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Nya vapen
Om en novell i August Strindbergs Svenska öden och äventyr

Av Conny Svensson

Första delen av Svenska öden och äventyr avslutas med ”Nya vapen”, en
text som tydligt skiljer sig från övriga inslag i samlingen. Efter den berät-
telsen gjorde Strindberg ett halvårs uppehåll i arbetet med de historiska no-
vellerna.1

Med undantag för ”Nya vapen” är handlingen i Svenska öden och även-
tyr I genomgående förlagd till miljöer som Strindberg kände väl; Stock-
holm med dess skärgård och närliggande landsbygd kring Mälarens strän-
der. I slutnovellen däremot befinner vi oss på Öland där Strindberg aldrig
varit. Situationen är i och för sig inte unik. Också Selma Lagerlöf författade
avsnittet om Nils Holgerssons äventyr på denna ö utan att ha varit på plat-
sen.2 Båda författarna fick alltså ersätta självsyn med läsintryck för att
kunna beskriva den öländska naturen. En viktig källa för Strindberg blev
Linnés Öländska resa, som ingick i hans bibliotek 1883.3 Här har författa-
ren kunnat finna användbara uppgifter om jordmån och specifikt nord-
öländska företeelser som flygsandens härjningar och hur stränder, ja till
och med skog, formligen begravs under kringflygande fin sand. Även om
sociala förhållanden ger Linné besked. Han nämner de förödande följderna
av herrskapens nöjesjakt på vildsvin, och att lantmännen maktlösa får se
åkrarna uppbökade och säden nedtrampad. Villebrådens välbefinnande går
självklart före människors behov. Detta motiv är centralt i Strindbergs no-
vell som förvisso utspelas under slutet av 1500-talet, men förhållandena
var sig nog ganska lika ännu under Linnés resa 1741. 

NOVELLENS TID OCH RUM

Martin Lamm citerar upptakten till ”Nya vapen”: ”Jost gick före med oxe
och harv, och fader Thomas sådde vårsäd; efter kommo sädesärlor och

1 Om tillkomsten se Bengt Landgrens kommentarer i SV 13, s. 253 ff. ”Nya vapen” citeras i
fortsättningen från denna upplaga, Nationalupplagan, del 13 och sidor anges parentetiskt i tex-
ten.
2 Se mina artiklar i Ölandsbladet 31/7 2008 och 5/1 2011.
3 Hans Lindström: Strindberg och böckerna. Uppsala 1977, s. 36.
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plockade mask, och i skogshultet sutto kråkorna och väntade” (SV 13, s.
221). Enligt Lamms kommentar får vi här ”i verkligheten en glimt av skär-
gårdsnaturen och en förklang till Hemsöborna”.4 Det remarkabla med cita-
tet är enligt min uppfattning snarast att det på intet sätt anknyter till Öland.
Det allmänt framställda sceneriet kunde lika gärna vara hämtat från Stock-
holms omgivningar, och visar hur Strindberg konsekvent undviker detalje-
rade beskrivningar av en flora och fauna han inte kände till från egen erfa-
renhet. Kontrasten är minst sagt påfallande i jämförelse med Hemsöborna
där författaren sannerligen inte flyr det exakta i sin sakkunniga redovisning
av skärgårdsnaturens rika växtlighet och djurliv. Föga konkret och i oper-
sonliga ordalag beskrivs däremot i ”Nya vapen” midsommardagens mor-
gon: ”Tystnaden råder över land och vatten. Gräs och blommor stå och
sova på backarne, när nu den eljes aldrig vilande blåsten lämnar dem ro” (s.
229). I Hemsöborna hade det obestämda ”blommor” rimligen ersatts av
uppräkning med specificerad namngivning. Gäddor och änder, strandskator
och ejdrar kan förvisso nämnas utan att väcka kritik för zoologiska klaver-
tramp. Dessa djur återfinns ju längs stränderna även bortom Stockholms
skärgård, liksom ”vittvättade stenblock” vid stranden och ”vrålande böljor”
under blå molnfri rymd (s. 230). Bilder av hav, solsken och tallar kan också
riskfritt målas upp: ”Havet låg blankt blåvitt som en spegel, och aftonsolen
sänkte sig i brandgula töcken och lyste in på tallstammarne, som tycktes stå
i lågor” (s. 227). 

