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Strindberg, copywriter
Reklam, uppmärksamhet och skådespelssamhället  
i August Strindbergs verk1
Av GUS TA F  M A RC US

Annonser intagas efter 10 öre pr petitrad. – August Strindberg2

August Strindbergs verksamma år som författare sammanfaller med den period då re-
klamen börjar professionaliseras och växa ut till den gränsöverskridande massmedi-
ala verksamhet som den är idag. Under hans tidiga år som tidningsman på 1870-talet 
blev de gamla, enkla annonserna tilldragande kompositioner med nya typsnitt, ramar 
och bilder.3 Två år innan Röda rummet publicerades, 1877, öppnade Sveriges första an-
nonsbyrå.4 Reklamen började också långsamt lösgöra sig från tidningarnas annonssi-
dor för att cirkulera mellan olika medieformer som reklamjinglar och varumärken.5 
Den första varumärkeslagstiftningen sammanföll med Giftasstriden 1884 och 1909, 
samma år som Stora landsvägen skrevs, tändes Sveriges första ljusreklam, Stomatol-
skylten vid Slussen i Stockholm.6

I den här artikeln kommer jag argumentera för att överlappningarna mellan Strind-
bergs verk och den här kulturella kontexten är betydande. Strindberg var inte bara 
medveten om de revolutionerande förändringarna inom marknadsföringen, han del-
tog även själv i och inspirerades av det nya fältet.7 Jag kommer studera detta genom 
några nedslag i författarskapet där den här tematiken är speciellt framträdande. Flera 
texter kommer att kommenteras, men tonvikten ligger på tre verk som behandlar kon-
kreta reklampraktiker: Röda rummet från 1879, den korta prosatexten ”Mitt Venedig” 
från 1888 och vandringsdramat Stora landsvägen från 1909. De studerade verken är 
nedslag eller exempel på ett större fenomen och de har inte minst valts ut för att de 
skrevs under skilda perioder i författarskapet. Men även andra texter hade kunnat stu-
deras ur det aktuella perspektivet, som Giftas, Ockulta Dagboken eller artiklarna från 
Strindbergsfejden.8

Syftet är att visa hur Strindberg genom hela sitt författarskap inspirerades av rekla-
mens uttryckssätt och dess inverkan på den moderna människan som konsument. Jag 
försöker samtidigt teckna huvuddragen i en utveckling som löper genom hans verk. 
Från att i den tidiga delen av författarskapet se reklamen som en relativt simpel form 
av lurendrejeri som förblindar betraktaren behandlar Strindberg den efter hand som 
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en manifestation av en ny verklighet som radikalt undergräver förståelsen av historien 
och den egna identiteten. Om reklamen från början uppträder som en ”skärm” som 
lägger sig över eller förvränger en mer ursprunglig verklighet, ifrågasätts denna ome-
delbara eller omedierade verklighets existens över huvud taget i de sena texterna. Som 
i Guy Debords aforism om ”spektakel-” eller ”skådespelssamhället” (la société du spec-
tacle): ”Skådespelet är inte ett tillägg till den verkliga världen, en pålagd dekoration. 
Det är det verkliga samhällets innersta overklighet.”9 Det Strindbergs texter undersö-
ker och speglar är själva övergången där reklamen går från att vara en specifik och rela-
tivt lätt avgränsad praktik till att bli en central kulturell och estetisk uttrycksform som 
koloniserar alla delar av livet.

För att åskådliggöra den här förskjutningen anknyter jag till Debords och senare 
teoretikers beskrivning av skådespelssamhället. I det gryende skådespelssamhället ma-
nifesteras varornas värde som ett abstrakt flöde av bilder och deras faktiska använd-
ningsområden börjar förstås i förhållande till denna medierade drömvärld, snarare än 
genom autentisk erfarenhet eller direkt upplevda begär. Här spelar reklamen en stor 
roll och uppmärksamheten i allmänhet blir en eftertraktad resurs och ett viktigt före-
mål för disciplinering och exploatering.10 Med utgångspunkt i Jonathan Crarys un-
dersökningar av uppmärksamhetens förändrade betydelse och funktion i skådespels-
samhället studerar jag därför hur reklamen och den genom reklamen manipulerade, 
synliggjorda och denaturerade uppmärksamheten kommer till uttryck i och inspire-
rar Strindbergs verk.11

Reklam och uppmärksamhet runt sekelskiftet 1900
Under Strindbergs verksamma år utvecklades den moderna reklamen, vars ursprung 
de flesta forskare daterar till omkring 1880-talet, och samtidigt utkristalliserades upp-
märksamheten både som ett viktigt föremål för kunskap och som en ekonomisk re-
surs.12 Även om dagens sofistikerade tekniker, som data mining eller osynliga kame-
ror som registrerar konsumenternas ögonrörelser framför skyltfönster, ännu inte var 
uppfunna, fanns deras förstadium i 1800-talets försök att kartlägga, tjusa och bemäs-
tra betraktarens sinnen. Det var startskottet för en ny ekonomi, ibland identifierad 
som ”uppmärksamhetsekonomin”, där image, mode och celebritetskultur blev viktiga 
fenomen.13 Flera forskare har på senare tid närmat sig frågan om hur uppmärksamhe-
tens funktion i sig, betraktad som en grundläggande mänsklig egenskap och utgångs-
punkt för sociala och kulturella samspel, har förändrats historiskt under trycket av den 
kapitalistiska exploateringen.14 Denna övergripande utveckling och hur den kommer 
till uttryck i Strindbergs texter om reklam kommer jag att närma mig senare i artikeln, 
men först ska den reklamhistoriska kontexten belysas närmare.
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Förutsättningarna för den moderna reklamen är de förbättrade kommunikationerna 
och den snabba industriproduktionen av varor, inklusive de ekonomiska kriser som den 
utlöste.15 Det behövdes plötsligt nya metoder för att forma konsumenter som kunde 
följa med i den effektiva fabrikstillverkningen och överföra uppmärksamheten till nya 
varor eller kulturella produkter i ett ständigt flöde av successiva moden. Stuart Ewen ut-
trycker det som att ekonomin, från att ha varit inriktad på produktion blev mer och mer 
inriktad mot konsumtion och formandet av konsumentens behov.16 Visserligen hade re-
klamen i strikt mening funnits sedan antiken, men det började gradvis ske något nytt 
under slutet av 1800-talet; det har beskrivits som övergången från enkel announcement 
till sofistikerad advertisement.17 Reklamen växte vid den här tiden ut till ett gränsöver-
skridande system med nya tekniska hjälpmedel som sandwichgubbar, lagskyddade va-
rumärken, stora skyltfönster och imponerande skyltar, först i emalj men snart även med 
glödlampor eller neonljus. Till detta kan läggas moderna affärsmodeller, professioner 
och former av vetande. Reklamen professionaliserades till exempel genom att reklam-
utrymme från och med slutet av 1870-talet såldes av specialiserade agenturer som sam-
lade expertis inom området, i stället för att varje enskild tidning sålde annonsutrymme 
direkt till kunderna.18 Tidningar och, så småningom, kulturevenemang finansierades på 
ett mer direkt sätt med reklamintäkter. Redan runt sekelskiftet 1900 var tidningarnas 
annonsintäkter i många fall större än inkomsterna från abonnenter.19

Internationellt blev psykologisk forskning om minnets och sinnenas funktionssätt 
mer och mer använd inom reklamen från och med 1890-talet.20 Hur många gånger 
måste ett budskap eller ett namn upprepas för att det ska fastna i minnet? Hur stor bör 
en tidningsannons vara för att effektivt fånga blicken? Även om det skulle dröja fram 
till en bit in på 1900-talet innan de reklampsykologiska teorierna slog igenom i Sverige 
började uppmärksamheten redan under 1880-talet förstås och mätas som en abstrakt 
form av kapital.21 I en artikel från 1884 i Svenska Dagbladet, som har studerats av Jonas 
Harvard, presenteras till exempel en tidig metod för beräkning av det förväntade ”an-
nonsvärdet” utifrån variabler som tidningens abonnemangspris, antalet nummer per 
år och det relativa utrymme som varje annons får på tidningssidan.22

Artikelförfattaren poängterar samtidigt att annonserna bör placeras i anslutning till 
artiklar som tar upp liknande ämnen, som annonser för ångbåtsturer tillsammans med 
resereportage eller reklam för ”bosättningsartiklar” vid sidan av artiklar om giftermål. 
Som Jonas Harvard påpekar är detta ett tidigt uttryck för att annonsörerna börjar styra 
över innehållet i tidningen.23 Både det redaktionella innehållet och annonserna utfor-
mades för att kontrollera och leda läsarnas uppmärksamhet mot olika varor och sam-
tidigt blev gränserna för den faktiska reklamen vagare. Vid årsskiftet 1886–1887 kom-
menterar Strindberg själv den här förändringen inom pressen från avgränsad ”annons” 
till gränsöverskridande ”reklam” i I Röda rummet:
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Den svenska tidningspressen var ännu i början av 70-talet, på några undantag när, naiv, 
hederlig och visste ingen annan inkomstkälla än prenumeranter, det vill säga menings-
vänner, vilkas intressen befordrades genom texten, och annonserna. Revolverpressen 
med reklamen, det köpta falska intyget, och reptilpressen med den köpta smädelsen voro 
ännu icke införda från Amerika och Preussen.24

Som vi kommer att se intresserade sig Strindberg redan från början av sin karriär för 
hur litteraturen invaderades av marknadsföringen och behovet att synas i en tid då de 
traditionella smakbärande institutionerna började tappa mark till fördel för en snabbt 
växande bokmarknad.

