
FmSJON ELLER
INDRE, VIRKELIGHPT?

-En dr@ftelse av Strindbergs <Inferno> i forhold til selvbiografigenren

selvbiografi, og det ligger da også

sterke f6ringer i teksten mot en slik

lesning. Strindberg bruker riktignok

ikke sitt eget navn i teksten, men han

beskriver forhold samtiden uten tvil
glenkjente fra Strindbergs eget liv, og

han viser til tidligere selvbiografier og

andre verker fra egen hånd. I tillegg

henviser han til egne dagboksnotater,

noe som nok er en av hovedgrunnene

tll at Inferno av mange ble lest som en

redegjørelse for Strindbergs egne

psykiske problemer i perioden. Dette

er imidlertid kun en tom gest.

Strindberg begynte nemlig ikke å føre

dagbok over denne perioden f6r i
1896, ett år etter det han oppgir i
Inferno, og de han har er ikke

identiske med de som står i boka

(Lagercrantz, s.337). At han led av

angst og paranoia betraktes i dag som

en myte sterkt underbygd av

Strindberg selv i Inferno. Betyr så

dette at boka ikke er en selvbiografi?

Hvis den ikke er det, hvordan

begrunner man det når "boka selv"

hevder å være det? Hvis den er det, er

det da i det hele tatt hensiktsmessig å

skille selvbiografi ut fra fiksjon? Selv

om jeg ikke utelukker at teksten i
mange henseender er selvbiograflsk,

er min påstand at Inferno ut i fra

narrasjon og stilistiske trekk fungerer

som en fiksjon komponert rundt et

tema. Jeg vil i det fglgende belyse

denne tesen og innfører i den

anledning et skille mellom forfatter

og forteller.
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Av Merete Røsvik

Med Inferno stiller Strindberg seg i
spenningsfeltet mellom Den

guddommelige komedie som

åpenbart er fiktiv, et visjonsverk,

og Augustins Bekjennelsør, som er

avhengig av troverdighet for sitt
didaktiske formål. Kan det bli
selvbiografi av slikt?

August Strindberg (1849-1912)

regnes som den fremste

representanten for naturalismen i
Sverige. Med Inferno (T897) tar han

imidlertid et langt steg bort fra

naturalisme og positivisme. Trenden

blant de intellektuelle rundt

sekelskiftet var å søke mot katolsk

mystisisme og okkultisme, og

Strindberg, som var svært vår for

strlmninger i tiden, ble snart en av de

mest høyrøstede talsmennene for en

ny verdensanskuelse. I Inferno

skildrer han perioden fra november

1894 til mai 1897. Han har da brutt

med sin andre kone (Frida Uhl) for å

vie seg til kjemiske eksperimenter,

men beskriver så hvordan han kastes

inn i et "inferno" av angst,

forfglgelsesvanvidd og okkulte

opplevelser. Dette tolker han som

hgyere makters inngripen i livet hans

for å tvinge ham til å ydmyke seg for
Gud, og går til slutt over til en form

for katolisisme.

Inferno har ofte blitt lest som en

Narrasjon og stilistiske trekk.
Teksten er åpenbart fortalt ut i fra

synsvinkelen til den omvendte

fortelleren som forklarer alle

hendelsene ut i fra sin nåværende

overbevisning. Dette kan en se på

måten han beskriver og kommenterer

seg selv, som f.eks. denne

selvironiske kommentaren på side

6:"diirmed tror jag mig ha kist det

stora problemet, kullkastat den

hdrskande kemin och vunnit den

odcidlighet, som 'ff de dodliga

medgiven." Dette sitatet tyder på en

dissonant framstilling, dvs. at

fortelleren tar avstand fra den måten

han tidligere tenkte og

vurderte på (Cohn,

1978,s.145). Men han gir

også inntrykk av å ville
fortelle alt akkurat slik det

skjedde for å vise hvor

troverdig den er, den

overbevisningen han har

endt opp med. Dette gjør han

hovedsaklig ved bruk av

dagboksform og presens.

