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Allt kan ske, allt är möjligt och 
sannolikt. Tid och rum existera icke; 
på en obetydlig verklighetsgrund 
spinner inbillningen ut och väver nya 
mönster. 
 Erinran. Ett drömspel 
 
Everything can happen, everything is 
possible and probable. Time and 
place do not exist; on an insignificant 
basis of reality the imagination spins, 
weaving new patterns. 
 Author’s note. A Dream Play 
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Mot expressionism – en kontextualisering av August 
Strindbergs Ett drömspel och Anne Charlotte 
Lefflers Sanningens vägar 

MARIA MÅRSELL 

1849 föds två av litteraturhistoriens giganter. Den ene, August Strindberg, är 

redan väl inskriven i historieböckerna. Pjäser spelas på löpande band, mängder av 

artiklar publiceras och diskuteras. Den andra giganten, årsbarn med Strindberg, 

Anne Charlotte Leffler har däremot länge varit så gott som bortglömd. 

Hur kommer det sig egentligen att Leffler, som under sin livstid var mer 

framgångsrik än Strindberg, och gjorde skandal med utmanande böcker som 

Kvinnlighet och Erotik fallit i sådan glömska? Leffler och Strindberg var minst 

sagt konkurrenter, men de läste också, och inspirerades av varandras verk. StanI

dardsvaret har länge varit att Leffler gick bort redan vid 43 års ålder och trots allt 

inte var en särskilt lysande författare och dramatiker. 

Kan det stämma? En arkeologisk utgrävning i hennes, fram tills nyligen så 

bortglömda verk, ger en annan bild. Jag ska här koncentrera mig på ett av de 

mest remarkabla exemplen, Lefflers sista pjäs Sanningens vägar (1892). HandlingI

en kretsar kring en gudadotter som kommer till jorden för att vandra bland mänI

niskornas lidande. Låter det bekant? Man kunde ju tro att den pjäsen borde vara 

Strindbergs Ett drömspel. 
Faktum är att Leffler färdigställde Sanningens vägar nästan ett decennium inI

nan Strindberg skrev Ett drömspel (1901). Men medan Ett drömspel har spelats 

flitigt sedan urpremiären 1907, turnerade Sanningens vägar, direkt efter urpreI

miären 1897, runt i södra Sverige men har sedan dess glömts bort och förblivit 

ospelad fram tills 2011, när den fria teatergruppen UngaTur satte upp den på 

Turteatern i Stockholm. 
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Mot bakgrund av den skilda receptionen och framgången som pjäserna erhålI

lit, respektive inte erhållit – i Sanningens vägars fall – är det intressant att notera 

de slående likheterna i form, tema och expressionistiska tendenser. Båda pjäserna 

är vandringsdramer och skrevs under det moderna genombrottet – den ena ett 

drömspel, den andra ett sagospel. 

Genom att kontextualisera och komparera Ett drömspel och Sanningens 
vägar vill jag visa på hur nytt ljus kan kastas över två av det moderna genombrotI

tets mest betydande pjäser. Samtidigt som frågan om till vilken grad Leffler och 

Strindberg influerades av varandra oundvikligen reses. 

Anne Charlotte Leffler (1849I1892) är en av våra främsta moderna genomI

brottsdramatiker. Hon skrev fjorton pjäser som spelades eller publicerades i SveI

rige mellan 1873I1908, hon skrev även ett flertal prosaverk, varav vissa fortfaI

rande är opublicerade. Under sin livstid var Leffler mer framgångsrik än StrindI

berg, men redan ett decennium efter sin för tidiga bortgång, i bukhinneinI

flammation, började hon successivt skrivas ut ur historieböckerna. Hennes verk 

infördes allt mer konsekvent under etiketten ”indignationslitteratur” – ett öde 

hon delar med många av sina samtida kvinnliga författarkollegor – och hennes 

inflytande marginaliserades kraftigt. Långt in på 1900Italet var hon okänd för den 

stora publiken och hennes pjäser spelades inte. Först under 1980Italet kom 

forskningen om det moderna genombrottets kvinnor, och därmed Leffler, igång 

på allvar. Sanningens vägar har, trots detta, knappt uppmärksammats alls förrän 

Lynn Wilkinson, 2011, utkom med Anne Charlotte Leffler and Modernist Drama. 
True Women and New Women on the FinDdeDSiècle Scandinavian Stage. Det är 

den första studien som tar ett grepp om alla Lefflers pjäser och sätter dem i en 

samtida europeisk och nordisk kontext. I övrigt präglas den tidigare forskningen 

om Leffler av översiktliga eller biografiska läsningar. En stor del av forskningen 

koncentrerar sig uteslutande på hennes prosa. Forskningen om dramatiken är 

särskilt eftersatt, vilket är anmärkningsvärt då teatern hade en tydlig polemisk 

funktion under Lefflers livstid. 