Synlighet är den viktigaste tillgången i skådespelssamhället (där det som ”är gott 
[framträder], och det som framträder är gott”) och den blev vid den här tiden, som An-
dreas Nyblom har visat, en ovärderlig resurs för kulturutövare.25 Dessa började hedras 
med statyer, offentliga festligheter och vaxdockor som, ofta lika mycket som deras fak-
tiska verk eller gärningar, bidrog till deras popularitet.26 Samtidigt växte en reklam- och 
celebritetskritisk skönlitteratur fram i Sverige under seklets sista två decennier där den 
spektakulära, reklamdrivna sidan av konstverket som en typ av ”mediehändelse” kriti-
serades.27 De aktuella romanerna och novellerna, som ofta ställde den genom reklam 
förfalskade ryktbarheten mot den äkta varan, skrevs av numera bortglömda författare 
som Claës Lundin, Hasse Zetterström och Axel Lundegård. Deras satiriska verk hand-
lar om hur författare och kulturpersonligheter gör allt för att omnämnas i tidningar, få 
sina födelsedagar att bli officiella tillställningar eller försöker komma in som vaxfigurer 
på Svenska Panoptikon. Som vi kommer att se kan Röda rummet läsas som en tidig ut-
löpare av den genren, där den moderna reklamens infiltration av kulturen står i centrum.

1879: Smiths kontor, Storkyrkobrinken
När den unge Arvid Falk i början av Röda rummet gör ett besök på förläggaren Smiths 
kontor för att få sina dikter publicerade möts han av en uppvisning i reklamens ny-
vunna makt över litteraturen. Snarare än att intressera sig för litteratur är Smith näm-
ligen en expert på att ”göra” författarnamn och om man blir publicerad av honom kan 
man vara säker på att snabbt ”få sitt namn färdigt” (SV 6: 57). Han lanserar således för-
fattaren Gustaf Sjöholms roman Blod och Svärd med en lysande recension i tidningen 
Gråkappan som han kontrollerar. Genom att skriva att den unge författaren redan ”är” 
ett namn blir detta en verklighet när de andra recensenterna och reklamannonserna 
upprepar budskapet: ”Gustaf Sjöholm är redan ett namn; vi behöva icke giva honom 
det.” (57). ”Dagen efter stod annonsen ånyo, i alla tidningarna och ropade: ’Gustaf Sjö-
holm är redan ett namn’; etc. (Gråkappan.) ’Gustaf Sjöholm är ett snille!’ (X-köpings 
Allehanda.)” (58).
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Enligt Roland Hentzel föregriper Strindberg här bruket att citera positiva omdö-
men i recensioner som ännu inte hade införts på den svenska bokmarknaden.28 Det är 
bara ett av många tecken i romanen på Strindbergs framsynthet när det kommer till re-
klamens potential och utveckling. Det är rollen som marknadsförfattare som skildras 
och den kännetecknades av det tveksamma behovet att ”göra” ett namn eller riskera att 
hängas i tysthet. Det var ett aktuellt ämne. Reklamen och litteraturen hade börjat ingå 
i en symbios där namn eller titlar som förknippades med författare och kända verk an-
vändes för att sälja allt från tvålar till cigarrer och bakverk. Ett tobaksföretag registre-
rade till exempel varumärket ”Giftas”, kort efter Strindbergs skandalsuccé 1884.29

Röda rummet är också en utförlig litterär omtagning av Strindbergs egna försök på 
marknadsföringens område och en del av dess originalitet kommer av att Strindberg 
låter reklamtext och romantext flyta ihop på oväntade sätt. Strindberg använde själv, 
som Björn Meidal har identifierat, exakt samma annonseringsteknik som han skildrar i 
fallet med Gustaf Sjöholm i romanen.30 Precis som Smith la han upp en intrikat publi-
ceringsstrategi där recensionsexemplar av Röda rummet först skulle skickas till de vän-
ligt inställda Stockholmskorrespondenten och Dagens Nyheter, där han i praktiken själv 
kunde recensera sina verk, för att på det viset sätta tonen.31 Därefter skulle boken, med 
en diskret ursäkt, skickas till Svenska Dagbladet och Dagligt Allehanda. Först efter åtta 
dagar skulle slutligen ett exemplar skickas till Aftonbladet – Strindbergs försiktighet i 
det fallet är begriplig med tanke på att Aftonbladet hängs ut som den korrupta Gråkap-
pan i romanen. Det hela är alltså en exakt spegling, fast i omvänd ordning, av Smiths 
lansering av Gustaf Sjöholm i romanen.

Men i romanen har inte Arvid samma tur. I stället för att lansera honom som en stor 
författare ber Smith honom att skriva en reklamnovell för sjöförsäkringsbolaget Tri-
ton:

Herrn gör mig en novell på tio sidor till mitt magasin Vårt Land, och jag fordrar att herrn 
skall hava förstånd att låta namnet Triton, så heter ett bolag som min brorson bildat och 
som jag vill hjälpa, och man skall ju hjälpa sin nästa, icke sant? Nå! Namnet Triton skall 
förekomma två gånger, icke mer och icke mindre; men så att det icke märkes! Förstår 
herrn?32

Än en gång är det en tvetydig episod ur Strindbergs egen erfarenhet som återberättas. I 
kretsen kring Albert Bonnier hade han nämligen några år tidigare lärt känna den unge 
försäkringsmannen Otto Samson som nyligen hade startat försäkringsbolaget Nords-
tjernan. Tillsammans bildade Strindberg och Samson den kortlivade tidskriften Svensk 
försäkringstidning som skulle verka för branschen i allmänhet, men som i praktiken 
oftast fungerade som ett språkrör för Samson själv, vars kritik mot konkurrerande bo-
lag kunde publiceras under Strindbergs namn.33 Strindberg engagerades också för att 
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skriva en novell i reklamsyfte för Nordstjernans räkning som ord för ord motsvarar Ar-
vids uppdrag i Röda rummet. Den lilla texten som heter ”Något att tänka på” publice-
rades sedan av den gemensamme vännen Albert Bonnier i kalendern Svea 1872.34 Tex-
ten är ett tidigt exempel på hur Strindberg inspirerades av reklamen även i det skönlit-
terära verket och den kan ses som en förstudie till den senare romanen Röda rummet.

Reklamnovellen ”Något att tänka på”
”Något att tänka på” är ett tidigt uttryck för hur reklamen började bli en gränsöver-
skridande kulturell uttrycksform under det sena 1800-talet. Texten utgörs av den unga 
flickan Mias brev till sin fästman Axel. Hon är på besök hos en släkting i Stockholm 
och hennes fönster vetter ut mot Nordstjernans kontor på Drottninggatan, vars namn 
i stora guldbokstäver längs fasaden gör ett överväldigande intryck på henne. Hennes 
farbror berättar pedagogiskt om betydelsen av livförsäkringar och när en släkting på-
passligt dör mitt i berättelsen och lämnar en familj utan försörjning får skylten – helt 
oförblommerat – en fördjupad innebörd genom att Mia behandlar skylten som en me-
tonymi för den välgörande försäkringsverksamheten:

Mitt emot mitt fönster stå åter de stora guldbokstäverna, men jag ser icke nu mera på 
dem med löje: det är med en välsignelse jag tänker på dem. Ack, även du måste försäkra 
ditt liv; hör du det!35

När Strindberg i ”Något att tänka på” försöker göra skönlitteratur till reklam anammar 
han även reklamens speciella sätt att kommunicera. Han inspireras av de förtrollande 
bokstäverna i reklamskylten. ”Något att tänka på” innehåller visserligen rationella ar-
gument, men här finns framför allt ett intresse för den tilldragande typ av materiell text 
som används i reklamen och som försöker fånga förbipasserandes uppmärksamhet ge-
nom sådant som formgivning, färger och ljus. I det här fallet är det de förgyllda bok-
stäverna på fasaden som etsas in i Mias och, förhoppningsvis, läsarens medvetande och 
minne: ”Mitt emot ligger ett gruvligt stort hus med balkong. På denna står i stora guld-
bokstäver ’Nordstjernan’; namnet upptar hela sidan” (SV 4: 49).

