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Abstract 

This literature review aims to investigate, expose and explain August Strindberg's 

religious position in his partly autobiographical work Inferno, published in Swedish in 

1897, in relation to Peter Berger's socialization theory. Strindberg says in the beginning 

of Inferno that he goes from being an atheist, occultist and Swedenborgian to finally 

return to his ancestral religion, Christianity. This is questionable, as Strindberg seems to 

be religious in its atheistic era, and occultist during his Christian period. Strindberg's 

own religious views seem not always match what he portrays, compared to what he 

writes in his correspondence and diary entries. This literature review aims to highlight 

the influences of Strindberg affected to clarify his religiosity which is implicitly and 

explicitly depicted in Inferno. This thematic epicanalysis has revealed several religious 

perplexities which Strindberg depicted in his literary works. Strindberg describes in the 

beginning of the work his alchemy and the occult tendencies that flourish around him 

and how it affects his scientific experiments. There is a time where Strindberg feels 

anxious and extremely mentally ill, something that gets better as Strindberg learns 

Emanuel Swedenborg's religion. Inferno ends with a description of Strindberg's 

conversion to Christianity, which has sought to be explained by various researchers. 

 

Nyckelord 

Strindberg, Inferno, Infernokrisen, Strindberg och religion, esoteriska traditioner 

esoterism i västerländsk skönlitteratur, ockultism, Strindberg och Madame Blavatsky, 

Strindberg och Swedenborg, epikanalys, tematisk analys, 1800-tal  

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 

2 Syfte och problemformulering __________________________________________ 7 

3 Disposition __________________________________________________________ 7 

4 Material och metod ___________________________________________________ 8 
4.1.1 Vetenskaplig metod ____________________________________________ 8 

4.1.2 Material _____________________________________________________ 8 

4.1.3 Metoddiskussion ______________________________________________ 9 

5 Historisk bakgrund __________________________________________________ 10 
5.1 Tidigare forskning _______________________________________________ 10 

5.2 Litteraturgenomgång _____________________________________________ 11 
5.3 Kort om litteraturens historia i Frankrike under 1800-talet ________________ 13 
5.4 Kort om Johan August Strindberg ___________________________________ 13 

5.5 Infernokrisen ____________________________________________________ 14 

6 Teoretisk ansats _____________________________________________________ 16 
6.1 Bergers socialiseringsteori _________________________________________ 16 

6.1.1 Religion som en social konstruktion ______________________________ 16 

6.1.2 Primär och sekundär socialisering _______________________________ 17 

6.2 Begreppsdiskussion ______________________________________________ 17 
6.2.1 Esoteriska traditioner _________________________________________ 17 

6.2.2 Gud _______________________________________________________ 19 

7 Resultat ____________________________________________________________ 20 
7.1 Handling: Inferno ________________________________________________ 20 

7.1.1 Form ______________________________________________________ 20 

7.1.2 Handling ___________________________________________________ 20 

7.1.3 Om Inferno __________________________________________________ 21 

7.2 Strindberg och ateismen ___________________________________________ 22 
7.3 De esoteriska traditionerna (och Strindbergs hat till teosofin) ______________ 22 

7.3.1 Madame Blavatsky och teosofin _________________________________ 23 

7.3.2 Ockultismen  och alkemin (Strindberg – den galne vetenskapsmannen?) _ 27 

7.4 Strindberg och kristendomen: Himmeln och helvetet finns på jorden ________ 31 
7.4.1 Bibeln ______________________________________________________ 31 

7.4.2 Strindberg och Gud ___________________________________________ 34 

7.4.3 Strindberg och Swedenborg_____________________________________ 35 

7.4.4 Djävulen, synderna och ondskan _________________________________ 39 

7.4.5 Strindberg – protestantism eller katolicism? _______________________ 41 

7.5 Strindberg och religionen i allmänhet ________________________________ 43 

8 Analys _____________________________________________________________ 45 



  
 

iii 

8.1 Ateismen _______________________________________________________ 45 

8.2 Esoterismen ____________________________________________________ 45 

8.3 Kristendomen ___________________________________________________ 48 

8.4 Strindbergs religiösa utveckling _____________________________________ 50 

9 Sammanfattning ____________________________________________________ 51 

Referenser ___________________________________________________________ 52 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga I _____________________________________________________________ I 

 



  
 

4 
 

1 Inledning 

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo 

genom rökarna från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till 

korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans branta tak, lekte 

med vimplarna på skeppsbrobåtarna, illuminerade i fönstren på stora Sjötullen, 

eklärerade Lidingöskogarna och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i 

fjärran, där havet ligger. Och därifrån kom vinden, och hon gjorde samma färd tillbaka 

genom Vaxholm, förbi fästningen, förbi Sjötullen, utmed Siklaön, gick in bakom 

Hästholmen och tittade på sommarnöjena; ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, 

blev skrämd och rusade av utmed södra stranden, kände lukten av kol, tjära och trän, 

törnade mot Stadsgården, for uppför Mosebacke, in i trädgården och slog emot en 

vägg. I detsamma öppnades väggen av en piga… (Strindberg, 1912 [1879]:6) 

 

Det här är ett citat ur inledningen av Röda Rummet; en passage som erbjuder en språklig 

estetik och stilistiska drag som är få författare förunnat. Det var av denna anledning som 

Strindberg föreföll mig så pass intressant att han har fått vara föremål för flera av mina 

uppsatser under min studietid. Ju djupare studierna och kunskaperna kring Strindberg 

har blivit, desto mer har min fascination för denne man utvecklats - jag anar en komplex 

person; en konstnär, en författare, ett geni, en vetenskapsman, en kvinnohatare, en 

livsnjutare, en djupt ambivalent, intensiv man som levde, påverkade och påverkades av 

sin samtid under slutet av 1800-talet. Som läsare av skönlitteratur erbjuder Strindberg 

mig stort nöje och tillfredställelse, emedan hans personlighet och åsikter stundtals retar 

och irriterar mig – vilket bara det är fascinerande, att en man som lämnade jordelivet för 

drygt hundra år sedan ändå kan väcka så upprörda känslor hos mig. Läsningen av 

Strindbergs böcker, i huvudsak för nöjes men även för studiernas skull, ledde in mig på 

spåret om möjligheten att använda mig av Strindbergs verk Inferno för en analys av 

religionen. 

 

Det var med en känsla av vild glädje jag återvände från Nordbanans station, sedan jag 

där avlämnat min lilla hustru, vilken skulle fara till vårt barn, som insjuknat i fjärran 

land. Fullbordat var alltså offret av mitt hjärta! Våra avskedsord: När ses vi igen? - 

Snart! återljödo ännu såsom osanningar, vilkas bedräglighet man icke vill tillstå för 

sig; en aning sade mig, att det var för alltid vi nu hade skilts. Detta farväl, som vi 

utbytte i november månad 1894, blev verkligen också det sista, ty till denna stund, 

i maj 1897, har jag ännu icke återsett min kära hustru. (Strindberg, 1914:7) 

 

Det är så här Strindberg inleder Inferno – ett verk som han själv påstår är en 

självbiografi, vilket därefter starkt ifrågasatts av både forskare och lekmän. Det är inte 

heller ett av Strindbergs mästerverk, utan känns snarare stundtals väldigt rått och 

ogenomarbetat. Däremot författades verket under en period i livet som denne, kanske 

genom tidernas största svenska författare, tycktes befinna sig i en djup kris. Denna kris, 

som kom att kallas Infernokrisen, har intresserat Strindbergforskarna och har blivit ett 

föremål för både vetenskapliga liksom mindre seriösa studier. Det har kommit att bli en 
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mytomspunnen period, i vilken Strindberg anklagats för att vara sinnessjuk och av vissa 

rent av galen.  

 

Att studera ett verk som ett samtidsdokument är en möjlighet som alldeles för få tar 

tillvara och alltför ofta ses författarna enkom som trendsättare och sällan som produkter 

av sin egen kultur, som om det vore en envägskommunikation. Synen på religion som 

en social konstruktion är inte heller helt ovanlig, Berger är en av dem som anser att 

religion har skapats av och för människan, både på makro-, meso- och mikronivå. I 

behovet av konformitet skapas religiositet, liksom makthavare använt sig av religion för 

att legitimera sin makt och hålla sina undersåtar i schack. Att Strindberg skulle kunna 

vara representativ för sin samtid är att överdriva, men han är på grund av sin breda 

bekantskapskrets, väldokumenterade korrespondens, utförliga och återkommande 

självbiografier samt sin närvaro med artiklar i ett otal tidskrifter ett utmärkt föremål för 

samtidsstudier. Att just Inferno valdes beror huvudsakligen på att detta verk anses vara 

ett avstamp till Strindbergs nya, mer mogna författarskap, det är också en period då 

Strindberg befinner sig i en kris med religiösa bryderier, vilket är extra lämpligt för min 

religionsvetenskapliga analys.         

 

Trots hyllmeter av Strindbergforskning, varav en stor del av studierna försöker utreda 

Strindbergs religiositet, tycks en viktig aspekt gått förlorad; Strindbergs ateism har 

granskats, liksom Swedenborgianismen, protestantismen, katolicismen – men 

någonstans har Strindbergs intresse för esoterism gått om intet. Ändå skildras en 

esoterism i Strindberglitteraturen:  

 
Det ser så ut! Ockultismen har fyllt sin roll genom att på vetenskaplig väg förklara 

underverken och demonologien. Teosofien, religionens förelöpare, är utlevad efter att 

ha återupprättat världsordningen, som straffar och belönar. Karma skall förvandla sig 

till Gud, och mahatmerna skola avslöja sig såsom pånyttfödda makter, såsom 

tuktoandar (demonerna) och läroandar (ingivelseandarna). Buddhaismen, som prisas 

av det Unga Frankrike, har infört resignationen och en dyrkan av lidandet, vilken leder 

direkt till Huvudskalleplatsen. (Strindberg, 1914:200) 

 

Flera religionsforskare, bland annat Hanegraaff och Hammer, som forskar i de 

västerländska esoteriska traditionerna påbörjar sina avhandlingar och studier med att 

påpeka att det är först under senare tid det börjat anses acceptabelt att forska i ämnet, 

och att det därför är ett relativt orört ämne inom religionsvetenskapen. Detta är något 

även Faxneld belyser: 
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Faktumet att esoterismen är en fullständigt nödvändig kontext för att på allvar kunna 

begripa verk som ovannämnda kan knappast bestridas. Även många andra verk, där 

esoterismen inte spelar en lika framträdande roll men likväl finns närvarande, kan ges 

en mer fullödig läsning om det esoteriska tankegodset i dem beaktas. Trots det har 

litteraturforskare alltför ofta slagit ifrån sig nödvändigheten i att ge sig i kast med de 

esoteriska källor varur författarna öst. (Faxneld & Fyhr, 2010:18) 

 

Varför esoterismen i litteraturforskningen i Sverige är så eftersatt kan det enkom 

spekuleras i, kanske är det för att esoterismen, som Hammer och Hanegraaff menar, 

inom religionsvetenskapsforskningen tidigare är ett ämne som förbisetts. Därmed kan 

man förmoda att många analyser av Strindbergs verk försummat den esoteriska 

aspekten, kanske ofta rent av negligerats avsiktligt. Dessutom kan det antas att om 

forskningen inom esoterismen varit eftersatt har de analyser av Strindbergs verk som 

kanske beaktat den esoteriska analysen saknat omfattande kunskaper i ämnet som krävs 

för möjligheten till en fulländad analys.  

 

   



  
 

7 

2 Syfte och problemformulering 
Syftet med föreliggande uppsats är att analysera August Strindbergs religiositet i hans 

delvis självbiografiska verk Inferno och genom detta förstå Strindbergs samtid, liksom 

hans religiösa utveckling. Litteraturstudien syftar även till att synliggöra de influenser 

Strindberg påverkas av för att förtydliga hans religiositet som implicit och explicit 

skildras i Inferno. Ambitionen är att finna samband i Strindbergs omgivning som kan ha 

påverkat Strindbergs religiositet, vilken förklaras utifrån Berger och Luckmanns 

socialiseringsteori.  

 

Frågor jag har ställt mig är: 

Vad och i vilka sammanhang skriver Strindberg i Inferno om religion? 

Vilken tycks Strindbergs religiösa ståndpunkt vara? 

Hur kan Strindbergs religiositet förklaras i förhållande till hans omgivning? 

 

3 Disposition   
I föreliggande uppsats har kategorisering följt det litterära verket efter författarens egna 

religiösa utveckling i kronologisk ordning. Tematiseringen är enkom hämtat ur det 

litterära verket. För att skapa sammanhang i uppsatsen har en del bakgrundsfakta 

förlagts i analys- och resultatdelen, annars hade uppsatsen blivit uppstyckad i små 

avsnitt vilket hade bidragit till att den blivit svårläst och svårbegriplig.      
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4 Material och metod 
 
4.1.1 Vetenskaplig metod 

Jag har försökt besvara frågorna systematiskt utifrån relevant forskning, efter Forsberg 

och Wengströms (2003) beskrivning av systematiska litteraturstudier. Föreliggande 

litteraturstudie syftar till att sammanställa flera olika redan genomförda studier genom 

att söka och granska litteratur om Strindberg religiositet och hans samtid. 

Litteraturstudien har genomförts i olika steg, arbetet inleddes med att skapa en 

problemformulering och därefter konstruerades konkreta frågeformuleringar, varefter 

jag sökte och granskade vetenskaplig litteratur i relevanta ämnen. Den vetenskapliga 

litteraturen har kritiskt bedömts och valts ut, jag har noga studerat studiernas syfte och 

omfattning samt forskarnas intentioner. Avslutningsvis har resultatet sammanställts, 

analyserats och diskuterats. I föreliggande litteraturstudie har jag försökt hålla ett 

objektivt och kritiskt förhållningssätt, för att nå ett så vetenskapligt resultat som möjligt.  

 

4.1.2 Material 

I föreliggande studie har i synnerhet databaserna Libris, LLBA, LRC, EBSCO, Arts & 

Humanities samt LibHub använts i databassökningen efter artiklar och 

doktorsavhandlingar. I föreliggande litteraturstudie har enkom artiklar som referee-

granskats använts. I utgångsläget användes sökordet Strindberg, vilket gav oerhört 

många träffar. Eftersom jag tidigare skrivit uppsatser om Strindberg har jag fått kunskap 

om vilka författare inom Strindberg-området som har bedrivit seriös forskning och är 

väl respekterade inom området, varför jag har valt att utgå från dessa författare. 

Sorteringen av artiklar och böcker har varit om möjligt objektiv, ämnet har fått styra 

riktning. Jag har, om möjligt, alltid försökt använda mig av primärkällan; de 

primärkällor som använts är Strindbergs Inferno, Swedenborgs Arcana Coelestia, 

Bibeln, samt den korrespondens som förts mellan Strindberg och hans nära. Strindbergs 

Inferno skrevs på franska och översattes till svenska av Eugene Fahlgren, vilken 

publicerades 1897. Eftersom föreliggande uppsats är en samtidsstudie har inte enkom 

nyare litteratur använts, utan jag har försökt finna äldre litteratur som ligger nära 

Strindberg i tiden, liksom nyare litteratur som möjligen granskat Strindberg ur ett mer 

objektivt perspektiv. Begränsningen har gjorts vid den litteratur som berör Strindbergs 

religiositet, infernokrisen eller hans år i frankrike. Ämnet har fått göra urvalet. I övrigt 

har så mycket litteratur som möjligt använts, enkom tillgång till litteraturen har 
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begränsat, exempelvis har litteratur som funnits arkiverad på annan ort inte kunnat 

studeras av tidsmässiga skäl. 

 

Föreliggande uppsats är en litteraturstudie och en idéhistorisk samt tematisk analys av 

det litterära verket Inferno (Strindberg, 1914 [1897]). Temat i huvudsak är religionen i 

Inferno, vidare tematisering följer Strindbergs religiösa utveckling som den beskrivs i 

det litterära verket. Eftersom det finns mycket skrivet om exempelvis Swedenborg och 

Blavatsky har dessa fått utgöra egna avsnitt, för att erbjuda en relativt bred bakgrund i 

syfte att kunna utföra en så verklighetsnära analys som möjligt. Trots att det finns så 

mycket forskning om Strindberg tycks intresse och fokus snarare ligga på övergripande 

analyser av hans verk än djupanalyser. En övergripande analys riskerar tvinga den som 

analyserar till generaliseringar och möjligen utrensningar av till synes irrelevant fakta, 

vilket kan innebära att analysen förlorar Strindbergs andemening och därmed förlorar 

sitt värde.  En djupanalys, å andra sidan, riskerar att överanalysera till synes relevant 

fakta, som möjligtvis egentligen inte har något värde. Det kräver av utföraren av 

analysen ett noggrant kontinuerligt ställningstagande samt goda förkunskaper både i det 

som analyseras och själva analyserandet. Föreliggande uppsats är en djupanalys av 

Inferno. Själva utförandet av analysen har grundats på Rombergs (1970) Epikanalys 

samt Bergstens och Elleströms (2004) tematiska analys. 