Sanningens vägar är en av Lefflers främsta pjäser. Den är djärv, progressiv och 

ställer en intellektuell kvinnas strävan i centrum för handlingen. Sanningens vägar 
har dessutom stora likheter med Strindbergs Ett drömspel, så stora likheter att 

Strindberg obestridligen har inspirerats av densamma. I båda pjäserna är formen 

uppbruten, tablåer skiftar inför publikens ögon och drömmens/mardrömmens 

logik råder. I Sanningens vägar stiger Vera, jordens dotter, upp ur en brunn. I Ett 
drömspel sänks guden Indras dotter, Agnes, ner från himlen. Båda döttrarna beI

finner sig mitt i människornas lidande men i slutet av Ett Drömspel återvänder 

Agnes till sin gudomliga hemvist medan Vera nekas inträde i himmelen och 

istället fortsätter sin sökande vandring på jorden. 

Huvudrollernas namn, Agnes (tro) och Vera (sanning) bär på en symbolisk 

betydelse som är meningsbärande för läsningen av de båda pjäserna. Agnes, dotter 

till den vediska guden Indra, sänks ner till jorden för att leva bland människorna 
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och uppleva deras dagliga strävan. Hon lär sig, bland annat, att lidandet består av 

upprepningar av plågsamma skeenden, ständiga omtagningar och att den enda 

sanna befrielsen kommer med döden. I slutet av pjäsen återvänder hon till himI

len för att vittna om människornas umbäranden. 

Vera är jordens dotter. I pjäsens inledning stiger hon, draperad av vattenplanI

tor, upp ur en brunn. Genom pjäsen söker hon efter sanningen, så även i slutet av 

pjäsen när hon vid Pärleporten kräver att få möta och se Gud, få ett bevis på 

dennes existens, innan hon träder in i himlen. Sankte Per nekar henne därför 

inträde, och tillsammans med sin älskade följeslagare Salvatore fortsätter hon sin 

vandring på jorden – själva sökandet efter sanning visar sig sålunda vara ett mål i 

sig självt. 

I både Ett drömspel och Sanningens vägar framställs livet på jorden som fyllt 

av kval, missförstånd, omtagningar och lidande. Agnes rör sig mellan skilda platI

ser, så som slottet, advokatbostaden, Finngalsgrottan, Skamsund och Medelhavets 

stränder – scenen med kolbärarna. Vera hamnar i kloster, ett slott, ett laboratoI

rium, arbetarkvarter, helvetet och himlen. Existentiella frågor är ständigt närvaI

rande i båda pjäserna, men de största tematiska skillnaderna ligger i Ett drömspels 
sätt att förhålla sig till tro, om än med pessimistiska undertoner, medan SanningD
ens vägar intar en nihilistisk hållning. 

Indras dotter/Agnes kommer till jorden för att se och uppleva hur männiI

skorna har det. Hennes vandring bland människorna är en melankolisk resa, ett 

medlidsamt sorgespel över den mänskliga existensens vardagliga umbäranden. 

Agnes iakttar, provar på, vill ta del av människornas vemodiga berättelser och 

deras lidande, sedan återvänder hon till himlen för att vittna om det hon sett, 

hört och upplevt. 

Vera däremot skrider ständigt till handling. När hon stiger upp ur brunnen tas 

hon för en försvunnen prinsessa. Pjäsen inleds så med en förväxlingskomedi som 

bär drag av Shakespeares En midsommarnattsdröm. Vera förnekar dock att hon 

skulle vara den försvunna prinsessan, men ingen vill tro henne. Att ingen vill tro 

på det Vera säger, går som en röd tråd genom pjäsen. Hon vandrar på jorden likt 

Kassandra, dömd att alltid tala sanning men aldrig bli trodd. Slottet dit Vera förs, 

i hovets tro att hon är den försvunna prinsessan, störtar samman när Vera avslöI

jar för folket att hon bara är en vanlig kvinna. Monarkins kollaps blir startpunkI

ten för Veras vandring på jorden. Hennes mål är att söka sanningen och försöka 

skapa samförstånd mellan sig själv och sina medmänniskor. 