Genom skyltens imponerande verkan ska läsaren undermedvetet lägga den på min-
net, som i Smiths instruktion: ”Namnet Triton skall förekomma två gånger, icke mer 
och icke mindre; men så att det icke märkes!” (SV 4: 61). Effekten av bokstäverna 
framhävs av att de återger den verkliga skylten med guldbokstäver som fanns ovanför 
försäkringsbolagets kontor på Drottninggatan och som läsarna kanske redan hade sett. 
Det hela uttrycks i en förtätad figur i citatet när Mia anmärker att guldbokstäverna 
”upptar hela sidan”, det vill säga fasaden eller ”sidan” av huset, men samtidigt boksidan 
där skyltens överväldigande verkan på betraktaren skildras.
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Det hungrande ögat
Trots den genomgående satiren av reklamen inspireras framställningen i Röda rum-
met av den på samma sätt som i reklamnovellen. Här är en liknande sammanblandning 
mellan boksida och fasad som i ”Något att tänka på”:

Kl. 9 stod han på Regeringsgatan framför det väldiga fyravåningshuset, vars fasad var 
klädd med skyltar från källarvåningen ända till taklisten. Kristliga Boktryckeri Aktiebola-
get Friden 2 tr. upp. Redaktionen av Guds barns arvedel ½ tr. upp. Expeditionen av Yttersta 
Domen, 1 tr. upp. Expeditionen av Fridsbasunen 2 tr. upp. Redaktionen av Barntidningen: 
Föd mina Lamm 1 tr. upp. Direktionen för Kristliga Bönhusaktiebolaget Nådastolen verk-
ställer utbetalningar och beviljar lån mot första inteckning i fastighet 3 tr. upp. Kom till Jesus 
3 tr. upp. OBS. ☛ Ordentliga utsäljare som kunna ställa borgen erhålla sysselsättning 
därstädes. Missions-Aktiebolaget Örnen utdelar 1867 års vinst med ränte-kupong 2 tr. upp. 
Kristliga Missions-Ångaren Zululu’s kontor 2 ½ tr. upp.
☛ Ångaren avgår, vill Gud, den 28:de dennes. Gods mottages mot konossement och cer-
tifikat å kontoret Skeppsbron där Ångaren lastar. (SV 6: 81–82)

Den ogenomskinliga beskrivningen av skyltarna som den unge hjälten ser på pastorn 
eller förläggaren Skåres kontor med dess kursiveringar, förkortningar och missvisande 
egennamn sätter fingret på det moderna reklamspråkets bristande referentialitet. Mö-
ter verkligen Jesus på tredje våningen? Snarare än att referera till någon utomspråk-
lig verklighet försöker reklamtexten fånga, forma och leda uppmärksamheten mot sig 
själv med lockande eller iögonenfallande fraser och tecken. Beskrivningen av fasaden 
avslutas också med ett par pekande händer eller, med en typografisk term, manicula, 
som har tryckts direkt i romantexten. De återger den ikoniska pekande högerhanden 
som var så vanlig i 1800-talsreklamen, både i tidningar och på fasader, att den närmast 
kom att ”betyda” reklam.36

Sara Danius har tolkat den aktuella passagen med de avritade skyltarna i Röda rum-
met som modernismens intåg i Strindbergs romantext: dess insisterande på ett visuellt, 
snarare än narrativt språk återger enligt henne den moderna världens mångtydighet 
som är långt från den traditionella berättelsens relativa entydighet och enkla krono-
logi.37 Men det är också ett uttryck för reklamens speciella sätt att skapa betydelse. Det 
är ett mekaniskt och materiellt språk som försöker fånga och rikta uppmärksamheten 
och som några år senare, under 90- och 00-talen, av reklampsykologer skulle beskrivas 
vetenskapligt i termer av ”suggestion” och ”hypnos”.38 Det gäller det som Strindberg i 
en artikel skriven tre år före Röda rummet beskriver som det ”hungrande” ögats speci-
ella kommunikation:
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Gå en mulen dag på gatan! Varför stannar man vid den röda affischen i hörnet – vi antaga 
nu att den bebådar någon dramatisk olycka på Ladugårdslandsteatern eller ett nytt 
underverk i nittonde århundradet på Köpmangatan, så att innehållet inte kan vara något 
lockande, ty då skulle man ju förr dras till de vita – varför dras man dit som myggan till 
ljuset, ofrivilligt, därför att ögat hungrar! (SV 4: 201)

De efemära händelserna som beskrivs, en händelse på teatern, en ny konsumtionsvara 
som lanseras som ett underverk, det vi idag skulle kalla ”mediehändelser”, svarar para-
doxalt mot ett ännu mer materiellt språk: ett språk som kan konsumeras av det ”hung-
rande” ögat. Det är som om reklamspråket parasiterar på verkligheten genom att själv 
bli materiellt och göra anspråk på att vara ett stycke autonom verklighet.39 Strindberg 
använde själv vid ett senare tillfälle knepet med de tilldragande färgerna när han före-
slog att röda, gröna och blå affischer skulle tryckas med positiva uttalanden tagna ur 
olika kontexter av kulturpersonligheter som Georg Brandes och Gustaf Retzius inför 
publiceringen av andra upplagan av Giftas.40

Här är samma förhållande mellan den efemära mediehändelsen ”Gustaf Sjöholm” 
och det materiella annonsspråket i Röda rummet:

Och publiken, ja de kunde inte hjälpa det; de måste ha det [Gustaf Sjöholms namn] i 
sig. […] [D]et fanns icke något av livets förhållanden under vilket de icke träffat på detta 
namn på en bit tryckt papper; fruarna fingo det i matkorgen om lördagarne, pigorna buro 
hem det från hökarboden, drängarne sopade upp det från gatan och herrarne buro det i 
nattrocksfickan. (SV 6: 58)

Det reklamerade namnet manifesteras i sin materialitet och det förknippas med ätbar-
het och konsumtion då det bärs runt i matkorgar eller som omslagspapper. De tryckta 
orden letar sig in i hemmen och frammanar ett irrationellt begär som formuleras med 
den tvetydiga metaforen om att vilja ha namnet ”i sig” som både antyder hunger och 
sexualitet.

Ett självständiggjort språk
Strindberg utgår på det viset från enskilda anekdoter om sin personliga erfarenhet av 
reklamen i Röda rummet, men detta märkliga sätt att kommunicera utgör också en 
viktig inspirationskälla till romanens uppgörelse med samhället i allmänhet och till 
den form av satir som han skriver. Ulf Olsson har studerat Röda rummet som en skild-
ring av korruptionen av språket genom mötet med marknaden.41 Enligt honom följer 
Strindbergs verk i sin helhet en utveckling där skönlitteraturen, å ena sidan, blir mer 
och mer utslätad för att kunna säljas i form av standardiserade varor på en varumark-
nad men samtidigt, å andra sidan, mer och mer personifierad och till och med patolo-
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giserad, som ett uttryck för ett personligt och unikt tal som står emot marknadens ni-
vellering. Röda rummet är som Strindbergs första roman bara i början av den här ut-
vecklingen, men redan här uppträder samhällets ord, det ”representativa ordet”, som en 
fientlig ”självständiggjord symbol vilken döljer sin rätta upphovsman”.42 Enligt Olsson 
gestaltar romanen ett historielöst samhälle där varuformen och kapitalismen har bru-
tit igenom på alla områden. På det viset blir till exempel Skåres till synes religiösa före-
tag genompyrt av kapitalismens språk och den traditionella ”hovkultur” som tidigare 
var rådande inom måleriet blir styrd av de nyrika mecenaterna och köparna, med all-
varliga konsekvenser för Lill-Jansbohemerna som den unge Arvid umgås med.43 Mot 
detta korrumperade språk ställer romanen det liberala idealet med ett ärligt, anspråks-
löst och demokratiskt tal som representeras av de figurer som hamnar utanför samhäl-
let i romanen.44

Reklamen kan ses som själva utgångspunkten för den här glidningen hos det offi-
ciella språket mot en ”självständiggjord symbol” som, i Olssons läsning av romanen, 
kan röra sig fritt mellan olika delar av samhället och lösa upp gamla traditioner. Ett 
exempel är, än en gång, pastorn eller förläggaren Skåre som ”gjort frälsningen fashio-
nabel” och som ”lyckats göra det modernt att vara syndig” (SV 6: 83). Hos honom kan 
man följa hur en gammal och traditionsbunden diskurs, den kristet religiösa, glider 
över i ett nytt och modernt reklamuttryck. Det blir tydligast i beskrivningen av skylt-
fönstret till hans kristna bokaffär där texten och språket glider över i tvetydigt lock-
ande bilder och synintryck.