Gjennom hele boka ligger
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stilen nær opp til dagboksformen med

en dag for dag redegjgrelse for hans

bevegelser, og gjentakelser av mange

svært like hendelser, som f.eks. at han

stadig oppfatter skriftsteder som

ledelse fra Gud. Enkelte steder

gjengir han angivelig autentiske

dagboksnotater direkte (f.eks. s.55 f0.
Dette skaper en effekt av realisme. En

av grunnene til dette er den strenge
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konologien. Eakin mener at

konologi samsvarer med den

mennesklige erfarings grunnleggende

temporalitet (Eakin, 1992, s.193).

Den virker da som sannhetsgaranti

fordi den i vår kultur har status som

tegnet for "det virkelige" (op.cit.,

s.194). En annen årsak er

troverdigheten nærheten i tid mellom

opplevelse og nedskrivning skaper.

Dvs. dette skaper troverdighet for at

hovedpersonen har beskrevet

hendelsene ngyaktig i forhold til
hvordan han opplevde dem, men ikke

ngdvendigvis for al de faktisk

skjedde. Spesielt i en bok som denne,

som beskriver en tilstand av sterk

mental ubalanse.

så hvorfor ville en forfatter ønske å

bruke denne formen med mindre han

anser det som nødvendig for å skape

et mest mulig realistisk preg? Den

stilistiske virkningen knyttet til
gjentakelsene underbygger

tematikken, men om det oppveier de

stilistiske "ulempene" blir jo et

vurderingsspørsmå1. Uansett

forsterker de inntrykket av en

overspent person preget av angst og

tvangstanker. Samme virkning har

den gjennomgående opphengtheten i
og overfortolkningen av

tilfeldigheter.

Et annet virkemiddel for å skape

troverdighet er som sagt tidsbruken.

og gjenopplever den. Det kan sees

som en form for evokativ presens

(Cohns bergrep, 1978), men

fortelleren er stort sett så tydelig til
stede at distansen opprettholdes, ved

vurderinger tydelig giort i ettertid og

ved at han plutselig slår over i
preteritum.

Når fortellerens nærvær slik
gjennomsyrer hele boka, blir det

vanskelig å dra endelige skiller

mellom da og nå, virkelighet og

innbildning. Disse elementene styrker

inntrykket av fiksjon, både om en ser

fortelleren som skaperen eller en del

av den.

Tematikk
Hva så med tematikken, i hvilken

grad kan den hjelpe oss å avgjøre om

Infemo kan leses selvbiografisk? Det

som synes å være hovedtematikken i
boka, er hovedpersonens indre

konflikter og hans forhold til Gud.

Både i forhold til Gud og kona slites

han mellom behovet for nærhet og

kjærlighet og trangen til
uavhengighet. Han Ønsker frihet for å

kunne vie seg fullt og helt til
vitenskapen, og for denne sin

"årelystnad eller (...) kallelse" (s.5)

ofrer han familielivet. Altså svikter

han sin plikt og kommer dermed i
opposisjon mot Gud. På side 7 leser

vi:

"Tystnad och enslighet breda

sig omkring mig, ett dken

lugn, hcigtidligt och

fr)fcirande, uti vilket jag på

trots utmanar den osynlige,

brottas kropp mot kropp, sjril

mot sjcil. Jag har bevisat

niirvaron av kolcimne i
svavlet: nu skall jag uppvisa

vcite och syre, ty de måste

finnas driri."

I epilogen hevder fortelleren også at

teksten kun er et utvidet og ordnet

utdrag av dagboksnotater fra

perioden, og tilbyr tvilende lesere å se

dagbgkene hvis de vil.Dette er et så

sterkt virkemiddel for å skaPe

troverdighet at det nesten Lipper over

til å skape fiksjonsPreg.