Vera möter flera uppfattningar om sanning. Pjäsen speglar ett panorama av 

olika världsbilder: religiösa, vetenskapliga, nationalistiska, socialistiska, konservaI

tiva och utvecklingsoptimistiska för att sedan avkläda dem alla och visa på samtI

liga deras brister och de katastrofala konsekvenser som följer av blind trohet och 

brist på skepticism. Härifrån kan en parallell dras till scenen i Ett drömspel där 

dekanerna från juridiska, teologiska, filosofiska och medicinska fakulteten komI

mer i konflikt med varandra på grund av sina respektive fasta övertygelser. Båda 
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pjäserna gränsar på sina håll åt det absurdistiska. Men medan det i Ett drömspel 
görs passiva konstateranden om människornas eländiga tillvaro drivs Sanningens 
vägar framåt av Veras aktiva ifrågasättande av etablerade sanningar för att åstadI

komma en drägligare och mer klarsynt tillvaro på jorden. 

I all Lefflers dramatik finns det minst en framträdande person som drivs av en 

stark önskan att uppnå samförstånd genom dialog med de övriga personerna. 

Pjäsernas protagonister bär alltid på progressiva etiska anspråk. De pekar på 

orättvisor, arbetar för lagändringar, belyser inkonsekvenser i rådande normer och 

moral. Pjäsernas slut är ofta öppna där Leffler lämnar läsaren/publiken att söka 

svaren på den problematik som gestaltats på scenen i sig själva. Leffler valde 

också sina titlar med omsorg. Efter varje titel är det möjligt att infoga ett frågeI

tecken, Hur man gör godt(?), Den kärleken!(?), Sanningens vägar(?) – vems sanI

ning, vad är sanning, finns det någon sanning? Perspektiven på samtida normer 

och etisk problematik förskjuts ständigt och i slutänden tillfaller ansvaret för de 

frågeställningar som gestaltats på scenen mottagaren av texten. 

Den här typen av strävan finns också inskriven i Sanningens vägar. Vera, jorI

dens och – insinueras det – satans dotter, kommer alltså till jorden för att söka 

sanningen. Men snart går det upp för henne att varje tanke också inbegriper sin 

egen motsättning – att det inte finns någon sanning. Ursprunget, jaget, är splittrat 

och världen utgår därför från en skillnad, inte en enhet, och denna skillnad finns 

inneboende i jaget. Det ”omedvetna” nämns flera gånger i pjäsen i anslutning till 

de övriga personernas inneboende drifter och precis som Diktaren i Ett DrömD
spel fungerar Vera som ett medvetande som står över de andras. Under sin vandI

ring på jorden intar Vera en – vad jag vill framhålla som – positiv nihilistisk hållI

ning (hon försöker inte dra sig undan världen, heller inte krossa den) när hon 

motsätter sig både politiska och religiösa dogmer och tron på något absolut. Hon 

försöker ta sig framåt genom att ifrågasätta rådande strukturer. Hennes slutliga 

insikt är att det ideala samhället med en jämlik relation mellan medmänniskor är 

omöjligt att uppnå men att man ändå måste sträva mot densamma. Svaret, för 

Vera, är därför att det inte finns någon sanning men att vi ändå måste fortsätta att 

söka den och försöka närma oss det ouppnåeliga trots att det hela tiden undandI

rar sig vår förståelse. 

Sanningens vägar fick sin urpremiär i februari i Malmö 1897, regissör var 

Hjalmar Selander som även satte upp pjäser av dramatiker som Strindberg, Ibsen 

och Maeterlinck. Pjäsen turnerade sedan genom Skåne under mars och april. 

Under denna period bodde Strindberg i Lund och arbetade på Inferno. Om 

Strindberg någonsin såg uppsättningen av Sanningens vägar vet man inte, men 

han kände väl till pjäsen. Sommaren 1891 träffades Leffler och Strindberg i 

Stockholm. Leffler berättade då om det sagospel hon skrev på. Det var troligen 

ett inspirerande samtal för det dröjde inte lång tid innan Strindberg också själv 

började skriva på ett sagospel. Drygt ett år efter deras möte färdigställde han 

nämligen Himmelrikets nycklar. Att Strindberg var ovetande om Selanders uppI



 

Mot expressionism 

 79 

sättningen av Sanningens vägar är heller inte troligt. Strindberg kände mycket väl 

till Hjalmar Selander som bara ett halvår efter premiären av Sanningens vägar 
satte upp Mäster Olof som även den turnerade i Skåne. 