På nedre botten till vänster om porten var en kristlig bokhandel. Falk stannade och läste 
på de i fönstret utlagda böckernas titlar! Det var det gamla vanliga: indiskreta frågor, 
närgångna tillvitelser, förnärmande förtroligheter, allt så väl och så länge känt. Men vad 
som mera ådrog sig hans uppmärksamhet var de många illustrerade tidskrifterna, vilka 
med sina stora engelska träsnitt lågo utbredda för att locka folk. Barntidningarne hade 
i synnerhet ett retande program och biträdet i boden visste berätta huru gamla gubbar 
och gummor kunde långa stunder stå utanför fönstret och betrakta illustrationerna, vilka 
tycktes göra ett rörande intryck på deras fromma sinnen och väcka minnen från en flydd 
– kanske i fåvitsko – flydd ungdom. Falk fattades ett ögonblick av en gudlös tanke, som 
han dock genast skickade bort till det sedliga öfolket som äter blod och dricker sitt bröd, 
och han blygdes över sin tanke. (82)

I den kristliga bokhandeln återfinns alltså ”det gamla vanliga”, det vill säga religiösa 
skrifter som manar till självrannsakan, bot och bättring. Berättaren understryker att 
allt är ”så väl och så länge känt”. Men denna traditionella kulturella uttrycksform för-
ändras i grunden genom skrifternas iögonenfallande placering i skyltfönstret hos den 
moderne Skåre. Barntidningarnas ”retande program” drar i stället till sig gamlingar 
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som verkar ha allt annat än fromma tankar. Det antyds att de tvetydiga tidningarna 
och bilderna verkar erotiskt upphetsande. Den tolkningen förstärks genast i nästa 
stycke av de ”pompejanska” väggmålningarna som Arvid upptäcker inne i bokaffären 
och som ”påminna om den väg som icke leder till saligheten” (82).

Utställandet av de religiösa skrifterna i den kristna bokaffärens skyltfönster under-
stryker, precis som passagen med de avritade skyltarna och beskrivningen av guldbok-
stäverna i ”Något att tänka på”, hur språket blir visuellt tilldragande. Tecknen blir bil-
der. Det fallna samhällstillvända språket i Röda rummet är också, precis som reklam-
språket utpräglat materiellt både i sina framträdandeformer och i sina effekter. Orden 
beskrivs ofta som materiella konsumtionsvaror, som i annonserna för Gustaf Sjöholms 
roman eller i den komiska passagen där Sellén och Montanus försöker äta orden i en 
kokbok (241–242), eller som advokatyr, titlar, lösenord och signaturer. Det offentliga 
samtalet i romanen har förfallit till en kamp om synlighet och publicitet där tanke, ord 
och skrift dras isär.

Detta meningslösa ”samtal” är genomgående i alla delar av samhället, men det kan 
exemplifieras med Arvids referat av den konservative riksdagsmannen Peter Ilssons 
floskler om Träskålas kyrka:45

Fosterl. odling:s hävd. Ekonom. intr. Beskyll. f. materialism. Enl. Fichte mater. Fosterl. 
odl. icke mater. Ergo beskylln. tillbakakast. Det ärevördig. templ. I morgonsolens glans. 
Vars spira mot skyn. Hedenhös. Filos. icke drömt. Nationens hel. rättigheter. Helig. 
intress. Fosterl. odl. Vitterh. Hist. o. Ant. Akademien. (94)

Visserligen har Arvid här bara i uppdrag att referera ”fraserna” till tidningen där han 
arbetar medan en kollega ska skriva ner all ”fakta” i talet, men scenen visar hur flos-
klerna och publikfrieriet vinner över det rationella samtalet. De onaturliga, avhuggna 
fraserna speglar ett språkbruk som har förfallit till en betydelselös ström av stora ord. 
Det är samtidigt talande att kollaget av fraser som Arvid refererar i riksdagen liknar 
kollaget av reklamskyltar utanför Skåres kontor: båda passagerna gestaltar ett språk 
som är frikopplat från ordens betydelse och som bara kan förstås som ett abstrakt ut-
tryck för makt, synlighet eller inflytande.

I en reklam- och publicitetsdriven offentlighet är det som räknas vem som talar och 
var och hur talet manifesteras, inte dess innehåll. Talet i riksdagen har således en reell 
makt. Om man underkastar sig flosklerna som de styrande uttalar kan man, som Lun-
dell, få en beställning på en altartavla eller få möjlighet att göra karriär som ämbetsman 
och sitta på ett kansli för att reproducera mer meningslöst språk, vilket Arvid vägrar.46

I sextonde kapitlet reflekterar Arvid själv över dessa ”stora ord” som uttalas såväl i 
riksdagen som i kyrkostämmor, bolagsstämmor och polisrannsakningar om vartannat: 
”överallt stora ord, och många ord, ord som aldrig brukas i dagligt tal, något slags sär-
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skilda ord, som icke äro uttryck för någon tanke, åtminstone icke för den som skulle ut-
talas.” (163) Orden förblir oemotsagda eftersom makthavarna, som Arvids girige bro-
der eller de olika förläggarna, omöjliggör all form av samtal genom att ideligen märka 
ord eller genom att fysiskt tala på ett sådant sätt, till exempel väldigt högt eller väldigt 
långsamt, att all vanlig konversation blir omöjlig. Dialogen präglas av de många adver-
ben, repetitionerna och tankstrecken som markerar rösternas rent materiella och sam-
tidigt imponerande, tilldragande eller tystande effekter, som i samtalet mellan Arvid 
och hans äldre bror:47

Du är inte ärlig Arvid! Du är inte är-lig! […] Du är inte ärlig Arvid; du är inte ärlig! […] 
Så sade också din far, jag säger ”sade” ty han sade alltid vad han tänkte och han var en rätt-
färdig man, Arvid, och det – är – inte – du! Och var säker att om han nu levat skulle han 
med smärta och grämelse ha sagt: Du är inte ärlig, Arvid! Du är – inte – ärlig! (23–24)

Effekten av det som berättaren, med en formulering som senare används av Arvid själv, 
kallar de ”förfärliga stora orden” (24) blir även i det här fallet tystnad: ”Arvid hade bli-
vit stum.” (24)

Romantexten återtar och använder på det viset den unge Strindbergs egna erfaren-
heter av reklam och marknadsföring samtidigt som den kritiskt reflekterar över denna 
moderna typ av kommunikation som inte vänder sig till tanken och kanske inte ens 
har någon betydelse, utan snarare har materiella och mekaniska effekter. Konfronta-
tionen sker i satirens form. Romanen skildrar hur reklamen sprider sig till nya områden 
och börjar infiltrera kulturen, men den framstår alltid som ett yttre hot mot en mer au-
tentisk verklighet. Man går in och ut ur reklamen; den är en speciell sektor eller del av 
verkligheten som, även om den hotar att infiltrera andra delar av tillvaron, väsentligen 
skiljer sig från det verkliga eller sanna. Bredvid detta språk finns det som Ulf Olsson 
beskriver som ett ”personligt” ord som är öppet och demokratiskt, som visserligen ald-
rig skrivs ut i romanen men som flera gånger antyds som motsatsen mot kapitalismens 
och maktens språk. Det skrivs flera gånger in i sin frånvaro, som här i beskrivningen av 
Sven Svenssons tal i riksdagen. Talet gör ett märkligt starkt intryck på Arvid, även om 
det signifikativt utelämnas ur själva romantexten:

den talande är Kammarens ”plågoris”. Han är varken kall eller varm, kan icke användas av 
något parti, kan icke vinnas för något intresse, men talar, talar. Men vad han talar om – 
det kan ingen säga, ty han har aldrig blivit refererad i någon tidning och ingen har brytt 
sig om att se efter i protokollen […]. […] Men det blir dock slut en gång. Ingen har något 
att invända, talet leder icke till någon åtgärd, det är som om det aldrig skulle ha varit. (93)

Eftersom Sven Svensson ”icke [kan] användas av något parti” och inte företräder nå-
gon av tidningarnas intressen får han ingen publicitet och ingen lyssnar på honom för-
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utom Arvid, som har en märklig ”svaghet för allt som blir obemärkt” (93) och därför 
kan genomskåda publiciteten och reklamen.

Satiren i romanen går, sammanfattningsvis, ut på att peka på den förfalskning eller 
lögn som ett hopblandande av reklam eller, mer generellt, publicitet och verklighet 
innebär. Som vi kommer att se är det en distinktion som eroderas i de senare texterna. 
Reklamen öppnar upp en annan del av verkligheten, där de flytande sinnesintrycken 
och bilderna får en ny betydelse.

