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Erik van Ooijen, The Mold of Writing. Style and 
Structure in Strindberg’s Chamber Plays (örebro 
Studies in Literary History and Criticism 10). öre-
bro 2010.

Erik van Ooijens avhandling är en studie av det 
strindbergska språkets funktioner och manifesta-
tioner i de fem kammarspelen Oväder, Brända tom-
ten, Spöksonaten, Pelikanen och Svarta handsken: 
Mold betyder ju både mögelsvamp och formande 
mönster, som både kan verka nedbrytande och he-
lande på organiskt material. Dubbeltydigheten hos 
mold visar sig dels i de konventionella former, ste-
reotypier, mönster och klichéer som gör de litte-
rära strategierna begripliga och möjliga att identi-
fiera; komposition och genre, intention och funk-
tion, dels mögelspåren av nycker, infall, bisarrerier 
och hjärnfoster i den kontingenta skrivhändelsen; 
å ena sidan den medvetna kompositionsakten, å 
den andra den tillfälliga skrivhändelsen, där ele-
ment och passager inkorporeras med verket utan 
att dess författare egentligen är med på noterna. 
Det ena sammanfattas som struktur, och det andra 
som stil, och båda dessa begrepp uppfattas i sin pro-
duktionsaspekt, som ett spel, där verket som å ena 
sidan tar formen av en rumslig artefakt, å den andra 
sidan är resultatet av en serie kontingenta situatio-
ner, där villkoren ter sig obegränsade. I spännings-
fältet som alstras mellan kompositionsakten och 
skrivögonblicket, det avsiktliga och tillfälliga, den 
lineära framväxten från en punkt till en annan och 
den potentiella öppningen i andra riktningar, ska-
pas så att säga de omisskännligt strindbergska kam-
marspelen. Till detta synsätt stödjer sig avhand-
lingsförfattaren både på Strindbergs egna reflexio-
ner om skrivandet och på en huvudsakligen fransk 
textkritisk tradition med namn från historien som 
Buffon, Remy de Gourmont, Roland Barthes, Ge-
rard Genette och Gille Deleuze, men där väl Bar-
thes lämnat det tydligaste avtrycket.

Fokus för avhandlingen vilar alltså på spelet och 
friktionen som uppstår mellan strukturen och sti-
len i de inbördes mycket olika kammarspelen. Efter 
att översiktligt ha redogjort för såväl Strindbergs 
som Strindbergsforskningens beteckning på kam-
marspelen och deras skillnader anger avhandlings-
författaren tre premisser för sitt eget studium. För 
det första, att pjäserna skall studeras i sin faktiska 
tillblivelse och inte som förverkligandet av en ideal 
plan. För det andra att den strindbergska poetiken 
bekräftar skrivandets processartade natur vad gäller 
kammarspelens individuella utformning. Och för 

det tredje att kammarspelen blir att betrakta som 
en genre enbart i retrospektiv bemärkelse; inte med 
hänvisning till ett färdigt och enhetligt program 
utan som resultatet av en grundlig undersökning 
av de separata verken.

