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Abstract 

 

This essay analyses the act of reading August Strindberg�s novel En dåres försvarstal (A 

Madman�s defence). It reveals the writer�s motif and purpose with the text and it shows how a 

certain interpretation of the text is crucial for the writer�s intentions to become reality. But it 

also shows how this interpretation is threaten by several, both intertextual and extratextual, 

thematically and structural, factors. Those factors are logical effects of the writer�s motif and 

purpose and they inevitably creates an ambiguous narrative structure witch threatens to 

undermine, from the writers point of view, the optimal interpretation of the text. The essay 

also reveals several thematical and structural strategies that, in spite of the inevitable 

ambiguity, the writer make use of to prevent alternative interpretations and at the same time 

reinforce the one suited for its own needs.  

Furthermore, the essay comment some other writings about the novel in the vast 

field of Strindberg research. It shows that there is a tendency to analyse the ambiguity of the 

text as an effect of some kind of unconscious crisis. It deconstructs these different kinds of 

interpretations and shows that there is an alternative, completely logical, way of reading the 

novel that also suits its writers intentions, although that kind of reading is threaten by the 

inner logic of the narrative structure.  
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Inledning 

 

�Det här är en förfärlig bok, det medger jag utan invändningar och med svidande ånger.�1 

Meningen är hämtad ur den fiktive författaren, Axels, förord och kan sägas spegla de allra 

flestas, och även min, åsikt när det gäller En dåres försvarstal. Det är helt enkelt en 

fruktansvärt förfärlig bok och det paradoxala är att just denna bok är i desperat behov av en 

välvillig läsare. Hur skapar man en välvillig läsare till en förfärlig bok? Läs och lär. 

 

 

Metod och syfte 

 

Jag har för min uppsats om August Strindbergs roman En dåres försvarstal gjort en 

närläsning av berättarstrukturen och koncentrerat mig på hur texten förhåller sig till läsaren. 

Jag har haft för avsikt att både frilägga och granska textens syfte med att bli läst och 

läsningens effekt på texten som handling. Därtill har jag botaniserat i relevant 

referenslitteratur och upptäckt en tendens i Strindbergforskningen att analysera textens 

potentiellt ironiskt självavslöjande drag som någon sorts omedvetet gestaltad kris. Mitt syfte 

har varit att dekonstruera en sådan krisanalys och visa varför romanen riskerar att tolkas på ett 

sådant sätt. Därtill syftar min uppsats till att frilägga en alternativ, men fullt möjlig, läsning 

som potentiellt ligger i författarens intresse samt att visa på hur texten, med ett flertal 

tematiska och strukturella strategier, arbetar med att understödja en sådan läsning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 August Strindberg, En dåres försvarstal, övers. Hans Levander, Samlade Verk XXV (Stockholm, 1999), s. 11. 
Sidhänvisningar ges i fortsättning i löpande text. 



 2

Den öppna agendan 

 

August Strindbergs roman En dåres försvarstal är försedd med två förord och en inledning. 

Jag ska till en början koncentrera mig på avsnittet med titeln �Inledning� (s. 13-23) och dess 

speciella förhållande till den efterföljande texten. Den som för ordet är romanens fiktiva 

författare Axel som i förhållande till den funktionen hädanefter kommer benämnas berättar-

Axel. När inledningen skrivs har det gått ungefär tio år efter romantiden tar sin början och den 

gestaltar romanens tillblivelse, dess koncipieringsögonblick. I det avseendet kastas läsaren 

rakt in i händelsernas centrum: �Som jag satt vid skrivbordet med pennan i hand, drabbade 

mig ett feberanfall som ett åskslag.� (s. 13). Berättar-Axel sitter i sin kammare, med pennan i 

hand och skriver den roman vi läser. Men denna fiktiva gestaltningen av romanens tillblivelse 

är samtidigt dess startpunkt: �Här börjar romanen som sådan�, skriver Ulf Olsson, �samtidigt 

som den roman som börjar också kommenteras, eller åtminstone föregrips, och egentligen 

sammanfattas.�2 Berättar-Axel redogör och kommenterar sin situation vilket både 

sammanfattar och föregriper de föregående åren som skildras i den efterföljande texten. I 

dessa kommentarer avslöjar han inte bara sina motiv och syften med texten, han karaktäriserar 

också texten som en �undersökning� (s. 23), en slags förundersökning, och läsaren tilldelas 

explicit rollen som suverän domare. Denna rättegångsliknande struktur är vad jag kommer 

kalla romanens öppna agenda.  

Berättar-Axel är just i färd med att författa den roman vi läser när ett feberanfall 

plötsligt slår ner �som ett åskslag�, vilket både föranleder och fungerar som ett illavarslande 

tecken inför den bakgrundsbeskrivning som nu följer. Han befinner sig i �halvt frivillig� (s. 

13) landsflykt i en liten bajersk by under prekära omständigheter: �överansträngd, nyligen 

stämd inför domstol, drabbad av kvarstad, slängd på avskrädeshögen� (s. 13). I detta utsatta 

tillstånd drabbas han alltså av feber vilket gör honom övertygad om att hans sista stund är 

kommen: �Utan tvivel var det döden som smugit in i min kammare och kastat sig över mig.� 

(s. 13). Berättarens situation är minst sagt bekymmersam: febern hettar hans panna och döden 

flåsar honom i nacken, och det är under dessa förutsättningar han börjar fundera över orsaken 

till sina �namnlösa smärtor och �oroande tankar� (s. 14).  

Berättar-Axel upplever sig anklagad av både hustrun, Maria, vännerna och 

bekanta för att i äktenskapet vållat sin hustru smärta. Dessa anklagelser ger upphov till en 

förtärande ångest som bryter ner honom. Han bestämmer sig för att företa en liten 

                                                
2 Ulf Olsson, Levande död (Stockholm/Stehag, 1996), s. 163. 
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undersökning i tanken: har han felat, eller är han i själva verket oskyldig?: �Låt oss se hur 

alltsammans gick till i verkligheten.� (s. 17). Han anser sig framförallt beskylld för att ha 

bidragit till Marias misslyckande inom teatern, samt till att ha förslösat hemgiften. 

Anklagelserna synas, en efter en, och några sidor senare anser han sig ha bevisat, inte bara sin 

oskuld, utan även att han gjort allt i sin makt för att förhindra det inträffade (17ff.). Denna 

insikt väcker en misstanke: varför har han fått skulden när han i själva verket är oskyldig?: 

�Kunde det förhålla sig så att jag duperats helt enkelt, duperats av en älskad förförerska� (s. 

20f.). Några rader senare formaliseras denna misstanke, som i sin förlängning ger upphov till 

en kedjereaktion vars produkt är romanen: �Kunde det förhålla sig så [�] att ett brott dolde 

sig i allt detta töcken.� (s. 21). Misstanken slår ner som en blixt och sätter fyr i berättar-Axel. 

Med ens är han övertygad om dess riktighet och utropar förfärat: �Utan tvivel var jag den 

bedragne!� (s. 21). Den påstådde förövaren är alltså inte bara oskyldig, han är i själva verket 

offret och berättar-Axel skrudar kvickt om sig från advokat till åklagare. Försvarstalet antar 

hädanefter karaktären av en anklagelseakt.  

 Berättar-Axel anklagar Maria för att ha utnyttjat honom: ekonomiskt, 

karriärmässigt och känslomässigt. Han anser sig ha blivit ruinerad, ha offrat sin litterära 

karriär och tvingats i giftermål för att dölja Marias grossess och rädda hennes rykte (s. 17ff.). 

Efterhand formuleras dock en annan anklagelse som verkar ha givit upphov till de övriga; det 

värsta sveket av dem alla: att vara bedragen som äkta man (s. 22f.). Tvivel rörande makans 

trohet och barnens äkta börd river upp känslostormar hos Axel som verkar driva honom mot 

avgrundens brant: �Jag måste få visshet eller dö!� (s. 22). Vissheten handlar därmed i första 

hand om makans otrohet och dess betydelse är helt avgörande: om hans misstankar visar sig 

falska, är han bevisligen en �dåre�: �Antingen döljer sig ett brott eller så är jag galen!� (s. 22). 

Eric O. Johannesson menar att En dåres försvarstal kan jämföras med en detektivroman, där 

läsaren inbjuds följa detektiven Axel och ta ställning till hans försök att snärja brottslingen 

Maria.3 Och mycket riktigt bjuds läsaren in och ges en avgörande roll i romanen, men inte för 

att bilda sig en subjektiv åsikt � läsarens roll är att fälla den objektiva domen: �Må den 

upplyste läsaren döma opartiskt i sista instans genom att läsa denna ärliga bok.� (s. 23).    

I och med läsarens tilldelade domarfunktion formaliseras anklagelseakten till ett 

sorts åtal. Vi har därmed att göra med en rättegång. Läsaren har, som sagt, tilldelats den 

dömande funktionen och Maria är den misstänkta brottslingen. Axel har den dubbla rollen 

som både åklagare och målsägande, vilket hör samman med hans dubbla roll i romanens 

                                                
3 Eric O. Johannesson, The Novels of August Strindberg � A Study of Theme and Structure (Berkeley/Los 
Angeles, 1968), s. 99. 
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struktur. Dessa roller är Axel som berättare och Axel som protagonist. Axel-protagonistens 

historia tar sin början tio år före romanens �Inledning� och är Axel-berättarens gestaltning av 

sitt eget liv. Axel-protagonisten får läsaren därefter följa fram till romanens 

koncipieringsögonblick där han smälter samman med berättaren. Han är således den som i 

romanens realtid blir offer för Marias misstänkta brottslighet och fungerar därmed som 

målsägande i rättegången. Åklagare är till slut Axel-berättaren eftersom det är han som för 

ordet, och därmed både skapar och leder den förundersökning som ges till underlag för 

läsarens dom, det vill säga romanen. Förundersökningen presenteras även med en utförlig 

metodbeskrivning:  

 
[�] jag måste absolut få veta sanningen! Och för den skull ämnar jag företa en grundlig, diskret, 

om ni så vill vetenskaplig undersökning; jag skall begagna mig av den nya psykologiska 

vetenskapens alla hjälpmedel, utnyttja suggestion, tankeläsning, själslig tortyr utan att för den 

skull avstå från beprövade metoder som inbrott, stöld, undansnillande av brev, lögn, förfalskade 

namnteckningar, allt. (s. 23).  

 

Det övergripande syftet med förundersökningen upprepas om och om igen: �Jag måste få 

visshet eller dö!� (s. 22), �Att vara bedragen äkta man! Vad gör det mig, bara jag vet om det!� 

(s. 23), �jag vill veta sanningen!� (s. 23). Berättar-Axels syfte är alltså att svart på vitt få 

bekräftat att hans misstankar mot Maria är �sanna�. Produktionen av denna slutgiltiga 

�sanning� sammanfaller med läsarens slutgiltiga dom. �Sanningen� produceras således på 

samma sätt som rättegångens domslut, en process som spänner över hela det fält som är 

litteraturens: från skrivandet av romanen, över läsakten för att till slut fastställas i läsarens 

tolkning. Den slutgiltiga �sanningen� ligger därmed utanför berättar-Axels horisont och hans 

strävan är därför fåfäng. Den kan snarare tolkas som en vädjan till läsaren att tolka hans 

version av �sanningen� (att Maria varit otrogen) som �sann�. Läsaren apostroferas också 

senare i romantexten med liknande uppmaningar och vädjanden: �Unge man, du som läser 

denna sannfärdiga bekännelse� (s. 185, min kurs.), och: �Äkta män, bedragna eller icke, tro 

mig, er varmt hängivne, uppriktige vän� (s. 200, min kurs.). 

Den öppna agendan visar således upp en rättegångssituation. Rättens olika 

funktioner och inbördes förhållande ger vid handen att det handlar om ett åtal och texten 

uttrycker åklagarens förundersökning. Detta intryck förstärks både av att texten apostroferar 

läsaren i egenskap av domare: �Sannerligen, herrar domare� (s. 259), och reflekterar över sin 
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egen bevisföring: �Det är inte några bevis som kan läggas fram för domaren, men det räcker 

för mig, som är väl förtrogen med hennes fasoner.� (s. 250).  