Anspelningar i texten visar att handlingen är förlagd till Johan III:s re-
geringstid medan den avsatte och fängslade Erik XIV ännu är i livet, alltså
någon gång mellan 1568 och 1577 (s. 241). Betydligt svårare är att geogra-
fiskt bestämma var novellens händelser är tänkta att äga rum. Ortnamn fö-
rekommer inte och landskapet beskrivs alltså med allmänna formuleringar.
Tydligt är i varje fall att fiktionens personer hör hemma på norra halvan av
ön, eftersom ”Norra Motets allmänning” nämns några gånger (exempelvis
ss. 221, 223). En av huvudpersonerna bor i en liten stuga ”på nordligaste
udden” (s. 221), men det behöver inte uttryckligen syfta på Ölands
nordspets. Udden kan också finnas vid den bukt där skattebondens hem är
beläget.

I texten förekommer en icke namngiven kyrka som det vore frestande att
utifrån topografiska antydningar identifiera med motsvarigheten i verklig-
hetens Böda socken på nordostkusten. Det stämmer dock inte in på ”den
gamla svarta träkyrkan, så litet hus åt en så stor Gud” som det heter i novel-
len (s. 230). Bödas imponerande kyrka är i själva verket byggd i sten med
kvadratiskt långhus och torn i väster. Här finns också rester av en medel-

4 Martin Lamm: August Strindberg. Stockholm 1963, s. 100. Citerad pocketutgåva (Aldus)
följer 2:a reviderade upplagan 1948. Lamms biografi över Strindberg utkom första gången i
två delar 1940 och 1942.
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tida försvarsanläggning i tre våningar.5 Uppenbarligen har Strindberg med
avsikt undvikit det vanskliga företaget att beskriva en kyrka han aldrig sett
med egna ögon, därför behövdes den anonyma träkyrkan som fiktionens
spelplats.

I berättelsens upptakt nämns att ”aprilsolen gassade på den tunna
jordskorpa som ligger på Ölands ryggrad, Alvaren kallad” (s. 221). Med
tanke på den uttryckliga lokaliseringen till nordligaste delen av ön hör ju
Alvaren/Alvaret knappast hemma i sammanhanget. Det lönar sig emeller-
tid som nämnts föga att leta på kartan efter novellens platser; det rör sig
snarast om ett imaginärt och litterärt landskap. 

MEDVETNA ANAKRONISMER

Redan 1915 publicerade Fredrik Böök sin välkända studie över tre noveller
i första delen av Svenska öden och äventyr.6 Där framhävs starkt parallel-
lerna mellan Strindbergs liv och dikt. Samma synsätt varieras och utveck-
las sedan i auktoritativa biografier av Lamm, Lagercrantz och Brandell. La-
gercrantz formulering torde vara allmänt accepterad av forskningen: ”Han
skriver om sig själv, men han kan röra sig med lätthet genom att han begag-
nar en historisk kostym”.7 I detta avseende utgör ”Nya vapen” emellertid
ett undantag, eftersom den berättelsen veterligen aldrig blivit föremål för
biografiska uttolkningar. Anledningen är, som Sven-Gustaf Edqvist fram-
håller i sin avhandling om Strindbergs anarkism, att det här inte handlar om
individens uppror utan kollektivets, byalagets.8 Folket ställs mot överheten,
det är inte Strindberg själv utan det oscariska klassamhället som beskrivs i
historisk kostym. Brandell menar att ”Nya vapen” skiljer sig från svitens
övriga noveller genom att ”samhällskritiken är direkt och drabbande”.9 Byn
på norra Öland blir ett socialt mikrokosmos som ger konkret gestalt åt hela
det svenska samhället med alla dess orättvisor. Manus till ”Nya vapen” in-
lämnas i april 1883 (kommentar i SV 13, s. 254) och kort tid därefter, den 2
maj, skrivs ett brev där författaren intressant nog tycks åtminstone tempo-
rärt förneka det självbiografiska stoffet i sin historiska novellistik. Kanske