I kapitel 2, som avhandlar det första kammarspe-
let, betitlat ”The I in the Pyramid: The Focal Or-
der of Stormy Weather” visar sig pjästextens fokala 
ordning vila på binära oppositioner mellan Jag och 
Andra, centrum och periferi, insida och utsida, pri-
vat och främmande, där den hierarkiska funktionen 
hos rollfigurerna kretsar kring den centralt belägna 
protagonisten. Det problematiska, för att inte säga 
antidramatiska med denna dramastruktur visar sig 
medföra svårigheter vad gäller tolkning och trovär-
dighet. Hur skall vi förhålla oss till Herrn, och hur 
förhåller sig Herrn till de andra mer perifera per-
sonerna? Och hur förhåller sig avhandlingsförfat-
taren till dramateoretiker och Strindbergsforskare? 
Här liksom i övrigt blir det Egil Törnqvist som i 
kraft av sina omfattande och genomgripande stu-
dier av Strindbergs dramatik får agera måltavla för 
invändningar, tillrättalägganden och instämman-
den. En titt i personindex visar att hänvisningar 
till Egil Törnqvist vida överstiger dem som förä-
rats Strindbergsforskare som Hans-Göran Ekman, 
Gunnar Ollén och Martin Lamm. Men det bety-
der inte att dessa och andra står lottlösa. Tvärtom. 
Sällan eller aldrig har väl en avhandling presen-
terats som så energiskt befinner sig i dialog med 
hela Strindbergsforskningen! Men heller inte en 
avhandling som begåvar Strindbergsforskningen 
och litteraturvetenskapen med så många termer 
från andra kunskapsområden. Till dessa hör or-
det glitch, som beteckning för fel och missgrepp. 
Eftersom jag inte alls var bekant med ordet, sökte 
jag det på nätet, och fick veta att det förtecknades 
första gången på engelska 1962 i samband med det 
amerikanska rymdprogrammet. Det var faktiskt 
astronauten och sedermera senatorn John Glenn, 
som var först ute med det ordet för störningar och 
spänningsfall i elektriska fält, och aldrig hade man 
väl kunnat ana att just han skulle ge sitt bidrag till 
Strindbergsforskningen. Men efter vidare letande 
förstod jag att det finns en hel estetik kring glitches, 
framför allt i visuella och elektroniska medier. Glit-
ches är just mold of writing; högst tillfälliga gruskorn 
i det dramatiska maskineriet, som inte skall avlägs-
nas eller bortförklaras, utan tas för de idiosynkra-
sier och mindre systemfel de är.

Som exempel just vad gäller synen på Oväder vill 
jag anföra avhandlingsförfattarens invändningar 
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mot Törnqvists tolkning av trovärdigheten hos 
Herrn och hans utsagor. Enligt Törnqvist tar vi 
ställning för den ensamme Herrn mot hans före 
detta hustru Gerda fram till dess att vi upptäcker 
att han har anfört andra skäl för skilsmässan än 
vad hon gör. Alltså måste han ljuga och alltså är 
han inte trovärdig längre. Nu framstår han i Törn-
qvists ögon närmast som en hustyrann, fullt i pa-
ritet med Edgar i Dödsdansen, som menar att han 
ensam har rätt och alla andra i hans omgivning har 
fel. Men, invänder avhandlingsförfattaren, det är 
just poängen; han har rätt även när han har fel, och 
det är ingenting vi skall moralisera över, eller göra 
till en trovärdighetsfråga. Herrn är inte att betrakta 
som en opålitlig berättare, utan precis så pass mot-
sägelsefull som sin författare. Att han har rätt fastän 
han har fel är något vi måste acceptera hos Strind-
berg. Det är rentav ett av de motsägelsefulla dragen 
som gör honom till en intressant författare. Frå-
gan om opålitlighet är alltså ingen etisk fråga om 
lögn eller sanning utan en estetisk fråga om form 
och stil. Det är inte fråga om vändpunkter, där il-
lusion blir insikt, eller demaskeringar, där Herrn i 
fråga avslöjas, utan om ett ställningskrig, där ing-
enting egentligen utvecklas, och så länge som den 
centralt förskansade Herrn belägras av den fient-
liga periferin finns det bara utrymme för min ver-
sion ( Jag) och er version (Andra). När Brodern sä-
ger: ”Säg icke mer nu bror – Du ser bara från din 
synpunkt!”, kan han bara svara: ”Hur vill du att jag 
skall se mitt förhållande från fiendens synpunkt, 
jag kan väl ince lyfta hand mot mig själv?” Ännu 
mera strindbergsk blir Herrn i scenen med Gerda: 
”Så fort jag fick en fiende, så blev han din vän! Vil-
ket gav mig anledning säga: Du skall icke hata dina 
ovänner, sant, men du skall icke älska mina ovän-
ner!” Det är denna typiskt strindbergska dialog 
som mer är att betrakta som en estetisk än som en 
etisk angelägenhet. Jag uppehåller mig vid denna 
fråga, eftersom den säger något väsentligt om Erik 
van Ooijens Strindbergsavhandling. Eftersom den 
fokuserar de strindbergska språkformerna i deras 
egen rätt, och inte anlägger ett normerande per-
spektiv på dessa, så tar den på sätt och vis Strind-
bergs parti mot hans kritiker.