Men även om berättar-Axel vädjar till läsaren att döma �opartiskt� (s. 23) finns 

det ett flertal hinder för ett sådant domslut. Domaren får varken höra försvaret eller oberoende 

vittnen. Åklagaren är den enda som tillåts uttala sig och objektiviteten i hans förundersökning 

går starkt att ifrågasätta. Dels är åklagaren och målsäganden samma person vilket uppbådar en 

potentiell jävsituation. Dels föreligger det bakomliggande motiv som, även om berättar-Axel 

menar att hans förundersökning kommer att vara �vetenskaplig� (s. 23), reser starka tvivel 

rörande dess objektivitet. Marias dom beseglar nämligen också Axels öde; blir hon friad 

diagnostiseras han som galen: �Antingen döljer sig ett brott eller så är jag galen!� (s. 22). 

Dessutom avslöjar inledningen även ett mindre ädelt hämndmotiv: �jag vill veta sanningen! 

För att hämnas!� (s. 23). Därmed har berättar-Axel både ett starkt personligt motiv och syfte 

med en fällande dom.  

Läsaren har således att göra med en tendensiös rättegång. Åklagaren har visat 

sig ha starkt intresse av en fällande dom för att därigenom friskförklara sig själv och samtidigt 

ta hämnd. Men trots berättar-Axels högst personliga intresse av rättegångens utfall, samtidigt 

som det är han som presenterar dess enda underlag, kan han för den skull inte framställa åtalet 

hur som helst. Det som tryggar en något sånär �objektiv� förundersökning är den slutgiltiga 

trumf läsaren har på hand: domen. Om åklagarens plädering visar sig vara alltför ensidig, 

tendensiös, icke trovärdig eller rent av dåraktig har läsaren den suveräna makten att frikänna 

Maria och därmed diagnostisera Axel som vansinnig. Det ligger således också i berättar-Axels 

intresse att framställa förundersökningen som trovärdig.  

Det som jag beskrivit ovan är det som öppet presenteras för läsaren under 

inledningen och är vad jag kallat romanens öppna agenda. Men trots att berättar-Axel skriver 

den förundersökning som är det enda material som ligger till grund för läsarens dom, har 

många av dess uttolkare tagit fasta på en effekt av texten som inte verkar till hans fördel. 

Göran Rossholm beskriver fenomenet så här: �Axel-berättaren skildrar någonting (till 

exempel Maria) på ett visst sätt (till exempel som sjuk), men uppnår därmed i det närmaste 

motsatsen (att han själv framstår som sjuk).�4 Själv argumenterar Rossholm liksom 

Johannesson för att Strindberg antagligen var omedveten om denna ironiskt självavslöjande 

effekt.5 Och trots att Rossholm uttryckligen säger sig vilja frångå en biografisk läsning, frestas 

                                                
4 Göran Rossholm, �Axel och Axel. Strindbergs användning av perspektiv i En dåres försvarstal�, TijdSchrift 
voor Skandinavistiek 21 (2000), s. 200. 
5 Rossholm, �Axel och Axel�, s. 198. Johannesson, s. 100. 
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han att tolka detta fenomen som tecken på Strindbergs gryende vansinne.6 De flesta andra 

kommentatorer analyserar på ett liknande sätt textens ironiskt självavslöjande drag som ett 

uttryck för en omedvetet gestaltad kris. En populär vinkel hos feministiskt inriktade forskare 

har varit att förlägga denna kris i den manliga könsrollen. Maria Bergom-Larsson gör en 

sociologisk läsning och analyserar den manliga krisen utifrån den framväxande 

kvinnorörelsen runt sekelslutet. Hon läser romanen som en �patetisk inblick i det manliga 

medvetandets kris i en social och politisk situation som riktar ett avgörande slag mot mannens 

roll som skapelsens krona.� 7 Margaretha Fahlgren gör en liknande läsning som hon 

kompletterar med en psykoanalytisk tolkning. Romanen, menar hon, kan läsas som en 

självanalys där Axels gestaltar sina omedvetna driftsimpulser i sin representation av 

framförallt kvinnan, Maria. Men bilderna är främst olika aspekter av ett mansmedvetande i 

kris � en kris som triggats av det omgivande samhällets omförhandling av genuskontraktet.8 

Fahlgren snuddar således vid en kris i den estetiska representation vilket Olsson utvecklar. 

Olsson menar visserligen att det omedelbara sammanhanget i En dåres försvarstal är �kriget 

mot kvinnan�9 och att det naturligtvis inte är en slump att en roman om kvinnan också är en 

roman om estetisk representation. Med en retorisk fråga sätter han huvudet på spiken: �För 

om det tystade andra, som är en av den västerländska kulturens förutsättningar, plötsligt börjar 

tala, måste det inte påverka konsten i dess egenskap av konst?�10 Men krisen förläggs i 

Olssons läsning inte explicit till mansmedvetandet utan snarare till romanen som handling, det 

vill säga den estetiska representationen som sådan. På det sättet skulle romanen i Olssons 

läsning hypotetiskt sett kunna vara en medvetet gestaltat estetisk kris, för att belysa de 

problem som uppstår i konsten om �det tystade andra� börjar tala. Men vad är egentligen en 

medvetet gestaltad kris? Kan en kris vara medveten? Det plötsliga talet från �det tystade 

andra� stör i Olssons läsning den västerländska konstens produktionsvillkor och är därmed 

upphov till paradoxerna i En dåres försvarstal. Detta tal fungerar således som ett omedvetet 

begär som tränger in i den medvetna konstdiskursen och stör dess invanda skapelseprocess. 

Upphovet till krisen kan därmed, även i Olssons läsning, tolkas som omedveten.  

Min läsning kommer inte direkt gå i polemik mot dessa analyser som grundar 

sig på att paradoxerna och ironin i romanen vore en effekt av en omedvetet gestaltat kris. Jag 

menar snarare att krisanalysen är en effekt av en läsning som uppfattar romanen som ironisk, 
                                                
6 Rossholm, �Axel och Axel�, s. 198. 
7 Maria Bergom-Larsson, �En dåres försvarstal och mansmedvetandets kris�, Författarnas Litteraturhistoria II 
(Stockholm 1978), s. 84. 
8 Maria Fahlgren, Kvinnans ekvation (Stockholm 1994), s. 43-66. 
9 Olsson, Levande död, s. 159. 
10 Ibid., s. 161. 
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en läsning som inte är oproblematisk. För att illustrera problemet följer här en av romanens 

mest flagranta exempel på ironiskt självavslöjande:  

 
Då hon anklagar mig för impotens inför all världen för att ursäkta sitt brott, bjuder mig för övrigt 

blygseln, hedern, medlidandet att förtiga hennes kroppsliga lyte, ådraget under den första 

barnsängen och förvärrat av de tre följande och känt under den anatomiska beteckningen 

perinealbristning. Tror ni att en man som aldrig anförtror sina äktenskapliga hemligheter åt vem 

det vara må skulle komma på tanken att basunera ut sin makas defekter! (s. 211). 

 

Hur ska man förklara det ironiska i att berättar-Axel basunerar ut sin makas defekter i samma 

andetag som beskriver sig som för god för att sänka sig till sådana nedrigheter. Rossholm 

skriver att det kan finnas två möjliga förklaringar till ett sådant uttalande, antingen medvetet 

ironiskt eller omedvetet ironiskt, något han kallar stupidt.11 Både han och de övriga 

kommentatorerna väljer det senare, vilket de i sin tur förklarar med någon sorts kris: 

Strindbergs, mansmedvetandets eller den estetiska representationens. Min analys kommer 

också uppmärksamma krisen som en möjlig läsart, men inte som den enda. Jag kommer 

genom att förevisa en dold agenda förklara varför texten riskerar att uppfattas ironisk, men jag 

kommer samtidigt peka på möjligheten till en annan läsning. En läsning som ligger i linje med 

berättar-Axels intresse och som texten, på många plan, arbetar för att understödja.  

I följande avsnitt ska jag visa på förekomsten av en dold agenda som genom 

romanen löper vid sidan om den öppna agendan och som ständigt pockar på läsarens 

uppmärksamhet. Den dolda agendan är dock inte fullständigt dold, om den vore det skulle den 

helt undgå upptäckt och därmed vara totalt verkningslös. Den dolda agendan är snarare 

outtalad, och när den bryter fram i texten riskerar den att möta läsaren som något främmande, 

vilket i sin tur riskerar att ge upphov till en ironisk läsart.  

 

 

Den dolda agendan 

 

Berättar-Axel skriver som sagt: �jag vill veta sanningen! För att hämnas!� (s. 23). Uttrycket 

avslöjar i den öppna agendan en strävan hos berättar-Axel att fylla en kunskapslucka. Den 

misstanke han eftersträvar att få bekräftad som �sann� är, som sagt, att Maria varit otrogen. 

                                                
11 Rossholm, �Axel och Axel�, s. 196. 
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Men �sanningen� skapas genom en process som spänner över hela fältet, från produktion till 

reception av den litterära texten. Den fastställs först i och med läsarens slutliga omdöme, 

vilket ligger utanför berättar-Axels horisont. Hans strävan är därmed egentligen fåfäng och 

kan snarare tolkas som en vädjan till läsaren att döma till hans fördel. I fråga om kunskap och 

potentiell kunskap avslöjar alltså utsagan �jag vill veta sanningen!� (s. 23) två saker: dels att 

berättar-Axel inte är i besittning av �sanningen� och dels att romanens sanningsskapande 

struktur också förhindrar honom från att någonsin bli det. Men apropå denna kunskapslucka 

pekar Rossholm på en faktor som ställer dessa slutsatser på huvudet. Rossholm skriver, vilket 

jag tidigare nämnt, att tidpunkten för textens tillkomst, koncipieringsögonblicket, återvänder i 

slutet av romanen, som därmed är utformad som en loop i tiden.12 Medan romanens 

inledningen ger sken av ett unikt koncipieringsögonblick, existerar det närmare slutet av 

boken minst tre möjliga. Först återvänder texten till tidpunkten för avsnittet betitlat 

�Inledning�: �Det är nu jag blir sjuk, inbillar mig vara nära döden och beslutar skriva ner en 

redogörelse för allt som hänt.� (s. 255). Här fattas alltså �beslutet� att skriva romanen, men 

det står inget om att den också författas. Två sidor senare flyr Axel från sin familj till 

Frankrike för att där: �omgående ta itu med att skriva romanen om denna kvinna� (s. 257). 

Ytterligare två sidor senare återvänder han till familjen, den här gången från Schweiz: 

�Eftersom det är oundgängligen nödvändigt att jag lever i min familj för att kunna skriva, 

beslutar jag vända tillbaka och stanna där, tills romanen är färdig� (s. 259). Den springande 

punkten är att Maria, mellan Axels �insjuknande� och �flykt� till Frankrike, bekänner: �efter 

några inledande fraser och ändlösa krumbukter att hon blivit våldtagen en gång, bara en gång 

under Finlandsresan.� (s. 256). Hon har därmed enligt Axels sett att se det varit otrogen. 

�Axel har alltså redan från början�, skriver Rossholm, �känt till ett svar på den fråga som 

plågar honom under skrivandet.�13 Och, tillägger han, det finns ingenting som antyder denna 

kunskap före sidan tvåhundrafemtiosex.14 Berättar-Axel har alltså redan kunskap om det han i 

inledningen beskriver sig kunna gå i döden för att få veta! Det som samtidigt, enligt den 

öppna agendan, skulle rentvå honom från misstankarna om vansinne. Denna insikt står i bjärt 

kontrast till den öppna agendans uttalanden och den omedelbara frågan som genast anmäler 

sig lyder: Vad är syftet med att hålla denna kunskap dold?  