 

4.1.3 Metoddiskussion 

För studien har det valts att göra en litteraturstudie. Vid en epikanalys är det möjligt att 

använda sig av endast primärkällor, i detta fall skulle det ha varit Inferno, eventuellt 

även Bibeln och andra primärkällor som omtalas i Inferno. Detta bidrar till en analys där 

enkom det författaren angivit i sin nämnda text blir gällande. Eftersom ambitionen med 

föreliggande uppsats inte enkom syftar till att utreda det författaren explicit utger sig för 

att tro, utan även hur denne har påverkats av sin omgivning har mer material än 

primärkällor fordrats. Detta är ett ställningstagande var och en får göra, enligt Holmberg 

och Ohlsson (2007:112ff), huruvida man anser att kontextualitet och intertextualitet bör 

vägas in vid en epikanalys eller inte. Eftersom föreliggande studie syftar till att 

analysera religiositet i bakgrund till Bergers socialiseringsteori kräver detta kunskap om 

författarens samtid, varför sekundärkällor har använts. Genom användning av andra 

studier erbjuds även olika teoretiska ansatser och andra perspektiv än uppsatsen, vilket 

kan vara lämpligt för en så bred och grundlig analys som möjligt.    
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5 Historisk bakgrund 
I följande avsnitt diskuteras tidigare Strindbergsforskning och den litteratur som använts 

i uppsatsen. Därefter följer en kort presentation av den litterära kontexten i Strindbergs 

samtid, en presentation av Strindberg, samt en sammanfattning om Strindbergs 

infernokris för att ge läsaren en förförståelse i Strindbergs rådande sinnesstillstånd när 

Inferno författades.  

 

5.1 Tidigare forskning 
 

Som tidigare nämnts har en omfattande del forskning gjorts om Strindberg, som 

relevant för uppsatsen behandlas enkom forskning kring Strindbergs Infernokris. Stor 

del av forskningen har inriktat sig på Strindbergs psykiska tillstånd under denna period, 

vilken enligt Brandell (1983:8) är den mest mytomspunna period i Strindbergs liv varför 

det blir extra viktigt att noggrant granska källmaterialet. Många har använt Strindbergs 

litteratur tillsammans med korrespondens om, till eller från Strindberg, som medel att 

kartlägga hans liv och leverne, och inom litteraturvetenskapen har stor del av 

forskningen handlat om hans språk och stilistiska analyser har gjorts.  

 

En av de tidigaste studierna som gjorts om Strindbergs intresse för Swedenborg var 

redan 1898 av Albert Björck, som använde sig av Inferno och Legender för att redogöra 

för Strindbergs påverkan av Swedenborg. Något mer av betydelse är Axel Herrlins, 

professor i filosofi och psykologi, uppsats som granskar Strindbergs naturvetenskapliga 

perspektiv i en komparativ analys mot Bengt Lidforss (Stockenström, 1972: 14). Den 

förste inom litteraturhistoria som studerade Strindbergs och Swedenborgs förhållande 

var Martin Lamm, som utkommit med verk om Swedenborg, studerade Strindbergs 

Infernokris i synnerhet i Strindberg och makterna, som utkom 1936 (Stockenström, 

1972:16). Lamms forskning kring både Swedenborg och Strindberg är väldiskuterad, 

vissa menar att Lamm är subjektiv, han påstås förskönat Strindbergs leverne samt 

försvarat Strindberg i den eftertida kritik som uppstått kring Strindberg; Stockenström 

(1972:15) påvisar i sin kritik mot Lamm att några datum som Strindberg angivit inte 

stämmer överens med datumen på korrespondensen, vilket Lamm verkar ha förbisett. 

Lamms forskning var erkänd ansågs länge vara väl utförd och seriös, kritiken mot denne 

har först uppkommit under 1900-talets senare hälft. Ändock har Lamms studier varit 

centrala i Strindbergsforskningen  och använts av många forskare för att förstå 

Strindberg ur ett mer psykologiskt perspektiv. Ytterligare forskare som varit betydande 
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för Strindbergforskningen är Erik Hedén som har skrivit en omfattande och noggrann 

författarbiografi som kom ut 1921 (Brandell, 1983:7). Gunnar Ollén studerade under 

40- och 50-talet bland annat Ordalek och småkonst [1902-1905] för att ta reda på de 

ockulta problemställningarnas effekt på Strindberg under Infernotiden och fann att 

Swedenborg påverkat Strindberg mer än exempelvis Lamm påvisat (Stockenström, 

1972:17). Vagn Børges, samtida med Ollén, kritiserade den svenska 

Strindbergforskningen för att enkom studera den unge, tidige författaren istället för den 

äldre, nyskapande författaren. Han riktar i synnerhet massiv kritik mot Lamm för hans 

rationella syn på Strindberg (Stockenström, 1972:18).  För Torsten Eklund, som 

publicerade bl.a. en studie om Tjänstekvinnans son (1948) ur ett individualpsykologiskt 

perspektiv, var Strindbergs Infernokris endast en del av många andra liknande kriser. 

Eklund kritiseras för att förbigå Strindbergs barndomsreligiositet och att han, liksom 

Lamm, inte sätter värde i Strindbergs nya religiösa ståndpunkt (Stockenström, 1972:19-

20). Gunnar Brandell har själv stått för omfattande forskning, bland annat med sin 

avhandling Strindbergs Infernokris, 1950, som har inriktat sig ur psykologiskt 

perspektiv av Strindberg, samt sina omfattande författarporträtt På Strindbergs vägar 

genom Frankrike, 1949, och Strindberg – ett författarliv, 1983 (Stockenström, 

1972:20). Därefter har litteraturforskaren och professorn i pedagogik, John Landquist, 

gjort en kritisk studie av Marin Lamms Strindberg och makterna som heter Martin 

Lamms Strindbergsbok  (Brandell, 1950:13). Jacob Kulling, fil dr i litteraturhistoria, 

presenterade sin studie Att spjärna mot udden. En studie om Kristusgestaltens betydelse 

i Strindbergs religiösa utveckling (1950) vilken var den första att analysera Strindbergs 

syn på kristendomen och Kristus (Olsson, 1996:16).  

 

5.2 Litteraturgenomgång 

 

I Walter Berendsohns Strindbergsproblem (1946) belyses en stor del av de problem och 

frågeställningar Berendsohn anser förbisetts i Lamms forskning och diskuterar 

Strindbergs uppfattning och tolkning av Swedenborg.  

 

Förutom Strindbergforskningen har Olav Hammers (2001) doktorsavhandling Claiming 

Knowledge. Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age om de 

esoteriska traditionerna från teosofin till New Age använts. Olav Hammer är fil. dr. i 
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religionshistoria och har sina intresseområden i bland annat New Age, teosofi och 

västerländsk esoterism.  

 

Annan litteratur som behandlar esoterism är Per Faxneld och Mattias Fyhr från 2010: 

Förborgade tecken. Esoterism i västerländsk litteratur, som är en antologi med samlade 

studier om esoterismen i västerländsk litteratur vilket bland annat behandlar 

Strindbergs, Tolkiens och andra västerländska författares esoteriska influenser. 

 

Wouter J. Hanegraaff, professor i historisk hermetisk filosofi vid Amsterdams 

universitet, har skrivit Esotericism and the Academy. Rejected Knowledge in Western 

Culture (2012) om den esoteriska historien som tycks ha förbisetts och negligerats av 

forskningen genom tiderna. 

 

Göran Stockenström publicerade 1972 sin avhandling Ismael i öknen. Strindberg som 

mystiker som fokuserar på Strindbergs mystiska sida, vilken Stockenström menar bör 

sättas i centrum för att överhuvudtaget få begrepp om och förståelse för Strindberg.  

 

Devin Zubers artikel från 2010 The Buddha of the North: Swedenborg and Transpacific 

Zen i tidskriften Religion and the Arts behandlar Swedenborgs influenser på 

Västerländsk litteratur med fokus på William Blake, Honoré Balzac och Ralph Waldo 

Emerson.  

 

Professor och fil. dr. i litteraturhistoria Ulf Olssons Levande död: Studier i Strindbergs 

prosa (1996) är textanalytiskt inriktad på Strindbergs tidigare författarskap, från Röda 

rummet till Inferno. År 2003 publicerades hans Strindberg, vansinnet och vetenskapen 

som studerar Strindbergs författarskap och vansinnets åverkan på denna.  

 

Antologin Tron är mitt lokalbatteri. Religion och religiositet i Strindbergs liv och verk 

som redigerats av Martin Hellström publicerades 2012. Ur denna har Per Stams, docent 

i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, artikel Jag skulle gärna bli troende 

igen. Strindbergs utveckling från ateist till mystiker under 1890-talet använts, liksom 

Henrik Johnson, som disputerat i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, August 

Strindberg och Carl von Linné. En religiös valfrändskap. I samma antologi har även 

Mickaëlle Cedergrens, doktor i franska vid Stockholms universitet, artikel Strindbergs 

romantiska katolicism. Ett liturgiskt och franskt universum samt Göran Söderströms, 
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docent i konstvetenskap vid Stockholms och Lunds universitet, artikel Till Damaskus 

och Infernokrisens religiösa peripeti studerats.   

 

5.3 Kort om litteraturens historia i Frankrike under 1800-talet 

Eftersom industrialismen inte utvecklades lika snabbt i Frankrike som i England blev 

inte heller de sociala sprickorna lika tydliga, varför realismen fick en annan vändning i 

Frankrike. Här var de psykologiska faktorerna, såsom själsliv och erotik, centrala. 

Honoré de Balzac (1799-1850) var en av de  författare som försökte kartlägga 

samhällsklasserna och strävade efter att ge sken av att vara förmögen, det adliga prefixet 

de lade Balzac till på eget bevåg till sitt namn. Balzacs författarskap genomsyrades inte 

enkom av realism utan även om romantiken, vilken uttrycks i den Swedenborg-

inspirerade romanen Séraphita (Olsson & Algulin, 2005:347-348). I slutet av 1800-talet 

dras litteraturen åt bohemska inslag, utopin och framtidsskildringar börjar sprida sig i 

den litterära världen. Arbetarklassen börjar komma med nya krav på sociala förändring 

och vinner politisk mark. Flera västerländska nationer inför allmän rösträtt under denna 

tid, vilket besvaras med en stark konservatistisk ådra inom vissa falanger i litteraturen. 

Det är en tid som präglas av urbanisering, varför staden förekommer allt oftare som 

motiv i litteraturen. Växlingarna mellan symbolismen och naturalismen blir allt 

tydligare, vilket speglas inom flera författarskap,  såsom Zola, Ibsen och Strindberg. 

Motsättningar mellan pessimism och optimism, positivistisk vetenskap och mysticism, 

präglar starkt litteraturen. Marx och Engels idéer plockas fram och anarkistiska och 

syndikalistiska rörelser florerar. Författare som Fredrik Nietzshe och Émile Zola präglar 

Frankrike med sin individualism och naturalism (Olsson & Algulin, 2005:407-417). 

 

5.4 Kort om Johan August Strindberg 

Strindberg föddes 1849 i Stockholm, som det åttonde barnet. Hans debut, dramat Mäster 

Olof väckte blygsam uppmärksamhet och det var först 1879 med romanen Röda 

rummet som Strindbergs författarskap nådde litterär framgång. Med sin första hustru, 

Sigrid von Essen, kom Strindberg att få ekonomiska svårigheter, vilket utmynnade i en 

personlig konkurs. Strindberg var anställd skriftställare vid Kungliga biblioteket, och 

efter 1882 valde han att säga upp sin anställning och därefter frilansade han resterande 

av sitt yrkesverksamma liv. Han kom att gifta sig ytterligare två gånger, efter 

skilsmässan med von Essen gifte han sig med Frida Uhl, vilket kom att bli ett kort 

äktenskap. Därefter gifte han sig med skådespelerskan Harriet Bosse (Myrdal, 2003:8f). 
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Strindberg avlider 1912 i sin bostad i Stockholm, 63 år gammal (Olsson & Algulin, 

2005:424).   

 

5.5 Infernokrisen 

Den i Strindbergsammanhang välkända Infernokris föranleddes delvis av en för 

Strindberg ekonomiskt problematisk situation förorsakat av en bojkott från flera 

bokhandlare i Sverige, vilka vägrade sälja Strindbergs böcker efter hans sedlighetsåtal 

(Berendsohn, 1946:51f). Infernokrisens begynnelse bedöms även ha uppkommit i 

samband med äktenskapskrisen med Österrikiskan, Frida Uhl, varpå han år 1893 

upphörde sitt litterära skapande för att helt och hållet fokusera på vetenskapen. Även om 

Strindbergs fortsatta psykiska ohälsa tycks ha fortsatt en tid efter beräknas Infernokrisen 

ha sitt slut i maj 1897, då han återupptog sitt skrivande (Berendsohn, 1949:83). Enligt 

Söderström (Hellström, 2012:59) nämner inte Strindberg något om äktenskapskrisen i 

Inferno av respekt till sin dotter som föddes i äktenskapet med Frida Uhl. Ofta beskrivs 

Strindberg under Infernokrisen som galen med sin paranoia och hallucinationer, en syn 

som Strindberg enligt Brandell (1949:97) själv starkt har bidragit till. Infernokrisen var 

för Strindberg en period som präglas av bipolaritet med skeden av psykisk ohälsa varvat 

med lugnare skeden. Det var under de lugnare perioderna som Strindberg använde sin 

tid till att studera, experimentera och meditera, och förmodligen var det under dessa 

perioder som Strindbergs religiositet utvecklades. Under denna tid kom Strindberg att 

utvecklas till mystiker och filosof; han grubblade över de existentiella substanserna: 

livet, döden och Gud (Brandell, 1949:97). Enligt Stam (Hellström, 2012:39) var det i 

februari, år 1896, som Strindberg ansåg att han började se samband och 

sammanträffande i sina vetenskapliga arbeten, varför han beslutade sig för att nedteckna 

dessa i en dagbok vilken senare kom att kallas Ockulta dagboken. I denna antecknade 

Strindberg allt han gjorde, från inköp av radband till iakttagelser och drömmar. Med 

hjälp av tarotkort, spelkort, spådomsböcker, ockultistiska verk, Bibeln och Swedenborgs 

skrifter försökte han tolka alla sina iakttagelser (Hellström, 2012:39).  Det är med hjälp 

av denna, enligt Stockenström (1972:39), Strindberg grundar författandet av Inferno på. 

Infernokrisens kulmen varade under 1896, i vilken Strindberg flackade runt mellan 

Österrike, Tyskland och Sverige (Brandell, 1949:102). Enligt Berendsohn (1949:215) 

levde Strindberg i början av Infernokrisen i Frankrike fram till juli 1896, därefter bodde 

han en period hos sin vän Anders Eliasson i Ystad, varpå han endast kom att stanna 

under en månads tid. Efter det for han till Österrike och stannar där till december 1896, 
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varpå han far till Lund där han stannar i nio månader. Det är här hans kris avtar, varpå 

han återvänder till Paris mellan september 1897 till april 1898 (Berendsohn, 1949:215, 

Brandell, 1983:187, 209). Enligt Söderström (Hellström, 2012:57) beskrivs 

Infernokrisen ofta som för Strindberg en period av ensamhet, vilket han påpekar inte är 

helt riktigt, Strindbergs vänkrets var rik och han saknade sällan sällskap.  

 

Själva författandet av verket ämnade Strindberg utföra i sällskap av sin dotter Kerstin i 

Klam, men resan blev inte av efter det att Strindberg fått besked om skilsmässan, varför 

författande istället skedde i Lund (Söderström i Hellström, 2012:59) 
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6 Teoretisk ansats 
 

Här följer en beskrivning av föreliggande uppsats teoretiska perspektiv och en utförlig 

beskrivning av begreppsdefinitioner av begrepp som förekommer i uppsatsen.  