I kapitel 3; ”Among the Ruins of a Story: The 
multitude of Forms in The Burned Lot”, som av-
handlar det andra kammarspelet, tar van Ooijen 
sin utgångspunkt i Brända tomtens receptionshis-
toria genom att börja i den förödande kritik som 
mötte pjäsen vid dess uruppförande på Intima tea-
tern: ”där finns ingen idé, icke en ledande tanke, 

icke ens ruinerna af en handling.” Ruinen får bli 
metafor och tankebild för detta strukturella och 
tematiska motstycke till Oväder. Lika mycket som 
Oväder monolitiskt graviterar mot ett centrum, 
lika mycket förlorar sig Brända tomtens stora per-
songalleri i mystiska förbindelser och skumraskaf-
färer som liknas vid underjordiska rotsystem; rhi-
zom. Inslaget med den återvändande främlingen 
och sanningssägaren, vars mystiska öde styrs av gu-
domliga makter går inte ihop med den mer sakliga 
mystik som detektivhistorien försöker skingra. Pjä-
sen går inte ihop, och det skall den heller inte göra. 
van Ooijen vänder sig mot Egil Törnqvists analys av 
de intertextuella och bibliska referenserna i Brända 
tomten, eftersom en sådan tolkning skänker pjäsen 
en meningsbyggnad som inte står att finna i det fak-
tiska virrvarr vi har att göra med. överhuvudtaget 
slår van Ooijen vakt om det unika och specifika 
hos pjäsen och vänder sig mot tolkningar som för-
söker lyfta fram en sak på bekostnad av en annan, 
eller mer kategoriska läsningar som ser en mer ge-
nerell symbolik i det skrivna. Den mest kända och 
kommenterade passagen i pjäsen, som rör livsväven 
och världsväverskans färdigställande av den levda 
existensen, sammanfaller inte med insikten om li-
vets uppenbarade mening, utan tvärtom bekräftar 
den bara det ogenomskådliga och kaotiska med li-
vet: ”Insikt avslöjar inte livsmysteriet utan bekräf-
tar bara det mysteriösa.” Jag kan nämna att avhand-
lingsförfattaren till detta haft stor hjälp av en studie 
av Vivi Blom-Edström, eftersom detta är ett av de 
få exempel där en annan Strindbergsforskare finner 
nåd inför hans kritiska ögon.

Samma kritiska ögon nagelfar pjäsen utifrån de 
olika genrer den parodiskt arbetar med; parodise-
rande inslag av detektivhistoria, tragedi, komedi 
och fars, som utgör pjäsens kompositmaterial av 
former, strukturer och stilar.

I kapitel 4, ”Ghosts in the Machine: The Ghost 
Sonata as Simulation of Forms”, som behandlar 
Spöksonaten inleder avhandlingsförfattaren med 
en lång, slingrande exkurs, där olika teoretiska be-
grepp presenteras och prövas mot detta det strind-
bergska kammarspelet par preference. Resan tar 
sin utgångspunkt i de parodiserande inslagen där 
framför allt Hans-Göran Ekman pekat på hur pjä-
sen parodierar, underminerar och saboterar prak-
tiskt taget alla teatrala konventioner. Men det är 
långt ifrån fråga om parodi i komisk bemärkelse, 
och inte ens Genettes bestämning av den seriösa 
parodin, visar sig svara mot det egenartade form-
språk som är Spöksonatens. Medan parodin skall 
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vara lika avsikt lig som igenkännbar, tycks det här 
snarare vara fråga om en kamouflerad förvansk-
ning. Van Ooijen tar därför hjälp av en term som 
annars förekommer i den arkeologiska vokabulä-
ren: skeuomorph, som används om ”formella drag 
som inte längre är funktionella i sig utan pekar till-
baka på former som tidigare var funktionella”. Läm-
nar vi parodin för skeuomorph så närmar vi oss be-
tydelsen av gamla tekniker som jagar nya former, 
och då närmar vi oss också det freudianska unheim-
lich; det skrämmande och kusliga som uppstår, när 
något välbekant plötsligt visar sig vara främmande. 
Slutligen stannar van Ooijen för ett begrepp, där 
betydelserna hos de andra begreppen ackumule-
ras, nämligen simulering av former.

