 

drömspel att personer i drömmar är flytande och kan både gå ihop och gå isär till en eller flera 

rollfigurer.80 Detta samband är ett intertextuellt sammanträffande mellan de båda verken, men 

kan ses som att de illustrerar liknande fenomen som kan förekomma i drömmen. 

 Även detta resonemang stärker mitt påstående om att det finns ett verkligt psykoanalytiskt 

innehåll i Ett drömspel och på så sätt likhet med Drömtydning. På så sätt får även 

kärlekssymboliken i Ett drömspel ny funktion tillsammans med min läsning av Drömtydning. 

Detta, eftersom att det kärlekstema som gestaltas vid den första, skenbara läsningen, har 

genom den komparativa läsningen fått en djupare psykologisk innebörd där den gestaltar 

drömmens drifter och dolda önskningar. Genom att finna ännu en slumpartad gemensam 
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nämnare mellan verken, stärker det uppsatsens tes om att verken är skapade i en gemensam 

tidsanda.  

2.4 Upprepningens roll och funktion 
Det är inte bara repliker som upprepas i Ett drömspel, även landskap byts ut och återkommer 

igen, gång på gång. Karaktärer som lämnar scenen återvänder ofta igen oförutsägbart i både 

mån om placering i dramat och funktion för handling. Sprinchorns artikel har varit mycket 

användbar i jämförelsen mellan upprepningarna som finns i Ett drömspel och Drömtydning. 

Detta för att dramat Ett drömspel vid första anblick kan te sig osammanhängande.81 ”Det 

finns naturligtvis något liknande en handling i Ett drömspel, men som Strindberg antyder i sin 

inledande anmärkning, svänger den rätt våldsamt hit och dit och hotar ibland helt att hamna 

på avvägar”82 

 I dramat upprepas bland annat replikerna: ”Det är synd om människorna!”, vilket är 

dotterns ständiga upptäckt av jordelivet som flera gånger återkommer under dramat.83 

”Jag klistrar, jag klistrar!” som första gången förekommer på s. 43 då Dotterns och 

Advokatens hushållerska klistrar igen springorna i rummet så att Dottern känner en 

kvävningskänsla. Officern ropar gång på gång ”Victoria!” och Portvakterskan svarar då 

”fröken kommer strax!”84.  

 I Drömtydning fyller upprepningen en funktion för att förstå vikten i den sekundära 

bearbetningen som sker mellan vakenliv och dröm, det vill säga att om någonting upprepas 

flera gånger fyller det en större funktion i drömmen och dess budskap.85 I Drömtydning finner 

jag ett stycke som kan liknas vid scenen i Ett drömspel där Kristin upprepar ”jag klistrar, jag 

klistrar!” som sedan glider över till Officerns replik ”Jag kramar, jag kramar!”86:  

 
En kompositör drömde en gång att han undervisade och ville klargöra något för sina elever. När 

han var färdig vände han sig till en av pojkarna med frågan: ’Har du förstått vad jag sade?’ Denne 

skrek som besatt: ’Javisst, magistern.’ Förargat tillrättavisande han den skrikande eleven. Men då 
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skrek hela klassen: ’javasst’ och sedan ’tavasst’ och slutligen: ’ta fast tjuven!’ Och nu vaknade han 

av att människor på gatan verkligen skrek ’ta fast tjuven!’87  

 

Likheten mellan replikerna som sakta förvandlas är en intressant parallell mellan verken. Det 

ger, utifrån Drömtydning en möjlig förklaring till att repliker upprepas och flyter samman, 

återkommande tillfällen i Ett drömspel. I drömmen om magistern som förekommer i 

Drömtydning redogör Freud för hur våra sinnesuttryck från det vakna livet kan ”vävas in” i 

drömmens hallucinationer.88 Det finns därmed en möjlighet för att Strindberg ville illustrera 

hur sömnen, som är avgörande för drömmen, störs och når olika nivåer av djup och lätt sömn 

under Ett drömspel. 

 I en dialog mellan Dottern och Advokaten på sidorna 76 till 79 talar Advokaten om för 

Dottern hur livet kan te sig meningslöst på grund av dess plikter och att ”livet endast består av 

omtagningar”.89 Under de angivna sidorna upprepar Advokaten gång på gång orden: 

omtagningar, omskrivningar och upprepningar. Dialogen liknar delvis en Schopenhauersk 

diskurs om att livet är illusion, och ett ifrågasättande om vad som är verklighet men det går 

även att dra en parallell till Drömtydning. Sprinchorn tar upp dialogen i sin artikel:  

 
Ännu närmare står den (Dotterns syn på livet) kanske Freuds dualism mellan Eros och dödsdriften. 

