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Strindberg og magterne Martin Lamm Hent PDF Forlaget skriver: August Strindberg var den geniale digter,
der analyserede religionernes, okkultisternes, mystikernes og teosoffernes teorier og efter infernalske kvaler
kom ud af butikken med livet og sjælen i behold og den nogenlunde faste overbevisning, at for det første var
der ikke alene en "Gud" for oven, der rådede for Strindbergs sag, men der var også "magter-ne", forbindelsen
med det guddommelige. For det andet var det en rigtig god idé at lade denne forbindelse hvile i fred uden
videre indblanding. Det blev hans religiøse para-digme efter hans smertefulde "Infernokrise" i Paris i 1894-
96, dokumenteret i bekendel-sesskriftet Inferno. Og den vej til erkendelse kan alle vi, der ikke lige gør, som
præsten, rabbineren eller imamen siger, lade os inspirere af. Til opmuntring og vejledning eller til skræk og
advarsel. Det er formålet med udgivelsen af denne danske oversættelse af den svenske litteraturprofessor

Martin Lamms Strindberg och makterna.
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