5 Om Böda kyrka se Sveriges kyrkor. Öland. Band I. Utg. Av Sigurd Curman och Armin
Tuulse. Stockholm 1972, s. 97 ff. Dessutom fanns i medeltidens Böda längst i norr det sedan
länge spårlöst försvunna S:t Olofs kapell som var uppfört i sten. I övrigt föreligger inga när-
mare uppgifter om byggnadens konstruktion och utseende.
6 Fredrik Böök: En litteraturvetenskaplig analys av tre noveller ur Strindbergs Svenska öden
och äventyr / Odlad frukt, En ovälkommen, Pål och Per. Stockholm 1915. Ny upplaga utgiven
av Modersmålslärarnas förening 1950.
7 Olof Lagercrantz: August Strindberg. Stockholm 1979, s. 119.
8 Sven-Gustaf Edqvist: Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med
Tjänstekvinnans son. Diss. Stockholm 1961, s. 211 ff.
9 Gunnar Brandell: Strindberg – ett författarliv. Första delen. Stockholm 1987, s. 333.
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beror det på att han har arbetet med just ”Nya vapen” i färskt minne: ”Att
författa Ödena, der allting skall göras af intet af fantasien är en sådan oer-
hörd ansträngning, då deremot skrifvandet efter minnet, intryck, iakttagel-
ser är en hvila, att jag nu måste hvila på annat!” (Brev 3, s. 229) 

Det är lätt att upptäcka anakronismer i Svenska öden och äventyr, men
dessa är alls inte misstag beroende på bristande kunskaper hos författaren.
Lamm och Brandell använder termer som ”medvetna” eller ”avsiktliga
”anakronismer eftersom de uppfattas som konstnärligt motiverade eller av-
sedda att framhäva berättelsernas tendens. (Lamm s. 96 f.; Brandell s. 332).
Strindberg var diktare, inte historiker och forskare. Om berättelsen ”Odlad
frukt” konstaterar Brandell att ”Strindberg slår med berått mod en bräsch i
den historiska sannolikheten och skapar utrymme för en samhällskritik som
åsyftar långt senare tiders förhållanden”. Vidare sammanfattar Brandell be-
träffande hela sviten: ”Vad som förloras i trovärdighet vinns i slagkraft. (s.
332) Lamm hävdar (s. 96 f) med rätta att i det avseendet är Strindbergs
praxis konstant, från Mäster Olof till Öppna brev till Intima teatern. I de
sistnämnda framhåller författaren att den kronologiska ordningen inte kan
iakttas i det historiska dramat, och händelser får därför sammanpressas
med ”följande friheter”. (SV 64, s. 208). Det heter också i de öppna teater-
breven: ”Även i det historiska dramat skall det rent mänskliga äga huvudin-
tresset, och historien vara bakgrund”. (SV 64, s. 210) Detta skrevs 1909 om
dramat, men äger även giltighet för novellistiken 1883. Konstnärliga ambi-
tioner går före historisk sanningskärlek. 

Edqvist nämner (s. 211) som exempel på anakronistiskt inslag novellens
beskrivning av religiösa förhållanden på det sena 1500-talets Öland: ”Man
ser naturligtvis också för sig 1800-talets motsättningar mellan statskyrkan
och de frikyrkliga menigheterna”. Allra tydligast blir anspelningarna på
samtiden när berättelsen aktualiserar följderna av emigrationen, som för-
visso var omfattande från 1880-talets Öland men givetvis inte på Johan
III:s tid. Samma problematik kan ses i boken om Nils Holgersson men till
skillnad från Lagerlöf hänför Strindberg fosterlandsflykten till klassamhäl-
lets hårda realiteter. Allmogens klagomål och protester bemöts av det urba-
niserade herrskapet från fastlandet med hånfulla tillmälen och bryska makt-
medel. Lagarna är till för att garantera makthavarnas privilegier, medan det
arbetande folket blott har skyldigheter och inga rättigheter. De öländska
svinen har det bättre än människorna, ”de skörda där vi sått, och så slippa
de skatten” (s. 237). Hundarna får inte springa lösa och störa jaktdjuren, då
huggs ena benet av med yxa och den stympade gårdvaren får sedan halta
fram på tre ben. Bönderna berövas vad de behöver för att hävda sin rätt;
hundarna kan inte längre tjäna sina herrar som dessutom fråntas sina vapen.
Allegoriskt kan det syfta på att folket under 1880-talet saknar rösträtt och
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frihet att sluta sig samman fackligt och religiöst. Novellens implicita sam-
hällskritik tar sig senare under åttiotalet oförblommerat polemiska uttryck
exempelvis i ”August Strindbergs Lilla Katekes för underklassen”. I ett
brev 1886 (Brev 5, s. 331) nämner författaren ett planerat men ej skrivet
drama, som också skulle ta upp emigrationens problematik: ”Slutar natur-
ligtvis med utvandring, sedan Bonden ruinerats af Profryttaren och Landt-
handlaren och Advokatfiskalen af Amerikanska Konkurrensen”. 