 

6.1 Bergers socialiseringsteori 

 

6.1.1 Religion som en social konstruktion 

I föreliggande uppsats används Peter Bergers socialiseringsteori som teoretiskt 

perspektiv. I The Sacred Canopy inleder Berger (1967:81) med att förklara att 

samhällets struktur är en mänsklig produkt och att vi styrs av ytterst få instinkter och 

istället av vårt sociala behov. Berger (1967:51) betraktar religion som en social 

konstruktion, eftersom människan strävar efter stabilitet och balans i sitt liv.  Människan 

har med andra ord konstruerat samhället och religionen i syfte att skapa livsmening, 

samtidigt för att kunna förutse framtiden liksom förklara kosmos. Religionen används 

av samhället för att legitimera makt och upprätthålla ordning, vilken har sett olika ut 

genom historien och i olika samhällen, och sker på mikro-, meso- och makronivå. 

Fungerar dessa legitimeringar bra ifrågasätts inte de samhälleliga funktionerna, en ritual 

kan exempelvis fungera som en påminnelse för individen om det ”sanna” och skapar en 

stabil struktur (Berger, 1967: 24-26). När dessa strukturer ifrågasätts kan antingen de 

traditionella strukturerna stärkas, eller så skakas samhället om och en reformation 

uppstår (Berger, 1967:49). Berger (1967:53ff) diskuterar även teodicéproblemet och 

menar att samhället måste förneka kaos för att upprätthålla balansen. Ondska och död är 

exempelvis de mest komplicerade faktorerna varje samhälle måste hantera, eftersom de 

orsakar smärta och lidande. Detta innebär, enligt Berger (1967:54), att det uppstår ett 

behov för individen att skapa mening i smärtan, eftersom smärta kan bli mer uthärdlig 

om det verkar finnas en mening med den. Berger menar att människan är masochistisk 

till sin natur, där både lidande och död kan transcenderas och därmed till och med 

välkomnas. Människan har svårt att utstå känslan av ensamhet och meningslöshet, men 

Berger (1967:56-57) hävdar att kan individen ge lidandet en mening förstärker och 

underbygger detta strukturen.  Därav kan en religiös individ aktivt söka smärta och 

lidande, delvis för att detta skulle anses vara det enda ”rätta”, men även för att detta 

skulle kunna anses vara det enda sättet att utföra något på; för att det ska fylla en 

religiös mening eller ett religiöst syfte. Detta skulle kunna innebära att en människa 
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skulle kunna utsätta sig för lidande eller till och med död, enkom av den anledningen att 

det skulle ge en känsla av mening (Berger, 1967:8).  

 

6.1.2 Primär och sekundär socialisering 

Det är även viktigt att poängtera att Berger inte bara menar att det är enkom religion 

som legitimerar dylika uppoffringar, utan snarare är individens behov av social 

konformation – religiös struktur eller ej. Individen föds in i samhället, men inte som 

samhällsmedlem, utan det är något individen utvecklas till. Individen föds dock in i en 

objektiv social struktur, vilken förmedlas av signifikanta andra, samhället är en objektiv 

värld. Till en början sker en primär socialisering, i vilken individen påverkas av sin 

familj och andra vuxna. Så småningom får individen en sekundär socialisering, vilket 

innebär påverkan av exempelvis skolkamrater, lärare och dylikt. Primär socialisering 

innebär mer än bara kognitiv inlärning, det  är en väldigt känsloladdad process där 

barnet lär sig att förhålla sig till sin omgivning och identifiera sig själv med och mot 

andra individer  (Berger & Luckmann 1966:149-153). Den sekundära socialiseringen 

handlar i huvudsak om en mer rollspecifik internalisering, där individen intar en viss 

social roll, exempelvis arbetsroll eller ett politiskt ställningstagande och identifierar sig 

med denna. Denna socialisering innebär att individen dessutom övertar tankar och idéer 

som antas tillhöra denna specifika roll,  omedvetet eller omedvetet. Denna identifiering 

är inte lika stark som den primära socialiseringen, utan lämnar utrymme för individen 

till att ifrågasätta och skapa sina egna uppfattningar (Berger & Luckmann, 1966:158f). 

 

6.2 Begreppsdiskussion 
 

Följande behandlas begreppet esoterism samt gud om hur det används i föreliggande 

uppsats.  

 
6.2.1 Esoteriska traditioner 

Begreppsdefinitionen av esoteriska traditioner eller esoterism används i föreliggande 

uppsats som en kombination av Antoine Faivres och Wouter J. Hanegraaffs definition. I 

föreliggande uppsats används begreppet i syfte västerländska esoteriska traditioner 

vilket av utrymmes och praktiska skäl kortats ned till esoteriska traditioner eller 

esoterism, begreppen används synonymt med varandra.  

 

Enligt Faxneld (Faxneld & Fyhr, 2010:9) liksom Hammer (2001:7) är det först på 

senare tid som det blivit accepterat att forska om esoterism, enligt Faxneld (Faxneld & 

Fyhr 2010:10) dyker ordet upp i sina sammanhang först i franskan i ett verk om 
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gnosticism, år 1828 och några år senare, 1835 i engelskan, därefter sprids ordet snabbt 

till de övriga stora europeiska språken. Dess lexikala betydelse säger i sig inte särskilt 

mycket om själva innebörden av ordet, eso- betyder inuti och -ter- är 

motsatsförhållande, vilket tillsammans kan tolkas som hemligt eller avskilt. Faivre har 

tagit fram fyra kriterier för vad som primärt ska ingå i en lära för att den ska kunna 

betraktas som esoterisk, förutom dessa fyra kriterier har han även tagit fram två 

sekundära föreställningar som möjligen kan löpa parallellt med de primära, dessa är 

dock inte nödvändiga (Faxneld & Fyhr, 2010:10). Enligt Faxneld (Faxneld & Fyhr, 

2010:10-11) är dessa fyra primära kriterier: 

1) Korrespondenserna: Universum kan exempelvis bestå utav sju metaller och sju 

planeter, här finns en föreställning om att det existerar ett mystiskt samband 

mellan dessa och att det handlar om att man ska tolka och förstå de dolda 

samband som finns. 

2) Den levande naturen: Naturen innehåller en osynlig visdom och genomsyras av 

ett ljus eller en dold eld, som kan bli synlig för den som tolkar den på rätt vis. 

3) Förmedlanden och föreställningsförmåga: För att finna de dolda hemligheterna 

som finns i kosmos och naturen kan det behövas något som förmedlar denna 

kunskap, det kan vara exempelvis ritualer, symboler, änglar eller andra andar. 

Skillnaden mellan esoterism och religiös mystik i detta fall är att esoterikern 

försöker avslöja hemligheter och dolda ting med hjälp av fantasin, emedan 

mystikern försöker nå Gud.  

4) Transmutationsupplevelsen: Transmutation är ursprungligen en alkemistisk term 

och innebär att det sker någon form av initiatorisk process eller förvandling. 

De sekundära föreställningarna är 1) Överensstämmelser – att finna komponenter från 

alla religioner som stämmer överens och innebär en högre grad av sanning och 2) 

Överföring – esoterikern är en del av en kedja av mästare och lärjungar som kan 

härledas långt tillbaks i tiden (Faxneld & Fyhr, 2010:12-13). 

 

Kritiken Hanegraaff påvisar i Faivres definition är att kriteriet för mystiken inte bör vara 

statiskt och att utvecklingen av esoterismen från renässansen där den uppstod är kärnan. 

Forskningen kring esoterism bör inte betrakta traditionen som någon slags motkultur 

utan en kultur som en del av den västerländska historiens utveckling (Faxneld & Fyhr, 

2010:14). Hanegraaff berör problemen med att definiera esoterismens historia eftersom 

den är svår att särskilja från fantasi och tro. Om den esoteriska forskningen säger han: 
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”None of them can claim to be a straightforward description of ”esotericism” as an 

empirical reality out there” (Hanegraaff, 2012:368). 

 

6.2.2 Gud 

I föreliggande studie har jag valt att stava Gud med stor bokstav, detta för att vi talar om 

Strindbergs Gud; Strindberg själv betecknar Gud med anfang, varför det blir lämpligt att 

jag själv gör det. Det finns ur uppsatsförfattarens perspektiv ingen som helst personlig 

värdering i Gud, utan detta görs enkom för enkelhetens skull.   
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7 Resultat 

Följande presenteras Infernos (1914) handling, därefter de passager Strindberg nämner 

religionen i Inferno (1914), samt de personer och religioner Strindberg diskuterar eller 

nämner. Därefter följer en studie av artiklar och litteratur som är relevant för en 

tematisk analys vilken avslutar varje avsnitt. Föreliggande avsnitt är uppdelat i 

ordningen: ateism, esoterism, samt kristendom, detta för att följa Strindbergs egna 

religiösa utveckling i Inferno i kronologisk ordning.  

  

7.1 Handling: Inferno 

För att läsaren ska kunna hänga med i uppsatsen följer här ett kort sammandrag av 

Strindbergs Inferno, baserat på Rombergs (1970) epikanalys: 

 

Fabel: Om en mans varande i Paris, Lund och Österrike vari han tampas med religiösa 

skrupler och resan från ateism till katolicism, i vetenskap och författarskap. 

 

7.1.1 Form 

Verket har sexton kapitel: 1) Den Osynliges Hand, 2) Ludvig den helige gör mig bekant 

med salig Orfila, 3) Demonen frestar, 4) Det återvunna paradiset, 5) Fallet och det 

förlorade paradiset, 6) Skärselden, 7) Helvetet, 8) Beatrice, 9) Swedenborg, samt 10) 

Utdrag ur en fördömds dagbok, 11) Den evige har talat, 12) Helvetet lössläppt, 13) 

Pilgrimsfärd och försoning, 14) Återlösaren, 15) Vedermödor, samt 16) Vartåt pekar vår 

väg?.  

 

7.1.2 Handling  

Verket inleds med att Strindberg befinner sig i Frankrike, året är 1897, maj månad, och 

han tänker tillbaka på november 1894 då han i vild glädje vinkade av sin hustru på 

Nordbanans station – han har ännu inte återsett henne och skilsmässan är ett faktum. 

Det är kris, Strindberg känner sig eländig och är så fattig att han tvingas sälja av sitt 

porslin för att kunna köpa mat och kemikalier. Han sysslar med alkemi, i hemlighet; det 

är farligt att syssla med guldmakeri i Paris. Första delen av verket genomsyras av 

Strindbergs vetenskapliga arbete varvat med rastlösa vandringar med besök i olika 

katedraler, emedan Strindberg mår sämre och sämre och känner sig förföljd och 

dödshotad, varav han beger sig till Sverige, Ystad, och sin vän läkaren. Här fortsätter 

Strindbergs paranoia, vilken tycks nå sin kulmen för att sedan snabbt avta. Strindberg 



  
 

21 

stannar enkom en kort period i Ystad för att fara till sin två och ett halvt-åriga dotter i 

Österrike som han inte träffat sedan hon var sex veckor gammal. Strindberg överraskas 

av dottern Christines förmåga att nästla sig in i hans liv, plötsligt får han inte gå sina 

morgonpromenader i fred där han vanligtvis sammanfattar sina tankar, utan får följe av 

dottern. Han huserar hos sin svärmor en längre tid, ända tills de blir osams och 

svärmodern kastar ut honom ur huset; Strindberg stannar ytterligare en tid i Österrike 

varpå han sedan beger sig till Lund, därefter Paris och sedan Lund igen. Det är i Lund 

han skriver Inferno, samtidigt som han studerar och fördjupar sig i Swedenborgs läror 

och kopplar ihop det som hänt honom tidigare i verket med det han läser i Swedenborg. 

Inferno avslutas med en epilog, varpå Strindberg avslutningsvis skriver: ”Den läsare, 

som tror sig veta att denna bok är en dikt, inbjudes att se min dagbok, som jag hållit dag 

efter dag sedan 1895, och varav det föreliggande endast är ett utvidgat och ordnat drag.” 

(Strindberg, 1914:206).  

 

7.1.3 Om Inferno 

Trots att Strindberg avslutar Inferno med att intyga att verket är sanning och inte prosa, 

har det diskuterats huruvida verket är självbiografiskt eller ej. Strindberg själv räknar 

Inferno som ett självbiografiskt verk, men enligt Gavel Adams (Strindberg, 1994 

[1897]:328–330) uppstår diskrepens med den korrespondens Strindberg bedrivit 

samtida med verket och vad som angivits i romanen; det stämmer inte riktigt överens. 

Enligt henne har Strindberg i samband med en tillbakablick av sina självbiografier 

medgett att den möjligtvis inte stämmer helt överens med verkligheten, varav han 

tillägger att det är en omöjlighet att skildra historien helt sanningsenligt (Strindberg, 

1994:330). Strindbergforskaren Ulf Olsson (1996:306) har exempelvis tagit ställning till 

Inferno som fiktiv roman, eftersom den inte följer den dokumentation som gjorts över 

Strindbergs förfaranden med exakthet, han påpekar dock att det enkom handlar om en 

genrebestämning och menar att verket kan innehålla en viss självbiografisk karaktär. 

Föreliggande uppsats syftar inte till att utreda huruvida detta är fallet: jag har utgått från 

att Inferno delvis är en självbiografi. Minnet är subjektivt och jag förväntar mig att det 

förekommer överdrifter, försköningar, minnesförluster och osanningar i en 

självbiografi. Därutöver kan det konstateras att det är irrelevant för föreliggande analys 

huruvida datum eller händelser skildras med exakthet, det jag ämnar analysera är de 

religiösa upplevelserna Strindberg deskripterar oavsett de skett under skrivandet av 

själva verket eller innan.  
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7.2 Strindberg och ateismen 
 

Det är tidigt i verket som Strindberg (1914:25) talar om sin ateism, om hur han från att 

ha varit ateist blivit vidskeplig, vilket återigen förekommer i slutet av verket men i 

samma kontext; ”från ateist till Swedenborg ligger nära varandra” (Strindberg, 

1914:184). Ordet uppträder nästkommande tillfälle inte om Strindberg själv, men är nog 

så intressant, utan i en dialog som Strindbergs vän, doktorn i Lund, säger: 

   
Stopp! Jag är inte någon ateist, men jag tänker att den Allsmäktige inte mer vill veta 

av sådan där förtrolighet som i forna dar. Det är slut nu med det där fjäsandet för den 

Evige, och jag håller på muhammedanens grundsats att ej bedja om någonting annat 

än att med undergivenhet kunna bära tillvarons börda.  (Strindberg, 1914:111) 

 

Begreppet förekommer även i samband med hädare (Strindberg, 1914:152) och 

vid ett annat tillfälle som om det vore en del av Guds plan, att det är Gud som 

gjort Strindberg till fritänkare, sedan ateist och därefter vidskeplig (Strindberg, 

1914:191).  

 

Strindbergs ställningstagande till ateismen kom strax efter att han bekänt sig som 

socialist i mitten av 1880-talet. Det finns även en artikel som är en hyllning till 

Voltaire, vilken skrevs under denna tidsperiod (Berendsohn, 1949:48-49, 209). 

Enligt Lamm handlade Strindbergs ateism snarare om att han vänt sig från sin 

barndoms religion, liksom skolans religionsundervisning än från Gud, vilket 

Olsson kritiserar och menar att Strindbergs ateism handlar om att han ser 

religionen underordnad vetenskapen (Olsson, 2002:227). Även Söderström 

(Hellström, 2012:50) sympatiserar med åsikten att Strindberg inte övergav idén 

om Guds existens fullkomligt, i synnerhet med tanke på att den offentligt 

ateistiska perioden löpte mellan 1887 och 1894 för att sedan publicera det starkt 

kristet inspirerade sagospelet Himmelrikets nycklar ett par år senare.    

    

7.3 De esoteriska traditionerna (och Strindbergs hat till teosofin) 

Ett typexempel på en  passage om esoterismen i Strindbergs Inferno är om hur 

Strindberg tycker sig funnit sambandet mellan naturen och gudarna, en harmoni mellan 

natur och ande (Strindberg, 1914:59). 

 

Sammanställning av betydelsefulla referat för analysen som ej gått att kategorisera: 
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 Strindberg (1914:50) diskuterar sina studier av buddhistiska skrifter, varpå han 

inser att det kan komma något gott ur uppoffringar. 

 Strindberg (1914:58-59) får märkliga syner i samband med att han kommer hem 

till sitt rum på kvällarna, vid ett tillfälle uppenbarar sig den grekiska guden Zeus 

på hans säng, vid andra tillfällen är det djävulen, drakhuvuden eller 

bockhuvuden.  