Dagbokformen er så oppramsende og

gjentakende at det fort kan virke

kjedelig og stilistisk lite interessant,

Selv om det som skildres er fortid, er

det meste gjengitt i presens. Dette

henger sammen med den nevnte

bruken av dagboksformen, men også

partier hvor fortelleren tydelig

gjenforteller og kommer med

kommentarer, er stort sett i presens.

Men ofte innleder han i preteritum for

å vise at dette var dengang-da, for så å

gå over til presens. Man får da

følelsen av at han går inn i situasjonen



BøvcnN 3/97

Slik kaster han seg selv ut i
ensomhetens mØrke, og vitenskapen

knyttes direkte til veien mot

undergangen, jf.s.6:"svavlet brinner

med avgrundslågor,". Det er nok ikke

tilfeldig at det er nettopp svovel han

eksperimenterer med. Virksomheten

blir også et symbol på menneskets

opprør mot Gud idet det "spiser av

kunnskapens tre" og går sine egne

veier.

Konflikten er ikke løst med hans

begynnende gudstro, tvert imot

intensiveres den indre kampen etter

omvendelsen, og infernoet av angst

og forf6lgelsesvanvidd bryter løs.

Han flytter stadig for å riste av seg

"fiendene" sine, helt til han kommer

til erkiennelsen av at det er okkulte

krefter som plager ham, noe Gud

tillater fordi han fortsatt er full av

hovmod. Han er imidlertid fortsatt

full av anfektelse angående religionen

og den strenge Gud som kjører oss

gjennom "Herrens kvarn"( s.156),

men han må avfinne seg med at slik er

det "och var tacksam diirtil!" ( s.156)

). Hele teksten er full av bibelsitater

og -allusjoner, så den religi6se s6ken

og kampen for å komme til rettes med

Gud er helt klart gjennomgangstema.

Tematikken og skriveprosjektet i
Infemo kan leses som et forsgk På

selv-narrasjon, fortellerens forsgk på

å i etterkant se en enhetlig mening og

en årsaksforklaring for livet sitt ut i
fra egenskaper ved seg selv (synd,

hovmod) og sin stilling i forhold til
Gud (den Allmektige, tukteren).

Det kan altså se ut som Strindberg

fgyer seg pent inn i rekken av

didaktiske omvendelses-beretninger

etter mønster fra Augustins

BekjenneLser. Han skildrer en

omvendelses-prosess der han ser seg

selv som objekt for Guds tukt og

ledelse, og ender opp med å ydmyke

seg for "den Evige". Han beskriver

hvordan han selv ble opplært: "I de

f6ljande kapitlen skall jag fcirtelja om

allt som tilldrog sig i detta gamla hus,

dit den osynliga handen jagade mig

f6r att bliva tuktad, undervisad och -

varfcir icke - upplyst av ett inre

ljus!"(s.2l) Mot slutten , på side 159

ff, beskriver han hvordan han

rettleder en student som kommer til
ham og beskriver overnaturlige

opplevelser. Fortelleren sier han er

redd for å virke forkynnende, for da

tror han folk vil vende ham ryggen
(s.160). Imidlertid lar han ikke denne

frykten hemme seg i nevneverdig

grad i boka. I epilogen sier han rett ut:

"Mitt livs ekvation blir då: en

varnagel, ett exempel att tjåna andra

till båttring;"(s.164). Nå virker det

ikke akkurat mindre forkynnende å

framstille seg som et av Gud framsatt

vitne, men det virker overbevisende

som et uttrykk for hvor fast han tror

på sine egne opplevelser og sin

tolkning av dem. Og det er kanskje til
syvende og sist formålet med det

didaktiske aspektet her, om en leser

Infemo som en bok hvor tematikken

er viktigere enn autensiteten. Det at

boka framstår som så tematisk

enhetlig og uten uvedkommende

elementer kan nemlig gi den et preg

av fiksjon. Men kanskje er det slik vi

strukturerer og tolker livene våre?