Denna uppfattning, som framförs av Advokaten, att livet är fullt av upprepningar, omtagningar, 

förbinds visserligen i dramat med moralisk masochism, skuldkänslor, tron på döden som den ende 

befriaren, men den utgör också en slående analogi till Freuds upprepningstvång, ur vilken han 

härledde dödsdriften.90  

 

Sprinchorns resonemang är delvis i dialog med resonemanget ovan, då det finns substans i det 

som går att återfinna i Drömtydning. Däremot går det även att tolka upprepningens funktion, i 

och med resonemanget ovan, som en gest för att framkalla en drömlik, familjär känsla för 

åskådare, inte att symbolisera dödsdrift.  

 Således går upprepningens placering i Ett drömspel att tolka som ett psykoanalytiskt 

bildspråk som i sin tur upprätthåller dramats drömliknande karaktär. Upprepningen bidrar till 

dramats drömliknande och ibland surrealistiska, skrämmande stämning samtidigt som temat i 

en läsning tillsammans med Drömtydning stärker min uppfattning om verkens likheter. Jag 
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ser med andra ord att det finns ett verkligt psykoanalytisk innehåll i dramats olika bruk av 

upprepningar, eftersom att de går att återfinna på liknande sätt i Drömtydning, dock inte 

identiska. Funktionen av upprepning blir således en stärkande funktion för Ett drömspels 

drömgestaltning och plågsamma känsla, i både en psykologisk aspekt men också en 

dramatisk.  

 

2.5 Blommor - bakgrund och symbolik 
I avsnittet ”Tillkomst och mottagande” i Ett drömspel (S.V. 46, 1988) framgår det att 

Strindberg hade en tidig relation till stockrosor, som är en av de bärande symbolerna i Ett 

drömspel.91 ”Stockrosor hade Strindberg kallat sin ’ungdoms blomster’ som gav honom 

’soliga hörsel- och synhallucinationer mitt på förmiddagen’ (S.V. 29, 1985)”.92 Rosen 

förekommer första gången i Ett drömspel på s. 9 (S.V. 46, 1988) i fondens beskrivning: 

”Fonden föreställer en skog av jättestora Stockrosor i blom; vita, skära, purpurröda, 

svavelgula, violetta över vilkas toppar synes det förgyllda taket av ett slott med en blomknopp 

liknande en krona överst.”  

 Vidare på s. 10 pekar Glasmästaren ut blomman på taket för Dottern. I scenen blir 

blomman en symbol för livet då Dottern frågar ” Säg far, varför växer blommorna upp ur 

smuts?”, Glasmästaren svarar: ”Därför att de icke trivas i smutsen, skynda de så fort de kunna 

upp i ljuset, för att blomma och dö!”93  

 Senare under Ett drömspel förekommer blomman som sagt ett flertal gånger, ofta på 

slottets tak, men också i den rosenbukett som Officern har i handen som slutligen vissnar då 

han väntar i all evighet på Victoria utanför operan.94 I dramats slutscen, då slottet brinner slår 

blomknoppen på taket av slottet ut. I fondbeskrivningen: ”Hon går in i slottet. Musik höres! 

Fonden upplyses av det brinnande slottet och visar nu en vägg av människo-ansikten, 

frågande, sörjande, förtvivlade ... när slottet brinner slår blomknoppen på taket ut till en 

Jättekrysantemum.”  

 Enligt Brandell går dramats slutscen att analysera som en symbol för döden, då man kan 

dra en parallell till slutet på ”Erinrans” uppmaning i början av dramat.95 Scenen där Dottern 
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känner kvävningskänsla stärker även blomman som symbol för döden då Dottern säger: ”Jag 

måste dö här inne!” Advokaten svarar ”Stackars lilla blomma utan, utan ljus, utan luft”.  