1888: Piazza San Marco, Venedig
I resetexten ”Mitt Venedig” från 1888 sitter resenären inne i en barberarsalong och be-
traktar den berömda Piazza San Marco genom salongens skyltfönster.48 Det är belam-
rat med alla möjliga varor som förvränger synen med sina många färgskiftningar. Det 
han söker efter i virrvarret är den berömda platsens autentiska identitet eller historia 
som gömmer sig bakom alla lager av ombyggnationer, smuts – och reklam:

Jag sitter inne hos barberaren på Marcusplatsen under de nya Procuratiernas galleri. Mel-
lan fönsterhyllornas eau Botot-flaskor, kosmetik-burkar, pomador och en perukstock ser 
jag Marcuskyrkan. Genom det halvimmiga fönsterglaset liknar den långsträckta fasaden, 
utan torn, stora operan i Paris, en industri-utställningsbyggnad med dess obligata flagg-
stänger; ett romerskt gotiskt, orientaliskt potpurri av seralj och rådhus, term och kyrka, 
men mycket lite kyrka.49

Kyrkan och torget blir fläckvis synliga genom glaset, men förvrängda så de för tan-
karna till operan i Paris. Det franska varumärket ”eau Botot” som automatiskt regist-
reras av betraktaren bland de andra skönhetsprodukterna på hyllorna är, som Conny 
Svensson uppmärksamt har identifierat, taget från ett reklamblad i tidskriften Från Sei-
nens strand. Som Svensson också påpekar har Strindberg märkligt nog återanvänt flera 
av produktnamnen från samma annonssida i en rad prosatexter från slutet av 80-talet. 
Dessa lösryckta objets trouvés som alltså strös ut i texterna signalerar, liksom reklamen 
i de tidigare texterna, det ogenomskinliga i marknadskommunikationen och i själva 
varumärkena som ”eau Botot”, ”poudre de riz” eller den mobila kaminen som heter 
”Chouberski” – den senare spelar närmast en huvudroll i novellen ”Marthas bekym-
mer (Svenska hushållsrön i Neuilly)”.

I ”Mitt Venedig” lägger sig också inledningsvis reklamen i vägen för den autentiska 
upplevelsen av kulturstaden och det berömda torget, vars öppna arkitektur dock är 
tänkt att leda uppmärksamheten och blicken mot en centraliserad makt i form av ho-
vet och kyrkan som alltid ska vara synliga, var man än befinner sig på den öppna plat-
sen. Berättaren är från början, som en typisk turist, ute efter just det autentiska, stadens 
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dolda historiska ”själ” som eftersöks i Dogepalatset, Markuskyrkan eller Canal Grande: 
”alla äldre målarbegrepp om den vackra ovanliga, rena och tysta staden” (301). Men när 
han blickar ut genom skyltfönstret ser han i stället störande influenser från den pari-
siska konsumtionskulturen: ”en torgdekoration, ett grand magasin, med cigarrbodar, 
juvelerarbutiker, pariserkafén, skräddarfönster under arkaderna” (296).

Samma scen upprepas sedan med små variationer från flera olika utsiktsplatser: 
från gondolen där berättaren glider fram genom staden, från hotellrummet med ut-
sikt över kungliga trädgården och lagunen, från bibliotekstrottoaren framför Dogepa-
latset. Missnöjet stegras varje gång bilden, trots betraktarens minutiösa iakttagelseför-
måga och närmast orimliga historiska kunskaper, förfaller till ett kollage av lösryckta 
sinnesintryck som ofta frammanas av just reklamen:

Jag kan i hela dessa längor av rost, sot, och grått icke se annat än ett par blåa rullgardi-
ner av papper som kosta två kronor i Stockholm; en förfärlig amerikansk flaggskylt som 
annonserar för White Star Line; en lång röd affisch om utförsäljning av glasvaror; en blå 
sköld lockande till liv- och sjöförsäkring. […] Mer kan jag inte se! (298)

”Mer kan jag inte se!” Så långt verkar vi fortfarande vara i Röda rummets universum. 
Reklamen blir återigen en sorts skärm som lägger sig framför betraktarens ögon som 
ännu ett exempel på det ”hungrande ögats” kommunikation som parasiterar på verk-
ligheten. Det är inte bara att reklamen för glassouvenirer, kryssningar med White Star 
Line eller sjöförsäkringar täcker över den historiska staden. Dess lysande färger gör att 
allt det gamla förbleknar och tappar sin historiska identitet – det förmedlas med oro-
ande tautologiska formuleringar: ”De [hus] som äro från gotiken äro byggda i gotisk 
stil, det vill säga: hava spetsbågiga fönster. […] De åter som äro från renässansen äro 
byggda i renässansstil.” (296) Men medan satiren i Röda rummet avslöjade reklamens 
förvrängning av historien och samhället är det istället den historiska staden som löses 
upp inför betraktarens ögon i ”Mitt Venedig”. Staden i sig transformeras inte genom 
att den rivs eller byggs om. Den ändras snarast inifrån genom att reklamen lägger sig 
som ett sediment över den.

Uppmärksamhetens spel
Något annat blir synligt för berättaren i ”Mitt Venedig” samtidigt som föreställningen 
om den praktfulla historiska staden löses upp: uppmärksamheten och sinnesintryck-
ens skiftande spel. När betraktaren inne på barberarsalongen böjer huvudet bakåt för 
att barberaren ska komma åt hans skägg, ändras synfältet plötsligt efter huvudets rö-
relse. Staden betraktas nu inte bara genom det brokiga skyltfönstret, utan även genom 
mellanrummet mellan barberarens ena finger och rakkniven:
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Nu är jag intvålad och måste hålla huvet bakut på stolputan; men mellan barberarens 
finger och rakkniven, ser jag de gamla Procuratierna. Om jag inte visste huru gamla de äro 
skulle jag tro att de stodo på rue de Rivoli. (296)

Hela dramat utspelas på det viset på näthinnan, rue de Rivoli eller Procuratierna re-
duceras till oviktig dekor. Skyltfönstret som berättaren tittar ut genom går samtidigt 
över från att vara ett genomskinligt medium som återger en yttre verklighet till att bli 
en projektionsyta för nya upplevelser och intryck: ”Genom det halvimmiga fönstergla-
set liknar den långsträckta fasaden, utan torn, stora operan i Paris. […] Färgimpressio-
nen mellan pomadburkarne blir vaxgult, köttrött, bokryggsguld och kortlek.” (SV 18: 
296) Genom att beskriva turiststaden så som den uppfattas genom ett minutiöst pla-
cerat sensorium – inte bara filtrerad genom ett till synes slumpvalt skyltfönster, utan 
sedd mellan en barberares finger och kniv – blir den främmande och fantasmagorisk, 
inte olik de impressionistiska tavlor som Strindberg samtidigt intresserade sig för:50

De svarta gondolerna ge en djup svart fläck här och där, men angöringspålarna (pali) 
med sina urregnade merendels vita och blårandiga vertikallinjer stå icke fram så bjärt som 
på målningarne, utan ögat måste leta upp dem. (297)

De gotiska husen se ut som rostigt järn med stora fläckar av möglig blomkruka, och 
renässanspalatsens marmorplattor äro kartlagda av järnoxidul, lavar, damm, sot, vilket 
allt sitter påsmetat ojämnt, i störande räta linjer när smutsen runnit och i smackor när 
smutsen blåst till stället. (298)

De visuella intrycken lösgörs från den verklighet som de emanerar ifrån; det är det sätt 
som sinnesapparaten förmår registrera omvärlden som beskrivs som linjer och färg-
fläckar i de två citaten. Spänningen mellan de betraktade objekten och synintrycken 
eller ”färgimpressionen” är påtaglig, och den understryks när berättaren genom texten 
refererar och registrerar allt som flimrar förbi: ”Jag referar […] majskolvar, apelsinskal, 
kålblad, linnelappar, hyvelspån och annat som varken ökar färgverkan eller kan refe-
reras” (297).

Objekten saknar en stabil horisont som kan rama in dem och ge dem mening. Så 
fort blicken försöker hålla kvar ett objekt, som Markuskyrkan eller ett utslängt kål-
blad, faller det in i en omgivning av flyktiga störningar och intryck, som skyltfönst-
rets färgade glas, varorna och varumärkena. Förhållandet mellan figur och bakgrund 
löses på det viset ideligen upp inför betraktarens ögon. Detta gäller både det konkreta 
synfältets horisont och minnets horisont. Betraktaren gör sitt bästa för att inte låta in-
trycken falla in i den stereotypiska berättelsen om Venedig: ”med annotationsboken i 
hand skriver jag upp varenda färgton i panoramat för att icke låta mig sedermera nar-
ras av minnets förgyllande förmåga.” (297) Denna vägran att låta intrycken sjunka in 
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i minnets eller historiens horisont och ordnas till en helhet är det som gör texten och 
synintrycken som den skildrar så främmande.