 Strindberg beskriver att en av hans vänner ser syner, det är ansikten av Kristus 

och Orfeus på bergväggar, människoansikten i penséer och det är tillsammans 

med honom som Strindberg själv lär sig se olika tecken och syner i sin 

omgivning (Strindberg, 1914:60ff).  

 Strindberg talar om astrologi: Vid det ena tillfället är det en teckning han ritat av 

sin hustru som påminner om ett helgon under Fiskarnas tecken, vid ett annat 

tillfälle är det en teckning som liknar Camille Flammarions japanska åskgud i 

L'atmosphère (Strindberg, 1914:79). 

 Läkarens bostad i Lund tycker Strindberg (1914:106) påminner om ett 

buddhistiskt tempel med pelare och kupoler ”Takåsens struktur och beläggning 

med kinesiska tegel erinra om yttersta Orienten. En apatisk sköldpadda kryper 

på stenläggningen och försjunker bland ogräset i ett nirvana som förlänges i 

oändlighet.” (Strindberg, 1914:106) 

 

Enligt Berendsohn (1949:93) läste Strindberg under sitt besök hos svärmor i Österrike 

en buddhistisk bok, varpå han i flera brev till Littmansson identifierade sig själv med 

Buddha. Dessa läror stod dock i strid med den stegrande egoismen genom vetenskapen 

och ockultismen, liksom att Strindberg vantrivdes med att vara ensam. Enligt 

Berendsohn är även läkarens bostad i Lund en vanlig skånsk gård med tegeltak 

(1949:93f). 

 

7.3.1 Madame Blavatsky och teosofin 

Det är vid tre olika tillfällen i Inferno som Strindberg nämner Madame Blavatsky. 

Första tillfället hon kommer på tal är när Strindberg berättar om sin vän, som han givit 

epitetet ”min ockulte vän” eller ”min vän teosofen”. Strindberg och denne vän 

korresponderar frekvent genom hela verket, vid detta tillfälle beskriver Strindberg 

vännen som mentor och rådgivare, vilken tycker sig finna samband mellan Strindbergs 

tankar och teosofin och ville få Strindbergs åsikt om ”ockultismen och Isisprästinnan 
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fru Blavatsky”. Detta misshagade Strindberg så pass att han inte skrädde sina ord i sitt 

svar till vännen och efter det talade de inte till varandra under fyra års tid förrän 

Strindberg i behov av likvida medel vänder sig till sin vän för försoning (Strindberg, 

1914: 81). Det är i samma kapitel och i samband med samma vän Blavatsky återigen 

kommer på tal: vännen kallar Strindberg för Simon Magus, utövare av svart magi, och 

rekommenderar Strindberg att läsa fru Blavatsky varför Strindberg återigen ilsknar till 

och förklarar att han synnerligen inte har något att lära av Blavatsky (Strindberg, 1914: 

83). Även sista passagen där Strindberg nämner Blavatsky är i samband med hans vän, 

teosofen, som denna gång sänder Strindberg Blavatskys verk The Secret Doctrine vilket 

inte emottas med blida ögon från Strindbergs sida. Han misstänker att vännen försöker 

vinna över Strindberg till sin sekt:  

 

The secret doctrine. Detta orättmätiga tillgrepp av alla så kallade ockulta teorier, detta 

uppkok på alla nyare och äldre vetenskapliga kätterier, av noll och intet värde när 

författarinnan uttalar sina egna enfaldiga och inbilska meningar, intressant genom 

citaten ur föga kända författare, avskyvärt genom de medvetna och omedvetna 

bedrägerierna, genom historierna om  tillvaron av mahatmer. Ett arbete av en 

gynander,  som velat slå mannens rekord och ger sig min av att ha fällt till marken 

naturvetenskap, religion, filosofi och uppsatt en Isisprästinna på den korsfästes altare.  

(Strindberg, 1914:159-160) 

 

Därefter skriver Strindberg att han varsamt för sin vän berättar att han inte har för avsikt 

att ge upp sin personliga Gud, att hans religiösa behov inte blir tillfredställda av karma 

och flera gudar varav vännen blir förbannad och svarar Strindberg med att han ska 

bannlysa honom, uttalar förbannelser över Strindberg och hotar honom med de ockulta 

makterna (Strindberg, 1914: 160).  

 

Teosofi nämns huvudsakligen, som tidigare nämnt, i samband med vännen teosofen 

som Strindberg kallar för sin mentor och rådgivare, Strindberg förklarar att vännen i 

egenskap av teosof förespråkar karma som: ”det vill säga den abstrakta summan av 

människoöden, vilka inbördes utjämna varandra för att åstadkomma ett slags Nemesis” 

(Strindberg, 1914:82). Strindberg visar tydligt sin motvilja till teosofin, han vägrar böja 

sig för teosoferna, skriver han, vid ett annat tillfälle beskriver han att han kan berätta om 

allt han upplevt för stadsläkaren, eftersom han visar sig vara teosof (Strindberg, 

1914:83, 117). Mot slutet av verket tycks Strindberg anklaga teosoferna tillsammans 
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med ockultisterna för att ha utsatt honom för något slag ”nidingsdåd” som bidrar till att 

han kastar förbannelser mot ett porträtt i rent vredesmod (Strindberg, 1914:141).  

 

Enligt Söderström (Hellström, 2012: 51) är denne vän, teosofen, en man vid 

namn Torsten Hedlund varav viss korrespondens sinsemellan finns sparad för 

eftervärlden. Under Strindbergs tid i Frankrike, Infernokrisen, var Strindberg på 

väg mot ockultismen, han var välkänd och respekterad hos de ockulta 

kemisterna (Hellström, 2012: 56-57). Brandell (1983: 161) menar att Strindbergs 

största anledning till skepsisen till de teosofiska lärorna var rörelsens atmosfär; 

att det fanns en högmodig och anspråksfull anda i rörelsen, vilken dessutom 

leddes av kvinnor. Enligt Szalcer (Faxneld & Fyhr, 2010:37) försökte Hedlund i 

ett brev till Strindberg övertala honom att bortse från att Blavatsky tillhörde det 

kvinnliga könet. Rörelsen som var starkt humanitaristisk fanns en tro om att 

kunna förändra människan och mänsklighetens utveckling som Strindberg fann 

ytterst osannolik – dessutom ställde han teosofin och den västerländska 

ockultismen mot varandra, där ockultismen hade lärda och vetenskapliga mål till 

skillnad från teosofin (Brandell, 1983:161-162). Det svar Strindberg gav 

Hedlund och redogör för i Inferno (Strindberg, 1914: 160) resulterade i en 

definitiv brytning mellan de båda vännerna (Brandell, 1983: 161). Förutom 

Hedlund och Parisockultisterna menar Szalczer (1998:37) att det fanns ännu en 

person som påverkade Strindbergs teosofiska och ockultistiska dragning, en 

författare och poet vid namn Georg Ljungström. Ljungström skrev och 

publicerade flera ockultistiska artiklar och dikter i tidningen Teosofisk tidskrift 

som återfanns i Strindbergs bibliotek i flera årgångar från 1891 till 1902. 

Ljungströms dikter kom att prisas av Strindberg och de båda utvecklade en 

vänskap i början av 1900-talet. Trots att Ljungströms influenser påverkade 

Strindberg explicit först i början av sekelskiftet tycker Szalczer (1998:38f) det 

finns tydliga indikationer på att Ljungström påverkade Strindbergs syn på 

ockultism och teosofi tidigare än så. Enligt Szalczer (1998:37) var teosofin en 

modern rörelse runt sekelskiftets Europa och var en stor inspirationskälla för 

flera konstnärer och författare. Att brytningen med Hedlund skulle ha varit en 

brytning med även teosofin kritiserar Szalczer (1998:38), varpå han påpekar ett 

flertal källor som visar att Strindbergs intresse för teosofin fortsatt även in på 

1900-talets början.  
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Helena Petrovna Blavatsky föddes i Ukraina 1831, och upptäckte tidigt i livet 

sina mediala förmågor; hon var verksam som medium och studerade ockultism. 

Hennes resor är svåra att klargöra, stundtals omöjliga att spåra. Blavatsky har 

själv hävdat att hon befunnit sig i Tibet samt haft lärare från Indien och 

Himalaya, Mahatmas, från vilka hon har mottagit sin kunskap inom ockultismen. 

Med upplysningen kom flera översättningar av österländsk litteratur, bland annat 

Upanishaderna, vilket bjöd in till nya religiösa influenser i västerländska 

livsåskådningar (Hammer, 2001:59-60). Hokanson (2011:3) menar att Bavlatsky 

är maskulin form av Madame Blavatskys egentliga namn, Blavatskaia, och att 

hon ofta använde sig av en maskulint klingande pseudonym när hon skrev för 

ryska tidningar vilket kan bero på att kvinnor sågs som andra-klassens invånare 

under 1800-talets Ryssland. Det var ytterst ovanligt att en kvinna kunde resa så 

pass fritt som Bavlatsky gjorde när hon reste som teosofins förespråkare och 

grundare genom Indien, var hon bemöttes med respekt trots att hon varken var 

någons hustru, syster eller dotter (Hokanson, 2011: 7ff). Blavatskys magnus 

opus, The Secret Doctrine, författades i Amerika 1874 (Hammer, 2001:59). 

Enligt Hammer (2001: 81, 122)  har de termer i sanskrit som förekommer i 

Blavatskys The Secret Doctrine, bl.a. karma, förmodligen hämtats från den 

Amerikanska transcendentalismen under Blavatskys tid i New York snarare än 

Indien, dessutom alluderar Blavatsky till Isis och Egyptiska myter, men 

referenserna är Indiska. Blavatsky uttrycker även en illa dold avsky mot 

kristendomen i verket, i vilket hon även beskriver människoraser som levt i de 

försvunna civilisationerna, Atlantis och Lemuria, med dussin av fotnoter till 

Donnelly och andra vetenskapsmän för vetenskaplig legitimitet (Hammer, 2001: 

81, 253ff). ). Blavatsky (1888: 505-506) menar att fysiken förklarar ingenting 

om gravitationskrafterna och vetenskapen närmar sig ockultismen som enda 

förklaringsmodell vare sig man vill eller inte . I Mahatma Letters ändrar 

Blavatsky sin ståndpunkt gentemot vetenskapen och håller en mer vetenskaplig 

ställning där hon kallar vetenskap för teosofins allierade, trots att det är just 

vetenskapen som förvrider våra sinnen. Denna polemik speglar kampen mellan 

den materialistiska och idealistiska synen på vetenskap som rådde under 1800-

talets senare hälft, då personer som Buffon och Laplace försöker sammanföra 

och förklara naturen och kosmos med mekaniska lagar. En omfattande debatt 



  
 

27 

uppstod under denna tidsperiod när materialisterna försöker ordna en slags 

hierarkisk ordning där det materiella var underordnat de andliga 

orsaksförhållandena. Förgrundsfigurerna inom vetenskapen var ofta 

materialister, åtminstone i metodologisk bemärkelse vilka kom att utsättas för 

kritik eftersom de använde sig av metafysiska begrepp som energi eller kraft i 

sina förklaringsmodeller, en av dessa kritiker var Blavatsky själv (Hammer, 

2001: 261-162). Hammer (2001: 263) tillägger dock att fysiken var under 

Blavatskys leverne en vetenskap som skiljer sig från nutidens fysik. Enligt 

Hammer är teosofin en post-spiritualistisk rörelse, som med åren kom att vrida 

sin fokus från egyptisk mytologi mot de indiska religionerna i samband med 

Blavatskys fyraåriga vistelse i Bombay (2001:61). Szalczer (Faxneld & Fyhr, 

2010: 36) menar att Blavatsky i grund och botten var en spiritualist och teosofin 

var en kombination av spiritualismen och esoterisk filosofi. Mahatmorna var 

deras andliga mästare, vilka besatt en visdom som legitimerade deras gudomliga 

auktoritet (Faxneld & Fyhr, 2010: 36).  Grundtanken i teosofin var att alla var en 

del av Världsanden och alla själar var tvungna att genomgå flera reinkarnationer 

för att slutligen nå ett högre existensplan. Mahatmornas fiende var de svarta 

magerna, vilka gjorde allt för att förhindra detta uppstigande. De ansåg att deras 

kretslopp var mer fullkomligt än Darwins, eftersom deras inte bara förklarade 

det fysiska planet, utan även det eteriska och astrala (Szalczer, 1998:22). 

 

7.3.2 Ockultismen  och alkemin (Strindberg – den galne vetenskapsmannen?) 

I Inferno tycks Strindberg stundtals använda begreppet ockultism synonymt med 

teosofi, det verkar dock finnas en viss ambivalens från Strindbergs sida i uttrycket. 

Första tillfället alkemi förekommer som begrepp i Inferno är först halvvägs in i verket 

och förekommer i ett lite komplicerat sammanhang; Strindberg är bjuden på tillställning 

i Brie varpå han i efterhand läser i tidningen att det finns ett spökhus i Brie och oroar sig 

för att de andra på hotellet han vistas på ska koppla samman häxerier och hans 

alkemistiska arbeten (Strindberg, 1914: 78). Andra tillfället beskriver Strindberg hur 

han upplevt sig vilseledd av ockultismen som har förhindrat honom i hans alkemistiska 

storverk. Något senare i verket läser Strindberg Swedenborg och får veta att alkemister 

drabbas av hudsjukdomar, vilket skulle förklara Strindbergs besök på S:t Louissjukhuset 

(Strindberg, 1914: 185). Denna hudsjukdom han talar om är förmodligen den som 

nämns i verkets inledning när Strindbergs hud fjällar och trillar av efter att Strindberg 

arbetat med svavel (Strindberg, 1914: 8). Alkemin nämns genomgående i verket i 



  
 

28 

samband med makter, ett exempel på detta är när Strindberg utförligt beskriver om de 

experiment han gör genom att pröva olika kemiska föreningar och lyckas framställa en 

guldgul substans, vilket det efter att han skickat in substansen till en kemist visar sig 

inte vara. Efter detta tycker han sig få flera olika tecken  från makterna som han tolkar 

innebära att han är på rätt väg i sitt arbete. Här kallar Strindberg även alkemin för 

”denna gamla glömda och föraktade kemi från 1830” (Strindberg, 1914: 57-58). Det är 

även i samband med alkemin som Strindberg (1914: 55) oroar sig för att ha varit i 

kontakt med de ockultistiska makterna och lekt med krafterna i sina försök att framställa 

guld, som resultat av detta blev hans barn från första äktenskapet sjuka. Här varnar han 

läsaren för att mot bättre vetande utöva magi (Strindberg, 1914:54-55). Guldmakeriet 

förekommer även i samband med doktorn som Strindberg besöker i Lund, Strindberg 

misstänker här att doktorn försöker göra guld efter Strindbergs experiment och tycker 

att han erkänt det till hälften, ändå förnekar doktorn detta (1914:110). I en senare 

passage biktar sig Strindberg i ett samtal med sin svärmor i vilket han medger synder 

som ärelystnad och äktenskapsbrott, han påpekar dock att alkemin inte handlade om 

något penningbegär: ”Om jag gör guld eller en gång skall göra sådant, har jag 

högtidligen lovat makterna att vinsten, ifall det blir någon, skall användas för 

humanitära, vetenskapliga och religiösa ändamål.” (Strindberg, 1914:137)  

 

Begreppet ockult och ockultism förekommer frekvent genom hela verket, ofta i 

samband med Madame Blavatsky som tidigare nämnts, eller med den ockulte vännen 

teosofen, men ockultism tycks även förekomma i samband med kemi och vetenskap 

(Strindberg, 1914: 78). Vid ett annat tillfälle förekommer ockultism i samband med 

svartkonst, Strindberg (1914: 160f) beskriver sin fejd med vännen teosofen som 

anklagar Strindberg för användare av svartkonst, eftersom det sker en olycka efter varje 

brev Strindberg skickar till vännen; när en välkänd astronom slutligen dör i samband 

med ett av Strindbergs brev blir han själv direkt oroad. Strindberg tillägger dock att 

vännen förmodligen är mer initierad i svartkonst än vad han själv är (Strindberg, 1914: 

160). Strindberg uttrycker även att han har kunskap i svart magi, som han inte riktigt 

vågar använda (Strindberg, 1914:68).  