Om nu berättar-Axel redan vet att Maria varit otrogen ställer det hans uttalande: 

�jag vill veta sanningen! För att hämnas!� (s. 23) i en helt annan dager. Sanningslidelsen 

                                                
12 Ibid., s. 213f. 
13 Ibid., s. 215. 
14 Ibid., s. 215. 
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tolkade jag i den öppna agendan som en vädjan till läsaren att fastställa berättar-Axels version 

av �sanningen�: att Maria varit otrogen. Sanningslidelsen framfördes också som själva motorn 

i texten, motivet till dess existens: [�] jag måste absolut få veta sanningen! Och för den skull 

ämnar jag företa en grundlig, diskret, om ni så vill vetenskaplig undersökning....� (s. 23). I det 

läget skulle uttalandet �jag vill veta sanningen!� (s. 23) ha kunnat översatts till: �jag vill 

skriva en roman/förundersökning om mina misstankar kring Marias otrohet och vädjar till 

läsaren/domaren att bekräfta dem!�. Men om �sanningen� redan är uppenbarad för honom och 

hustruns otrohet redan bekräftad � av henne själv � kan meningen inte längre tolkas varken 

som en misstanke eller vädjan. Konsekvensen blir en rumphuggen översättning som endast 

lyder: �jag vill skriva en roman om Marias otrohet!� Hakas därefter den efterföljande 

meningen på, visar sig en dold agenda vars syfte med texten hamnar i blixtbelysning: �jag vill 

skriva en roman om Marias otrohet! För att hämnas!�. 

Berättar-Axels dolda syfte är således hämnden. Men vad är skillnaden mellan 

den öppna och den dolda agendans hämndmotiv? Berättar-Axels syfte med den öppna 

agendan var att förmå läsaren att bekräfta hans misstankar om Marias otrohet och därmed 

skapa den �sanning� han så ivrigt eftersträvade. För att åstadkomma det strukturerades texten 

som en process där rättegångens olika moment gav vid handen att det handlade om ett åtal 

och texten i sig uttryckte åklagarens/berättar-Axels förundersökning. Hämnden redovisades 

som en effekt av en fällande dom: �jag vill veta sanningen! För att hämnas!� (s. 23). Den 

öppna agendans projekt går därmed ut på att, som Robinson skriver, skapa en situation där 

rättvisa och hämnd blir två utbytbara begrepp.15 Ur rättegångssynpunkt sammanfaller också 

berättar-Axels hämnd med den fällande domens påföljd, det vill säga bestraffningen. Lagens 

påföljd skulle alltså samtidigt utgöra berättar-Axels hämnd, men båda dessa effekter låg 

utanför romanens perspektiv. Berättar-Axels perspektiv sträckte sig endast till 

förundersökningen. Romanens perspektiv sträckte sig förbi texten och upphörde först vid 

läsarens dom som fälldes efter läsakten. Domens effekt: bestraffningen och hämnden, var i 

den öppna agendan än så länge diffusa entiteter. Men det är precis där den dolda agendan tar 

vid. 

Vad som inte förtäljs i inledningen, och som därmed utgör den dolda agendan, 

är att berättar-Axel redan besitter den bekräftade �sanningen� som den öppna agendans hela 

rättegångsapparat är till för att skapa. I texten löper den dolda agendan jämsides med den 

öppna, men den är, i förhållande till den öppnas struktur, placerad efter dess domslut; där 

                                                
15 Michael Robinson, Strindberg and Autobiography (Norwich, 1986), s. 42. 
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bestraffning och hämnd tar vid. Romantextens karaktär är därmed dubbel; den fungerar 

simultant både som en förundersökning och, som Poul Houe formulerar det: �writing with a 

vengenance� 16 � en hämndskrift.  

Läsaren hade i den öppna agendan inte bara funktionen att döma, dess funktion 

var samtidigt att skapa rättegången som handling, vilket i sin tur möjliggjorde domen. 

Rättegången, förundersökningen, brottet, domen � allt låg latent i texten men behövde en 

läsare för att verka. Detta erkänner berättar-Axel när han vänder sig till läsaren för att 

uppmärksamma denne om sin speciella funktion: �Må den upplyste läsaren döma opartiskt i 

sista instans genom att läsa denna ärliga bok.� (s. 23). I den dolda agendan har läsaren en 

liknande funktion; det är genom läsakten som hämnden verkar. Läsakten är så att säga 

hämnden, på samma sätt som läsakten i den öppna agendan är rättegången. Skillnaden är att 

det i den dolda agendan sker bakom läsarens rygg, det är först i romanens slutrad läsaren 

uppmärksammas på vad den själv varit med och skapat: �Nu är historien slut, min Älskade. 

Jag har hämnats; vi är kvitt.� (s. 262). Denna plötsliga insikt och det faktum att det ställer hela 

den öppna agendan på huvudet, skapar en efterklang som fortsätter ljuda i de två rader av 

punkter som avslutar romanen. 

I en normal rättegång följer bestraffningen på den fällande domen. I En dåres 

försvarstal däremot startar bestraffningen samtidigt med förundersökningen. Romanen har 

därmed en öppen och en dold karaktär; förundersökning och hämndskrift, ett öppet och ett 

dolt motiv; att skapa en objektiv sanning, och utverka en subjektiv hämnd, ett öppet och ett 

dolt syfte; rättvisa och hämnd � men bara en text där allt ska trängas. Denna struktur innebär 

ett risktagande, eftersom när den dolda agendan plötsligt lyser fram i texten riskerar den att 

möta läsaren som något främmande. Dessa främmande, potentiellt självmotsägande och 

självavslöjande avsnitt riskerar i sin tur att uppfattas som ironiska eller rent av dåraktiga.  

Jag undrade tidigare vad berättar-Axels syfte var med att undanhålla läsaren sin 

kunskap angående Marias otrohet. Som jag ser det är det ett led i en genial plan vars mål är att 

slå två flugor i en smäll. Berättar-Axel vet redan att Maria har varit otrogen så hans sanna 

syfte kan bara vara ett: att hämnas. Han målar upp en rättvis prövning där han med en nobel 

gest avsäger sig den dömande funktionen samtidigt som han själv håller i förundersökningen. 

Men i sin självvalda position som åklagare ser han tillfället, griper det i flykten och kilar in 

sin hämnd mellan raderna i texten. Det ger honom ett ypperligt övertag, för hur det än går i 

                                                
16 Poul Houe, �Writing With a Vegeance: A Madman�s Defence � An �Otherness� Called Suspense�, i August 
Strindberg and the Other, red. Poul Houe, Sven Hakon Rossel, Göran Stockenström, (Amsterdam, New York, 
2002), s. 149. 
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rättegången; skyldig eller oskyldig, galen eller frisk, har han ändå säkrat sin hämnd. De två 

utgångarna är antingen vinst eller halv förlust. Vinst får han om läsaren i slutändan ger honom 

rätt, fäller Maria och därmed rättfärdigar straffet; hämnden. Om läsaren däremot frikänner har 

han ändå säkrat hämnden: den läsande allmänheten vet numera att Maria har 

perinealbristningar! Dessutom har han lagat det så att han mjukt faller tillbaka på sin påstådda 

sinnessjukdom: �Antingen döljer sig ett brott eller så är jag galen!� (s. 22). Vansinne kan i en 

samhällelig diskurs vara både positivt och negativt laddad, skriver Olsson. En sinnessjuk 

löper uppenbart risken att bli omyndigförklarad och förlora rätten till det offentliga talet, i 

vilken litteraturen ingår. Men för en konstnär, som den fiktive berättar-Axel, kan det samtidigt 

vara en accepterad, om inte genial, konstnärlig identitet.17 Dessutom ger dårskapsmasken 

berättar-Axel ansvarsfrihet vilket Bergom-Larsson tar fasta på. Hon jämför honom med 

Hamlet som bakom sin dåraktiga mask kunde avsäga sig ansvaret för de obehagliga sanningar 

han yttrade.18 

Jag återvänder med nya ögon till det avsnitt som vållade Rossholm en sådan 

huvudbry: 

 
Då hon anklagar mig för impotens inför all världen för att ursäkta sitt brott, bjuder mig för övrigt 

blygseln, hedern, medlidandet att förtiga hennes kroppsliga lyte, ådraget under den första 

barnsängen och förvärrat av de tre följande och känt under den anatomiska beteckningen 

perinealbristning. Tror ni att en man som aldrig anförtror sina äktenskapliga hemligheter åt vem 

det vara må skulle komma på tanken att basunera ut sin makas defekter! (s. 211). 

 

Rossholm och de övriga kommentatorerna tolkar detta avsnitt ironiskt, vilket de i sin tur ser 

som ett uttryck för en kris av blandat slag. Själv tolkar jag det som ett av romanens mest 

flagranta exempel på hur den öppna och den dolda agendan riskerar att disharmoniera. 

Egentligen har de båda agendorna ett gemensamt motiv med texten, vilket är att misskreditera 

Maria inför läsaren. Den öppna i syfte att fälla Maria i rättegången och den dolda i syfte att 

hämnas. Den öppna agendan använder rationell retorik i syfte att övertyga läsaren om Marias 

skuld. Det aktuella exemplet används som ett led i åklagarens, berättar-Axels, argumentation 

mot den misstänkte brottslingen Maria. Syftet är att misstänkliggöra Maria och samtidigt 

stärka målsäganden, protagonist-Axel. För uppnå ett sådant resultat ställer åklagaren den 

ohederliga hustrun i kontrast till den hederliga maken: hon har spridit gemena rykten �inför 
                                                
17 Ulf Olsson, �Going Crazy: Strindberg and the Construction of Literary Madness�, i August Strindberg and the 
Other, red. Poul Houe, Sven Hakon Rossel, Göran Stockenström, (Amsterdam, New York, 2002), s. 119. Se 
vidare: Ulf Olsson, Jag blir galen (Eslöv, 2002). 
18 Bergom-Larsson, s. 88. 
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all världen� om makens impotents, samtidigt som det vore väsensfrämmande för maken att på 

liknande sätt �basunera ut sin makas defekter�. Skulle den öppna agendan vara förhärskande i 

romanen skulle argumentationen stannat här och överlåtit domen till läsaren. Bestraffning och 

hämnd skulle förblivit diffusa enheter och fallit utanför romanens projekt.  

Det som emellertid riskerar att skapa disharmoni i texten är den dolda agendan 

som jämsides med den öppna agendan ständigt påbjuder momentan hämnd. I den dolda 

agendan är Maria redan dömd och den är ett uttryck för berättar-Axels drift att ge igen, att 

hämnas de kränkningar han, i romantextens nu, anser sig bli utsatt för. Den dolda agendan 

uttrycker därmed berättar-Axels ögonblickliga hämnd till skillnad från den öppna agendans 

rationella argumentering inför en dömande läsare. Den kan inte som den öppna agendan 

använda romanen som sitt underlag för att sedan låta avgörandet ske bortom dess horisont. 

Marias kränkningar, som ger upphov till berättar-Axels affekt, sker i stunden och den dolda 

agendan påbjuder hämnd i dess direkta anslutning. Efter romanen har papperna tagit slut och 

det är omöjligt för berättar-Axel att skapa sin hämnd i blotta luften. Hämnden måste därför 

ske i romanen, i texten, i stunden, vilket berättar-Axel också är medveten om när han i 

romanens slutrad använder imperfekt i sitt erkännande av romanens dolda syfte: �Jag har 

hämnats; vi är kvitt.� (s. 262). I det aktuella blockcitatet ovan skaffar sig således berättar-Axel 

ögonblicklig hämnd genom att ge igen med samma mynt: han basunerar ut �inför all världen� 

att hustrun drabbats av så kallade �perinealbristningar�, det vill säga förlossningsbristningar i 

mjukdelarna mellan slidöppningen och ändtarmsöppningen.  