 Det går även att läsa in den utblommande rosen som en sexuell symbol enligt Sprinchorn: 

”Elden för tanken till sexuell upphetsning, att dö betecknar orgasm, (fotnot av Sprinchorn: 

”Och kärlekens högsta ögonblick liknar döden; de slutna ögonen dödens blekhet, 

medvetandets upphörande”) och krysantemen, som slår ut på taket av slottet, är en poetisk 

omskrivning för ejakulation”96 

 I den komparativa läsningen av Drömtydning med Ett drömspel återfinns många likheter 

med blommans plats i verken. Detta eftersom att blomman som drömsymbol förekommer 

regelbundet genom hela avhandlingen, både i Freuds egna dokumenterade drömmar, men 

också i hans patienters.  

 Första gången blomman nämns i Drömtydning är i avsnitt 1.E Drömmens psykologiska 

särdrag. Freud talar då om hallucinationer i drömmen och varför dessa framstår som 

verklighetstrogna upplevelser likt det vi upplever i det vakna livet. Han väljer då att använda 

följande beskrivning:  
 

Vi tror att drömbilderna är verkliga, eftersom vi i sömnen inte har några andra intryck att jämföra 

med, eftersom vi är skilda från yttervärlden. Att vi tror att våra hallucinationer är sanna beror dock 

inte på att vi i sömnen saknar möjligheter till prövning. Drömmen kan förespegla oss alla dessa 

granskningar, till exempel visa oss att vi rör vid en ros som vi sett, och samtidigt drömmer vi.97  

 

Citatet får en särskild intressant funktion i min analys eftersom att den används för att 

beskriva drömmarens pendlande i verklighetsuppfattning mellan vaket tillstånd och ett 

hallucinerat vaket tillstånd i drömmen (det vill säga att drömmaren tror sig vara vaken). 

 Det går att tolka citatet om blomman som ett sätt att beskriva en drömsymbol för 

verklighetsförankring, eftersom att blomman läggs fram som något som ”vi har sett”, och 

därmed hänvisar tillbaka till en verklig upplevd händelse. Vidare går citatet att läsa in som att 

Freud refererar till ”drömmen om den botaniska monografin”. 

I min uppsatsen kommer mer ingående analys gå in på Freuds dröm, ”drömmen om den 

botaniska monografin”, delvis på grund av uppsatsens omfång men framför allt för att den 

handlar om Freuds barndom och därmed för tankarna till Ett drömspel. Det framgår i avsnitt 
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5.A Det nyss upplevda och det likgiltiga i drömmen att även Freud hade en relation till 

blomman i ung ålder och att detta gjort blomman till en drömsymbol i vuxen ålder.98  

 Drömmen om den botaniska monografin är sin enkelhet relativt kort och beskriver hur 

Freud i sin dröm har en samling torkade blommor framför sig: ”Jag har skrivit en monografi 

om en viss växt. Boken ligger framför mig, och jag vänder just på en insatt plansch. Ett torkat 

exemplar av växten, uppsatt som i ett herbarium, är inblandat i varje exemplar.”99 Analysen 

om drömmen är desto mer utförligare. Blomman som drömsymbol för Freuds tankar till flera 

upplevda situationer den sista tiden, där flera av de återberättade situationerna är 

kärleksrelationer.100 Freud skriver även i analysen om drömmen att det är hans barndoms 

favoritblomma, kronärtskockan, som han drömt om.101 Detta är gemensamt med Strindbergs 

framställning av sin barndoms favoritblomma i Ett drömspel. De båda författarna har därmed 

använt samma personliga associationer för att gestalta liknande litterära symboler.  

 Sammanträffandet av blommans återkommande roll i båda verken, gör att den får en annan 

funktion i Ett drömspel, det finns ett samband med hur rosen används med hur tid, rum och 

känslor gestaltas i dramat. Först och främst går det inte att ignorera att både och Strindberg 

och Freud i sina drömverk lyfter fram sin tidiga barndoms favoritblomma som drömsymbol. I 

de olika verken fyller blomman näst intill samma funktion i det avseendet, att det är ett tidigt 

minne som gestaltas i en vuxen dröm. Det gör att blommans placering i Ett drömspel, bortsett 

från sin litterära funktion för att driva fram handling, kan vara en personlig och nostalgisk 

sådan. Dessutom, eftersom blomman har ett affektionsvärde i Strindbergs vakna liv, kan 

blomman i drömmen uppenbara sig som en verklighetsförankring och i den irrationella 

drömvärlden, i likhet med det citat som förekommer i Drömtydning om rosen i samband med 

hallucination och verklighet. Detta eftersom blomman har verklighetsförankrad placering i 

dramat: Likt Freuds dröm om blomman och blommans roll som verklighetssymbol, kan 

blommas plats i Ett drömspel vara på grund av dess placering i det verkliga livet. 