Dersom en ser på selvet som narrativt

strukturert i utgangspunktet, er

selvbiografien på sett og vis å skape

seg selv, men da bare som en

videreløring av den narrasjons-

prosessen som pågår kontinuerlig i
livene våre (Eakin, 1992,s.191).

Kanskje er Inferno en selvbiografi

likevel, selv om ikke alt som stå,r der

er sant eller alt som er sant ikke er

med? Dette bringer oss til problemet

med å definere hva en selvbiografi er,

og om det i det hele tatt lar seg gjøre.

La oss se på hva en del

litteraturteoretikere har uttalt i den

sammenheng, og hva det kan si oss

om vår lesning av Inferno.

Inferno i forhold til genre

diskusjonen

En av de mest kjente definisjonene av

selvbiografi har vi fra Philipe

Lejeune:

" Retro s p e ctiv e pro s e narrativ e

written by a real person

concerning his own existence,

where the focus is his

individual lifu, in particular
the story of his personality."
(Lejeune,1989,s.4)

At teksten skal være skrevet av en

virkelig ("real") person kan virke

ungdvendig å poengtere spesielt. Det

framgår imidlertid av Lejeunes

utlegning av sin egen definisjon at han

her sikter til at fortelleren, som også

er hovedpersonen, skal være identisk

med forfatteren, som er den virkelige

personen idet hans virkelige navn står

på bokomslaget. Dette utgjØr hva

Lejeune kaller den referensielle

pakten: Forfatteren uttrykker

eksplisitt, enten ved å bruke sitt eget

navn i teksten eller på annen måte, at

han skriver om seg selv. Når

forfatteren har gitt uttrykk for dette,

mener Lejeune at han også har inngått

en ærlighetspakt. Lejeune mener ikke

at dette garanterer at forfatteren

faktisk avholder seg fra å lyve, men

det at teksten kommuniserer disse

intensjonene fra forfatterens side, ser

han som et ahistorisk genrekriterium

(op.cit.) Inferno passer på mange

måter inn i Lejeunes definisjon av

selvbiografi. Det er en stort sett

retrospektiv prosatekst, med unntak

av partiene med glengitte
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dagboksnotater. Ellers er teksten

tydelig strukturerl ("nanated") av

fortelleren som i stor grad er synlig i
teksten. Det er absolutt f6ringer i

teksten mot å lese den som en

skildring av en fase i Strindbergs egen

personlighets-utvikling. Man må også

kunne si at han inngår både den

referensielle pakten og ærlighets-

pakten. Selv om vi vet fra eksterne

kilder at Strindberg på ingen måte

overholder ærlighetspakten, er altså

Inferno, ut i fra skriften alene, en

selvbiografi. Men er det da overhodet

hensiktsmessig å snakke om

selvbiografien som en egen genre når

den ikke lar seg skille fra fiksjon?

Paul DeMan har innvendt mot

Lejeunes genrekriterier at enhver

forfatter av enhver bok er objekt for

sin egen forståelse, og slik sett er alle

bøker selvbiografiske.(DeMan 1984)

Videre mener han at å henvise til
forfatternavnet ikke trenger å si noe

om mennesket bak navnet. Slik blir

den referensielle pakten kun en

retorisk figur:

"it is the figure ofprosopopeia,

the fiction of an aPostroPhe to

an absent, deceased, or

voiceless entity, which posits

the possibility of the latter's

reply and confers upon it the

power of speech. Voice

assumes mouth, eYe, and

finally face, a chain that is
manifest in the etYmologY of
the trope's wtme, ProsoPon
poien, to confer a mask or a

face (prosopon). ProsopoPeia

is the trope of autobiograPhY,

by which one's name(...) is

made as intelligible and

memorable as a face'"
(DeMan, 1984,s.31 ff)

(Apostrofe: "Retorisk figur som

innebærer at den talende 'vender seg

bort' fra tilhørerne og tiltaler en

(tilstedeværende eller fraværende)

person, eller også gjenstander, steder,

abstrakte begreper e.1." Eide,1990) En

kan altså ikke vite at selvbiografien

sier noe om personen som har skrevet

boka, derfor vil en selvbiografisk pakt

stoppe opp ved navnet, ogtlllegge det

stemmen og utsagnet (prosopopeia).