Det som de citerade kommentatorerna anser skapar en ironisk effekt är att Axel 

(denna läsning väljer att betrakta Axel som hel och inte splittrad i berättare och protagonist, 

vilket i ett avseende också är riktigt), i samma andetag som han beskriver Marias intima 

kroppsliga skador, säger sig vara för god för att �basunera ut sin makas defekter�. Men ironin 

existerar dock inte implicit i texten, utan är ett resultat av en tolkningsprocess. Tzvetan 

Todorov menar att vi, för att kunna förklara hur en tolkningsprocess sätts igång, måste utgå 

från att produktionen och receptionen av diskurser följer en mycket allmän princip om 

tillbörlighet: �Detta innebär att när en diskurs vid första anblicken inte följer denna princip är 

den spontana reaktionen hos mottagaren att genom någon slags manipulation försöka få denna 

diskurs att avslöja sin tillbörlighet.� 19 Det som uppfattas otillbörliga i satsen är kortfattat att 

Axel säger sig inte göra a, samtidigt som han gör a. För att avslöja satsens tillbörlighet blir 

kommentatorerna därmed tvungna till en sorts manipulation, en tolkningsprocess, som 

                                                
19 Tzvetan Todorov, Symbolik och tolkning (Stockholm/Stehag, 1989), s. 30. 
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resulterar i den ironiska tolkningen. Ironin tolkas i sin tur som omedveten och därmed som ett 

uttryck för ett kristillstånd, som de i sina individuella analyser konstruerar olika 

förklaringsmodeller till. En sådan läsning är fullt möjlig och kan mycket väl vara adekvat. 

Men den startar samtidigt en katastrofal dominoeffekt ur berättar-Axels perspektiv. Om 

läsaren uppfattar hans text som en gestaltning av ett kristillstånd, ligger det nära tillhands att 

diagnostisera honom som en �dåre�. Rättegången riskerar i sådana fall att förloras efter dess 

egen logik: �Antingen döljer sig ett brott eller så är jag galen!� (s. 22), vilket likväl kan 

vändas till: �Antingen är jag galen eller så döljer sig ett brott!�. Målet går därmed förlorat, 

Maria blir frikänd, Axel diagnostiserad galen och samtidigt offentligt skyldig till att ha 

bestraffat en oskyldig kvinna.  

Jag menar dock att det finns en annan läsning som inte bara är möjlig utan som 

texten också uppmanar till. En sådan läsning leder till den mest lyckade utgången för berättar-

Axel: Maria fälls, bestraffningen rättfärdigas och han själv blir friskförklarad. En sådan 

läsning kräver å andra sidan att läsaren inte uppfattar något otillbörligt i det yttrade, vilket 

försvåras av den dolda agendans insprängande mitt i åklagarens plädering. Men det är, trots 

det, möjligt att läsa den citerade passagen utan att uppfatta något otillbörligt. En sådan 

välvillig, och för berättar-Axel, ideal läsare ser rättegångssituationen utifrån domarpodiet: den 

misstänkta Maria och målsäganden, protagonist-Axel, sitter stumma på varsin bänk och mitt i 

salen står åklagaren och för ordet. Åklagaren börjar med att chimärt vrida tillbaka tiden till 

den aktuella situationen då han och målsäganden var samma person vilket gör att han kan 

använda sig av jagform. Maria sprider rykten om hans impotens för att ursäkta sina egna 

snedsteg, men själv bjuder honom �blygseln, hedern, medlidandet� att förtiga hennes 

�kroppsliga lyte�. Han är därmed en hedersman, som trots hennes påhopp, står upp för sina 

ideal. Strax därpå, efter �kroppsliga lyte�, med endast ett kommatecken som markör, befinner 

vi oss åter i rättegångssalen och åklagaren fortsätter meningen: �ådraget under den första 

barnsängen och förvärrat av de tre följande och känt under den anatomiska beteckningen 

perinealbristning.� Den välvillige läsaren uppfattar åklagarens ord som en saklig, korrekt 

anatomisk beskrivning av den kroppsliga defekt målsäganden hypotetiskt sett hade kunnat 

anföra i den omtalade situationen. I en välvillig läsning är denna gest snarare än otillbörlig, 

tvärtom högst tillbörlig då det förstärker åklagarens argument att målsäganden, trots både 

motiv och konkret exempel, ändå valde att förtiga sin hustrus defekt. Som avslutning vänder 

sig åklagaren direkt till läsaren/domaren med en retorisk fråga, samtidigt som han med hela 

handen pekar på målsäganden: �Tror ni att en man som aldrig anförtror sina äktenskapliga 
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hemligheter åt vem det vara må skulle komma på tanken att basunera ut sin makas defekter!� 

Korrekt, sakligt och fullkomligt tillbörligt.  

Det är en sådan läsning jag vill mena texten uppmanar till, men möjligtvis, 

empiriskt sett, misslyckas med att åstadkomma. Men sådana spekulationer kommer jag lämna 

därhän. Min analys inskränker sig till att visa på, inte avgöra effekten av, det sätt texten 

arbetar för att skapa sig sin välvilliga läsare.  

Snubbeltrådarna är dock många för denna läsare. Inom texten har berättar-Axel 

själv spänt upp en: den dolda agendan. När den plötsligt visar upp sitt ansikte krävs det 

ganska mycket välvilja från den verklige läsarens sida för att inte uppfatta texten som 

otillbörlig och därmed fälla den första dominobrickan i den serie som obönhörligt leder ner i 

avgrunden för berättar-Axel. Det största hotet mot berättar-Axel är därmed läsaren själv, 

läsaren i egenskap av ett suveränt subjekt med en fristående tolkande blick. Ett sådan blick 

riskerar att stjälpa hela berättar-Axels projekt över ända och det ligger således i både hans och 

textens intresse att kringskära dess perspektiv.  

 

 

Den biografiska knuten 

 

Innan jag kommer in på textens strategier för att kringskära läsarens perspektiv, i syfte att 

skapa en läsare som får berättar-Axels dubbelbottnade projekt att gå i lås, ska jag beröra 

textens förhållande till extratextuella faktorer.20 Jag anknyter därmed till en sliten diskussion 

inom Strindbergsforskningen som försöker utröna de litterära verkens förhållande till 

biografiska fakta ur Strindbergs liv. Det är något motvilligt jag ger mig in i denna snårskog, 

men faktum är att den är omöjlig att undkomma. En dåres försvarstal förhåller sig, på ett 

aktivt sätt, till en verklighet som ligger utanför den själv men som samtidigt utövar stor 

påverkan och begränsar dess tematiska handlingsutrymme. Den extratextuella verkligheten 

inskränker dess handlingsfrihet, dess frihet att säga vad den vill, och sätter således ännu en 

käpp i hjulet på den maskin som berättar-Axel konstruerar för att producera en välvillig 

läsare. Denna inskränkning är vad jag kallar den biografiska knuten. 

 Många kommentatorer, liksom Olof Lagercrantz, har tolkat skapandet av den 

fiktiva �hjälten� Axel i En dåres försvarstal, som ett försök av Strindberg att distansera sig 

och upprätta ett försvar mot den biografiska läsning han var medveten om att romanen skulle 
                                                
20 Ibid., s. 73. 



 15

utsättas för.21 Så här i efterhand kan man konstatera att Strindberg hade fog för sina farhågor. 

De första recensionerna av En dåres försvarstal i Sverige var utomordentligt kritiska, till stor 

del på grund av vad man ansåg vara romanens hänsynslösa utlämnande av intimt privata 

detaljer ur äktenskapet mellan Strindbergs och Siri von Essen. Man läste helt enkelt Axel som 

synonym med Strindberg och Maria som synonym med Siri von Essen.22 Den biografiska 

läsningen blev sedermera paradigmatisk och i litteraturhistorieskrivningen placerades verket 

in bland Strindbergs självbiografiska alster, jämsides: Tjänstekvinnas son, Inferno, Legender 

och Ensam.23 Lagercrantz var en av de första som, till viss del, frångick den biografiska 

läsningen av Strindbergs verk, men när det kommer till En dåres försvarstal väljer han en 

mellanväg: �ömsom roman, ömsom sannfärdig redogörelse�24 är hans omdöme. Jag tänker i 

min uppsats inte spekulera i vilken mån romanen speglar verkliga förhållanden, men det är 

likväl uppenbart att personer, händelser och platser som existerar i romanen i mycket stor 

utsträckning har sin motsvarighet i biografiska fakta ur Strindbergs liv. Detta har ur mitt 

perspektiv att göra med hämndens riktning och inre logik.  

Den detaljerade överrensstämmelsen med faktiska händelser och platser lyser 

också igenom i ett märkligt undantag bland de fingerade personnamnen. En av Marias 

väninnor, som omväxlande kallats: �väninnan� (s. 240), �den kvinnliga rivalen� (s. 240) eller 

�den danske tribaden� (s. 260), benämns plötsligt på ett ställe vid sitt riktiga namn: �fröken 

David� (s. 260) � den verkliga Siri von Essens danska väninna Marie David.25 Å andra sidan, 

om man jämför texten med brevmaterialet från den aktuella tiden, står klart att Strindberg 

även förvrängt, framförallt Marias porträtt, så att det i jämförelse med Siri von Essen snarare 

formar en nidbild.26 Kan då romanen läsas som en självbiografi? I det avseendet har Olsson 

sammanfattat det bäst: �Nej, En dåres försvarstal kan inte läsas som en självbiografi, men 

dess skandalösa kraft beror också på hur texten suggererar och parasiterar på en historia 

utanför den själv: äktenskapsdramat mellan August Strindberg och Siri von Essen.�27  

 Men även om En dåres försvarstal inte är en självbiografi i strikt bemärkelse så 

förhåller den sig till extratextuella faktorer vilket begränsar dess tematiska handlingsutrymme. 

Forskningen är ense om att karaktären Maria, ytligt sett, har stora likheter med verklighetens 

Siri von Essen, och det är således även uppenbart att hämndens adressat inte bara är den 
                                                
21 Olof Lagercrantz, August Strindberg (Stockholm, 1979), s. 220. 
22 Göran Rossholm, �Kommentarer�, ur August Strindberg, En dåres försvarstal, Samlade Verk XXV 
(Stockholm, 1999), s. 565ff. 
23 Ulf Olsson, Jag blir galen (Eslöv, 2002), s. 180. 
24 Lagercrantz, 220. 
25 Rossholm, �Axel och Axel�, s. 196. 
26 Rossholm, �Kommentarer�, s. 533. 
27 Olsson, Levande död, s. 161f. 
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fiktiva Maria, utan också verklighetens Siri von Essen28: �Gud (?) hvad jag tvålar till henne 

nu!� som Strindberg själv uttrycker det i ett brev till Axel Lundegård den 6 december 1887.29 

Då hämnden även riktas till den biografiska Siri von Essen är romanen, på grund av 

hämndens inre logik, tvungen att ligga nära faktaunderlaget för att denne ska kunna identifiera 

sig och känna sig träffad. Man kan, som Robinson gör, läsa romanen som Strindbergs försök 

att i förebyggande syfte skriva, vad han anser vara, den �sanna� historien om sitt äktenskap, i 

försvar mot möjligheten av andras, framförallt hustruns, �falska� versioner.30 En sådan 

läsning står i relation till berättar-Axels uttalade syfte med romanen: �Det rättmätiga behovet 

att tvätta mitt lik innan det stoppas ner i kistan.� (s. 11).  

Det som dock begränsar textens handlingsutrymme är hämndens syfte att borra 

sig ut ur fiktionen och in i hjärtat på verklighetens Siri von Essen, och texten är därmed dömd 

att vara fjättrad till, och �parasitera� som Olsson uttrycker det, på en verklig historia. Dess 

tematik blir därmed begränsad, Strindberg kan inte fritt dikta ihop vilka nedrigheter som helst, 

för om hämnden ska vara effektiv måste den träffa i solar plexus på en faktisk kropp, med en 

faktisk historia, under faktiska omständigheter. Det är ingen slump att berättar-Axel väljer att 

avslöja just Marias perinealbristningar i den tidigare citerade passagen. Det ligger i den dolda 

agendans intresse att Siri von Essen i verkligheten var drabbad av dessa bristningar. 

Men hämnden har uppenbarligen också en vidare, allmän adressat som 

Rossholm uppmärksammar och betecknar som ett typiskt drag i romanens argumentation mot 

Maria:31  

 
Då grips jag av ett outsägligt medlidande, och anande vilken framtid som väntar denna perversa 

kvinna, svär jag att återupprätta henne, stödja henne och att med uppbjudande av mina yttersta 

krafter rädda henne från ett ödesdigert fall. 