Osäkerheten i synintrycken för tankarna till den framväxande modernismen inom 
måleriet där konstnärer som Manet, Seurat och Cézanne undersöker hur extrema for-
mer av visuell koncentration och uppmärksamhet får synfältet att lösas upp snarare än 
att hålla fast världen i en stabil representation. För stark skärpa och blicken blir som ett 
röntgenfotografi där revor, luckor och störningar börjar uppstå. Jonathan Crary har vi-
sat hur dessa effekter på uppmärksamheten som modernisterna intresserade sig för ut-
kristalliserades runt 1870 som ett viktigt objekt för kunskap, disciplinering och konst-
närlig experimentering via flera parallella kulturella strömningar. Hit räknar Crary till 
exempel behovet av extrema former av ihållande uppmärksamhet i industriproduktio-
nen och behovet att kanalisera uppmärksamheten i nya former av visuell konsumtion 
och mot nya varor i reklamen.51

Historien försvinner in i betraktarens nu i en framställning som samtidigt uppvisar 
många av de formella kännetecknen hos modernismen: kollage, uppskruvad subjekti-
vitet, synestesi, betydelsen av slumpen och objets trouvés etc. Men det viktiga för den 
här undersökningen är den roll som berättaren som reklamläsare får. Han antar skylt-
fönsterperspektivet genom att, i stället för att uppleva platsens historia, bli en passiv 
läsare av de brokiga yttre intrycken som får spela direkt mot det egna sensoriet och det 
undermedvetna. På den här punkten skiljer sig ”Mitt Venedig” från den satiriska kri-
tiken av reklamen i Röda rummet. Man kan, för att återknyta till Danius analys av ro-
manen som upphängd mellan 1800-talets narrativa impuls och modernismens lekfulla 
simultanitet, schematiskt säga att Röda rummet blev en narrativ text just genom att 
positionera en huvudperson som avvisade reklamens spel med sinnena och uppmärk-
samheten, spårade den tillbaka till dess källor och avslöjade den. I ”Mitt Venedig”, som 
bara återger enskilda synintryck separerade av elipser, försvinner tvärt om narrativite-
ten med historien och berättaren blir ett modernistiskt subjekt genom att vara öppet 
för alla flyktiga intryck som silas genom ett isolerat medvetande.

Uppmärksamheten i det framväxande skådespelssamhället
Strindbergs skyltfönster i ”Mitt Venedig” med dess nyvunna ”realitet” är en reaktion 
på en större förändring. Louise Nilsson har visat att reklamen ofta väckte kritik i ett ti-
digt skede för att många, som Strindberg i Röda rummet, upplevde att den dolde eller 
skymde verkligheten – den autentiska arkitekturen eller interiörerna – med falska de-
korationer, speglar eller bländande lampor. Under mitten av 1870-talet fanns fortfa-
rande bara ungefär ett dussin fasader med gjutjärnspelare i Stockholm som tillät att 
skyltfönstren i bottenvåningens butiker kunde bli bredare och större än fönstren på de 
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övre våningarna.52 Men snart byggdes reklamens drömvärld in direkt i fasaderna för att 
underlätta skyltningen och uppvisningen av varorna. För att låta varorna få fritt spel-
rum gömde man bärande pelare och satte upp stora speglar som öppnade upp virtu-
ella ytor. Fasaderna på husens bottenvåningar och i storstadens passager fick stora, mo-
derna skyltfönster, framställda med den nya tryckluftstekniken. Man kan säga att illu-
sionen gradvis materialiserades och blev verklighet.53 En ny typ av varuteater byggdes 
in direkt i stadsrummet.

Strindbergs flanör i Ensam från 1903 understryker flera gånger hur varorna iscen-
sätts just som på en teater genom de nya uppfinningarna när han berättar historien om 
en ny speceriaffär som öppnade i hans eget hus. Först är berättaren positivt inställd till 
den driftige unge mannen, men han blir sedan oroad över det falska och teatraliska i ut-
ställandet: ”Men så byggdes någonting ini butiken, en pan-coupé med arkad, som på-
minde om teater, och som med ett falskt perspektiv sökte ge illusion av något storar-
tat.”54 Bodägaren ”kunde […] inte låta bli att spela komedi” (24).

Den progressiva naturalisering av reklamen, som både är en mental tillvänjningspro-
cess och en materiell förändring i form av konstruktioner av arkader och skyltfönster, 
går hand i hand med en generell utveckling av varuformen och av subjektet som kon-
sument. Guy Debord, som utgår från Karl Marx beskrivning av varufetischismen, be-
skriver det som att bytesvärdet till slut lösgör sig helt från varornas reella användnings-
områden. Bytesvärdet blir i stället en del av ett imaginärt sammanhang. Eftersom det 
är frigjort från varorna som konkreta resultat av arbete och det Debord kallar ”erfaren-
het”, kommer det till uttryck genom en ström av abstrakta och autonoma bilder.55 Med 
en berömd formulering kallar han detta för övergången från att ”vara” till att ”ha” och 
slutligen till att ”synas vara”.56 Skådespelet beskrivs som en fritt flytande fantasivärld 
som är i symbios med den vid sekelskiftet framväxande celebritetskulturen och den 
snabbt ökande konsumtionen av rörliga och statiska bilder.57 Det sammanfaller vis-
serligen inte, som Debord beskriver det, på ett enkelt sätt med de redan vaga områden 
som vi kallar reklam eller media, men det omfattar de här områdena samt individernas 
sätt att interagera med den medierade drömvärlden.58

Den historiska processen som Debord beskriver går ut på att den exploaterade mo-
derna människan i sin autentiska levda erfarenhet är främmande för de produkter som 
hon förväntas konsumera. Spektaklet, och reklamen, behövs då för att omforma kon-
sumenternas erfarenhet på ett sådant sätt att produkterna upplevs som mindre främ-
mande.59 Ju mer människan sedan investerar sig själv i skådespelets konstgjorda ”verk-
lighet”, desto mer framstår den som det enda sättet för henne att förhålla sig till sin livs-
värld. Eller med Debords formulering, ju mer individen ”går med på att se sig själv i de 
förhärskande bilderna av mänskliga behov, desto mindre förstår han sin egen existens 
och sina egna begär”.60
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Senare forskare, som Jonathan Crary, Bernard Stiegler och Yves Citton, har på olika 
sätt närmat sig hur skådespelssamhället historiskt har utformats som en tilltagande 
kontroll över konsumenternas sinnen och uppmärksamhet.61 Det är den erfarenheten 
som ställs på sin spets och undersöks i ”Mitt Venedig”. Men reklamen i strikt mening är 
bara en del av den här övergripande processen. I Suspensions of Perception, tecknar Jo-
nathan Crary flera parallella utvecklingslinjer i den utökade kontrollen över uppmärk-
samheten i det moderna samhället. Kortfattat kan utvecklingen sägas ha gått från ett 
ökat behov av styrd uppmärksamhet inom industriproduktionen, till ett behov av att 
styra konsumenternas uppmärksamhet mot de nya varor som den producerade. Paral-
lellt med den här utvecklingen kännetecknas 1800-talet, som Jonathan Crary visar, av 
en explosion av konsumtionen av visuella attraktioner och nya medier samt, så små-
ningom, en modernistisk konst som undersöker uppmärksamhetens gränser.62 I tex-
terna om reklam reflekterar Strindberg över uppmärksamhetens och seendets mani-
pulerbarhet och över vad denna manipulerbarhet får för betydelse för hur vi förstår oss 
själva och vår omvärld. Detta blir en ännu mer brännande fråga i det sena författarska-
pet, där förhållandet mellan sken och verklighet ideligen ifrågasätts.

1909: Birger Jarls Passage, Stockholm
I det avslutande nedslaget kommer jag att kommentera ett par sena verk av Strindberg. 
Det gäller sagan ”Lotsens vedermödor” från 1903 och vandringsdramat Stora landsvä-
gen från 1909. Båda verken är mer drömska och abstrakta än Röda rummet och ”Mitt 
Venedig”, men även här reflekterar Strindberg över reklamens inverkan på den mo-
derna människan och över hur den skrivs in i stadsrummet på nya sätt. Återigen är det 
skyltfönstret som fångar Strindbergs intresse och, precis som i de tidigare undersökta 
texterna, kommer inspirationen från konkreta exempel på samtida reklam. Den här 
gången handlar det om de stora skyltfönstren i ”Birger Jarls passage” som sedan 1896 
låg på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm, direkt bakom ett stort kontors-, ateljé- och bu-
tikshus med det suggestiva namnet ”Birger Jarls Bazar”.63 I passagen fanns bland an-
nat snäck- och parfymaffär, biograf och ett så kallat mutoskop eller en maskin som 
visade rörliga bilder om man drog i en vev.64 Allt detta, som pekar mot ”magi” eller 
”spektakel” i form av konsumtion av bilder och prydnadsvaror med tvivelaktigt bruks-
värde, får genomslag i de båda texterna. De handlar om transformationen till varor, 
både föremålen i strikt mening som blir till varor och människorna som blir prostitu-
erade eller offentliga personer, celebriteter, med egna varumärken som måste bevakas 
eller skyddas.65 Fiona Maxwell har visat hur skyltfönstren under 1890-talet generellt 
började anta formen av scener för populära berättelser eller sagor, medan det tidigare 
1800-talets skyltfönster ofta belamrades med så många föremål som möjligt (som det 
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brokiga skyltfönstret i ”Mitt Venedig”).66 Det är något liknande den lekfulla uppvis-
ningen av varor i skyltfönstren som ”Lotsens vedermödor” och Stora landsvägen för-
medlar.