Något som är särskilt slående med Ett drömspel och Sanningens vägar är inte 

bara att de är genreöverskridande med en ytterst fragmenterad form, utan hur 

detta också går igen i scenansvisningarna och de krav på tekniska lösningar som 

ställs på scenografi och det faktiska uppförandet av pjäserna. Scenbytena sker 

inför publikens ögon – skiften som leder tankarna till filmens möjligheter. 

Strindbergs och Lefflers scenanvisningar var helt enkelt inte möjliga att fullt ut 

genomföra med dåtidens teknik. I Ett drömspel avlövas en lind, som sedan på 

nytt börjar grönska bara för att återigen avlövas och förvandlas till en hattI och 

klädhängare och senare till en kandelaber. Slottet börjar brinna samtidigt som en 

blomknopp slår ut på dess tak till en jättekrysantemum. I Sanningens vägar arbeI

tar Leffler med tablåer från olika konstmotiv. Scenerna skiftar från nordiska vinI

terlandskap, till Dantes inferno, Londons EastIEnd och vidare till Pärleporten. Ett 

kloster störtar samman inför öppen ridå, strax därefter går slottet samma öde till 

mötes bara för att i nästa stund ersättas av ett skogslandskap. 

Det här är också faktorer som påverkade receptionen och omständigheterna 

kring båda pjäsernas uruppföranden. Till Sanningens vägar hyrde man in balettI

dansöser från Kungliga Operan och lät tillverka omsorgsfulla scenbilder som 

skulle motsvara tablåerna, men pjäsen turnerade genom Skåne och spelades på 

olika landsortsteatrar som inte kunde svara mot pjäsens komplexa scenografiska 

och tekniska krav. Pauserna mellan akterna blev långa och utdragna. En recensent 

kommenterade att pjäsen lämpade sig bättre för läsning än uppsättning. Lefflers 

ambition var dock tydlig, pjäsen skulle spelas, inte endast läsas. 

Till den första uppsättningen av Ett drömspel lyckades man heller inte finna 

tillfredsställande tekniska lösningar utan fick använda sig av vanliga kulisser. I 

recensioner från pjäsens urpremiär 1907 skrivs också att scentekniska och maskiI

nella anordningar inte fungerar fullt ut. Samma sak skrivs sedan om Max ReinI

hardts uppsättning på Dramaten 1921. Där kritiserar man att även den poetiska 

illusionen inte behålls och den expressionistiska stilen som man anser förhöjer 

obehaget och framhäver pjäsens groteska drag. 

Intressant att notera är att recensenterna invänder mot de expressionistiska i 

Reinhardts uppsättning. Kritiken mot att den poetiska illusionen inte behålls 

under uppsättningen är märklig med tanke på de skarpa expressionistiska tenI

denser som finns i dramat. En dragning mot det expressionistiska formspråket är 

överlag väldigt tydlig i både Ett drömspel och Sanningens vägar. Formen är expeI

rimentell, landskapen deformeras ständigt, förtvivlan och himlastormande känslor 

uttrycks om vartannat, människorna framställs som tidlösa, universella med fokus 

på existentiella frågor. Såväl det borgerliga samhället som industrikapitalismen 

kritiseras, materialismen problematiseras alltmedan känslovärlden och det ångestI

fyllda hela tiden står i fokus. En annan intressant aspekt i pjäserna är att de båda 



 

Maria Mårsell 

 80 

kan sägas arbeta med Verfremdungseffekt, på så vis att den experimentella och 

fragmenterade formen gör åskådaren medveten om att det är teater. Båda pjäserI

na är dessutom mer (i Lefflers fall) eller mindre (i Strindbergs fall) politiska vilI

ket också manar åskådaren till kritisk reflektion. 

Sceanvisningarna, den fragmenterade formen och de skiftande tablåerna pekar 

fram emot filmens visuella och tekniska möjligheter, som vid sekelskiftet befann 

sig i sin linda. Ett tydligt exempel är en scen i Sanningens vägar där Vera och 

hennes följeslagare Salvatore befinner sig i ett laboratorium. De försöker forska 

fram en mikroorganism som ska ge evigt liv. Salvatore går händelserna i förväg 

och injicerar mikroorganismen i hela kungafamiljen med tillhörande hovpersonal. 