Svartsjuk! Detta gemena kvinnoord, uppfunnet för att vilseleda en man som är 

bedragen eller nära att bli det! Hon är honom otrogen, och vid första antydan om missnöje från 

mannens sida bländar hon honom med det ordet: svartsjuk. Svartsjuk man, bedragen man. (s. 

149). 

 

Symtomatisk är att det från exemplet Maria sker en tyngdpunktsförskjutning till kvinnor i 

allmänhet, som i citatet börjar med utropet �Svartsjuk!�. Vid sidan av att fungera som en illa 

                                                
28 Rossholm, �Kommentarer�, s. 533. 
29 Ibid., s. 548. 
30 Robinson, s. 70. 
31 Rossholm, �Axel och Axel�, s. 209f. 
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förklädd Siri von Essen, fungerar därmed Maria även som ett typexempel för kvinnan i 

allmänhet. Denna riktning av hämnden når sitt crescendo i författarens slutyrkande:  

 
Och jag vill anbefalla lagstiftarna att noga besinna konsekvenserna av att ge medborgerliga 

rättigheter åt halvapor, lägre stående varelser, sjuka barn, sjuka och galna tretton gånger om året 

vid tiden för menstruationen, fullkomligt galna under grossessen, och oansvariga under resten av 

livet, omedvetna brottslingar, kriminella av instinkt, elaka djur utan att veta om det! (s. 602).  

 

Men det är inte bara rösträttsrörelsen som Strindberg har i siktet, det är i vidare bemärkelse 

�de emanciperade kvinnorna� som han anar sammansvärjer sig i syfte: �Att avsätta mannen, 

ersätta honom med kvinnan genom att återgå till matriarkatet.� Dessa kvinnor begär således: 

�frigörelse till priset av mannens förslavande!� (s. 225). Ett pris Strindberg uppenbarligen inte 

är villig att betala utan strid.  

Texten har alltså ett intresse av att, genom karaktären Maria, �tvåla till� både 

verklighetens Siri von Essen och verklighetens framväxande kvinnorörelse runt sekelskiftet. 

Dessa extratextuella faktorer bidrar till en ambivalens mellan fakta och fiktion, då hämndens 

inre logik påbjuder både tillspetsade nidbilder och en närhet till faktaunderlaget för att träffa 

dess adressater. Effekten av detta, menar jag, märks i romanens tendens att göra en höna av en 

fjäder; på dess långa kedjor av indicier och överdrivna reaktioner på tillsynes obetydliga 

händelser. Detta medför att Axel riskerar att framstå som paranoid svartsjuk, istället för 

verkligt bedragen. Ett exempel hämtar jag ur romanens fjärde del, då protagonist-Axel 

misstänker att alla i hans omgivning känner till hustruns otrohet och i hemlighet skrattar åt 

honom bakom hans rygg. Typiskt nog presenteras inga sakargument för denna misstanke, 

inga hållfasta bevis, utan endast vaga indicier, som när han får syn på ett porträtt av honom 

målat av en nära vän: �Porträttet av mig försågs med ett horn, försåtligt format av en slinga av 

håret i pannan. [�] Därav drog jag slutsatsen att min hustrus otrohet var något alla kände till, 

alla utom jag.� (s. 230). Då sakargument saknas riskerar han också att hamna i cirkelargument 

liksom i det tidigare resonemanget ovan, där hans svartsjuka användes som bevis för att han 

antingen var, eller nära att bli, bedragen: �Svartsjuk man, bedragen man.� (s. 149). Eller som 

när han ska �bevisa� att han inte lider av förföljelsemani, utan i själva verket är förföljd av 

människor som vill spärra in honom på sinnessjukhus: �Mani, varför det? Jag är förföljd, 

alltså är det fullkomligt logiskt att tro sig vara förföljd!� (s. 222). Textens två snubbeltrådar är 

således både den dolda agendans momentana hämnd och biografiska knut som båda riskerar 
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att fälla en potentiellt välvillig läsaren och bidra till en motvillig läsare som diagnostiserar 

Axel som paranoid och galen.  

 

 

Konsten att svälja sin läsare 

 

I En dåres försvarstal ger sig berättar-Axel i kast med att gestalta sin samvaro med Maria 

under de senaste tio åren. Han har två syften med sin text, ett outtalat och ett uttalat: den ska 

både hämnas genom att sprida ofördelaktiga bilder av Maria till en läsande allmänhet, och 

samtidigt rättfärdiga sin hämnd genom att skapa underlag till en fällande dom mot Maria i en 

rättegångsliknande process där läsaren håller i domarklubban. På så vis förhåller sig texten 

explicit till två av läsningens effekter: läsakten och tolkningen. Genom läsakten verkar både 

hämnden och rättegången: ofördelaktiga bilder av Maria sprids till en läsande allmänhet och 

läsaren tar samtidigt del av den förundersökning som optimalt ska leda till en fällande dom. 

Den fällande domen utverkas om läsaren tolkar förundersökningen som adekvat och tillbörlig. 

En sådan tolkning hotas dock av den dolda agendan och dess två produkter: den momentana 

hämnden samt den biografiska knuten. Den momentana hämnden riskerar att skapa en 

självironisk effekt genom dess brott med den öppna agendans rationella 

argumentationsretorik. Den biografiska knuten innebär att romanens tematik, på grund av 

hämndens inre logik, är tvungen att ligga nära verkligheten vilket riskerar att urvattna den 

öppna agendans argumentation, skapa cirkelresonemang och bidra till ett dåraktigt intryck. I 

sin helhet riskerar den dolda agendan att möta läsaren som något främmande, och berättar-

Axels yttranden riskerar i värsta fall att uppfattas som otillbörliga, omedvetet självavslöjande 

och paranoida. Denna risk är överhängande och berättar-Axels beroende av läsaren är därmed 

dubbelbottnad: både nödvändigt för att han ska kunna utverka och rättfärdiga sin hämnd, men 

samtidigt potentiellt fatal då läsaren riskerar att uppfatta honom som en �dåre�. Berättar-Axel 

är således i behov av en välvillig läsare för att genomföra sitt projekt. En läsare som trots den 

momentana hämnden och den biografiska knuten inte finner texten otillbörlig och igångsätter 

en tolkningsprocess. En läsare som därmed har så pass stort förtroende för texten att den 

tvärtom uppfattar det otillbörligt att dess utsagor vore annat än legitima. Den läsare som 

däremot hotar berättar-Axels projekt är den motvilliga läsaren. Denna möter tvärtom textens 

potentiella disharmoni som något främmande, något otillbörligt och tolkar således utsagan 

som dåraktig.  
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Det ligger som sagt i berättar-Axels intresse att hans text blir läst av en välvillig 

läsare. För att vara en välvillig läsare är dock, vill jag mena, den verklige läsaren tvungen att 

se romanens skeenden utifrån protagonist-Axels perspektiv, och tolka dem genom att lita på 

och underordna sig berättar-Axels förmanande röst. Ur det perspektivet kan man analysera 

romanens struktur och tematik som ett uttryck för olika strategier att skapa en situation som 

möjliggör en sådan läsning. Först ska jag börja med att titta närmare på berättar-Axels 

explicita apostroferingar till läsaren.  

Romanens första läsartilltal lyder: �Må den upplyste läsaren döma opartiskt i 

sista instans genom att läsa denna ärliga bok.� (s. 23). Här tilldelas inte bara vilken läsare som 

helst den dömande funktionen, utan mer specifikt �den upplyste läsaren�. Den läsare berättar-

Axel fordrar är således en läsare förankrad i en förnuftsstyrd västerländsk idétradition. Och i 

utbyte lovar berättar-Axel att presentera en �ärlig�, och, som han skriver, �vetenskaplig� (s. 

23), bok. I relation till detta står den öppna agendan som på samma sätt bygger upp en 

�förnuftig� rättegångsapparat och använder sig av empirisk bevisföring. Liksom en 

vetenskapsman presenterar berättar-Axel från början en hypotes: �Utan ringaste tvivel var jag 

den bedragna!� (s. 21) men överlåter sedan till läsaren att ta ställning till om det empiriska 

materialet (romanen) håller för en granskning. Som kontrast till denna förnuftsstyrda och 

vetenskapliga hållning står den dolda agendan som jag visat till sin natur snarare uttrycker 

momentan aversion och samtidigt, genom den biografiska knuten, riskerar att uppfattas som 

paranoid. När den visar sig i texten riskerar den att stjälpa den öppna agendans rationella 

argumentation om inte läsaren utför en välvillig läsning, litar på textens utsagor och håller sig 

strikt till den öppna agendans logik. Därmed kan man tolka berättar-Axels betonande av 

förnuft och ärlighet som ett sätt att presumtivt minska risken för att läsaren uppfattar den 

dolda agendan som otillbörlig, och således tvärtom tolkar hans utsagor som legitima och delar 

i en rationell bevisföring.  

Ulrike Peters Nichols skriver att berättar-Axel, med sina återkommande 

läsartilltal, �verkligen aktivt försöker styra läsarens uppfattning.�32 Genom sina 

apostroferingar skapar berättar-Axel, som hon skriver, en implicit läsare och �varje ny 

(verklig) läsare förmodas inta den implicite läsarens position.�33 I det här fallet betyder det att 

varje ny verklig läsare förmodas inta en upplyst, opartisk hållning och betrakta texten som en 

ärlig och �vetenskaplig undersökning� (s. 23). Denna förmodan, som Nichols uttrycker det, 

                                                
32 Ulrike Peter Nichols, �Den manliga sfinxens lidanden�, red. Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport, Det 
gäckande könet (Stockholm/Stehag, 2006) s. 212. 
33 Ibid., s. 213. 
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fungerar snarare aktivt, som en uppmaning, och visar sig i flera samverkande textuella 

komponenter, som läsartilltal, struktur och tematik, i syfte att skapa en välvillig läsare. Och 

den läsare som hörsammar denna uppmaning är vad jag kallar den välvilliga läsaren. 

Berättar-Axels läsartilltal utformar den implicite läsare Nichols beskriver och 

fungerar som en sorts läsanvisningar i syfte att skapa en välvillig läsare utav den verkliga 

läsaren. I de fortsatta läsartilltalen visar det sig samtidigt att den implicite läsarens perspektiv 

sammanfaller med protagonist-Axels och dennes aktuella situation vid tidpunkten för 

yttrandena: �Äkta män� (s. 200) används när protagonist-Axel har gift sig med Maria, �herrar 

hanrejer� (s. 256) när han känner sig övertygad om att Maria bedrar honom och � herrar 

domare� (s. 259) efter det att Maria avslöjat sin �otrohet� under finlandsresan och han själv 

fällt domen med orden: �Därmed är min analys bekräftad!� (s. 256). Den verklige läsaren 

uppmanas läsa de aktuella avsnitten genom de identitetsfilter som läsartilltalen skapar: äkta 

man, bedragen man, domare. Dessa tilltal uppmanar samtidigt inte bara till en strukturell 

identifiering med protagonist-Axel, utan också en emotionell identifiering med Axel som 

helhet: �Unge man, du som läser denna sannfärdiga bekännelse, du har lidit när du på två 

minuter ögnat igenom denna historia om en hund, skänk då mig ditt djupaste medlidande, i 

och med att du multiplicerar med trehundrasextiofem dygn på vartdera tjugofyra timmar, och 

beundra mig som ännu är i livet.� (s. 185). Historien om hunden handlar om Marias King 

Charles-spaniel som protagonist-Axel avskyr och anser Maria värdera och älska mer än 

honom själv (s. 180ff.). Läsartilltalen sker genom berättar-Axels förmanande röst och den 

verklige läsaren uppmanas alltså inte bara att lida med protagonist-Axel i romantidens nu, 

utan också känna medlidande för berättar-Axel själv som, trots att han blivit utsatt för Maria, 

dygnet runt i tio års tid överlevt för att kunna återberätta episoden. Som en konsekvens av 

lidandet och medlidandet förväntas den verklige läsaren således även känna aversion 

gentemot Maria. Romanens ideala läsare förhåller sig välvillig och anammar berättar-Axels 

läsaranvisningar. Den läser romanen utifrån protagonist-Axels perspektiv samtidigt som den 

förväntas emotionellt identifiera sig med den både protagonist- och berättar-Axel under 

inflytande berättar-Axels förmanande röst.  