 

Enligt Stockenström (1972:54) använde Strindberg själv begreppet vetenskaplig 

ockultism synonymt med suggestionspsykologi, hypnotism och dylika fenomen. I sin 

dagbok använder Strindberg begreppet ockultister i en helt annan kontext – ockultister 
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på en religiös grund, både katolsk och Swedenborgsk. Vid ett tillfälle i ett brev till 

vännen Hedlund, där Strindberg beskriver sina vetenskapliga studier om solrosen, 

skriver han om sig själv ”Jag är naturalist-ockultist, realist, och flyger ej, emedan jag 

icke fått vingar och inga behöfver.” (Stockenström, 1972:60). I ett annat brev, 

adresserad till Anders Eliasson, skriver Strindberg fascinerat om ett bevis för att 

ockultism finns, då vetenskapsmannen Huysman, som tidigare ansett sig vara skeptiker, 

anklagat en annan man för att ”ʼplåga honom i bröstet.ʼ på afstånd” (Stockenström, 

1972:65). Johnsson menar att Strindberg ofta hittar på egna definitioner av begrepp; 

esoterisk för Strindberg är ett sätt att tolka omgivningen, gärna med metafysiska 

samband. Johnsson menar att det är svårt att utreda Strindbergs syn på begreppen 

ockultism och esoterism, men att i Strindbergs mening är ockultism något som är dolt 

men inte behöver vara övernaturligt, emedan esoterism är något som enkom utvalda kan 

förstå (Faxneld & Fyhr, 2010:64). 

 

Enligt Hammer (2001: 49-50, 438) är alkemin av mindre betydelse inom teosofin och 

har enkom nämnts som vetenskap av Madame Blavatsky och kanske som mest 

diskuterats i Jungs magnus opus som publicerades 1955. Dock menar Hanegraaff 

(2012:195) att alkemin är en viktig aspekt i studiet av esoteriska traditioner, även om 

relationen mellan religionen och vetenskapen är svår att definiera. Det är vid forskning 

av esoterism och alkemi av vikt att inte enkom stanna vid Jungs begrepp ”spiritual 

alchemy” som gällande utan att ta den historiska och intellektuella kontexten i 

beaktning. 

 

I området Quartier latin i Paris omgavs Strindberg av en i det närmaste 

medeltidsbetonad atmosfär, präglad av vetenskap och religion (Brandell, 1949:97). 

Strindberg, skriver Brandell (1983: 156) lär ha haft nära kontakt med Gerárd Encausse 

som var redaktör för L'Initation och enligt utsago var den främste organisatören för 

Parisockultisterna, skrev ett otal populärvetenskapliga artiklar som bland annat 

handlade om ockulta ämnen som kabbala, alkemi och spådomskonst. Parisockultisterna 

var en rörelse som experimenterade med magi, spiritism och hypnos, de sysslade med 

exorcism och utdrivning av onda andar. Encausse utsåg Strindberg till professor vid den 

alkemistiska fakulteten vid sitt universitet han påstod sig startat upp – ett universitet 

som aldrig egentligen existerade. Närmare kontakt med den ockultistiska rörelsen än så 

tycks Strindberg inte ha haft och han lär ha uttryckt tvivel kring huruvida den egentligen 
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fanns. Rochas var en annan framstående ockultist som Strindberg refererar till vid ett 

par tillfällen i Inferno - Rochas författade Extériorisation de la sensibilité som 

publicerades 1895. Verket innehåller dokumentation på Rochas experiment i magi och 

hypnos, och gjorde starkt intryck på Strindberg (Brandell, 1983: 156-157, 56-62). I 

egenskap av vetenskapsman verkar Strindberg ha mottagits väl av kretsarna med 

alkemister, ockultister och naturforskarna i Paris efter verken Sylva Sylvarum [1895] 

och Introduction [1894] (Brandell, 1983:158-159). Strindbergs alkemiska era som 

sammanfaller under Infernokrisen; en period i livet som Strindberg beskriver sig själv 

ha haft ”ett svårt själsligt liv”, vilket har kommit att bli en mytomspunnen del av 

Strindbergs leverne. Uppfattningsvis har Strindberg beskrivits som en galen och genial 

vetenskapsman i sitt guldmakeri, vilket möjligen inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten eftersom Strindberg ansågs av både sig själv och andra som en seriös 

naturforskare. Tillsammans med några andra forskare, Jollivet-Castelot, Émile Vial och 

Th. Tifferau, försöker Strindberg framställa guld inför kemistkongressen i Paris, 

alternativt senast till världsutställningen år 1900, enligt Strindberg är det inte mer 

märkvärdigt att göra guld än att framställa jod (Brandell, 1983: 7, 159). Själva 

vetenskapen, menar Berendsohn, kom Strindberg att intressera sig för efter en 

naturvetenskaplig föreläsning, och då i synnerhet kemi och fysik. Redan som tolvåring 

påbörjade han sina egna kemi- och fysikexperiment. Studierna vid Uppsala universitet 

var en påbörjan till en mediko-filosofisk preliminärexamen, vilken aldrig slutfördes 

(Berendsohn, 1946:42). Enligt Stockenström (1972:47-48) finns det dokument om att 

Strindberg började intressera sig för Orfilas kemi 1895, dock var det först när han tog in 

på hotell Orfila i Paris som intresset slog rot på allvar – att det blev just hotell Orfila var 

en slump och dessa omständigheter tolkade Strindberg som ett tecken från högre 

makter. Lamm (1936:47) menar att hanteringen av kemiska medel förvärrade 

Strindbergs psoriasis, varför han blev inlagd på St. Louis-sjukhuset i Paris. I ett brev till 

en av sina vänner, Littmansson, berättar Strindberg om smärtan i händerna, att det gör 

så ont att han till och med gråter av den (Söderström i Hellström, 2012:53). 

 

Schummers (2006: 105) artikel Historical roots of the ”mad scientist” diskuterar 

uppfattningen om alkemister under 1800-talet som galna vetenskapsmän, i vilken han 

redogör för två olika typer av alkemister: charlataner och naturalister. Naturalisten, den 

sanna alkemisten, förväntas handla ur en moralisk och religiös ståndpunkt, varför 1800-

talets alkemist accepteras som vetenskapsman i ny utsträckning jämfört med 
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medeltidsalkemisten, vilken ansågs vara i det närmaste kriminell. Alkemisten var en 

vanligt förekommande karaktär i romantikens litteratur, Goethes karaktärer ger tydliga 

exempel på relationen mellan romantikens alkemi och den moderna, experimenterande 

alkemin (Schummer, 2006: 107). För att ta ett franskt exempel har Balzac flera 

alkemister som karaktärer i några av sina romaner, han har tagit fasta på den alkemist 

som beskrevs i medeltidens romaner som en galen vetenskapsman som sätter allt på 

spel: sina ekonomiska tillgångar, familjen och hälsan, bara för att finna den kemiska 

formeln till guld (Schummer, 2006: 110). Enligt Schummer (2006: 112) tycks de 

författare som såg den experimentella kemin som ett hot mot en moralisk, kristen 

vetenskap, plocka upp karaktären ”den galne vetenskapsmannen” från 

medeltidslitteraturen till 1800-talslitteraturen. Balzac förmodas se alkemisten som en 

materialist, vilket strider mot den kristna läran, och än värre, menar Balzac, att en 

alkemist inte bara försöker leka gud utan dessutom förstör Hans skapelse (Schummer, 

2006: 114). För många författare var upplysningsidéerna en nihilistisk vetenskap och 

uppfattade alkemin som en produkt av upplysningen som en ateistisk vetenskap som 

strävade efter att återskapa guds existens. Även Dumas karaktäriserade kemisten som en 

vetenskapsman som försökte bli gud, en av hans karaktärer mördade barn för att kunna 

fullborda sitt storverk, karaktären hade hybris och var synnerligen omoralisk 

(Schummer, 2006: 116-118). Även Hanegraaff (2012:201) tar upp intresset för alkemi 

hos flera författare och menar att alkemin tycks varit extra intressant för Lutherska och 

Protestantiska författare som verkade lockas av att koppla ihop alkemin med ondska och 

galenskap.  

 

7.4 Strindberg och kristendomen: Himmeln och helvetet finns på 

jorden 

Det är vackert som i himmelen! Månne jorden inrymmer både himmelen och helvetet, 

så att det icke finnes några andra ställen för straff och belöning? Kanske! Och säkert 

är, att då jag erinrar mig mitt livs skönaste ögonblick, minnes jag dem såsom 

himmelska, liksom de värsta förete sig såsom infernaliska. (Strindberg, 1914:173) 

 

 

7.4.1 Bibeln 

Inferno inleds med orden ”Motto: 1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as 

brûlé, Brûle ce que tu as adore” (Strindberg, 1946:6), vilket betyder ungefär “Böj 

huvudet, stolta Sigamber! Tillbed det du bränt, Bränn det du tillbett”. Därefter följer de 

två tidigare nämnda bibelcitaten (Strindberg, 1946:6). Vid ett tillfälle nämner Strindberg 
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(1914: 34) att han finner tröst i Gamla Testamentet, emedan det Nya Testamentet inte 

berör honom alls, i samma andemening jämför han Buddha och Jesus varpå han hyllar 

Buddha för att ha levt i äktenskaplig lycka emedan Jesus undviker denna. Något liknade 

uttrycks lite senare när Strindberg uttrycker sitt hat mot sin fiende, Popoffsky, ett riktigt, 

som han formulerar det själv, gammaltestamentligt hat, där Nya Testamentet kopplas 

samman med ynklighet (Strindberg, 1914:68). Strindberg tycks under författandet av 

Inferno ofta använt sig av bibelns skrifter, några passager citeras och kommenteras, 

liksom det förekommer flera allusioner till bibeln. Jobs namn nämns tretton tillfällen 

under fem olika passager i verket, vilket innebär att Job är den mest frekvent omnämnda 

bibliska person i Inferno (Strindberg, 1914:44; 63; 120; 138; 166; 169). Första tillfället 

Job nämns i Inferno är i samband med att Strindberg söker tröst och styrka i bibeltexten, 

vilken han också tycker sig finna (Strindberg, 1914:44). Andra passagen i vilken Job 

nämns är tillsammans med Jeremia, där Strindberg (1914:63) skriver att han finner tröst 

i dessa nämnda passager i bibeln och jämför sitt eget öde med Jobs. Nästa passage 

Strindberg (1914:120) skriver om Job är i kontext med när han skriver hur han känner 

sig pånyttfödd efter att Gud har straffat honom hårt och skoningslöst. Strindberg 

(1914:138) jämför sig återigen med Job några sidor senare, i en kontext där han 

upplever sig orättvist prövad – precis som Job. Även nästa tillfälle Strindberg skriver 

om Job är i en kontext med straff och prövning varpå det följer ett bibelcitat som 

Strindberg finner när han slumpmässigt slår i sin bibel. Här för Strindberg sedan en 

diskussion med Gud där han önskar svar på vad Gud vill honom, vilket han inte får, 

vidare förklarar Strindberg att han, endast inför Gud och inte folket eller ”de mäktige”, 

är ödmjuk och böjer sig (Strindberg, 1914:166). Några sidor senare nämner Strindberg 

(1914:169) Job en sista gång, där han förlikar sig helt med Job som offret i en kontext 

där Strindberg uttrycker en slags förvillelse i förhållandet till gud, naturvetenskapen, 

ockultism osv.  

 

Inferno (Strindberg, 1914: 6) inleds med två bibelcitat: Hes 14:8 och 1:a Timot. 1:20. 

Det förstnämnda är ett varningsord till de som sysslar med avgudadyrkan, det andra är 

om hur Gud bestraffar Timotheos ovänner för att de har hädat (Hes 14, 1 Tim 18-21). 

Nästa bibelcitat är i samband med att Strindberg (1914: 23) får syn på en regnbåge på 

himlen och tycker sig få en vägledning av Gud i sin alkemi varför han åminner sig ett 

bibelcitat – passagen handlar om en båge bland molnen som tecken från Gud (1 Mos. 

9:13). I stora drag kan man kategorisera bibelcitaten som refereras, citeras eller hänvisas 
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i Inferno (Strindberg, 1914) i fyra olika kategorier. Främst och vanligast förekommande 

är citat vari temat utgörs av prövning eller bestraffning (Ps 129, Job 30:28–31, Klag. 

3:17b, Hes. 13:18, 20, Matt). 26:67–68, 1 Sam. 16:14–16, Hes. 14:8–9). Bibelcitaten 

präglas även av en ton av ensamhet, eller vädjan till Guds hörsamhet (Ps. 102:7, 

Pred.1:2, Ps. 6:1; 51:1; 56:1, Pred. 4:7-11). Två av bibelcitaten handlar om tillit och 

förtröstan till Gud (Ps 40, Jes. 44:19-2, 24-25). Det enda som handlar om Guds 

barmhärtighet är det som nämner ”tjänarinnas son” (Ps 86:14-17)
1
.  

 

De ord Strindberg inleder Inferno med har uttalats av den frankiska kungen Klodvig 

som regerade 466-511 v.t., de bevingade ord Strindberg citerar lär biskopen ha uttalat 

vid Klodvigs dop då han konverterade till katolicismen (Columbia Electronic 

Encyclopedia, 2013:1). Jobs bok (Job 1-42) handlar om en from och oförvitlig man som 

lever ett enligt kristendomen föredömligt liv som vid en uppgörelse mellan Gud och 

Anklagaren utsätts för prövningar, eftersom Anklagaren hävdar att Job är gudfruktig då 

Gud enkom har belönat och aldrig prövat Job. Jobs bok handlar om lidanden och 

världens orättvisor, som beskrivs i de diskussioner Job för med sina vänner. Job klagar 

till sina vänner, Elifas, Bildad och Sofar, varpå vännerna framställer sig som 

vishetslärare och svarar med långa tal i vilka Job framställs som syndare. Vid ett flertal 

tillfällen utmanar Job Gud att svara på hans frågor, och slutligen svarar gud (Job 38:1-

43:6). Avslutningsvis får Job upprättelse och belönas tusenfalt emedan Jobs vänner 

undkommer bestraffning för att ha kallat Job för syndare tack vare att Job ber för dem 

(Job 42:7.17).    

 

Stockenström menar att Strindbergs hänvisningar till bland annat Job speglar 

Strindbergs förhållande till de övre makterna. Strindberg skriver i ett brev till Hedlund 

att han har planer på att själv översätta Jobs bok och ge den ockultistiska illustrationer, 

vilka skulle vara dolda och enkom vara synliga för en som är invigd i ockultismen 

(Stockenström, 1972:61). Strindberg identifiering med bland annat Job förankras enligt 

Berendsohn (1949:96) inte i något djupare plan utan är enkom ett behov av bekräftelse 

och självförverkligande från Strindbergs sida. Detta kan jämföras med hur Strindberg 

tidigare har jämfört sig med Nietzsches Übermensch men med sin religiösa utveckling 

istället har kommit att ersättas av religiösa karaktärer (Berendsohn, 1949:97). Enligt 

                                                 
1
Bilaga I 
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Kulling (1950:64f) är Strindbergs intresse för Swedenborg och katolicismen i 

förhållande till Strindbergs förtjusning för Gamla testamentet anmärkningsvärt. 

 

7.4.2 Strindberg och Gud 

Första kapitlet i Inferno har Strindberg (1914:7) har döpts till Den osynliges hand, 

uttrycket förekommer återigen ett par sidor senare i samband med att Strindberg säger 

sig ha tvingats till tiggeri. Han får dock hjälp av en barmhärtig kvinna vilket får honom 

känna närvaron av en osynlig hand som tycks styra händelserna (Strindberg, 1914: 9). 

Enkom några sidor senare förekommer uttrycket ännu en gång, här känner sig 

Strindberg straffad av den osynliga handen som slår och tuktar honom för att driva 

honom mot ett mål som Strindberg själv inte är medveten om. I detta sammanhang 

använder Strindberg han som referent till den osynliga handen, i detta fall har han sett 

till att Strindberg aldrig når framgång och låter Strindberg kräla i stoftet samtidigt som 

han känner sig upphöjd (Strindberg, 1914: 14-15). Längre fram i verket förekommer 

uttrycket återigen, då Strindberg beskriver hur han plågas av dåligt samvete och tycks 

även ha sämre självförtroende då han säger sig ha mycket svårare att ge sig själv rätt i 

förhållande till andra (Strindberg, 1914: 80). I en senare passage skildrar Strindberg sin 

Gudsbild följande: 

  

Det är Herrens kvarn, som mal långsamt, men mal fint – och svart! Du är 

upplöst i stoft, och du tror att det är slut med dig. Nej då, det skall börja om 

igen, och man låter dig åter gå igenom kvarnen! Känn dig lycklig! Det är 

helvetet här på jorden, erkänt av Luther, vilken skattar såsom en särskild nåd 

att varda pulvriserad på denna sidan om empyrén. (Strindberg, 1914:193) 

 

Denna styrande hand, tolkar Stockenström (1972:49) använder människan som 

plågoande för att tukta och straffa Strindberg, ett teodicéresonemang som utmynnas i 

liknande situationer där plågoandarna själva straffas och för den utsatte skipas rättvisa. 