Med hjälp av ett mikroskop får de sedan se vad som pågår i deras kroppar medan 

mikroorganismen verkar. I scenanvisningen står det: ”De sätta sig alla i halvcirkel 

runt mikroskåpet i bakgrunden. Salvator träder fram till mikroskåpet, vilket 

växer och växer, så att slutligen öppningen fyller hela bakgrunden. Genom glaset 

ser man nu mikrobernas dans. Kostymerna imitera de röda och vita blodkropparI

na samt diverse sjukdomsbakterier, sådana de kunna iakttagas i mikroskåpet.” 

Regissören och filmteoretikern Sergej Eisenstein, som hade en bakgrund inom 

teatern, lyfter i sin text ”Laokoon” fram närheten mellan teatern och filmens 

effektskapande metoder. Eisenstein menar att teatern är den bästa skolan för en 

filmare som vill lära sig något om montagekonstruktion – dvs. interagerandet av 

flera olika bilder som tillsammans skapar en övergripande bild. Pusslet av de här 

olika bilderna syftar inte till att avbilda något utan istället att låta bilderna kolliI

dera inom åskådaren så att de frammanar en fantasi, känsla eller inre bild. Att 

gestalta detta på en teaterscen innebär att regissören utifrån manus och skådespeI

lare arbetar med att nyttja scenrummet, scenografi, olika lösningar, rörelse, röstI

läge, sätt att tala och ett riktat fokus som kan jämföras med närbilder. Just sådant 

som finns raffinerat inskrivet i Sanningens vägar och Ett drömspel. 
Ett bra exempel är Robert Wilsons uppsättning av Ett drömspel på StockI

holms stadsteater 1998. Där fungerade Strindbergs text som ett ackompanjemang 

till uppsättningen medan bilden fick stå i fokus. Bilden var alltså mer dominant 

än ordet, och strukturen var just som Eisenstein skriver om i ”Laokoon”, associaI

tiv, man fokuserade också på klanger och röstlägen, och istället för att alla de 

olika elementen som togs in underbyggde varandra, visade de fram en storskalig 

fragmentering. 

Kring Sanningens vägar finns det tyvärr inga sådana här fina exempel att visa 

på eftersom den spelades 1897 och sedan dess inte spelats förrän 2011. FöreställI

ning 2011 gjordes av den fria teatergruppen UngaTur. De ursprungliga fem akterI

na har bearbetats och skalats ned till två. Mycket krut har lagts på mask, frisyrer 

och scenkläder. Det var en välkoreograferad pastellkavalkad i humorns och de 

stora känslornas tecken. Förvecklingar och kärleksförklaringar avverkades i väl 

högt tempo men räddades av ensemblens medryckande och lustfyllda spel. SärI

skilt spännande var att de fångat upp såväl pjäsens humoristiska och absurdistiska 
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element som de samhällskritiska och existentialistiska frågeställningarna. Tyvärr 

är det ändå symptomatiskt att när den här makalösa pjäsen väl sätts upp, 104 år 

efter urpremiären, så görs det under lågsäsong, på en liten teater ute i förorten 

med en uppsättning som riktar sig till skolklasser och ungdomar. Det borde ligga 

i fler teatrars, och allmänhetens, intresse att Lefflers pjäser når större publik än så. 

Tillsammans med Strindberg är hon de facto grundare till det moderna svenska 

dramat. 

Sammanfattningsvis är den tematiska, formI och uttrycksmässiga närheten 

mellan Sanningens vägar och Ett drömspel betydande. Det finns all anledning att 

gå vidare med komparativa läsningar av Strindbergs och Lefflers pjäser – de var 

två av det moderna genombrottets portalgestalter och de influerade och läste 

varandra. Vikten av att problematisera Lefflers nuvarande ickeIroll i litteraturI

historieskrivningen är därtill en springande punkt i dagens Strindbergforskning. 

Den litteraturI och teatervetenskapliga forskningen har misslyckats med att ge 

Leffler det erkännande hon har rätt till, med konsekvensen att vi inte har en 

allsidig bild av den nordiska och europeiska litteraturI och teaterhistorien. Vår 

kunskap om, framförallt, det moderna genombrottet är således ofullständig utan 

en fördjupad forskning om Anne Charlotte Lefflers författarskap. 
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