Även det första läsartilltalet: �Må den upplyste läsaren döma opartiskt i sista 

instans genom att läsa denna ärliga bok.� (s. 23), kan med facit i hand läsas som en 

uppmaning till läsaren att inta protagonist-Axels perspektiv i romanen. Som jag visat är Maria 

egentligen redan dömd och romanen i sig ett uttryck för domens påföljd: bestraffningen. Den 

som dömt henne är berättar-Axel och domens påföljd är således tillika dennes hämnd. 

Läsarens verkliga funktion är därmed egentligen inte att döma, utan snarare att få hämnden att 
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verka och i slutändan förhoppningsvis rättfärdiga den dom och bestraffning som då redan 

utverkats. Detta är berättar-Axels dolda agenda som läsaren hålls ovetande om, vilket är 

nödvändigt eftersom läsaren annars skulle ha svårt att acceptera att han/hon, genom sin läsakt, 

skulle få berättar-Axels bestraffning att verka innan han/hon fått tillfälle att ta ställning till 

Marias eventuella brottslighet. Denna kunskapslucka kan jämföras med protagonist-Axels 

som, i likhet med läsaren, även han är oinvigd i den dolda agendan, vilket hans handlingar, i 

en svunnen tid, bidrar till att skapa. Protagonist-Axel är i förhållande till berättar-Axel naiv 

och ovetande om vart dessa handlingar kommer leda, han går blint i berättar-Axels fotspår 

och upprepar således alla hans misstag. Han är dessutom ovetande om hur berättar-Axel som 

en gudomlig röst kommenterar varje steg han tar i syfte att både hämnas och rättfärdiga sin 

hämnd inför läsaren. På så sätt kan man läsa: �Må den upplyste läsaren döma opartiskt i sista 

instans genom att läsa denna ärliga bok.� (s. 23), som en uppmaning till läsaren att gå in i 

romanen med samma naiva perspektiv som protagonist-Axel och därmed bli utsatt för Maria, 

vars handlingar berättar-Axel både direkt och indirekt uppmanar till att tolkas som 

kränkningar. Detta i syfte att förmå läsaren att i slutändan, när protagonist och berättare 

smälter samman, identifiera sig fullt ut med den sammansatta Axel och därigenom instämma i 

den dom berättar-Axel redan fällt.  

Per Stounbjerg menar att En dåres försvarstal bör läsas i relation till 1800-talets 

bildningsroman, som gick ut på att gestalta det dialektiska formandet av en karaktär i 

interaktion med andra.34 Men romanen gestaltar inte bara protagonist-Axels karaktärsdanande, 

utan försöker även inkorporera läsaren i denna utveckling, tills de båda smälter samman i den 

sammansatta Axel. Till sin hjälp använder sig berättar-Axel bland annat av läsartilltal som 

utgör en sorts läsanvisningar för den verklige läsaren, för att därigenom integrera läsaren i 

utvecklingsprojektet. Bildningsromanen var, som Stounbjerg formulerar det, driven av en 

dröm om absolut assimilation av den andre utan att några rester återstod.35 Berättar-Axels 

dröm i En dåres försvarstal är att den absoluta assimilationen av protagonist-Axel ska gå 

hand i hand med en absolut assimilation av läsaren. Den mest välvillige läsaren sammanfaller 

således med den assimilerade läsaren, läsaren som i slutändan inte går att urskilja från den 

sammansatta Axel, när romanens råttfälla i sista meningen slår ihop: �Jag har hämnats; vi är 

kvitt.� (s. 262). Här förenas romanens öppna och dolda agenda i en smäll som lämnar ett eko 

efter i sig i form av de två efterföljande raderna av punkter. Samtidigt har protagonist-Axel 

                                                
34 Per Stounbjerg, �To eat or be eaten � that is the question�, Edited by Poul Houe, Sven Hakon Rossel, Göran 
Stockenström, August Strindberg and the Other (Amsterdam, New York, 2002), s. 135f. 
35 Ibid., s. 136. 
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förenats med berättar-Axel, och förhoppningsvis därigenom förenats med läsaren, vilka 

därmed unisont fäller Maria i domstolen i samma ögonblick som bestraffningen/hämnden som 

i ett trollslag redan utförts. Det är därmed riktigt att romanens projekt går ut på att, som 

Robinson skriver, förena begreppen hämnd och rättvisa.36 Men det sker med den assimilerade 

läsaren som premiss. 

 

 

Sanningssägaren 

 

Den som hotar läsarens totala assimileringen är den motvilliga läsaren som riskeras att skapas 

av berättar-Axels egen dolda agenda och dess effekter: den momentana hämnden och den 

biografiska knuten. Som motmedel har jag nämnt den implicita läsaren men jag ska nu visa 

prov på fler, både strukturella och tematiska, strategier. För det första ska jag uppmärksamma 

det faktum att En dåres försvarstal är försett med inte mindre än två förord. Olsson menar att 

dessa paratextuella trösklar, strukturellt sett, fungerar som en sorts förskansningar kring 

texten, vilket jag anser, både tematiskt och strukturellt, syftar till att legitimera dess utsaga.37 

Dessutom underbygger de en alldeles särskild utsagoposition vars syfte är att garantera 

textens �sanning�. 

 Det första förordet är betitlat �Författarens Förord� (s. 9f.) och börjar med att 

författaren, ungefär sju år efter romantidens slut, av en slump stöter på romanens hjälte på en 

gata i Paris-Passy: �Jag träffade häromdagen hjälten i denna roman, och jag förebrådde 

honom att han förlett mig att offentliggöra sitt äktenskaps historia.� (s. 9). Författaren intar 

omedelbart en skeptisk hållning gentemot romanen, han förebrår till och med hjälten eftersom 

han känner sig lurad att den genom hans försorg överhuvudtaget blivit publicerad. Detta 

föranleder ett brandtal från hjälten till försvar för sina handlingar och han ger författaren �ett 

intryck av att ej svurit falskt� (s. 10). Detta �intryck� får författaren att ändra åsikt: �jag 

ångrar inte längre att jag berättat historien om denna idealisttyp� (s. 10).  

I förhållande till textens behov av att legitimera sin utsaga syftar den rent 

tematiska strategin till att skapa en välvillig inställning till den fortsatta texten: författaren 

förhåller sig först skeptisk, men i och med hjältens brandtal, visar författaren vägen genom att 

ändra åsikt. Strukturellt händer flera saker: navelsträngen mellan text och författare klipps 

                                                
36 Robinson, s. 42. 
37 Olsson, Levande död, s. 165. 
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abrupt av då det visar sig att texten inte skildrar författarens, alltså August Strindbergs, 

äktenskapshistoria utan hjältens. Därmed kapas också bandet mellan texten och verkligheten 

och läsaren kliver in i en tillsynes fiktiv värld. Men förhållandet mellan verklighet och fiktion 

förblir dock ambivalent, vilket kan tolkas som en gestaltning av den biografiska knutens 

problematik.  

Textens fiktiva karaktär förstärks dels av omslagets genrebeteckning: �roman�, 

och dels av författarens benämning av protagonisten som: �hjälten�. Men samtidigt 

understryks verklighetsanknytningen genom att hjälten skildras som någon den verklige 

författaren kan stöta ihop med på en gata. Denna �idealisttyp� ger också intrycket av att tala 

sanning. �Detta inskjutna �intryck� antyder dock att trovärdigheten också har ett subjektivt 

inslag�, skriver Olsson, �den beror också på vem som ser och lyssnar, eller talar och 

berättar.�38 Här gestaltas alltså romanens problem med läsaren. Detta �intryck� är vad de olika 

textuella strategierna är till för att förstärka, och Olssons �vem� är för berättar-Axel, optimalt 

den assimilerade läsaren.  

Sanningsintrycket förstärks också av berättar-Axels karakteriseringar av texten: 

�denna ärliga bok� (s. 23), �vetenskaplig undersökning� (s. 23), �denna sannfärdiga 

bekännelse� (s. 185). Dessutom börjar romanens första del med en ytterst 

autenticitetsskapande tids- och platsangivelse: �Det är den trettonde maj 1875 i Stockholm.� 

(s. 27).  

I �Författarens förord� presenteras därmed en hjälte, vars existens vilar i en 

obestämd relation mellan fakta och fiktion. Skapandet av en sådan karaktär kan analyseras på 

liknande sätt som textens läsartilltal: det syftar till att närma sig läsarens perspektiv. Hjälten 

presenteras som någon författaren råkar stöta ihop med på gatan; en man, som liksom läsaren, 

slumpvis lösgör sig ur mängden; en vem-som-helst. Detta skapar en identifikation till den 

anonyme läsaren som också är en vem-som-helst i förhållande till texten. Samtidigt förstärks 

också textens potentiella legitimitet då dess utsagoposition frigör sig från författarens. Till den 

litterära textens natur hör att den har en författare, vars utsagoposition är avgjort subjektiv och 

därmed relativ. Men i och med att bandet mellan författare och text klipps, och texten istället 

visar sig emanera ur hjälten � denna vem-som-helst, i det obestämt verkliga och fiktiva 

rummet � skapas en suggestion där textens utsagor upphöjs till en mer allmän, objektiv nivå.  

 Nästa förord är kort och gott betitlat �Förord� (s. 11) och bidrar till att texten än 

mer fjärmar sig från författarens utsagoposition. Här är det inte längre det föregående 

                                                
38 Ibid., s. 163. 
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förordets författare som talar, utan hjälten har själv tagit till orda. �Det här är en förfärlig bok, 

det medger jag utan invändningar och med svidande ånger.� (s. 11). Men trots att läsaren står 

inför en �förfärlig bok�, gäller, som Olsson skriver: �den juridiska diskursen i En dåres 

försvarstal den agerande Axel och inte den skrivande August.�39 Strukturen som skapas i 

förorden bildar en förskansning kring texten inom vars ram �sanningen� kan yppas och 

hämnden verka utåt, utan att Strindberg själv behöver ta ansvar för den.  

Samma distansering antyds vad gäller författarfunktionen. Båda förorden är 

undertecknade av �Författaren� respektive �FÖRFATTAREN� och indikerar således samma 

relation till texten. Vem har då skapat berättelsen? �Författaren� (Strindberg) från det första 

förordet skriver att han �berättat historien� (s. 10) om hjälten (Axel), medan Axel själv i det 

andra förordet beskriver hur han � efter att en vän kläckt idén � varit fast besluten �att själv 

yxa till min [sin] roman� (s. 11). Dessutom utropar han i sista raden: �Romanen är skriven� (s. 

11). Den första författaren, rimligtvis Strindberg, har därmed snarare funktionen av en 

publicist. Han har visserligen �berättat� historien om denna �idealisttyp�, men han har berättat 

en historia som redan författats av Axel. Strindberg själv ställer sig därmed utanför 

vallgravarna som omger romanen, och erkänner sig bara, om än halvt motvilligt, skyldig till 

att ha offentliggjort Axels roman. Därmed lösgör sig texten än mer från bindningen till 

författarens relativa utsagoposition. Läsaren lyssnar istället till en röst från en, enligt 

Strindberg, sanningssägande person som skulle kunna vara läsaren själv, vilken talar utifrån 

en både fiktivt och verklig och därmed både trovärdig och radikalt fri utsagoposition.  

 Berättar-Axels sanningssägande utsagoposition förstärks även av hans speciella 

existensform, som Olsson menar, anger radikal utsatthet och därmed garanterar 

�sanningen�.40 Romanens inledningsmening lyder: �Som jag satt vid mitt bord med pennan i 

hand, drabbade mig ett feberanfall som ett åskslag.� (s. 13). Detta feberanfall föranleder som 

sagt en tillbakablick, men får också en annan mer dramatisk konsekvens: �Utan tvivel var det 

döden! Livsviljan förflyktigades så småningom, jag hade upphört att förnimma, känna, tänka. 