Denna långa och slingrande färdsträcka från pa-
rodi, över skeuomorph och unheimlich, till simu-
lering skulle väl framstå som onödig om det inte 
vore för att den vill göra teoretisk rättvisa åt den 
fortlöpande demonisering, som enligt Hans-Gö-
ran Ekman, äger rum i Spöksonaten. Och nog finns 
det något demoniskt besvärjande i definitionen av 
denna simulering som i mitt försök till översätt-
ning lyder: ”den spöklika återkomsten av former 
som kamouflerar sin perverterade funktion genom 
att framstå som välbekant främmande eller främ-
mande välbekant”. Och resultatet av denna simu-
lering skulle vara ”en pjäs som använder sig av igen-
kännliga kompositionsmönster, som samtidigt för-
vrängs av skrivandets associativa flöde”.

På så vis simuleras kontinuiteten av tid och rum, 
liksom även de strukturer som har att göra med pjä-
sens protagonist; det vill säga de konventioner som 
är fundamentala för dramaformen. Till exempel 
har upplevelsen av rummet mindre att göra med 
byggnadens faktiska utformning än på hur scenerna 
presenteras i följd. Därför blir det inte att se som 
ett konventionellt rum utan som en temporal följd 
av scenerier. Samtidigt som pjäsen följer de kon-
ventionella mönster som används för att skapa en 
sammanhängande följdverkan tycks den inte göra 
detta. Pjäsen simulerar alltså en kontinuitet som 
sätts i spel samtidigt som den sätts i verket; därav 
den fortgående demoniseringen.

Medan protagonistmönstret är mer stabilt i de 
tidigare kammarspelen är det i Spöksonaten ambi-
valent och rörligt. Det råder delade meningar om 
det är Studenten eller Gubben som är att betrakta 
som protagonisten, och enligt Peter Szondi innebär 
Gubbens död något av ett sammanbrott för pjäsen, 
eftersom den styrande funktionen går förlorad. Ge-
nom att se Kokerskan som en ersättare för Gubben 

erbjuder Törnqvist ett tematiskt svar på vad Szondi 
betraktar som ett formellt problem, men väsentli-
gare än att se Studenten, Gubben eller Kokerskan 
som styrande är att betrakta dem som associativa 
inslag i en spiralrörelse av demonisering.

Värst åtgångna blir dock de dramatiska for-
merna i Strindbergs användning av dramats expo-
sition. För att utreda expositionsbegreppet uppbå-
dar avhandlingsförfattaren inte mindre än tio fors-
kare och stannar slutligen för Gunnar Brandells syn 
på Strindbergs användning av expositionen som 
mer ägnad att mystifiera än informera. Den simu-
lerar endast karaktären av konventionell exposition 
och svarar egentligen mot den demonisering som 
finns implicit i hela stycket. Slutet på Spöksonaten 
blir heller inte något riktigt slut. Eftersom pjäsen 
inte uppvisar någon enhetlig narrativ struktur kan 
den heller inte uppvisa ett narrativt slut. Precis som 
att Kokerskan växte fram i en serie av allt intensi-
vare associationer blir övergången i Böcklins Toten-
Insel resultatet av samma associationsflöde, där den 
ena scenen eller bilden ger den andra.