 I och med att blomman i Ett drömspel har en ofta känsloladdad innebörd (då den i första 

scen, samt scenen hos advokaten blir en symbol för liv och till exempel död) går det att 

tillsammans med läsning av Drömtydning att få en uppfattning om att blomman som 

drömsymbol har en berättande/beskrivande funktion. Som tidigare nämnts gestaltar blomman 

ibland tid och rum i dramat. Detta för att blomman förekommer i den absolut första och sista 
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scenerna, där den i första scenen är en knopp och i den sista scenen slår ut. Blommans 

utveckling går sedan parallellt med dramats, då den ständigt är närvarande och ofta ter sig i 

samma känslouttryck som de olika scenerna. Blomman kan till exempel läsas in som en 

metafor för den instängda dottern hemma hos advokaten: ”Stackars lilla blomma, utan ljus, 

utan luft…”. Eftersom slutet av dramat kan läsas in som en befriande död i och med Dotterns 

replik: ”Tror du att alla, som pinas, lida, och alla som dödas känna smärta? – Lidandet är ju 

förlossningen och döden befrielsen.”, går även blomman att ses som en befrielse, då den slår 

ut i samma ögonblick som den ”befriande döden”.102 Strax efter det kommer Dotterns 

avskedsreplik som avslutar dramat, tillsammans med fondbeskrivningen där det beskrivs hur 

slottet brinner och hur ”blomknoppen slår ur till en Jättekrysantemum”.103 Vidare beskriver 

även blomman tiden som går i dramat då Officern väntar utanför operan på Victoria. Som 

tidigare nämnts om scenen väntar han tills buketten vissnar, och det bara är kvistar kvar.  

 Utifrån den komparativa läsningen mellan Ett drömspel och Drömtydning se ett samband 

mellan blommans placering i verken, både efter deras gemensamma affektionsvärde till 

blomman, och hur den senare får en berättande/beskrivande funktion i respektive verk. 

 

3. Sammanfattning och resultat 
 
Första avsnittet i uppsatsens analys handlar om Ett drömspels ”Erinran” som är en uppmaning 

till läsaren. ”Erinran” påminner om en psykoanalytisk uppmaning då den flera gånger tar upp 

drömmens funktion, men den kan också tolkas som en uppmaning till läsaren om dramats 

olika delar som ligger framför en. I en parallell läsning om ”Erinran” tillsammans med 

Drömtydning framgår det att det finns många exempel på verkligt innehåll i det som 

Strindberg skriver, därmed äkthet i hans påståenden om drömmen som går hand i hand med 

Freuds i Drömtydning. 

 Andra avsnittet i uppsatsen går mer in på kärlekssymboliken i Ett drömspel som är ett 

bärande tema i dramat. Det visar sig i parallell läsning med Drömtydning att Strindbergs 

gestaltande av kärlekstema har mycket gemensamt med Freuds bärande tes ”drömmen är en 

önskeuppfyllelse”. Detta eftersom kärleken i Ett drömspel gestaltas likt en ett begär och en 

drift, precis som det beskrivs som i Drömtydning. Symbolerna har därmed samma funktion 

för att beskriva mänskliga önskemål i respektive verk.  
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 Sedan följer ett avsnitt om upprepning där dess funktion beskrivs i såväl Ett drömspel som 

i Drömtydning. Det framgår då i den komparativa analysen att det finns likheter med hur 

upprepningen gestaltas i de olika verken. Delvis genom det som Freud beskriver som ”den 

sekundära bearbetningen”, som sker mellan sömn och vaket tillstånd. Inom det 

psykoanalytiska ämnet går det att finna en likhet i hur både verken illustrerar den glidning 

som kan ske i repliker som både upprepas och ändrar uttryck.  