Denna förklaring och förhållande till de högre makterna kom för Strindberg att bli en 

alternativ förklaring istället för att han skulle drabbats av sinnessjukdom, menar 

Stockenström (1972:66). Brandell (1950:94) menar att Strindbergs nya, mer påtagliga 

bild av Gud utvecklas under vinter 1895 och kommer inta en mer central position i 

Strindbergs religiositet. Strindberg börjar under denna tid tala om Gud som ”sin” Gud 

och förekomsten av Gud ökar frekvent i hans korrespondens och beskrivs då som 

beskyddare. Detta innebar även att Gud försökte synliggöra Gud med hjälp av sina 
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naturstudier (Brandell, 1950:94, 191). Kulling (1950:59) tolkar Strindbergs förhållande 

till Gud som relativt instabilt där Gud ömsom står på Strindbergs sida, ömsom brottas 

med honom.  

 

7.4.3 Strindberg och Swedenborg 

Första passagen som Strindberg (1914: 43) nämner Swedenborg är i samband med att 

han diskuterar den otur som förföljt honom under lång tid och skriver att om han känt 

Swedenborg under denna tid skulle han förstått sig vara dömd till exkrement-helvetet. 

Vidare refererar Strindberg (Strindberg, 1914: 43) till Swedenborgs Arcana Coelestia 

(1749-56) vari det Strindberg kallar exkrement-helvetet står beskrivet som en plats där 

de som levt i vällust och njutning hamnar efter sin död (Swedenborg, 2009: 352-353). I 

samma kapitel berättar Strindberg om hur han i en recension i tidningen L'initation av 

hans bok Sylva Sylvarum stöter på Swedenborgs namn för första gången (Strindberg, 

1914: 55-57). Strindberg (1914: 55) skriver i samband med att han läser romanen 

Séraphita:  

 

Jag, som aldrig hade läst något av Swedenborg, vilken i sitt och mitt hemland hölls för 

en charlatan, en tok med lösaktig inbillning, greps nu av hänförd beundran vid att höra 

denna änglalike jätte från förra seklet, tolkad av det djupaste bland franska snillen. 

(Strindberg, Inferno, 1914: 55-56),  

 

varefter han beskriver hur han andaktsfullt inser att dagens datum är detsamma som 

Swedenborgs dödsdag - palmsöndagen. Strindberg kallar här Swedenborg för sin 

tuktoande bärandes på palmblad vilka han undrar är segerns eller martyrskapets 

palmblad(1914: 56). I samma andemening alluderar Strindberg (1914: 56) till Séraphita, 

som enligt Festa-McCormick (1979: 18) är författad av Balzac, som var starkt influerad 

av ockultism och esoterism. Swedenborg tillsammans med Mesmer och Saint-Martin 

hade gjort stor påverkan på Balzac vilket uttryckts extra starkt i verken Séraphita och 

Les Martyres Ignorés (Festa-McCormick, 1979: 18). Enligt Söderström (Hellström, 

2012: 56) var Séraphita av stor betydelse för Strindbergs omvändelse från sin påstådda 

ateism och ett verk som i övrigt lästes och föredrogs av symbolisterna under denna 

tidsperiod. Lite senare i verket nämnes Swedenborg enkom i förbifarten när Strindberg 

ser tillbaka när han står och betraktar sin spegelbild och konstaterar att han ser sjuklig 

ut, varpå Strindberg menar att om han vid detta tillfälle läst Swedenborg hade han 

förstått att det var en ond ande som hemsökt honom (Strindberg, 1914: 101). Nästa 



  
 

36 

passage Swedenborgs namn nämns är när Strindberg (1914: 112) frågar sig om 

Swedenborg är hans mästare. Även senare som Swedenborg nämns blir i förbifarten, 

vari Strindberg (1914: 125) beskriver kärleken till sin då tvååriga dotter:  

Det är doktor Fausts återuppväckelse till det jordiska livet, men ljuvligare och renare; 

jag kan ej sluta att bära den lilla i min famn och känna hennes lilla hjärta slå emot 

mitt. Att älska ett barn är för en man att bliva kvinna, det är att avlägga det manliga, 

att erfara himlainnevånarnes könlösa kärlek, såsom Swedenborg kallar det. På den 

vägen börjar min uppfostran för himmelen. Men först försona vad jag brutit! 

(Strindberg, 1914:125) 

  

När Strindberg (1914: 129-130) lite senare diskuterar Swedenborg är sammanhanget 

något mer kryptiskt: han beskriver inom parentes en cyklon som dragit fram i Paris 

varpå det följer en diskussion med hans vän teosofen som påstår att cyklonen var någon 

slags andeutströmning - Strindberg själv funderar om detta var något som häxorna 

frammanat. Avslutningsvis inom parentesen påpekar han att han nämner detta för att 

belysa sitt själstillstånd innan han läst Swedenborg. På samma sida återkommer 

Swedenborg, då i ett helt annat sammanhang, här beskrivs nämligen hur Sverige skickat 

Swedenborgs lärjunge, Saint-Martin för att ”omdöpa Frankrike” (Strindberg, 1914:130). 

Kapitel IX har döpts till Swedenborg (Strindberg, 1914: 131) och inleds med ett 

återberättande av en diskussion han haft med sin svärmor och hennes tvillingsyster, 

diskussionen förtäljer att alla tre gått samma religiösa väg från ateism, genom ockultism 

till att, som Strindberg kallar det, slutligen komma i den räddande hamnen: religionen; 

vilken föregåtts av Swedenborg som skyddsängel uppenbarat sig för dem. Svärmodern 

och hennes syster förfasas över Strindbergs okunnighet om Swedenborg, varför de ger 

honom en tysk bok vari Swedenborg beskriver helvetet på ett sådant sätt att Strindberg 

tycker sig känna igen sitt eget jordeliv (Strindberg, 1914: 131-133). Strindberg (1914: 

132-133) tolkar Swedenborgs beskrivning av helvetet som en plats av hunger och begär, 

en plats där man får genomgå ett ändlöst straff, varpå Strindberg menar att han befinner 

sig nu i helvetet efter alla synder han begått i sitt tidigare liv (Strindberg, 1914: 133). 

Här uttrycker Strindberg några sidor senare en önskan av att han haft tillgång till 

Swedenborgs kompletta verk under denna period i livet, och att han senare med hjälp av 

Arcana Coelestia får svar på sina bryderier (Strindberg, 1914: 136). På nästa sida, efter 

att ha funnit tröst hos Swedenborg, vänder sig Strindberg till sin svärmor för lite religiös 

konsultation i oro om att han är evigt fördömd. I sin biktning medger han 

utomäktenskapliga förbindelser varpå svärmodern råder honom att ta sig an 

katolicismen, vilket Strindberg motsätter sig eftersom Swedenborg har sagt att man inte 

ska överge sina förfäders religion (Strindberg, 1914: 137-138). Nästkommande stycke 
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liknar Strindberg sig med Job och att han prövas av Gud och har dennes beskydd när 

han utmanar demonerna (Strindberg, 1914: 139). I samband med att svärmor kastar ut 

honom ur hans rosenröda kammare antyder Strindberg (1914:141) att det är precis såhär 

Swedenborg beskrivit helvetet: till en början verkar allt idyllisk men så småningom 

utvecklas det till ett exkrement-helvete. Det är även Swedenborgs helveten som 

fortsättningsvis sätter avtryck på Strindberg (1914:143) som fortsätter uppleva 

jordelivet som ett helvete med tiggare, svagsinta, sjuka och krymplingar omkring sig, en 

värld där det sker skilsmässor, otrohet, mord, stölder, våldtäkter och andra brott, varför 

Strindberg (1914:144) avslutningsvis filosoferar kring huruvida Swedenborg besökt den 

plats i Österrike Strindberg i skrivande stund befinner sig. Nästa tillfälle Swedenborg 

nämns är när Strindberg (1914:183) återvänt till Sverige och nu befinner sig i Lund, 

berättar hur han kom över Swedenborgs verk, Arcana Coelestia. Det är ett långt samtal 

med en god vän som övergår från erlebte Rebe till dialog som börjar med ”Känner du 

till Swedenborg?” (Strindberg, 1914: 183), varefter dialogen fortsätter och vännen 

berättar att han själv inte är bekant med Swedenborgs läror emedan det hänt hans mor 

mycket underbara saker sedan hon anammat sig Swedenborg. När vännen sedan 

kommer och lämnar verken har han även med sig en man som blivit frälst, Strindberg 

känner igen sig i mannens berättelse och avslutar stycket med att tacka makterna för att 

han fått återvända hem till denna småstad, få råda bot för sina synder och bli frälst 

(Strindberg, 1914: 183).  

 

Det fjortonde kapitlet har Strindberg valt att kalla för Återlösaren, vilket inleds med en 

diskussion kring Balzacs roman Séraphita där han menar att Balzac tagit fram och 

beskrivit den evangeliska sidan hos Swedenborg, varav Strindberg epiterar Swedenborg 

med ”denna Nordens Buddha” (Strindberg, 1914: 184). Fortsättningsvis beskriver 

Strindberg (1914: 185) hur han upplevt exakt samma kval och ångest som Swedenborg, 

varefter Strindberg citerar Swedenborg med flera olika stycken som beskriver 

företeelser som ska förklara det som han trott varit sinnessjukdom. Bland citaten 

förklarar Strindberg (1914: 187) att han låtit utebliva vissa saker som kan verka 

skrämmande för läsaren, exempelvis delar om att Swedenborg ska leva på Jupiter. 

Strindberg (1914: 188) jämför fortsättningsvis Swedenborgs himlar och helveten med 

Dantes, en jämförelse som har förekommit tidigare i Inferno och kapitlet avslutas med 

en uppmaning till läsaren att ha förtröstan och att Gud är villig att ta emot (Strindberg, 

1914: 188-189). Nästa kapitel, det femtonde, har Strindberg (1914: 190) döpt till 
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Vedermödor, vilket inleds med att han berättar hur Swedenborg befriat honom från 

elektrikerna, svartkonstnärerna, förgörarna och de avundsamma guldmakarna och 

dessutom räddat honom från den röda byggnaden – sinnessjukhuset. Så småningom går 

Strindbergs berättarstil över till en slags monolog/fokalisering (Strindberg, 1914: 194), 

vilket för övrigt är en berättarstil typisk Balzac (Holmberg & Olsson, 2007: 83), där 

Strindberg beskriver hur han försöker ändra sitt leverne och talar om sin ånger som en 

syndabot.  Enligt Strindbergs tolkning av Swedenborg döms de maktlystna till det 

sodomitiska helvetet (Strindberg, 1914: 195), enligt Swedenborg hamnar alltså de som 

njuter av att besitta makt och regerar med ondskefulla medel i sodomitical hell (1854: 

426).  Några sidor senare i Inferno berättar Strindberg varför han övergått till 

katolicismen, varför han återigen hänvisar till Swedenborg som sagt att det är fel att 

överge sina förfäders tro, samtidigt som han kallar protestantismen för ett förräderi - 

detta är sista tillfället Strindberg nämner Swedenborg (1914: 199).  

 

Swedenborg, föddes 1688 och dog 1772, och var verksam som vetenskapsman med 

läror inom fysiologi, neuropsykologi samt hade astrofysiska uträkningar av 

Vintergatans bana som visat sig vara synnerligen nära den sanna (Zuber, 2010: 1). I 

toppen av sin karriär hamnade dock Swedenborg i en personlig kris och vid kontakt 

med en samisk shaman lärde han sig att skilja kropp och sinne åt och genomföra astrala 

resor. Efter detta började Swedenborg få uppenbarelser och visioner vilka nedtecknades 

fram till hans död i 27 verk och kom att påverka sin omgivning långt in på 1800-talet 

(Zuber, 2010: 1-3). Enligt Zuber (2010: 3) är kopplingen mellan Swedenborg och 

Buddha inte alltför långsökt eftersom det under denna tidsperiod flödade in buddhistiska 

tankar in i västvärlden och forskare har visat samband mellan Swedenborgs sätt att 

uttrycka sig med Mahayanabuddhism. Det tycks ha varit Balzac som myntat uttrycket 

”the Buddha of the North” och menade att Swedenborg talade för alla världens 

religioner. Hur Swedenborg kommit i kontakt med de buddhistiska lärorna, därom tvista 

de lärde, emellertid påstår vissa att Swedenborg skulle varit utövare av tantrisk 

buddhism (Zuber, 2010:4-5, 9). Enligt Zuber (2010:10) var det i Swedenborgs verk han 

synnerligen uttalat stred mot de kristna läror han tidigare följt genom att skriva att alla 

som levt ett gott, osjälviskt liv kommer till himlen, även de som inte var kristna. 

Séraphita mottogs med stor uppmärksamhet av symbolister och ockultister i Paris vid 

1800-talets slutskede och Swedenborg kom att kallas ”den förste teosofen i ny tid” 

(Stockenström, 1972:41). Enligt Stockenström (1972:40) hade Strindberg en 
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föreställning om att jorden var helvetet, varför just ordet ”inferno” använts som titel till 

verket. Denna föreställning tycks bygga på Strindbergs ångest och skuldkänslor, varför 

jordelivet kändes som ett helvete (Stockenström, 1972:40). Detta jordiska helvete 

påminner om det som beskrivs i Séraphita, att det fanns en möjlighet att befrias från 

lidandet, vilket i sig kunde tolkas som en prövning (Stockenström, 1972:43). 

 

7.4.4 Djävulen, synderna och ondskan 

Djävulen är en frekvent återkommande figur under hela verket, Strindberg är helt 

övertygad om att djävulen har ett finger med i spelet kring till synes slumpmässiga 

tillfälligheter som får Strindberg att tänka på sin dödsfiende, Popoffsky (Strindberg, 

1914:47-48). Ett tillfälle dyker djävulen upp i Strindbergs huvudkudde i vad han kallar 

medeltidsstil med bockhuvud, vid ett annat tillfälle är det en liknande bild fast som 

något Strindberg tycker sig skönja i en bit trä. Sambandet mellan bocken och djävulen 

förekommer även lite senare, när någon hängt upp ett bockhorn med vagnssmörj invid 

en kvast utanför ytterdörren i Strindbergs bostad, vilket han blev helt övertygad om att 

detta har gjorts för att han ska bli påmind om djävulen och häxor (Strindberg, 1914:49, 

117, 134). Synen på djävulen skildras även senare i verket där Strindberg inte tycks 

tillåta att djävulen skulle vara jämbördig med gud, och kanske rentav enkom är en 

skräckbild (Strindberg, 1914:188f) 

 

Synden tycks spela en synnerligen central roll i Inferno, de återkommande nämns, och 

då i synnerhet hybris och äktenskapsbrott (Strindberg, 1914:48, 81, 143).  Strindberg 

talar om ångern av synderna är att kritisera barmhärtigheten, och att själva utförandet 

och lidandet är straff nog. Han berättar att han kunnat lämna fåfängan och njutningen 

bakom sig, något som han alltid hatat eftersom det skapat honom ett stort lidande: inte 

är han heller rädd för helvetet, eftersom han redan genomlevt tusen  helveten under sitt 

jordeliv. Strindberg berättar att han föddes med en längtan hem till himlen, att han sökt 

Gud redan från sin barndom, men endast funnit demonen: ”Jag har burit Kristi kors i 

min ungdom, och jag har förnekat en Gud, som nöjer sig med att härska över slavar, 

som krypa för sina bödlar” (Strindberg, 1914:98). I en senare passage är Strindberg i 

Österrike, ute och promenerar, varpå han når en mörk och dunkel skog och kommer 

fram till en byggnad med ugnar – något som påminner honom om något  han läst i 

Dante där syndarna bränns i kistor i Dantes beskrivning av helvetet (Strindberg, 

1914:134). Fortsättningsvis diskuterar Strindberg synder i en dialog med svärmor, där 

han oroar sig för att han begår så mycket synder. Svärmodern förklarar då för honom att 
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han i ett tidigare liv förmodligen varit mördare, och det är därför han känner så mycket 

ångest och lider samvetets kval (Strindberg, 1914:137-138). Strindberg beskriver även 

sin syn på Jesus som en demon: 

Jesus Kristus, Frälsaren, vad är det som han har frälsat? Se på de mest kristna av alla, 

våra skandinaviska »läsare», dessa bleka, elaka, skräckslagna figurer, som ej kunna le 

och ha utseende av besatta. De tyckas bära demonen i sitt hjärta, och lägg märke till 

huru de flesta av deras ledare slutat i fängelse som missdådare. Varför har deras Herre 

överlämnat dem åt fienden? Alla gamla gudar ha förvandlats till demoner i en 

påföljande tid. De olympiska blevo onda andar, Oden, Tor, Djävulen i egen person, 

Promethevs-Lucifer, Ljusbringaren, degenererad till Satan. Förhåller det sig så (Gud 

förlåte mig!), att även Kristus omgestaltats till demon? Han är en dödare av förståndet, 

av köttet, av skönheten, glädjen, mänsklighetens renaste tillgivenhetskänslor. En 

dödare av dygder: frimodigheten, tapperheten, äran, kärleken och barmhärtigheten! 