Medvetandet slocknade och endast känslan av det välgörande Intet fyllde tomrummet, som 

uppstått genom att namnlösa smärtor, oroande tankar, aldrig tillstådd ångest försvann.� (s. 

13f.). Detta, skriver Olsson, �är det första som egentligen händer i berättelsen. Dess första 

steg är det som egentligen bara kan vara dess sista, att berättaren Axel, jaget, dör.�41 

Visserligen vaknar han upp dagen efter, till vad som tillsynes är de levandes värld: �När jag 

                                                
39 Olsson, Levande död, s. 165. 
40 Ibid., s. 167. 
41 Ibid., s. 166. 
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vaknade, fann jag min hustru sitta vid huvudgärden och iaktta mig med orolig min.� (s. 14). 

Men denna dödsscen, skriver Olsson, låter sig ändå inte avfärdas endast som en 

feberhallucination.42 Inte bara därför att Axel strax somnar om, kännande: �hur jag sjönk till 

botten i obeskrivliga saligheters djup.� (s. 16), utan därför att den i olika variationer upprepas 

om och om igen i texten �som ville Strindberg verkligen att vi skulle se att Axel måste dö för 

att kunna se och tala om den värld En dåres försvarstal utgör.�43 Här följer några exempel:     

 
Jag talade utan uppehåll, timme efter timme, eggad av två par ögon, som lyssnade på mig utan 

att förtröttas. Jag kände min bräckliga kropp förtäras av tankemaskinens ständiga eld, och 

känslan av kroppslig existens förflyktigades. (s. 44). 

 

Mina ben förde hem en livlös kropp; livsknuten var avhuggen och det var ett lik som här gick 

sitt eget liktåg. (s. 56). 

 

[�] kände jag hur jag bleknade bort som en färg, slocknade som ett ljus, och jag existerade inte 

längre som medveten individ. (s. 86). 

 

Som ett dödsskjutet djur ligger jag där förslöad, med tomt huvud utan att vare sig sova eller 

tänka, i väntan på sjukdom, eller på slutet. (s. 171). 

 

Den främmande staden gör ett gravlikt intryck på mig, och jag vandrar som ett levande lik mitt i 

folkträngseln. (s. 251). 

 

Denna existensform antyds också redan när berättar-Axels i sitt �Förord� beskriver sitt motiv 

till den föreliggande romanen som: �Det rättmätiga behovet att tvätta mitt lik innan det 

stoppas i ner kistan.� Dessutom avslutar han med: �Romanen är skriven. Nu kan jag själv dö.� 

(s. 11). Olsson skriver:  

 
Det handlar inte om en sammanblandning av tidpunkter, inte heller bara om en enkel bild av 

jagets elände och olycka, utan om en positionsangivelse som verkligen är dubbel. Det är, menar 

jag, denna existensform, vilken anger en radikal utsatthet, men från vilken sinnesintryck 

fortfarande kan mottagas och kommuniceras, som garanterar �sanningen� i det som utsägs. Den 

levande döde är utan vilja att tolka som annars präglar kommunikationen, han kan bara 

rapportera som det faktiskt var � den levande döde talar alltid sanning.44  

 

                                                
42 Ibid., s. 166. 
43 Ibid., s. 167. 
44 Ibid., s. 167. 
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Som levande död legitimeras därmed Axels utsagoposition än mer. Den radikala 

existensformen suggererar en position som garanterar textens �sanning� vilket går hand i hand 

med Axels positionering mellan fiktion och verklighet. Dessa förord skapar därmed en 

struktur och tematik som tillsammans legitimerar textens utsagor och gör Axel till en 

sanningssägare.  

 

 

En värld av frusen konst 

 

Förvandlingen av Axel till en levande död har en sorts kontrapunkt i en motsvarande men 

annorlunda förvandling av Maria. Också hon dödas, men i en helt annan form: hon görs till ett 

konstverk. En av textens första bilder av henne är symtomatisk: 

 
Genom den halvöppna dörren framställde sig en förtjusande tavla för mina hänförda ögon. Hon 

låg utsträckt i den obäddade sängen med det vackra lilla huvudet begravt i de vita kuddarna, på 

vilkas örngottsvar hennes hår ringlade sig blont som vete; spetslinnet hade glidit ner från 

skuldrorna och lät ana det jungfruliga bröstet; den spensliga och eleganta kroppen avtecknade 

sig under det mjuka, röd- och vitrandiga täcket, och den späda foten, högvristad, fulländad, vars 

rosiga tår kröntes av oklanderliga, genomskinliga naglar, ett fullkomligt mästerverk, gjutet i 

mänskligt kött över en antik marmorbild; sorglös, leende, med en min av kysk moderlighet, 

betraktade hon sina tre småttingar som klängde och dök i det blommiga dunbolstret som i en 

vålm med nyslagna blomster. (s. 21f.). 

 

Vidare beskrivs Maria som: �en vision� (s. 41), �en bländande konstupplevelse� (s. 43), 

�drömbild� (s. 60), �denna staty� (s. 120). Dessa exempel är hämtade ur romanens första del 

och denna �vision� och �drömbild� passar väl ihop med Axels status som levande död. En 

dåres försvarstal antar här, som Olsson skriver, karaktären av: �en skuggvärld � halvt verklig, 

halvt drömd.�45  

 Men det är inte bara Maria som estetiseras i romanen, hela världen är genom 

Axels blick estetiserad. När han efter sin �återuppståndelse� i inledningen blickar ut genom 

sitt fönster bildar denna vy också en sorts tavla: 

 

                                                
45 Ibid., s. 168. 
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Det var en bred fönsteröppning, tredelad som en triptyk, på utsidan inramad av vinrankor, 

genom vilkas genomskinliga gröna löv en bit av landskapet skymtade. I förgrunden kronan av 

ett kvittenträd smyckat med vackra gyllene frukter bland mörkgröna blad, längre bort 

äppelträden som planterats mitt på gräsmattorna, kappellets klocktorn, en blå fläck av Bodensjön 

och i bakgrunden Tyroleralperna. (s. 15).   

 

Samtidigt beskrivs själva handlingen och interaktionen med människor genomgående i termer 

hämtade från teatern: �Själv hade jag förlorat allt hopp om min tragedi i fem akter, sex tablåer 

och tre scenväxlingar för öppen ridå.� (s. 27f.), �Det var i sanning ett skådespel� (s. 43), �[�] 

det spelas komedi här.� (s. 127), �Jag tycker mig uppleva sista akten i ett sorgespel� (s. 140).  

 En dåres försvarstal ställer därmed upp en estetiserad värld som även det kan 

ses som en strategi för att legitimera dess utsaga. För vem är bättre att yttra sig i om konsten 

om inte konstnären själv? Och både Strindberg och Axel är ju författare, som båda står som 

skapare till denna värld av frusen konst.  

 Protagonist-Axels karaktärsteckning ger honom också en auktoritet som 

uttolkare i en estetiserad värld. Omedelbart, i romanens andra mening, placeras han i 

kunskapens centrum:  

 
Jag kan ännu se mig i Kungliga biblioteket [�] Det väldiga rummet, ornerat med 

rokokokartuscher, girlander, kedjor, sköldemärken, i höjd med första våningen omgivet av ett 

galleri med toskanska kolonetter, öppnar sig som en avgrund nedanför mina fötter och härmar 

med sina hundratusen volymer en gigantisk hjärna, där svunna generationers tankar ordnats i 

hyllfack. (s. 27).  

 

Beskrivningen fungerar simultant som en miljöbeskrivning av Kungliga biblioteket och 

karaktärsteckning av protagonist-Axel. Under sina fötter har han bokstavligt och bildligt talat 

mänsklighetens samlade kunskap som symtomatiskt betecknas som en gigantiska hjärna. Men 

han är inte bara förankrad i traditionen, han är samtidigt i högsta grad förankrad i nuet: 

�Ständig ledamot av en lärd bohem, tillkommen efter mönster av en äldre konstnärsbohem, 

medarbetare i seriösa tidningar och gravallvarliga tidskrifter som betalte uselt, delägare i ett 

bolag för översättning av Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten, tillhörande 

den hemliga ligan för fri och betald kärlek, ståtande med den intetsägande titeln kunglig 

sekter, författare till två enaktare som uppförts på Kungliga teatern� (s. 28). På så sätt täcker 

konstnären protagonist-Axel både traditionen och det moderna vilket legitimerar hans utsagor 

i en värld av frusen konst. 
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Den seende tavlan 

 

Världen och Maria är som sagt estetiserade i En dåres försvarstal. De är frusna konstverk och 

som sådana är de skapade av berättar-Axel och skådade och tolkade genom protagonist-Axels 

blick. För att berättar-Axels ska lyckas rättfärdiga sin hämnd är han i behov av att skapa en  

assimilerad läsare. Till sin hjälp använder sig texten av en mängd strukturella och tematiska 

strategier. Beskrivningen av kärlekshistorien mellan Axel och Maria kan på ett liknande sätt 

tolkas som en sådan strategi. Marias tendens i romanen är störtdykande. Det börjar dock med 

att hon upphöjes till �jungfrumodern� (s. 52) och �madonnan� (s. 57): 

 
Gud var förvisad, och kvinnan intog hans plats. Men kvinnan i egenskap av både jungfru och 

mor [�] Och för mig framstod denna kvinna från den stunden som inkarnationen av en ren, 

oåtkomlig själ, iförd den härlighetens kropp i vilken Den heliga skrift vill skruda de avlidnas 

själar. Jag tillbad henne kort sagt utan att åtrå henne. (s. 41).   

 

Protagonist-Axel tillber och dyrkar henne, men piedestalen är instabil och denna upphöjning 

har också, som Olsson påpekar, ett strategiskt värde: �den är förutsättningen för 

nedrivningen.�46 Och mycket riktigt faller hon, och hon faller djupt: �madonnans bild var 

störtad och kvinnan hade gjort entré, falsk, trolös och visande klorna.� (s. 56). Denna 

�kvinna� blir sedermera synonym med: �horan� (s. 169),  �vampyr� (s. 209) och 

�spindelhonan� (s. 222). Det som är intressant för en analys av de strategier texten använder 

sig av för att skapa en assimilerad läsare, är den slående likheten mellan den handling som 

föranleder Marias fall och den handling läsaren potentiellt kan utföra för att föranleda Axels 

�fall�. För att få en bild av det ska jag först visa under vilka premisser hon upphöjes. Följande 

scen är programmatisk för protagonist-Axels ideala kärlekssituation: 

 
Jag får henne att tiga, ställer ett litet bord framför henne och tar fram en flaska vin och glas ur 

skåpet. Och bredvid glasen en kruka med blommande rosor, två tända ljus, som på ett altare [�] 

Jag slår upp vin, jag tar en ros och fäster i hennes blonda hårsvall. Och efter att ha utbringat en 

skål för henne och vår kärlekslycka faller jag på knä och tillber henne (s. 123). 

 

Protagonist-Axel på knä, tillbedjandes jungfrumodern, i en scen som han skapat och har full 

kontroll över, tror han. Protagonist-Axels problem är att denna scen, liksom romanen i stort, 

                                                
46 Ibid., s. 169. 
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går att betrakta utifrån två olika perspektiv. För berättar-Axels vidkommande finns det, som 

sagt, väsentligen två olika sätt att betrakta, läsa, hans roman: antingen välvilligt eller 

motvilligt. Och allting står och faller med vilket perspektiv den verkliga läsaren anammar. På 

ett liknande sätt finns det två vinklar utifrån var man kan betrakta protagonist-Axels ideala 

kärleksscen. Antingen utifrån hans perspektiv; tillbedjande ett passivt objekt som han skapat 

och som han, trots den underlägset knäböjande gesten, är i full kontroll över. Men Maria visar 

sig inte vara ett objekt, hur mycket han än försöker estetisera henne. Hon visar sig vara ett 

subjekt med en egen blick och utifrån hennes perspektiv får scenen en helt annan karaktär: 

protagonist-Axel på knä, som en slav under sin härskarrinna. Och det är precis så hon vänjer 

sig vid att betrakta honom: �hon vänjer sig vid föreställningen att hon är den överlägsna, och 

genom den optiska villa som framkallas av min frivilliga självförnedring börjar min roll 

fixeras som minsta barnet i familjen, så att hon bara kan nalkas mig med joller.� (s. 190). Han 

inser att hon bara älskar honom: �som en kvinna kan älska en man vilken lägger ner sin heder, 

sin självaktning, sitt anseende för en älskarinnas dyrkade kängor� (s. 132) och han anser att 

hon tolkar kärleken som �oavlåtlig dyrkan, slavisk uppvaktning, framburna offer.� (s. 132). 