”Lotsens vedermödor” handlar om hur en lots som bordar ett övergivet fartyg som 
driver ut till havs plötsligt befinner sig i en magisk passage med butiker och skyltfönster 
där den unge hjälten ställs inför en rad för sagan typiska prövningar som involverar jät-
tar och häxor. I den senare skrivna Stora landsvägens fjärde station, ”En passage i Staden”, 
drar dubbelgångarna Vandrarn och Jägarn genom en liknande passage förlagd till den 
bibliska staden Thofeth. Dekoren är i stort sett densamma som i sagan och i den verk-
liga passagen på Birger Jarlsgatan: snäck- och fotografibutik, japansk parfymhandel och 
restaurang. Flera förvecklingar inträffar och avslöjanden görs innan vandrarna kommer 
ut på andra sidan av ”slaskröret”. Deras identiteter omprövas i passagen där Jägarn iden-
tifieras som en tidigare medborgare i staden, den tvetydigt tilldragande servitrisen visar 
sig vara hans dotter och den mäktige Möller avslöjas som en mördare eller förbrytare.

Sagan och dramat inspirerades alltså av samma butiksgata i Stockholm, men medan 
sagan snarare handlar om transformationer av varor i strikt bemärkelse, handlar det se-
nare dramat om hur människorna själva ställs ut i passagen. Viktor i sagan blir förtrol-
lad av varorna, men han bryter även förtrollningen genom att ta ut dem igen ur deras 
”spektakulära” reklamkontexter och återföra dem till de biologiska och sociala relatio-
ner som de kommer ur. Det gäller till exempel episoden med snäckorna som lovsjunger 
sig själva i den första butiken. Han stannar framför ”ett stort fönster innanför vilket 
syntes en hel utställning av snäckor” (SV 52: 116) och sedan hör han deras bedövande 
och förtrollande sång:

–  Jag har det vackraste namnet, sade en, för jag heter Strombus pespelicanus.
–  Jag är den vackraste! sa’ purpursnäckan, som heter Murex och något konstigt till.
–  Jag sjunger vackrast! sa’ tigersnäckan som kallas så, för att hon ser ut som en panter.
–  Tyst, tyst, tyst sa trädgårdssnäckan, jag är den som köpes mest, för jag ligger på rabatten 
på sommarnöjena. De tycker jag är tråkig, men de måste ha mig ändå. (117)

Men Viktor vaknar upp från den samhälleliga illusionen, det vill säga snäckorna som 
ställföreträdare för sociala relationer i form av prydnader utan bruksvärde, genom att 
dra sig till minnes snäckornas och korallernas faktiska tillblivelseprocess på havets bot-
ten, även om det fortfarande ligger ett sagans skimmer över dem:

Och så började han tänka på alla dessa underliga djur som gingo på sjön, de som han; 
varmt hade de icke på sjöbotten, men svettas gjorde de, och när de svettades kalk så blev 
det straxt till en ny tröja. Och de vred sig som maskar; somliga vred sig åt höger, och 
andra åt vänster […]. (118)
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Inne i nästa butik, parfymbutiken, går det på ett liknande sätt. Först lägger sig förtroll-
ningen bedövande över honom i form av de söta dofterna som lockar honom in i bu-
tiken. På samma sätt som snäckornas sång blir nu dofterna ett fint brus som först ho-
tar att bedöva honom: ”lukten var så stark att han fick huvudvärk och måste sätta sig 
på en stol. Särskilt var den en bittermandeldoft som gav öronsusning, men lämnade en 
fin smak i munnen som av körsbärsvin.” (119) Men sedan börjar uppvaknandet med att 
produktionsprocessen återigen skymtar fram bakom kulissen, precis som i fallet med 
snäckorna:

Därpå sköt han undan gardinerna och tittade in i kammaren. […] I rader voro slipade 
kristallglas uppställda med alla jordens välluktande blommor […]. På ena ändan av bor-
det, till hälften dolda av orangen, såg han två små vita händer under uppkavlade kläd-
ningsärmar syssla med en liten distillationsapparat av silver […]. (119)

Strindberg återkommer till hur utställandet av varorna bakom glas i skyltfönstret fjär-
mar dem från deras verkliga ursprung för att i stället låta dem ingå i ett spel av bilder 
och chimärer. I en parallell scen i Stora landsvägen berättar den parfymförsäljande Ja-
panen för Jägarn om samhällets behov av ”falska” varor som inte är vad de utger sig 
för att vara: ”I stället för att destillera blomstrens dofter gav jag kemikalier […].”67 Att 
gå från naturtillstånd (snäcka, blomma) till kulturtillstånd (utställningsobjekt, social 
värdemätare) innebär här, som så ofta i Strindbergs verk, att förfalskas eller förvrängas 
ideologiskt.68

I fotografens skyltlåda
Även människorna i passagen underkastas denna transformation från naturtillstånd 
till kulturtillstånd som snäckorna och parfymerna genomgår. Precis som varorna ställs 
de ut, avbildas och reklameras. I Stora landsvägen vävs ett nät av bilder, fotografier och 
karikatyrer som handlingen utspelas inom. Inramningen av stationen utgörs av för-
vecklingarna mellan Jägarn och hans förlorade dotter, en anspelning på Strindbergs 
egen dotter som han ”förlorade” genom uppbrottet från Harriet Bosse 1903.

Igenkännandet av dottern sker i tre etapper. Först ser fadern och dottern varandra 
genom glas i början av scenen, när Jägarn och Vandrarn slår sig ner utanför en restaur-
ang. Men glaset förvränger bilden och den ”naturliga” relationen mellan far och dotter 
återkastas, som i fallet med snäckorna i sagan, som relationen mellan vara och konsu-
ment. Dottern, som är servitris, framstår nämligen för Jägarn som en sorts prostituerad 
som bjuds ut mot löfte om försörjning eller giftermål:
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Se in genom restaurangfönstret, där flickan står och fixerar er, med hängande ögon, som 
om hon bad er upptaga henne av nåd och förbarmande. Hon är vacker och kan väcka 
andra känslor än medlidande! (SV 62: 162)

Mycket riktigt fastnar också Vandrarn i ”nätet” som dottern ”spinner” runt sig i restau-
rangfönstret som i den citerade passagen fungerar som ett skyltfönster.

Lite senare ser Jägarn dotterns fotografi som är utställt i fotografibutikens skyltlåda 
tillsammans med andra bilder på gamla vänner. Den här gången identifierar han henne 
på det realistiska fotografiet, men hon själv är inte längre kvar på andra sidan glaset 
som i scenen utanför restaurangen. De utställda bilderna och den verkliga människan 
sammanfaller slutligen i stationens slutrader, då mördaren avslöjar servitrisens identi-
tet och Jägarn dramatiskt faller ihop, ”tar sig åt hjärtat, blir vit i ansiktet” (179), och 
blödande går ut ur passagen på andra sidan.

Stationen som inramas av dramat med den förlorade dottern kan på det viset läsas 
som en meditation över de utställda bildernas makt. Glaset, fotografiet och själva ut-
ställandet har agens. Det utställda blir samtidigt uppvisat och främmandegjort, som 
när Jägarn identifierar sin dotter på den utställda bilden i fotografens skyltfönster:

O världens Frälsare mig hjälp!
Ty jag förgås! – Mitt barn!
Mitt barn som ej är mitt,
Har varit, men är icke mer!
En annans! Och dock mitt! (170)

I ”Lotsens vedermödor” ställs Viktor på ett liknande sätt inför en mystisk avbild av sin 
trolovade, som börjar blöda ur ögonen och förvandlas när hon avslöjas som en chimär. 
I sagan finns samma spel med identitet och skillnad mellan det utställda, bilden av den 
älskade personen, och den verkliga människan: ”Du är min Anna, men du är icke. Det 
har flugit en främmande i dig.” (SV 52: 121).