(Strindberg, 1914:191-192) 

 

Strindbergs syn på synder och jorden som helvetet belyses även i en senare passage där 

han hävdar att alla goda gärningar är synder och att strävan efter livslång glädje är en 

synd i sig (1914:195). Dantes helvete återkommer i en passage där Strindberg beskriver 

sitt liv som en fördömd i Dantes helvete (Strindberg, 1914:200). 

 

Enligt Brandell (1983:202-203) studerar Strindberg under sin tid hos dottern i Österrike 

i synnerhet skildringar av helvetet. Dagboksanteckningarna präglas starkt av 

Swedenborgs beskrivningar av helvetet, liksom Schopenhauers tanke om att jordelivet 

är helvetet. Även Dantes helveten beskrivs i dagboksanteckningarna (1983:202-203). 

Allusionen till Dante förekommer på flera ställen i Inferno, delvis genom att döpa 

kapitlet till Beatrice, vilket är Dantes älskade och ledsagare genom Paradiset i Den 

gudomliga kommedin. Kapitlet i Inferno handlar i huvudsak om hur han kommer till sin 

dotter, Christine, i Österrike och upplever sin syndabot (Berendsohn, 1949:94). Det är 

även i kapitelindelningen Strindberg för tankarna till Dante; Dante befinner sig halvvägs 

i livet och på en vandring kommer han till en skog där han inte längre känner igen sig. 

Det visar sig vara helvetet (Inferno), där han blir ledsagad av Vergilius för att sedan nå 

Purgatorio och slutligen kommer han till himlen (Dante, 1993:5). Troligtvis har 

Strindberg haft tillgång till en upplaga av Den gudomliga kommedin med illustrationer 

av Doré, vilken har funnits i Strindbergs boksamling, varför bilden av Dantes helvete 

Strindberg får till sig kan förklaras (Berendsohn, 1949:95). Brandell (1983:234) menar 

att Strindberg var medveten om att det var han själv som omtolkat Swedenborgs 

beskrivning av helvetet, på så sätt att det beskrev hans liv på jorden; det var aldrig 

Swedenborgs avsikt att helvetet fanns på jorden. Enligt Söderström är denna syn på 

jordelivet som helvetet långt ifrån unikt för Strindberg, detta synsätt är vanlig inom den 

pessimistiska filosofin, och något symbolisterna tagit tillvara (Hellström, 2012:59). 
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Brandell menar även att trots Strindbergs fascination för Swedenborgs 

helvetesbeskrivningar skrämde de honom (Brandell, 1983:234-235). 

Barndomsreligiositeten präglades i synnerhet av pietismen. Beträffande Strindbergs syn 

på Kristus tycks denne härstamma från en teolog från Nordamerika, Theodore Parker, 

som Strindberg läst i sin ungdom. Parker förnekade bland annat att Kristus var 

gudomlig. Denna syn på Kristus tycktes finnas kvar hos Strindberg även under 

Infernokrisen där Strindberg skriver i ett företal till en utställning av Gaugin där 

Strindberg skriver: ”Ty jag hatar Kristus och törnekronorna, min herre, jag hatar dem! 

Jag vill inte ha denna ömkliga Gud som tar emot slagen” (Söderström i Hellström, 

2012:45, 55). Brandell (1950:19f) beskriver Strindbergs Kristusgestaltning som en 

rebellisk reaktion mot sitt föräldrahems religion och avskriver Strindbergs Parkerianism 

som irrelevant för infernokrisen. Kulling (1950:24) visar på Strindbergs sökande efter 

Kristus under sina ungdomsår. Korset för Strindberg symboliserar snarare hans eget 

lidande än Kristus (1950:24, 63) . Stockenström  uppmärksammar i Inferno att trots att 

Strindberg konstaterar att hans guldmakeri innebär att han  syndar, men att han ändå 

fortsätter med sina alkemistiska experiment.  I sina dagboksanteckningar under denna 

tid skriver han att han slagit upp bibeln på måfå för att få svar på sina frågor om han 

skulle överge guldmakeriet och får till svar: Job XXII, vilket Strindberg tycks ignorera 

(1972:127). 

 

7.4.5 Strindberg – protestantism eller katolicism? 

I en dialog med svärmor uppmanas Strindberg att bli katolik, varför han protesterar och 

menar att Swedenborg sagt att man inte får lämna sina förfäders religion. Svärmor 

svarar med att förklara att katolicismen är av högre rang, en renare lära, på vilket 

Strindberg svarar att han blott är en tjänstekvinnas son och förtjänar att tillhöra en 

religion av lägre rang (Strindberg, 1914:138) . I en passage kring Strindbergs religiösa 

bryderier nämns även Luther, vari Strindberg hävdar att det står i den 39:e bullan att 

turkarna är sända av Gud för att bestraffa oss för det uppror vi gjort mot honom 

(Strindberg, 1914:195).  

 

Mitt barn, som uppfostrats till katolik, och det mot min vilja, har lärt mig hur vacker 

en kult är, som bevarats oskadd alltifrån sin uppkomst, och jag har alltid föredragit 

originaler framför kopior. Min förlängda vistelse i min dotters hemland har kommit 

mig att beundra uppriktigheten av ett religiöst liv, som yttrar sig i handling. 

(Strindberg, 1914:200).  
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Citatet föregås av en beskrivning av hur förrädisk protestantismen är; hur 

protestantismen är ett straff för människorna uppe i norden. Vidare belyser Strindberg 

vilka framsteg katolicismen gjort i Amerika, England och Skandinavien, han profeterar 

en stor försoning, vilken skulle inbegripa den grekiska kyrkan (Strindberg, 1914:199f). 

Slutet av verket innehåller enkom passager ur dagboken som tar upp katolicismen, han 

får låna en romersk bönbok som han läser, han får besök av en katolsk präst, det är 

personer i hans omkrets som konverterat till katolicism; dansken Jörgensen, en god vän 

i Lund, samt Annie Besant. Mer information än så erbjuds inte läsaren (Strindberg, 

1914:202).  

 

Enligt Brandell (1983:235) var Strindberg i behov av en lugnare religion än den 

Swedenborg erbjöd, och i maj 1897 blev katolicismen ett mer tänkbart alternativ. 

Strindbergs till en början intresse för katolska kyrkan som institution kom att utvecklas 

till ett intresse för de katolska lärorna och ritualer, vilket dock verkar snarare som en 

tillflykt än att Strindberg tycker sig finna svar på sina frågor (Brandell, 1983:235). 

Berendsohn (1949:74)  hävdar dock att det var kärleken till sin svärmor, Marie Uhl, 

som bidrog till Strindbergs öppenhet gentemot katolicismen. Det kan även ha varit 

längtan efter sin egen mor som fick Strindberg att ta emot Jungfru Maria för dyrkan, 

vilket även detta tilltalade Strindberg inom katolicismen (Berendsohn, 1949:66). Enligt 

Cedergren (Hellström, 2012:65ff) menar att Strindbergs längtan efter en slags katolsk 

sammanslagning, inklusive ortodoxa kyrkan, som han kallar för ”stora försoningen” är 

central i Inferno. Strindberg tycks betrakta katolicismen som framtidens religion, att 

judendom, protestantism och katolicism skulle förenas i någon slags religiös 

synkretism. Under 1800-talets slut är det på modet att återgå och omvända sig till 

katolicismen i Frankrike, vilket företräds av författare som Verlaine, Huysman, Bloy, 

Bourget och Villiers - samtidigt förnyas i den katolska liturgin i Frankrike. I ett brev till 

sin dotter Karin har Strindberg skrivit om protestantismen som slags rationalism, ”synes 

mig vara revoltörens religion, fritänkarens bottenlösa räsonneranden om tron, dogmatik, 

teologi, men ej religion” (Hellström, 2012:67). Kulling (1950:67) menar att Strindbergs 

motstånd till sin barndomsreligion som utgår från att Kristus lidande är en försoning 

mellan Gud och människan, innebär att Strindberg är ovillig att återgå till sina förfäders 

religion såsom Swedenborg förespråkar, varför katolicismen ligger närmast till hands. 
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Under hösten 1897, perioden efter Inferno, menar Cedergren (Hellström, 2012:69) tycks 

Strindberg ha deltagit i flera katolska gudstjänster och mässor.  

 

7.5 Strindberg och religionen i allmänhet 

 

Strindberg återkommer ofta med sina egna tankar om religion i Inferno, inledande talar 

han om att han känner sig älskad av någon, men inte vet vem han ska rikta sitt tack till - 

- han berättar att han gått från lidande, genom vetenskap till syndabot (Strindberg, 

1914:12). Denna väg från ateism till tro tas även upp (Strindberg, 1914:25), emedan han 

även delar med sig av sina kristna barndomsminnen som får honom skämmas för att han 

varit så nära att, som han själv uttrycker det, ”driva geschäft med vetenskapen” 

(Strindberg, 1914:32). Det är fler tillfällen Strindberg uttrycker att han under sin kris 

finner Gud (1914: 35, 147).   

 

En morgon vaknar Strindberg och inser att det inte finns något som binder honom till 

livet, och han säger själv att det är i det närmaste en religiös ingivelse han får, varför 

han ger sig ut på promenad för att säga adjö till skapelsen. Det är efter läsning av 

Séraphita han behöver säga farväl till det han kallar för det jordiska paradiset, han rakar 

sig, tvättar sig och tar på sig rena kläder och kallar det för en ”dödsdömds toalett”. 

Stycket avslutas med att Strindberg pratar om sin rädsla för att hamna i helvetet, han 

försöker trösta sig med psalmer, han säger att han har burit Jesuskorset i sin ungdom, att 

han sökt sin barndoms Gud och fann djävulen (Strindberg, 1914:96-98). Strindberg blir 

även tilldelad av sin vän läkaren i Lund Viktor Rydbergs verk om germansk mytologi i 

syfte att ge Strindberg kvällslektyr att somna på istället för den religion som, enligt 

läkaren, är orsaken till Strindbergs ”sinneskris”. Strindberg kallar boken för underbar 

och tycker sig finna svar på sina frågor i den och liknelser med kristendomen 

(Strindberg, 1915:111-112). Verket Strindberg talar om är Rydbergs Undersökningar i 

germanisk mythologi från 1886 som finns i två omfattande band som innehåller 

germanska myter, det första bandet myter av forngermanskt ursprung, det andra av 

senare myter (Rydberg, 1886). I ett brev till Hedlund förklarar Strindberg att han funnit 

orsaken till sitt lidande i Rydbergs verk, att han helt enkelt blivit straffad för sina 

ockultistiska studier. Vidare förklarar han för Hedlund att han skulle vilja brännas 

levande för att få bort ondskan, om han fått välja begravning själv (Stockenström, 
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1972:58). Att tro att Gud är god är kärnan i religionen, enligt Johnssons (Faxneld & 

Fyhr, 2010:64) tolkning av Strindberg, och att tro att Gud är ond är satanism.  

 

Strindberg intresse för mystiken tycks tilltagit under våren 1896, då författandet av 

Ockulta dagboken påbörjades. Detta intresse utvecklades och Strindberg fick 

föreställningen om att det fanns ett dolt samband i kosmos, något han sedan utvecklar 

till en egenpräglad föreställning om att det finns ett dolt samband till den övre världen 

eller Gud (Stockenström, 1972:53).  
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8 Analys 
 

I föreliggande avsnitt diskuterats det som framkommit i analysen i förhållande till den 

teoretiska ansats som valts för studien. 

 

8.1 Ateismen 

 

Huruvida Strindbergs ateism innebar att han under några års tid inte var religiös 

framgår inte av Inferno, det talas aldrig om någon icke-religiositet i samband 

med begreppet, utan förblir av Strindberg odefinierat i Inferno. Med tanke på 

hans formulering, hur han talar om ledet från fritänkare till vidskeplig, kan det 

förmodas att han däremellan i egenskap av ateist inte upplevde sig tillhöra någon 

religion alls. Som Söderström (Hellström, 2012:50) belyser sker 

offentliggörandet av ateismen i samband med att Strindberg erkänner ett 

socialistiskt ställningstagande, vilket med hjälp av Bergers och Luckmanns teori 

om sekundär socialiseringen kan innebära att Strindbergs ateism enkom är ett 

ställningstagande för att kunna känna tillhörighet med socialisterna. Det bör 

även påpekas att begreppet ateism för Strindberg kanske inte alls innebar att han 

slutat tro på Gud, utan som Olsson (2002:227) och Söderström (Hellström, 

2012:50) verkar vara eniga om att Strindberg under sin period som ateist ändå 

var religiös i något hänseende. Olssons (202:227) teori om att Strindbergs 

uppfattning om att Strindbergs ateism enkom skulle vara att han anser att 

religionen är underordnad vetenskapen kan ifrågasättas, eftersom Strindberg inte 

ger några tecken på att ändra uppfattning i frågan även när han omvandlas och 

övergår till att bli religiös igen. Han nämner exempelvis i slutet av verket att det 

som irriterar honom med Madame Blavatsky är att hon tror sig stå överordnad 

vetenskapen, varför slutsatsen att Strindberg anser det motsatta kan dras. Hade 

Olssons teori skulle innebära att Strindberg kanske aldrig blir religiös eftersom 

Strindberg aldrig anser att religionen står över vetenskapen.  

 

8.2 Esoterismen 
 

Strindbergs förhållande till teosofin och Madame Blavatsky tycks vara något 

ambivalent, Madame Blavatsky som person verkar reta Strindberg mer än själva 
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teosofins grundtankar. Motviljan till Madame Blavatsky yttrar sig genomgående genom 

Inferno, liksom motviljan till teosofin, från början till slut. Enligt det brev från Hedlund 

Szalczer (Faxneld & Fyhr, 2010:37) nämner, tycks Hedlund ana att det finns en motvilja 

till rörelsen från Strindbergs sida enkom av den anledningen att den grundats av en 

kvinna, vilket kan tänkas vara en av aspekterna Brandell (1983:161) vägt in i sin slutsats 

om vad som inte tilltalade Strindberg i den teosofiska rörelsen. Detta kan styrkas av 

Strindbergs uttryck om The Secret Doctrine ”som velat slå mannens rekord” 

(Strindberg, 1914:159). Det kan dock antas att Strindberg endast studerat The Secret 

Doctrine och bildat sin uppfattning om teosofin utifrån denna, eftersom Blavatsky i sina 

senare verk tycks ändra förhållning till vetenskapen. På sidorna 159-160 (Strindberg, 

1914) beskriver Strindberg Blavatskys verk som något som tror sig stå över 

naturvetenskapen, religionen, filosofin och ersatt Kristus med Isisprästinnan. Strindberg 

tycks ha tolkat verket som att det sätter sig över vetenskapen, och enligt Brandell 

(1983:162) vägde Strindberg ockultismen och teosofin mot varandra där ockultismen 

stod på vetenskapens sida och teosofin emot. Möjligtvis var det Blavatskys kritik av 

materialismen som retade Strindberg, att vetenskapen skulle vara underordnad 

ockultismen som Blavatsky skriver i The Secret Doctrine (1888:505-506). Det kan även 

konstateras en viss förvirring i Blavatskys användning av begreppet ockultism kontra 

Strindbergs, vilket möjligtvis kan grunda sig på språkförbistringar. När Strindberg kom 

i kontakt med teosofin genom Hedlund hade Strindberg redan tagit ställning som 

vetenskapsman med starka band till Parisockultisterna; med utgångspunkt i Bergers 

socialiseringsteori kan det mycket väl varit så att Strindbergs närmaste omgivning haft 

samma inställning som honom till Madame Blavatsky och teosofin. Nämnvärt är även 

att Strindberg (1914:159) ger intryck av att tycka att Blavatsky verkar vara oseriös med 

bland annat sina citat från okända författare, att hon misslyckas med att legitimera sina 

idéer. Det är inte omöjligt att det redan under Strindbergs tid fanns skeptiker som 

ifrågasatte huruvida Madame Blavatsky befunnit sig där hon hävdat att hon befunnit sig. 