�Ju längre ner hon ser mig, på knä, liten, svag, desto mer dyrkar hon mig. Hon vill inte ha mig 

manlig, stark, alltså gör jag mig ömklig, olycklig för att vinna hennes kärlek. Då blir hon 

överlägsen, leker mamma och tröstar mig.� (s. 134). 

 Protagonist-Axel försöker bekämpa hennes blick genom att ta med henne till: 

�Tyskland, soldatlandet, där patriarkatet ännu är i kraft� (s. 248) och �hanen reser sig inom 

mig� (s. 248). Då börjar hon frukta honom och han anser det bevisat att �det var pagen, 

knähunden, sjuklingen, sitt barn som hon älskat, om än så litet, och mankvinnan kan inte älska 

mannen hos maken, fastän hon tillber honom hos andra.� (s. 248). 

 Protagonist-Axels ideala kärlekssituation visar sig helt enkelt omöjlig, då han 

har att göra med en kvinna vars tolkande blick spegelvänder perspektiven. Marias blick gör att 

hon inte kan hållas kvar i den ideala estetiserade bilden av jungfrumodern, utan faller in i en 

riktig kvinnas kropp, med fristående begär, blick och tolkningsmöjlighet. Men i En dåres 

försvarstal estetiserade värld finns det inte plats för verkliga kroppar, utan Maria faller istället 

omedelbart in i en annan bild: horan.  

 Historien om Maria kan ur mitt perspektiv således tolkas som en furiös hämnd 

på en blick som förstör och vänder upp-och-ner på berättar-Axels ideala estetiserade värld. 

Den visar för läsaren hur det går för någon vars blick vägrar underordna sig protagonist-Axels 

perspektiv, och har därmed ett strategiskt värde i skapandet av den assimilerade läsare. Maria 

fungerar i det avseendet som ett avskräckande exempel för läsaren genom att hon straffas för 
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att ha betraktat romanen utifrån en annan synvinkel än protagonist-Axels. När läsaren 

betraktar Axels ideala kärleksscenen är perspektivet liksom från flanken. Läsaren har därmed 

möjlighet att välja att se protagonist-Axel som antingen ädelt tillbedjande eller slaviskt 

underkastande och det ligger i berättar-Axels intresse att få läsaren att välja �rätt�. Historien 

om Maria kan således tolkas som en del i en strategisk plan för att få läsaren att assimileras 

och därigenom få berättar-Axels syften med En dåres försvarstal att gå i lås.  
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Den öppna sammanfattningen 

 

Jag har i min uppsats analyserat hur August Strindbergs roman En dåres försvarstal förhåller 

till det faktum att den har en läsare. Jag har analyserat vilka effekter läsaren skapar för texten, 

vilka svårigheter som infinner sig och vilka strategier den använder sig av för att legitimera 

sin utsaga.  

 

�Den öppna agendan� är ett samlingsnamn för den rättegångliknande struktur som romanens 

fiktive författare, berättar-Axel, beskriver i inledningen. Berättar-Axel misstänker att han 

blivit bedragen av hustrun Maria och romanen presenteras som en förundersökning i ett åtal 

mot henne. Det hela spetsas också till av att rättegångens utgång samtidigt beseglar berättar-

Axels öde. Frias Maria är han avgjort galen, men fälls hon är han bevisligen mentalt frisk. 

Läsaren som tilldelats den dömande funktionen uppmanas att läsa romanen, ta ställning till 

det empiriska materialet och opartiskt avlägga sin dom.  

 Berättar-Axel har dock inte förtäljt hela sanningen om texten. Det visar sig att 

Maria i själva verket redan är dömd och texten är ett uttryck för berättar-Axels hämnd. Detta 

är vad jag kallar �Den dolda agendan�. I belysning av denna förändras läsarens funktion 

radikalt. Läsarens verkliga funktion blir, istället för att döma, att utverka berättar-Axels 

hämnd för att sedan, antingen rättfärdiga eller förkasta denna dom vars bestraffning i det läget 

redan skett.  

 Därefter övergår analysen till att undersöka vad som potentiellt hotar, och vilka 

strategier texten använder sig av för att främja, berättar-Axels syfte med texten: att genom 

läsaren både utverka och rättfärdiga hämnden.  

Den dolda agendan menar jag är det främsta hotet inom texten. Den dolda 

agendan söker till sin natur momentan hämnd på Marias kränkningar och lyser därför i stark 

kontrast till den öppna agendans argumenterande retorik. Därmed riskerar den att möta 

läsaren som något främmande vilket kan ge upphov till en tolkning som missgynnar berättar-

Axel: att han framstår som galen. Därtill har hämnden även extratextuella adressater: Siri von 

Essen och den emanciperade kvinnan, vilket bidrar till vad jag kallar �Den biografiska 

knuten�. Den biografiska knuten påbjuder både tillspetsade nidbilder och en närhet till 

faktaunderlaget för att hämnden ska träffa sina adressater. Effekten av detta blir en uttunnad 

argumentation med långa kedjor av indicier och överdrivna reaktioner på tillsynes triviala 
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händelser. Detta riskerar i sin tur att framställa Axel som paranoid svartsjuk istället för 

verkligt bedragen.  

 Hotet mot texten är dock främst dess läsare. Ur berättar-Axels synvinkel finns 

det två sorters läsare: en välvillig och en motvillig. Den välvilliga läsaren uppfattar textens 

utsagor, trots den momentana hämnden och den biografiska knuten, som tillbörliga och 

legitima. Den motvilliga uppfattar dem däremot som otillbörliga och diagnostiserar således 

berättar-Axel som galen. I berättar-Axels intresse ligger därmed att främja en välvillig läsare 

vilket texten aktivt arbetar med att göra genom ett flertal strukturella och tematiska strategier .  

 I avsnittet �Konsten att svälja sin läsare� visar jag att texten läsartilltal är en del 

av en sådan strategi. Läsartilltalen uppmanar läsaren att inta protagonist-Axels perspektiv i 

romanen vilket syftar till en assimilation av läsaren som i slutändan, unisont med den 

sammansatte Axel, kan fälla och rättfärdiga hämnden på Maria.  

I avsnittet �Sanningssägaren� visar jag att romanens förord skapar en 

distansering mellan författare och text och en protagonist vars identitet och existensform 

svävar i ett obestämt vakuum mellan fiktion och verklighet, liv och död. Effekten av detta, 

menar jag, förstärker och legitimerar textens utsagor.  

I �En värld av frusen konst� visar jag att den värld som utgör En dåres 

försvarstal är en radikalt estetiserad värld. Protagonist-Axel beskrivs i romanen som en 

konstnär, både förankrad i traditionen och det moderna, vilket ger honom en privilegierad 

position som uttolkare av en estetiserad värld och således legitimerar hans utsagor. 

Slutligen, i �Den seende tavlan�, visar jag hur Marias blick föranleder hennes 

fall, vilket jag tolkar som ett avskräckande exempel för den läsare som inte vill underkasta sig 

protagonist-Axels perspektiv. Detta i syfte att skapa den assimilerade läsare som är nödvändig 

för berättar-Axels syfte med texten att gå i lås.  

 

 

Den dolda sammanfattningen 

 

Man kan se En dåres försvarstal som en labyrint vars arkitekt är August Strindberg. Läsaren 

luras dock att tro att arkitekten i själva verket är berättaren och uppmanas, av dennes 

förmanande röst i örat, att vandra labyrinten tillsammans med protagonisten. Protagonisten 

famlar i blindo medan läsaren, av berättaren fått veta, att de vandrar den öppna agendans väg. 

Ibland har dock läsaren svårt att känna igen sig, vilket inte är så konstigt eftersom berättaren i 
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själva verket lett dem in på den dolda agendans väg. Men det håller berättaren tyst om och 

använder istället sitt prat till att förhindra sådana funderingar hos läsaren. Efter ett tag stöter 

läsaren och protagonisten på Maria. Protagonisten förtrollas av henne, han upphöjer och 

tillber henne som jungfrumodern i analogi med hennes namn. Men det visar sig svårgörligt då 

han, ståendes på knä, inte lyckas fixera henne i den förväntade tillbeddas pose. Hon rör sig 

ständigt och börjar även reta honom där han krälar framför hennes fötter. Protagonisten 

känner sig djupt sårad av en sådan nedrig behandling av hans ädla uppsåt, men han ger ändå 

inte upp. Han försöker istället om och om igen att ställa upp henne på den piedestal som hon i 

nästa sekund oförstående trippar ner ifrån. Samtidigt viskar berättaren besvärjande i läsarens 

öra, han säger: �Titta, som han kryper inför henne. Hon vill förslava alla män, den häxan!� 

Och läsaren tittar ner på protagonisten, vars ansikte förvrids av förödmjukelse och gryende 

hat. �Titta vad hon har gjort!�, ekar berättarens röst i läsarens huvud. �Titta vad han lider! 

Hon har förhäxat honom, den horan! Hon är en omedveten brottsling!� Protagonisten ger nu 

upp sina försök, han är förkrossad och de vandrar vidare under ekot av hans självömkande 

haranger. Terrängen börjar nu få ett mer och mer obekant utseende men berättarens 

besvärjelser ökar samtidigt i frekvens och styrka. �Du ser ju hur han lider!�, utbrister han. 

�Men tänk då på mig! Jag som redan vandrat genom denna skärseld, dygnet runt i tio års tid!� 

Protagonisten har under tiden slutat lipa och istället desperat börjat kasta sig framför Marias 

fötter i hopp om att få en chans att kyssa hennes fotsulor. Men Maria är för kvick, hon slinker 

undan och protagonisten spottar ursinnigt ut sand och sten han fått i munnen. Han reser sig 

långsamt, hatet stiger med färgen i ansiktet och han kastar sig över henne och våldtar henne. 

Efter förrättat värv stiger han upp och ett flin sprider sig i hans ansikte. Maria stiger också 

långsamt upp. �Var det bara detta?� säger hon trött. Protagonisten blir åter högröd och börjar 

häckla henne. Kallar henne vedervärdiga namn och anklagar henne för världens alla olyckor. 

Samtidigt nästan skriker berättaren ut sitt bifall i läsarens öra, han drar paralleller kors och 

tvärs och läsaren har svårt att hänga med i det dånande oväsendet. Plötsligt är de framme vid 

den plats varifrån berättarens röst emanerat. Protagonist och berättare smälter samman och 

läsaren och den numera sammansatta Axel slår tillsammans in på en ny och, för båda, okänd 

väg. Terrängen är nu alldeles obekant för läsaren men Axel verkar obekymrad. Han lägger 

förtroligt armen om läsaren, pratar oupphörligt och gestikulerar vilt. Till slut kommer de fram 

till det vägskäl där den öppna och den dolda agendan möts. August Strindberg ansikte 

förmörkar plötsligt himlen över deras huvuden. Han sneglar oroligt mot läsaren i ett försök att 

avslöja dess tankar. Men läsaren ansikte förblir dolt för honom och han tar istället till orda och 

yttrar de enda sanna orden i hela romanen: �Nu är historien slut, min Älskade. Jag har 



 34

hämnats; vi är kvitt�. Orden ekar i labyrinten och får dess väggar att rasa samman. Strindberg 

hör inte, men han hoppas i djupet av sitt hjärta att även läsaren klämmer i från tårna och 

skapar den kniv som tränger ut ur labyrinten och in i hjärtat på Siri von Essen. 
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