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Grete Hvidt-Nielsen 

SOCIALE UTOPIER 
— Strindbergs ideologiske ud-og afviklinger 
(1879-87) 

Kendskabet til Strindberg som forfatter begrænser sig alt for ofte til 
formodninger om, at en række personlige kriser indtager en uomgængelig 
plads, når hans tekster skal underkastes analyse. Denne artikel vil på ingen 
måde søge at bortforklare at sådanne kriser faktisk styrede en del af 
forfatterskabets holdning, men gennem analyse af et andet materiale end 
de kriseprægede tekster, skulle det fremgå, at det er muligt at behandle 
Strindbergtekster uden stadig henvisning til 'individuelle' psykiske træk og 
konflikter. 

"Tjånestekvinnans son", der er en del af Strindbergs selvbiografi kan 
meget vel laéses som et individs konflikt med modsat rettede tendenser — 
alene titlen angiver en mulig læsemåde af denne art. \ 

Men adskillige af de foregående tekster som skal behandles her giver 
udtryk for at andre og væsentligere modsætningsforhold end blot nogle 
individuelt bestemte hører med i en redegørelse for de problemer, der 
behandles under en stærkt personlig farvning i selvbiografien. 

Min analyste er lagt an på at påvise hvordan Strindbergs ideologisk-poli-
tiske udvikling forløber. Og denne hensigt har været bestemmende for det 
materiale, jeg har valgt ud. Der kunne opregnes flere eksempler end dem, 
der gives her. Men begrænsningen af teksternes antal har ikke betydet 
udelukkelse af væsentlige sammenhænge. 

Indledningsvis redegøres kort for tendenser i "Roda Rummet" 1879 og 
"Det nya Riket" 1882 henholdsvis bd. V og bd. X i Samlade Skrifter 
udgivet 1912—19, alle henvisninger gælder denne udgave. Artiklen "Om 
det allmåna missnojet, dess orsakor och botemedel" fra febr. 1884 er i bd. 
XVI, hvor også teksterne "August Strindbergs Lilla katekes for Underklas
sen", "Hostslåsk eller den samfundsvådliga reformatorn" (alle fra begyn
delsen af-84) er aftrykt. 

Den første samling ægteskabshistorier "Giftas. Forstå delen" fra juni 
-84 findes i bd. XIV. Novellesamlingen "Utopier i Verkligheten" der blev 
færdig i slutningen af -85 i bd. XV. Tjånestekvinnans son (skrevet -86 til 
-87) i bd. XVIII og XIX. Endelig henvises til en langt senere artikel, nemlig 
"Mitt forhållande till Nietzsche" skrevet i 90'erne, aftrykt i bd. LIV. Der 
er benyttet breve fra Torsten Eklund "Strindbergs brev", henvisningerne 
angiver nr. og dato. 

I analysen vil jeg forsøge at vise, at ideologien skabes gennem 
begyndende erkendelse og undersøgelse af flere modsætningsforhold i et 
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