 Sist i analysen följer ett avsnitt om blomman som förekommer både som biografisk symbol 

för Strindberg och Freud, men även som en berättande/beskrivande sådan. Genom att 

analysera hur Freud gestaltar blomman som psykoanalytisk symbol för verklighetsförankring 

hos den drömmande personen som hallucinerar, via en parallell till affektionsvärdet till 

blomman, går det att se ett samband med hur blomman gestaltas på liknande sätt i Ett 

drömspel. Freud och Strindberg har båda haft relationer till blommor till barn, som sedan 

blivit en symbol i drömlitteratur i det vuxna livet. Både Strindberg och Freud har 

affektionsvärde till blommorna stockrosor och kronärtskocka. Blommans funktion i Ett 

drömspel blir därmed en verklighetsförankrad symbol, som även ger en 

berättande/beskrivande funktion i dramat. Detta är gemensamt med blommans funktion i 

Drömtydning. 

 Mitt resultat, och svar på frågeställning blir således: det går att finna likheter mellan de två 

verken Ett drömspel och Drömtydning som påverkar symbolerna i Ett drömspel och dess 

funktion. Likheterna påverkar Ett drömspels symbolik eftersom det ger äkthet till symbolerna 

(i en psykoanalytisk bemärkelse) och där med fyller de analyserande symbolerna en 

psykoanalytisk funktion i sitt illustrerande av drömmen. Med psykoanalytisk funktion menar 

jag att det går att finna verkligt innehåll i symbolerna som går att återfinna med vetenskapliga 

belägg i Drömtydning. Detta ger, i en komparativ läsning av verken, en ny ingång till 

symbolikens funktion, då det ger ett större djup i hur dramat kan läsas och därmed förstås. 

Med utgångspunkt från ett idéhistoriskt perspektiv, finns det i och med befintlig analys en 

möjlighet att verken inspirerats och formats av sin samtid; eftersom de delvis går i dialog. 

Detta förstärkt med att alla intertextuella sammanträffanden är just sammanträffanden. 

Resultatet ger enligt mig en ny utgångspunkt i analys av 1900-talets drömlitteratur, där 

Sprinchorn påstod att den samtida skapelse perioden ”inte är bevis för existensen av någon 

Zeitgeist, ger det i alla fall vid handen att stora män tänker lika.”104 Tvärt finns det 

möjligheter till en gemensam Zeitgeist eftersom litteraturen delivs talar samma symbolistiska 
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språk. Strindberg blev inte inspirerad av Drömtydning i skapandet av Ett drömspel, men 

likheter kan peka på att de båda verken är resultatet av sin samtids idé om sin verklighet. Min 

personliga tolkning av sammanträffandet är ett möjligt intresse att undersöka människans inre, 

som väcktes under samma period. Detta ger inget svar på vad detta kan bero på, men det är ett 

steg i rätt riktning att förstå drömmen som litterär symbol. Kanske kan denna litterära symbol 

indikera på en verklighetsflykt, in i en drömvärld; i pessimistisk anda kanske som ett 

ställningstagande till livet som illusion. 

 Slutligen går det att se verket Ett drömspel som ett verk med verkligt psykoanalytisk 

innehåll i sina drömsymboler. Mest genomträngande blir förmodligen det pessimistiska, 

Schopenhauerska temat då Strindberg redan innan författandet av dramat konstaterade att 

”livet är endast ett drömlikt varande”. Det går att återse en omskrivning av påståendet om 

livet i ”Erinran” då Strindberg skrev att författaren ”sökt härma drömmens osammanhängande 

men skenbart logiska form”. Citaten är inte identiska men ger enligt mig skenet av samma 

svindlande och surrealistiska tanke om att livet endast är dröm, och att våra drömmar är 

verklighet. Det pessimistiska temat går även att återse i dörren som gömmer livets hemlighet, 

som slutligen innehåller ”intet!”, vilket även det för mina tankar till ett pessimistiskt drama, 

fött ur Schopenhauers lära. 

 I komparativ läsning med Drömtydning får citatet ovan en ny innebörd. Drömmen kan ses 

som ett drömlikt varande eftersom att den gestaltar det vi innerst inne önskar och minns, men 

ibland inte förmår oss att säga eller ens tänka på i det vakna livet. Det får mig att tro att det 

var just denna pessimism och drömliknelse som Strindberg ville illustrera med sin 

drömlitteratur runt år 1901. Genom att gestalta en drömvärld genom litteratur, kunde kanske 

Strindberg förmedla den uttalade uppgivenheten inför sin verklighet som han tidigare uttryckt. 

Mer tydligt blir det med Dotterns svar på Diktarens fråga: ”Vad är dikt?”, ”Ej verklighet men 

mer än verklighet…ej dröm men vakna drömmar”.105  
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