Till sist återstår blott det vapen som novellens titel anspelar på. Sina
egna spjut och bössor har allmogen tvingats lämna ifrån sig, kvar återstår
endast ett sista redskap i form av ”flykt”. Det arbetande folket har inget
fosterland som förtjänar försvaras ty de känner inte gemenskap med ”prin-
sar, ståthållare, lagmän, fogdar, flygsand, rådjur och svin”. Utvägen består i
att fly till ”ett annat land, ett nytt fädernesland” (s. 247). Det landet var på
Strindbergs tid naturligtvis Nordamerika. Samtida förhållanden aktualise-
ras likaså när berättelsens förtryckta bönder sluter sig samman till ett pro-
testerande kollektiv, som tydligt erinrar om industrisamhällets strejkande
arbetare.

Enligt Edqvist (s. 212) kan novellens upplösning ”betraktas som en
konstnärlig antecipering av författarens reflexioner om emigrationen och
dess orsaker i uppsatsen Om det allmänna missnöjet ett knappt år senare”.
Mot den slutsatsen finns inget att erinra, men den remarkabla beskriv-
ningen av den svenska utvandringens följder är också värd att uppmärk-
samma. Från havet kommer plötsligt och överraskande ett angrepp av
ryska fartyg. Panik uppstår och överheten manar förgäves till motstånd,
men efter alla bittra erfarenheter anser folket inte fäderneslandet vara värt
att försvara. Dessutom har detta folk berövats sina vapen och ämnar fly för
att söka ett bättre liv på annat håll. Emigrationen har alltså fått till resultat
att Sverige saknar unga vapenföra män som kan och vill försvara fosterlan-
det mot ryssen. Edqvist hävdar (s. 213) här ett samband med de våldsamma
och hotfulla motsättningarna i samtidens Ryssland, men det är också up-
penbart att skildringen återspeglar den intensiva försvarspolitiska debatt
som pågick under första halvåret 1883 då novellen tillkom. 

FÖRSVARSFRÅGAN

1883 års riksdag dominerades av försvarsfrågan.10 Det gällde indelnings-
verkets vara eller inte vara, och ett kontroversiellt regeringsförslag fram-
fördes om ny härordning. Under våren pågick även utomparlamentariska

10 Om 1883 års riksdag och försvarsfrågan se den utförliga framställningen hos Torgny Ne-
véus: Ett betryggande försvar. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880–
1885. Diss. Uppsala 1965.
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kampanjer av både ”försvarsnihilister” och ”upprustare”. Resultatet av de
utdragna debatterna blev att regeringsförslaget avvisades av riksdagen
varpå statsministern Arvid Posse avgick. Under våren 1883 bildades också
Svenska freds- och skiljedomsföreningen med bland annat 80 riksdagsmän
som medlemmar och den kände liberalen och tidningsmannen S. A. Hed-
lund som förste ordförande. Stadgar antogs vid ett andra möte i april, och
enligt dessa förordades vid konflikter mellan nationer skiljedom istället för
krig. Ambitionen var att förena fredsvänner i alla länder, och ”att arbeta för
en varaktig befrielse från den nationella väpningens förkrossande börda”.11

Statsministerns avgång uppfattades av den nybildade föreningen som en
framgång. Föregående år, 1882, utkom en nittiosidig broschyr Till allmän-
heten i försvarsfrågan af Broder Svensk. Bakom pseudonymen dolde sig
godsägaren och politikern Emil Key (far till Ellen Key). Han pläderar em-
fatiskt för ökade försvarskostnader, och framför allt framhävs hotet från
den underförstådde fienden Ryssland. Fredskongresser och fredsdomstolar
avfärdas som uttryck för aningslös naivitet. Drömmen om evig fred är en-
ligt Key lika illusorisk som en lekande gosses såpbubbla. 