En märklig kamp om bilden utspelas genom hela stationen i Stora landsvägen där re-
klamen har en huvudroll. När fotografen även vill ta Jägarns bild samtycker visserligen 
denne, men med flera förbehåll för hur fotografiet får användas: ”han får inte hänga 
mig i lådan, inte lägga mig i cigarettpaket, inte sätta mig på tvålar; och om jag kom-
mer att likna en Australneger eller sista dubbelmördaren, så kasserar ni plåten!” (SV 
62: 163). Det som Jägarn är rädd för, att hängas i upp i fotografens monter eller sättas 
på tvålar och cigarettpaket, var vanliga reklampraktiker i samtiden där man mer och 
mer började använda celebriteter för att marknadsföra varor. Sådana figurer som Mark 
Twain eller ballongfararen ”kapten” Viktor Rolla gjordes till just cigarrmärken och, 
som redan nämnts, registrerades även varumärket ”Giftas” av ett tobaksföretag. Re-



Strindberg, copywriter · 183

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 163–191

ferenserna till ”Australnegrer” och mördare anknyter, å andra sidan, till den utbredda 
användningen av förbrytar- och avvikarfotografier som förekom i såväl vetenskapliga 
som populärkulturella sammanhang från mitten av 1800-talet.69

Men trots försiktigheten hos Jägarn, som hoppas ta sig igenom passagen oidentifie-
rad, förlorar han nu symboliskt kontrollen över sin bild. Först avslöjas han av Klara och 
Eufrosyne – ”han ser högfärdig ut. Är han jägare?” (166) – och sedan av Möller som 
känner igenom honom och hänvisar till en karikatyr som är utställd i ännu ett skylt-
fönster: ”Titta i pappershandelns fönster där, får du se vem du är!” (177).

Det personliga återkastas hela tiden i form av mekaniska procedurer och artefakter 
där det framstår som både identiskt och annorlunda samtidigt, som när de små materi-
ella avvikelserna visar spänningen mellan den konstgjorda avbildningen och den verk-
liga identiteten hos en vän vars bild har ställts ut i fotografibutikens skyltfönster:

– – – Här är min äldsta vän,
Han säkert grånat, men hans bild har endast gulnat –
Som löv om hösten! (170)

Fotograferingens exakta avbildande gör att förhållandet mellan original och kopia ak-
tualiseras. Den minimala skillnaden som Jägarn understryker i den citerade passagen, 
fotopapperet som gulnar medan den åldrande människan grånar, visar på själva utstäl-
landets tvetydighet. Samma sak förändras, men bara genom att visas upp. På samma 
sätt visar inte glaset i skyltfönstret en falsk verklighet. Dess speciella egenskaper, den 
genomskinliga ytan som isolerar synen från de andra sinnena, låter omärkligt vissa in-
tryck vidareföras och förstärkas medan andra blockeras. Det är samma, men annor-
lunda: ”Mitt barn som ej är mitt […]! Och dock mitt!” (SV 62: 170), ”Du är min Anna, 
men du är icke.” (SV 52: 121).

Strindberg, copywriter
I det sjunde kapitlet i Röda rummet får Arvid Falk i uppdrag att sätta sitt namn på en 
biografisk artikel om pastor Skåre som pastorn själv har författat. Han erbjuds god er-
sättning för att upplåta sitt namn: ”tusen rena bara på det numret!” (SV 6: 86) Men i 
sin ilska över att på det viset användas för att marknadsföra förläggaren och hans ”krist-
liga” affärsimperium slänger den unge hjälten redan på vägen hem ner texten i ”en käl-
larglugg som händelsevis stod öppen (och icke var upptagen av annonser)” (86).

Detta är, som vi har sett, bara ett av många exempel på hur romanen konfronterar 
och utforskar reklamen, men passagen visar i kondenserad form hur mycket som stod 
på spel i det här mötet mellan reklamtext och skönlitterär text. Artikeln om Skåre är 
inte ett oskyldigt eller direkt uttryck för skribentens åsikter, utan den får även en re-
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klamfunktion, inte olikt hur reklamnovellen som Strindberg själv hade skrivit några år 
tidigare för försäkringsbolaget Nordstjernan både var reklam och skönlitteratur. Pas-
sagen illustrerar därmed Gabriel Tardes tes att inte bara annonssidan, utan hela tid-
ningen runt sekelskiftet börjar bli en sorts reklam.70

Samtidigt visar anekdoten på en begynnande förändring i stadsrummet som sedan 
flera gånger återkommer i Strindbergs texter om reklam: Arvid måste leta efter en käl-
larglugg som ”händelsevis” inte har täckts över med affischer för att kunna göra sig av 
med artikeln. Om man ser på samtida fotografier från Stockholm var staden visserli-
gen knappast så täckt med affischer som episoden skulle kunna få oss att tro. Väggarna 
var oftast kala och tomma runt de fortfarande relativt små skyltfönstren.71 Som kon-
text kan nämnas att Sveriges första affischbolag, William & Co., bildades samma år 
som Röda rummet publicerades.72 Passagen visar däremot hur Strindberg tidigt blev 
en känslig uttolkare av de här förändringarna. I hans tidiga texter från 1870-talet är vi 
fortfarande i början av en större utveckling, men redan här börjar reklamen lösgöra sig 
som en ny typ av materiellt språk som kan röra sig mellan olika kontexter och korrum-
perar äldre diskurser, som den religiösa, den politiska eller den konstnärliga diskursen 
i Röda rummet. 

I de tidigare texterna som har kommenterats framstod reklamen fortfarande som en 
lögn eller ”skärm” som la sig över verkligheten. Den hade fortfarande relativt tydliga 
avsändare (Smith, Triton, Nordstjernan eller Strindberg själv) och mottagare. I de se-
nare infiltrerar i stället reklamen verkligheten på ett mer direkt sätt: glaset symboliserar 
vid flera tillfällen den här förändringen i de senare verken, där gränserna mellan rekla-
men och den omgivande världen, mellan vara och konsument och avsändare och mot-
tagare löses upp i ett generaliserat utställande. Jaget, sinnesapparaten, uppmärksamhe-
ten och det betraktade börjar gå in i varandra och bilda en oupplöslig väv.

Den här förändringen kan skisseras utifrån de nedslag i Strindbergs verk som har 
studerats i den här artikeln. Om Arvid Falk i Röda rummet ser in i reklamens varu-
värld och parodiskt avslöjar den, som i scenen när han betraktar skrifterna i skyltfönst-
ret till Skåres kristna bokhandel, blir berättaren i ”Mitt Venedig” någon som i stället 
ser med reklamen. Här har perspektivet signifikativt kastats om jämfört med den ti-
digare romanen: flanören ser inte längre in i skyltfönstret mot en falsk varuvärld; han 
tittar istället ut på den omgivande staden genom skyltfönstret. Samtidigt undersöker 
Strindberg det utpräglat moderna seende som reklamen med dess tilltagande kontroll 
över uppmärksamheten gav upphov till. I Stora landsvägen, slutligen, är Jägarn både 
utställd i skyltfönstret och den som tittar in: han ser sig själv se och bli sedd i en rund-
gång utan början och slut. Här är skådespelet inte längre, för att återanvända Debords 
formulering, ett yttre tillägg till den verkliga världen: ”Det är det verkliga samhällets 
innersta overklighet.”73
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Strindberg, copywriter. Advertising, Attention, and the Society of the Spectacle in August 
Strindberg’s Work (Strindberg, copywriter. Reklam, uppmärksamhet och skådespelssamhället 
i August Strindbergs verk)

This article examines the role of advertising, attention, and what Guy Debord calls the “soci-
ety of the spectacle” in the work of August Strindberg. Its point of departure is a discussion 
of Strindberg’s own work in advertising and close readings of three texts that were inspired 
by contemporary advertising practices: Röda rummet (The Red Room, 1879), “Mitt Venedig” 
(1888) [My Venice], and Stora landsvägen (The Great Highway, 1909).
 The article shows that Strindberg was inspired by the new forms of aesthetic expression 
made possible by advertising throughout his life, from the early work in the 1870s up to the last 
texts written shortly before his death in 1912. It also traces a development in the treatment of 
advertising in his work. In the earlier texts, exemplified by a reading of the novel Röda rummet, 
advertising is treated as a simple form of fraud or swindle. In the later texts, on the other hand, 
advertising makes visible a new and increasingly important part of reality: the functioning of 
attention and sense perception.
 Inspired by advertising, attention itself becomes Strindberg’s primary interest in the trav-
elogue “Mitt Venedig”. In the late play Stora landsvägen, where the action takes place in a pas-
sage covered by display windows, the advertisements’ control of attention is seen as an insepa-
rable part of human interaction. Drawing on the theoretical work of Guy Debord and Jona-
than Crary, this immersion into the world of advertising is described as a vision of a new form 
of consumer society, the society of the spectacle, where value is mediated through images and is 
inseparable from modern forms of control and discipline of attention.

Keywords: August Strindberg, advertising, consumer society, attention, spectacle