Dette gSør sinnet bak verket

"ansiktsløst", da navnet trer inn i dets

sted. Det Paul DeMan polemiserer

mot er ikke at bøker kan ha

selvbiografiske elementer, men e

gjøre selvbiografi til en egen genre.

Begrunnelsen blir at idet man tror seg

å ha avmerket og puttet i bås det

selvbiografiske, har man gjort det til
en maske som ikke viser mennesket

bak teksten, men skjuler det.

Selvbiografi lar seg altså ikke skille

fra fiksjon. Om vi ser på Infenrc ilys
av dette, er det lett å være enig i at det

er vanskelig å skille fakta fra fiksjon

med mindre man går til kilder utenfor

teksten, og i forhold til fiksjon vs.

fakta diskusjonen kan en også gå med

på at en selvbiografisk lesemåte kan

være vill-ledende. Strindberg bruker

riktignok ikke sitt eget navn i teksten,

men maner fram sitt eget bilde og tar i
sin fantasi og utforskertrang en side

av seg selv som utgangspunkt for en

sjelelig reise. For å f6lge opp Paul

DeMans vokabular kan vi si at han gir

stemme og ansikt til en visjon av seg

selv, men derved skjuler sitt sanne og

komplekse selv. Men har han derved

gort mannen bak teksten

utilgjengelig for leseren? Bare dersom

leseren insisterer på en strengt

tradisj onell selvbiografi sk lesemåte.

Georges Gusdorf sier i artikkelen

"Conditions and Limits of
Autobiography" : "in autobiography

the truth of facts is subordinate to the

truth of the man, for it is first of all the

man who is in question." (red.

Olney,1980, s.43) Han sier videre at

selvbiografien er en del av det iivet

den beskriver, og teksten former

forfatterens liv like mye som

forfatteren former teksten. Til og med

fpr den er skrevet, kan id6en om den

og tanken på at opplevelser skal

nedskrives påvirke hvordan

forfatteren lever og opplever livet sitt
(op.cit). Dette minsker ytterligere

muligheten for å skille mellom fiksjon

og fakta, men samtidig styrker det

betydningen av den selvbiografiske

gesten. Selv en feilaktig selvbiografi

kan nemlig si oss mye om forfatterens

indre liv da det viser ham "as he

believes and wishes himself to be and

to have been." (op.cit. s.45) I et slikt
perspektiv gir det mening å skille

seivbiografi fra fiksjon selv om den er

falsk, for hva forfatteren Ønsker å si

om seg selv og Ønsker å framstå som

kan kanskje gi en dypere avslgring av

personen enn ren biografi eller hva vi
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tror oss å kunne lese om forfatteren ut

i fra en roman. Dette forutsetter

imidlertid at en kjenner til en del

biografiske faktaforhold, for dersom

en leser fiksjon som fakta, lærer en

hverken om fakta eller det som

forfatterens forvridning av fakta

kunne ha sagt oss.

Selvbiografisk lesning - en

misforståelse?

Drude von der Fehr tar for seg

betydningen av den selvbiografiske

gesten og selvbiografiens

kontraktuelle karakter i artikkelen

<Den misforstatte samtalen> ("Skdft"

nr.l1 ,1996). Her tar hun blant annet

utgangspunkt i Lejeunes og Paul

DeMans ulike tilnærminger til
selvbiografien som jeg har vært inne

på tidligere. Lejeune gikk etter massiv

kdtikk bort fra sine ahistoriske

genrekriterier og sier i en artikkel fra

1989 at selvbiografien avhenger av en

historisk variabel lesemåte. Men han

holder fast ved id6en om en kontrakt,

formet gjennom en dobbel prosess:

Måten forfatteren velger å presentere

teksten på, og leserstrategien valgt av

leseren (op.cit.). Denne kontraktuelle

effekten åpner for misforståelser og

feiltolkninger. Drude von der Fehr

sier videre at en i selvbiografien kan

ha med to forskjellige prosjekter å

gløre. Det ene er et selvrefleksivt eller

selvkornmunikativt prosjekt, noe jeg

tolker som at forfatteren i spenningen

mellom jeg'et da og nå danner en

selvforståelse som han (eller idethan)

kommuniserer til en leser. Eller det

selvrefleksive prosjektet kan fungere

kommunikativt og selvutviklende

innenfor det fortaltes rammer og

dermed ikke være rettet mot en leser.

Her kommer referansen til Paul De

Man inn: Selvbiografi-

prosjektet fungerer da som en

selvrettet apostrof, og det oppstår en

intern samtale mellom jeg-instansene

i teksten. Imidlertid må

selvbiografiens apostrofiske karakter

bli oppfattet som en talehandling, en

identitet gitt til leseren (altså

inngåelse av en kontrakt) for å bli lest

som en selvbiografi. Apostrofen er

tekstens forhandling med språket,

men leseren oppfatter den som rettet

mot seg, og lar dermed teksten

legitimere sin egen identitetsmessige

praksis. idet hun fgler seg som

deltaker i en eksistensiell samtale.

Denne feillesningen er altså

nPdvendig for at teksten skal

oppfattes som en selvbiografi

(op.cit.).

Om jeg har forstått dette riktig, kan en

leserhenvendelse i teksten være en

apostrof, en litterær trope som er

ngdvendig for forfatteren i det

selvkonstituerende litterære spillet.

Strindbergs henvendelse til leseren i
teksten trenger slik sett ikke leses som

en referensiell- og ærlighetspakt, men

kan ha en utelukkende tekstintern

funksjon. Det illusoriske jeg'et trenger

leserens blikk i teksten for å

legitimere at historien fortelles, og for
å selv bli virkelig giennom

opprettelsen av en relasjon til
instanser utenfor sin egen historie

(men i teksten). Med leserens blikk
mener jeg da det blikket fortelleren

selv "konstruerer" ved å nevne leseren

i teksten. Det er ikke den virkelige

leser, for hun har ingen direkte

funksjon i teksten, det er det bare

henvendelsen, dvs. apostrofen som

har. I lys av det man vet om

Strindberg fra andre kilder vil en slik

lesning av Inferno underbygge

fiksjonspreget, men det er også mulig

å lese den som et selvbiografisk

prosjekt av den andre typen; selvets

forhandling med sin egen

hukommelse (og fantasi?) for e

komme fram til en tolkning av sitt
eget liv.

Visse trekk kan underbygge en slik
lesning av teksten som "ikke
kommunikativ" Boka åpner ikke
med en intensjon om å presentere seg

selv, noe som ellers er svært vanlig i
selvbiografier. Det er fgrst på side 21

man finner en formulering som

impliserer en leserhenvendelse:"I de

fdljande kapitlen skall jag fdrtålja om

allt som tilldrog sig i detta gamla hus,

". Fram til dette kunne historien

minne mer om noe man skriver ned

for sin egen del, eller som en fiktiv
fortelling. Dette utgjør den stilen som,

uavhengig av leserhenvendelsene,

preger boka mest : dagboksformen,

som tidligere drøftet. Og dagbgker er

som kjent noe man skriver til seg selv,

for sin egen del. Imidlertid blir
leserhenvendelsene hyppigere utover

i boka, og på side 153 og 155-15'7

taler han direkte til leserene i du-

/dere-form. Disse partiene bærer dog

enda mer preg av apostrof enn den

enkle leser-henvendelsen, og kan

virke mer som en beskrivelse av og

tiltale til ham selv:

"Du återupplever ditt
genomlevda liv cinda från
fddelsen til den dag som inne

cir; du lider cinnu en gång alla
genomlidna lidanden, du

svciljer alla de kalkar du så

ofta tamt tilL drciggen; du

korsfcister ditt skelett nrir det

icke rner finnes något kdtt att

korsftista; du brcinner å båle

din sjcil, nrir hjiirtat rir lagt i
aska. Du kiinner till detta? Det

iir Herrens ktarn,(...) Krinn

dig lycklig!" (s. 156)

Videre er nesten ingen av personene

hovedpersonen omgås navngitt, og
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heller ikke han selv. Unntakene er de

to personene som kanskje hadde størst

eksistensiell betydning for ham i
perioden, fienden Popoffsky og

datteren Christine. Dette styrker

inntrykket av at det er en indre,

subjektiv realitet vi presenteres for,

hvor forbindelsen til den Ytre,

"virkelige" verden (i teksten) er

tilfeldig, ustadig og ikke så viktig.

Selv om andres handlinger opptar

ham (han beskriver jo en tilstand av

forfglgelsesvanvidd), er det hans

subjektive tolkning alt dreier seg om,

de andre reduseres til statister i det

store dramaet som utspilles mellom

ham og Gud. Boka er også sterkt

inspirert av Dantes La Divina

Come dia, tittelen Inferno alluderer jo

til Dantes helvetesvandring med

samme navn. Noen kapitler har navn

som "Skiirselden", "Helvetet" og

"Beatrice", som han setter datteren

inn i rollen av. På side 109 beskrives

også en "hålvåg" som en avbildning

av nedgangen til underverdenen i I'a
Divina Comedia . Denne alluderingen

til Dantes verk, som jo helt åpenbart

er et visjonsverk, underbYgger

ytterligere inntrykket av Inferno som

en historie om en indre, sjelelig reise,

hvis ytre beskrivelser mer er ett

resultat av den indre verden enn

omvendt.

En lek med selvbiografien?

Inferno kan også leses som en

kommentar til mulighetene og

begrensningene som ligger i
selvbiografiprosjektet, noe "leken"

med selvbiografiske elementer kan

tyde på. Hovedpersonen sier i en

samtale på side 49: "-Ftjrklara? Har

man nogonsin kunnat fcirklara

nogonting? Genom att omskriva en

hop med ord med en hop andre ord?"

Likevel prøvil han å forklare de mest

utrolige tildragelser, og tar i bruk

sterke virkemidler for å gi seg selv

troverdighet som en autoritet i
eksistensielle spØrsmål i kraft av sine

erfaringer. Kanskje trodde han at

leserne ville være intelligente nok til å
se den skjulte ironien, eller kanskje

@nsket han å lure oss. Kanskje trodde

han på det selv.

Det er helt avgjørende hvilken

leserstrategi man velger. Jeg kommer

også stadig tilbake til at informasjon

fra eksterne kilder er avgjØrende for

hvorvidt man tror på det man leser.

Det kan altså se ut som det er forhold

utenfor teksten selv som er mest

avgjørende for om en bok "er" en

selvbiografi eller ikke. Ut i fra den

foregående diskusjonen kan man vel

si at i tilfellet med Strindbergs Inferno

vil en selvbiografisk lesning virke

vill-ledende, samtidig som den

selvbiografiske gesten kan si oss noe

om forfatteren. Om man leser Inferno

som en jeg-fiksjon, som et

visjonsverk om en sjelelig og åndelig

utviklings-prosess, trorjeg den kan si

oss noe om de id6ene Strindberg

tumlet med på den tiden, og kanskje

om hvordan han til tider så på seg

selv. Utover det tror jeg ikke jeg kan

gjøre noe annet enn å si meg enig med

en kjent romer som en gang, i et

avgjørende øyeblikk for vår

sivilisasjon, uttalte at det ikke alltid er

så lett å si hva som er sant.
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