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Strindberg – tema i Parnass nr 1 2012
Vi hann knappt dricka upp nyårschampagnen
förrän det stora ”Strindbergsåret” bröt ut. Med
teaterföreställningar, bokutgivning,
tidningsartiklar, radio- och tv-program. Under
2012 är det också dags för ”taklagsöl” för
Strindbergs Samlade Verk. Innan året är slut
ska alla 72 volymerna vara utgivna!
Vem var då Strindberg? I detta nummer av
Parnass har vi försökt spegla några av hans
många sidor. Strindbergssällskapets ordförande
Katarina Ek-Nilsson inleder med att fundera
över om han var klok eller galen. Många har
fångats av Strindbergs personlighet. PO
Enquist och Henning Mankell hör till dem,
som levt sig in under huden på den store och
gjort honom levande för oss. Många av dagens
unga har honom som förebild. Den unga
konstvetaren Driva Leyonmarck har gjort
honom till ”storebror”. Tillsammans med
Amanda Setterwall Klingert har hon också
anordnat en ”presskonferens” där den mångsidige Strindberg får stå till svars. Ture
Rangström berättar att det är lätt att leva sig in i hur Strindberg tänkte när man sitter i mörkret
på hans Intima teater vid Norra Bantorget i Stockholm, 740 steg från Blå tornet!
I år kan Parnass fira 20-årsjubileum och det gör vi bl.a. med ett nytt litterärt
sällskapsseminarium, denna gång i Smedjebacken den 12 maj. På seminariet och i detta nr av
Parnass presenteras därför våra många bergslagsförfattare. I numret presenteras också ett nytt
litterärt sällskap närmare, nämligen Elisabeth Bergstrand-Poulsens! Här finns också en
listamed kontaktpersoner till alla 120 litterära sällskap som är med i DELS och i kalendariet
tipsar Margareta Midgard om massor av litterära begivenheter runtom i Sverige.
Som medlem i ett av DELS sällskap kan du prenumerera på Parnass för endast 190 kr!
Maila red@dels.nu så får du dessutom Strindbergsnumret gratis om du prenumererar nu!
Catharina Söderbergh
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