Ambivalensen i Strindbergs förhållande till Madame Blavatsky och teosofin ligger i att 

trots utspelet mot dessa i Inferno samt brytningen med Hedlund; om man ska tro 

Szalczer (1998) fortsatte Strindberg att intressera sig för teosofin i den mån att han 

studerade teosofisk lektyr liksom skaffade sig vänner i egenskap av teosofer. Det bör 

även påpekas att Strindberg tycks känna tillit till teosofer, han pratar inte enbart om sin 

vän Hedlund som mentor, utan även om doktorn som någon han kunde anförtro sig åt, 

eftersom han var teosof.    
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Strindberg tycks oroa sig för att hans ställning som vetenskapsman i och med hans 

samhörighet med Papus och Parisockultisterna (Strindberg, 1914:78), samtidigt tycks 

han befinna sig i en beroendesituation i förhållande till dessa, delvis eftersom hans 

vetenskapliga artiklar publiceras av Papus, förmodligen även eftersom en stor del av 

hans bekantskapskrets tycks utgöras av Parisockultisterna (Brandell, 1983:156). Även i 

hans förhållande till vetenskapen och alkemin kan det tolkas en viss ambivalens lyser 

igenom, i början av verket låter han sig ledsagas i sitt vetenskapliga arbete av olika 

övernaturliga tecken (Strindberg, 1914:7, 78) för att lite senare inse att han låtit sig 

vilseledas av ockultismen vilket bestraffas med en hudsjukdom (Strindberg, 1914:185). 

Med hjälp av Schummer kan det förstås att det under Strindbergs tid fanns en 

uppfattning om att alkemister antingen var charlataner eller naturalister (Schummer, 

2006:105), vilket skulle kunna förklara Strindbergs förtydligande till Hedlund där han 

påpekar att han är naturalist-ockultist (Stockenström,  1970:60). Därutöver uttrycker 

Strindberg (1914:7, 55, 57) en beundran för bland annat kemister som Orfila och 

Rochas, vilket kan innebära en viss oro att inte bli accepterad som seriös vetenskapsman 

i dessas ögon, i synnerhet om Berendsohns (1949:93) teori om Strindbergs 

bekräftelsebehov stämmer. Berger hävdar att individen styrs av sitt sociala behov 

(1967:81), varav man kan tolka Strindbergs oro för att inte bli accepterad av människor 

han ser upp till snarare än att han är i behov av en allmän bekräftelse. Det går även att 

ana en strävan hos Strindberg efter att förändra den befintliga synen på alkemin som en 

mytomspunnen och oseriös vetenskap, kanske kan det tänkas att det var detta Strindberg 

hade för avsikt med framställandet av guld inför kemikongressen i Paris. Det går även 

ana en viss skam kring guldmakeriet från Strindbergs och hans omgivnings sida, dels i 

biktningarna hos svärmor där Strindberg poängterar att han inte försökt framställa guld 

för pengarnas skull (1914:137) och dels där läkaren i Lund förnekar att han skulle hållit 

på med alkemi (1914:110). Med hjälp av Bergers socialiseringsteori kan det tänkas att 

Strindberg attraherats till alkemin men att denne visar sig strida mot hans nyfunna 

religiositet senare i verket, något som förmodligen inte var ett problem under 

Strindbergs ateistiska tid. När Strindbergs omgivnings religiositet, exempelvis hos 

Marie Uhl, strider mot Strindbergs leverne tycks detta skapa en oro i honom - alkemin 

var förmodligen lättare för honom att förklara och berättiga i sällskap av 

Parisockultisterna än i sällskap av den katolska svärmodern. Det bör även tas i 

beaktande att Strindberg befinner sig, enligt Schummer (2006), i en kontext där den 
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litterära konsten utmålar vetenskapsmännen som galna, vilket kan tänkas ha påverkat 

Strindberg, i synnerhet då Strindberg själv uttrycker sin beundran för Balzac 

(1914:119). Även om fler verk av Balzac än Séraphita inte nämns är det möjligt att 

Strindberg, om han inte läst några, åtminstone hade kännedom om dem.  

 

8.3 Kristendomen 

 

Sammanfattningsvis tycks Strindbergs användning av bibeln varit i synnerhet i behov av 

vägledning, varpå han verkar ha slagit upp bibeln på måfå, slumpmässigt. Ändå verkar 

användningen av Gamla Testamentet utan tvekan dominera i urvalet av citat . Huruvida 

detta är ett slumpmässigt urval eller inte kan endast Strindberg själv besvara, men 

Strindbergs syn på Nya testamentet, att barmhärtigheten i Nya testamentet är feghet 

(Strindberg, 1914:68) eller att Nya testamentet inte berör honom alls (Strindberg, 

1914:34) bör tas i beaktning. Det är inte omöjligt att denna inställning till Nya 

testamentet hör ihop med inställningen till Kristusgestalten. När läsningen av Theodore 

Parker som Söderström (Hellström, 2012) skulle ha skett framgår inte, varför det blir 

svårt att avgöra i vilken utsträckning Strindberg kan ha påverkats av denne. Strindbergs 

identifiering med Job är enligt Berendsohn (1949:96f) endast en liknelse som verkar 

självbekräftande på Strindberg. Dock kan det anses att Strindberg upplever sig själv 

orättvist prövad. Det kan även finnas ett samband mellan den ambivalenta guden som 

beskrivs i Job och Strindbergs intresse för densamme. Strindbergs gudsbild tycks 

präglas starkt av den Gud som beskrivs i Gamla testamentet, det är en hård och 

bestraffande Gud. Gudsbilden tycks förändras i verket i samband med att Strindberg 

börjar lämna sin personliga kris bakom sig, i Infernos början är Gud bestraffande  

emedan han i slutet är förlåtande och barmhärtig (Strindberg, 1914:14f, 193). Brandell 

visar på en förändring i Strindbergs korrespondens i vilken Gud utvecklas till att bli 

Strindbergs personliga Gud och mer central i hans religiositet (1950:94). Stockenström 

antyder att Strindberg väljer att förklara sin förföljelsemani som religiositet snarare än 

sinnessjukdom (1972:66), vilket kan tolkas som att Strindberg föredrar att tro att han 

blivit besatt av onda andar utsända från Gud framför att han skulle ha blivit galen. Med 

hjälp av Bergers tanke om att människan försöker finna mening i sin smärta, eftersom 

den då blir mer uthärdlig (1967:54), kan Strindbergs behov av religionen förstås 

närmare. I synnerhet kan Strindbergs tanke om att själva syndens utförande och det 

lidande som skapas kring detta är bestraffning och botgöring för synden, kan Strindberg 
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i Bergers tankesätt möjligen rentav söka smärtan och ångern eftersom denna skulle 

kunna innebära något gott.  

 

Swedenborg tycks vara Strindbergs räddning i infernokrisens djupaste dalar, enligt 

Söderström (Hellström 2012) var det kontakten med Swedenborg som fick Strindberg 

att lämna ateismen, vilket inte framgår av Inferno, då Strindberg enkom skriver att 

Swedenborg befriat honom från ockultismen och alkemin (1914:188f). Det första mötet 

mellan Strindberg och Swedenborg är genom Balzacs tolkning i Séraphita, varav 

Strindberg blir helt lyrisk; möjligen ur estetisk synpunkt liksom att grundtanken i 

Séraphita verkar kunnat ge Strindberg svar på sina religiösa skrupler och tidigare 

upplevelser. Här tycks Strindberg finna ett samband mellan hans hudsjukdom och 

psykiska ohälsa med hans alkemistiska experiment. Genom att skapa mening i sin 

smärta, i detta fall genom att finna liknelser mellan helvetet och jordelivet, tycks 

Strindberg öppna dörren för möjligheten att komma till himlen. Tolkningsvis kan även 

himlen, inte bara helvetet finnas på jorden, exempelvis beskriver Strindberg sin vistelse 

med dottern hos svärmodern i Österrike som en paradisliknande tillvaro. Dock finner 

Strindberg det han trott varit himlen på jorden egentligen varit helvetet, hans rosenröda 

rum hos svärmor tycks bara varit en fasad – denna vändning kommer i samband med att 

svärmor Marie Uhl kastar ut Strindberg från sitt hus och Strindberg får tillbringa sin 

fortsatta vistelse i Österrike i ett grått och smutsigt rum (Strindberg 1914:141). I och 

med Inferno kan Strindbergs omgivning tyckas innehålla en del Swedenborganhängare, 

exempelvis svärmodern och hennes syster, eller vännen i Lund, vilket enligt Bergers 

socialiseringsteori kan vara en av anledningarna till att Strindberg kan ha påverkats i 

Swedenborgiansk riktning. Möjligtvis kan även en beundran för Balzacs författarskap 

påverkat Strindberg att öppna sig för de Swedenborgska idéerna. Strindbergs läsning 

skulle även den kunna ha bidragit till att Swedenborgs läror inte känts helt främmande 

för Strindberg, det finns åtskilliga likheter mellan Dantes och Swedenborgs syn på 

helvetet. Swedenborg talar exempelvis om flera olika helveten vilket påminner om 

Dantes olika skikt i helvetet. Titeln på verket, Inferno, kan förmodas vara en allusion till 

Dantes Den gudomliga komedin i vilken inferno är namnet på delen som handlar om 

helvetet. De fynd som har gjorts i Strindbergs dagboksanteckningar , visar att det verkar 

funnits ett behov av olika helvetesbeskrivningar, det kan ha varit så att Strindberg 

försökte finna bevis för sin teori om att han befann sig i helvetet på jorden. 
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8.4 Strindbergs religiösa utveckling 
 

Utvecklingen från ateismen, genom ockultismen, via Swedenborg och sedan till 

katolicismen verkar vara central i Strindbergs verk, parallellt med hans genomgång från 

helvetet, genom skärselden för att sedan, som Brandell (1950) tolkar allusionen Beatrice 

till att komma till paradiset. Ockultismen tycks ske i samband med Strindbergs 

alkemiska experiment i Paris i början av verket, en period som präglas av Strindbergs 

paranoia och oro, som Strindberg senare väljer att förklara som en tid då han varit besatt 

av demoner. Även om kapiteltitlarna skiljer sig från denna tolkning, inte kronologiskt 

emedan dispositionen inte blir densamma, kan detta vara Strindbergs illustration av 

helvetet. Nästkommande period, i vilken Strindberg reser till Sverige och därefter 

Österrike, tycks hans paranoia och oro stillas avsevärt. Här tycks Strindberg finna tröst 

och förklaringar i sina böcker om och av Swedenborg, och på flera ställen i verket liknar 

han sin tid med dottern Christine som botgöring för sina synder. Detta kan liknas med 

den skärseld som beskrivs i kapitel VI. Avslutningsvis verkar Strindberg ha funnit 

katolicismen, samtidigt återgår han till Lund, och krisen verkar ha avtagit. Titlarna på 

kapitlen XIII – XVI; Pilgrimsfärd och försoning, Återlösaren, Vedermödor och Vartåt 

pekar vår väg? tyder på att Strindberg funnit inte bara sinnesro utan även framtidstro i 

samband med att han funnit sin religiösa ståndpunkt i katolicismen. Detta skulle kunna 

tolkas som att ett himmelskt jordeliv väntar honom. Med Bergers och Luckmanns 

socialiseringsteori i åtanke går det att förstå Strindbergs barndomsreligiositet, 

protestantismen och pietismen som en primär socialisering från sin familj och 

signifikanta andra. När Strindberg lämnar Sverige för Frankrike förändras också den 

sekundära socialiseringen; hans hustru Frida Uhl och hennes mor, Marie Uhl är inte 

bara dem katoliker utan uppfostrar även Frida Uhls och Strindbergs gemensamma barn 

till katolik. Strindberg präglas samtidigt av ett samhälle som fylls av konvertiter till 

katolicismen, varför en egen omvändelse knappast kan se som särskilt radikal eller 

överraskande. Detta skulle eventuellt kunna anses som en fullgod förklaring till 

Strindbergs omvändelse, men det går att väga in fler aspekter. Brandell (1983:235) 

menar att Strindberg var i behov av en lugnare och mer stabil religion, Berendsohn 

(1949:66) hävdar att det är längtan efter hans egen mor som bidrar till att han tar till sig 

både sin svärmor och Jungfru Maria, emedan Cedergren (Hellström, 2012:65f) däremot 

menar att det handlar om en tro och längtan efter att alla de kristna religionerna ska 

försonas. 
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9 Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att utgå från Strindbergs verk Inferno för att undersöka 

Strindbergs omgivning och hur denna i sin tur kan ha påverkat hans religiositet till 

bakgrund av Bergers socialiseringsteori. Strindberg verkar i efterforskningarna kring 

hans omgivning och vad som stod som religiöst mode i hans samtid varit synnerligen 

påverkad av människorna omkring sig. Det förekommer dock vissa luckor i studierna, 

kunskap om Parisockultisterna, exempelvis, skulle detta kunnat påvisa Bergers 

socialiseringsteori i Strindbergs hat gentemot teosofin? Bitvis är svaren 

otillfredsställande. Parkers påverkan av Strindbergs åsikter om Kristusgestalten 

exempelvis hanteras mig veterligen knappast alls i den litteratur som använts i 

litteraturstudien, möjligen på grund av att den litteratur jag använt mig av 

huvudsakligen är fokuserad på Strindbergs infernokris, ändock tycks exempelvis 

Kulling, som skrivit en avhandling om Strindbergs Kristusgestaltning, förbisett detta, 

medvetet eller omedvetet. På grund av tidsbegränsning har det inte heller varit möjligt 

att fördjupa sig i detta, möjligtvis kan Parkers påverkan av Strindberg finnas beskriven 

mer utförligt någon annanstans.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att under författandet av Inferno går Strindberg 

från ateism, genom ockultism, via Swedenborg, till katolicism. Det kan även konstateras 

att Strindberg förmodligen varken ger upp Gud under sin ateistiska period, eller 

ockultismen under sin kristna period. Vägen från ockultism till Swedenborg tycks 

relativt rak, eftersom Swedenborg själv verkar  ha varit väldigt tillåtande till bland annat 

Buddhismen. Desto större kan gapet mellan Swedenborg och katolicismen verka, ändå 

har Strindberg uppfattningsvis inte övergett Swedenborg i sin omvändelse till 

katolicismen. Appliceras Faivres definition för esoterism på Strindbergs  religiositet kan 

det tolkas som att Strindberg genomgående i Inferno för en esoterisk livsåskådning, 

huruvida detta kan betraktas som en egen religion eller ej är en annan diskussion som 

inte hör hemma i föreliggande studie, emellertid vore den nog så intressant.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga I 

Bibelcitat i Inferno 
 

Pred. 4:10 (26)  

1 Mos. 9:13 (34)  

Ps. 129 (58–60)  

Job 30:28–31 (96)  

Klag. 3:17b (96)  

Ps. 40:13–15 (102) 

Hes. 13:18, 20 (110)  

Jes. 44:19–20, 24–25 (134)  

Pred. 4:10 (136)  

Ps. 129 (158)  

Ps. 6:1 ; 51:1 ; 56:1 (164)  

Job 5:17 (182) 

Job 5:17 (184)  

Pred.1:2 (204) 

Matt. 26:67–68 (244) 

Ps. 86:14, 17 (250) 

Ps. 102:7 (252) 

Job 40:3–4 (256) 

1 Sam. 16:14–16 (262, 264) 

1 Krön. 5:4–5 (284) 

1 Tim. 1:20 (284) 

Hes. 14:8–9 (312) 

 
 
 
(Källa: Mickaëlle Cedergrens L’écriture biblique de Strindberg. Étude textuelle des 
citations bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte, 2005:197.) 

 