Det kan förefalla överraskande att Strindberg sörjer över bristen på man-
skap i den svenska krigsmakten. Han sympatiserade hela livet med
Svenska freds- och skiljedomsföreningens ideal och var medlem av Stock-
holms fredsförening till vilken han skänkte novellen ”Samvetskval”. I ”Li-
ten Katekes för underklassen” formuleras en entydigt antimilitaristisk ma-
ning: ”Vägra göra krigstjänst, ty det är omoraliskt gripa till svärdet”. (SV
17, s. 171) I artikeln från 1884 med rubriken ”Vilja folken krig?” är det ne-
kande svaret givet. Också här bekänner sig Strindberg till internationellt
samarbete mot kriget: ”Eget är att höra, huru varje försök till anslutning
mellan främmande folk till fredligt förbund utropas som fosterlandsförrä-
deri”. (SV 17, s. 182) I Det nya riket beskrivs satiriskt de groteskt hierar-
kiska idealen inom den svenska försvarsmakten: ”Om människorna av
somliga indelas i civila och militära, så indelas återigen militärerna i löjt-
nanter och icke-löjtnanter. Det finns intet streck på hela den sociala skalan
som är så oöverstigligt som det mellan underofficeren och löjtnanten”. (SV
12, s. 38) I ett så odemokratiskt försvar kan de meniga soldaterna bara för-
vänta sig översitteri och trakasserier från högfärdiga officerare. Fredsvän-
nen Strindberg tänker sig alltså möjligheten av försvarskrig, men Sverige
måste om ryssen kommer uppenbarligen värja sig på annat sätt än med
hjälp av den tillgängliga hären. 

Lösningen är inte ökade försvarsanslag utan reformer för social rättvisa
samt en beväpnad folkarmé. Detta militära ideal hade den unge Strindberg
upplevt i den frivilliga skarpskytterörelsen där man förskonades från ka-

11 Om föreningens tillkomst och historia se Per Anders Fogelström: Kampen för fred 1971, ny
upplaga 1983.
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sernliv och kadaverdisciplin. I Det nya riket beskrivs denna folkliga armé
som demokratisk, ståndsskillnaden tycks upphävd när lektorn står bredvid
gymnasisten, fabrikören vid gesällens sida. Den allmänna värnplikten där-
emot avvisas som ”ett attentat mot folkfriheten” medan skarpskytterörelsen
i det tillbakablickande perspektivet framstår som en dröm om att ”vi en
gång skulle kunna försvara oss (icke göra krig!) utan militär”. Men det för-
blev en dröm, verkligheten visade sig i längden inte motsvara idealen. Inget
är fullkomligt, trötthet och leda infann sig: ”Gud vet, men tröttnade gjorde
vi, det göra vi nu så ofta.12 I ”Nya vapen” väcks drömmen om det folkliga
försvaret åter till liv: ”Skam tage svenske män, om de inte längre kunna
försvara land och rike, utan att behöva dra’ in främmande knektar” (s. 229).

HISTORIEN OM SPÖGUBBARNA

I slutet av ”Nya vapen” finns en inskjuten historia med titeln ”Spögubbar-
nes skrå” (ss. 242–245). Denna återges också i tidningen Puck nr 7/1883,
med utgivningsdatum Lördagen den 28 april. (Nämns i Brev 3, s. 213f.) I
rubriken anges att texten ingår i Svenska öden och äfventyr, och att den är:
”Hittills otryckt”. Puck, med Daniel Fallström som redaktör och ansvarig
utgivare, var en ”tidning för teater och literatur”. Strindbergs text handlar
om sovande kyrkobesökare som mottar brysk väckning i bänkarna av åld-
riga män försedda med spön. För tidningens läsekrets var det mest närlig-
gande troligen att uppfatta skrönan som en humoresk om sömniga teaterbe-
sökare. I den kontext som utgörs av novellen ”Nya vapen” uppstår ofrån-
komligen helt andra konnotationer. 

Historien kan tolkas som ett komiskt mellanspel, men den är säkert av-
sedd vara mer än så. Det är prosten som berättar i lagmansgården för ett
lyssnande sällskap där alla villigt tjänar den brutala makten och föraktar
folket. Enligt berättaren bjuds något som inte blott är nöjsamt, men kanske
också lärorikt: ”Om den kan ha’ någon tillämpning på närvarande kasus,
åtager jag mig ej att avgöra; det får var och en rannsaka i sig själv” (s. 241).
Spögubbarna agerar alltför slappt och ersätts av den mer nitiske Petter
knekt som piskar upp de slöa bönderna rejält. Han slår våldsamt omkring
sig i bänkarna, det smäller som när man ”piskar mattor”. Hans metod vin-
ner anklang hos överheten och anses avgjort bättre än föregångarnas devis
att gå fram ”med modifikation”. De avundsjuka spögubbarna får bevittna
hur den tjänstvillige Petter belönas med befordran till tornväktare med ”röd
krage”. Den roliga historien gör stor lycka hos auditoriet, som nu spekule-
rar i om man genast skall ”förlusta sig” med att hänga bönder vid fackel-

12 Om skarpskytterörelsen i Det nya riket se SV 12, s. 16 ff.
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sken eller vänta till midnatt och månljus: ”det vore både roligt och vackert”
(s. 245). 

När nu maktens tjänare fått avslöja sig kommer så det ryska angreppet.
Novellen slutar i en formlig dystopi, där ryssarna tar över ett försvarslöst
Sverige som överges av det förtryckta folket medan överheten lämnas åt
sin självförvållade katastrof. Underklassen emigrerar till Amerika och
Överklassen går under. Lagmannen, tidigare så myndig och självsäker, flyr
fegt undan angriparna till ”ett litet lönnhus”. Där dör han som representant
för samhällets elit efter att ha tömt en sista flaska ”rhenskt”, ensam utan att
försvara sig. Brandell citerar (s. 333) vad han med rätta beskriver som ”de
magnifika slutorden” om lagmannen som drömmer att han ligger i ett rin-
nande timglas, där han drömmer att han drömmer: ”Och han ville väcka sig
för att komma ifrån den svåra drömmen. Och så drömde han att han väckte
sig; men han vaknade icke.” (s. 248) Lagmannen tycker sig höra en hånfull
röst i den suggestiva mardröm som också är visionär apokalyps och Dome-
dag. Denna historiska novell börjar i den öländska rågåkern och mynnar
alltså ut i stämning av eskatologi som innefattar förflutet, samtid och fram-
tid. Som framgår tycks formuleringarna (SV 46, s. 91) dessutom förebåda
det långt senare drömspelet och vad som där sägs om dikt , dröm och verk-
lighet: ”Ej verklighet men mer än verklighet . . . ej dröm men vakna dröm-
mar . . .”. 
 

SUMMARY

New Weapons. On a short story in August Strindberg’s Swedish 
Adventures and Destinies

The fictional events in Strindberg’s short story “New Weapons” take place
on the island of Öland, in late 16th century. Strindberg had never been
there and had to rely on descriptions from eye-witnesses, primarily Carl
Linnaeus’ well-known book from his 1741 journey there. 

Generally the landscape and animal life are rather vaguely reproduced in
order to avoid mistakes. This strategy really derives from the abundance of
exact details in the book’s other stories, where the author depicts environ-
ments well known to him. It is easy to find anachronistic elements in the
story. These, however, are not due to ignorance but rather are intended to
emphasize his polemical message. Sweden of the 16th century serves as a
mirror in which the reader of the 1880s can recognize contemporary so-
ciety. The main theme is brutal social injustice, which leads to emigration,
and when the story ends with a surprise attack from the Russian fleet there
are not enough young men available with the will to defend their native
country. Throughout his life Strindberg was an ardent peace activist, but
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here for once he seems to deplore the lack of Swedish soldiers. That does
not, however, imply any sympathies with the existing army. Strindberg
rather wishfully imagines popular forces organized democratically without
provocative hierarchies. The story was written in spring 1883, when the
Swedish military defense was fiercely discussed in parliament and press.
The threat from Russia was also presented as an ominous reality. These
circumstances in the year of 1883 were obviously of importance when
Strindberg wrote his short story, ending with a dystopic vision in which the
people have left the country and the ruling class meets with total and self-
inflicted disaster. In this final denouement three different times are brought
together: past, present and future. 
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