I en liknande serie mutationer och transforma-
tioner, där nedlagda pjäsprojekt som ”Den blö-
dande handen” och ”Toten-Insel (Hades)” bildar 
övergången till Pelikanen får vi följa Strindbergs 
sätt att arbeta, och likheterna till trots mellan det 
tredje och fjärde kammarspelet, blir det den avgö-
rande skillnaden mellan de iögonenfallande under-
ligheterna hos Spöksonaten och den lediga, till synes 
oproblematiska konventionalismen hos Pelikanen 
som bildar utgångspunkt för kapitel 5: The Flight 
of The Pelican; Smooth Temporality in Chamber 
Play Op. 4”

Inledningsvis diskuteras tre aspekter på tempo-
ralitet. Den första gäller den mimetiska aspekten, 
där bl.a. Szondis bestämning av det ”absoluta” dra-
mat, ”som genererar sin egen tid” bildar utgångs-
punkt, och den andra rör den retrospektiva kom-
positionsstrukturen, sådan denna konstitueras av 
olika funktioner och motiv, medan den tredje be-
stäms av kraften i själva skrivandet, sådan denna kan 
styra arbetet i en oförutsedd riktning.

Medan den plötsliga informationen om Gub-
bens begravning i Spöksonaten sticker ut som en 
tydlig temporal störning, undgår det motsvarande 
tidshoppet vad gäller måltiderna i Pelikanen läsa-
rens uppmärksamhet. Men inte på grund av den 
metafysiska och metaforiska betydelse som Törn-
qvist förespråkar, utan helt enkelt därför att det 
snabbt flytande tempot homogeniserar den dra-
matiska effekten. Detsamma gäller sådana drama-
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turgiska märkligheter som Mågens plötsliga för-
svinnande och att den döde fadern hinner byta 
profession från affärsman till lärare under pjäsens 
gång. Det är själva skrivakten, och hastigheten med 
vilken den effektueras, som producerar sin egen 
strindbergska poetik. Att läsa in andra betydelser 
i detta, betraktas som en hermeneutisk överlopps-
gärning. Avhandlingsförfattaren hissar varnings-
flagg för det han kallar ”mindstaging”; oskicket att 
konstruera mentala representationer av vad som 
händer i pjäsen. I stället för att tolka in betydelser 
bör man i Pelikanen se till hur den sammanhäng-
ande linjen i det snabba skrivandet bestämmer stil 
och struktur.

Till skillnad från många Strindbergsforskare 
väljer van Ooijen att inkorporera Svarta handsken 
bland kammarspelen, och det avslutande kapitlet i 
avhandlingen heter därför: ”A Weed amongst the 
Wheat: The Black Glove, the Chamber Plays, and 
the Strindbergian Oeuvre”. Den motsägelsefulla 
ställning som Svarta handsken intar i förhållande 
till de tidigare kammarspelen visar sig i de skilda 
reaktionerna på denna så kallade ”lyriska fantasi”. 
Alltifrån Hans-Göran Ekmans obetingade krav på 
att den inte bör räknas till kammarspelen till att 
den tvärtom fullföljer och binder ihop dessa till 
en cykel. De lika stora skillnaderna som likheterna 
mellan Svarta handsken och de tidigare kammar-
spelen gör att det kan finnas fog för båda dessa upp-
fattningar, och Boel Westin som inte behandlar 
Svarta handsken i relation till kammarspelen utan 
till Strindbergs andra sagospel kan till och med sä-
gas lösa den gordiska knuten genom att utifrån sa-
goformens något misskända perspektiv påvisa kon-
tinuiteten och konstansen i författarskapet. Nyck-
eln och lösningen på problemet finner dock av-
handlingsförfattaren i versraden ”Ett litet ogräs 
skall du ha i vetet”, som är Tomtens adress till den 
högmodiga Frun, som skall få känna på inför julen. 
Det blir också Erik van Ooijens adress till Strind-
bergsforskningen: Det behövs lite ogräs i vetet, och 
det har jag Strindbergs egna ord på. Det finns en 
nyckelmening i avhandlingen som jag måste citera 
på engelska för att dubbelmeningen inte skall gå 
förlorad: ”When The Black Glove is included in the 
Chamber Plays it may seem to break the mold of 
the genre; yet, it also demonstrates the principles 
of that other kind of mold, the mold of writing and 
its principle of contingent transformation” (s. 198).

Avslutningsvis behandlar avhandlingsförfatta-
ren några botaniska artiklar av Strindberg i syfte 
att belysa och diskutera estetiska principer som rör 

hela författarskapet. Han menar att Strindbergs 
sätt att skriva var analogt med hans sätt att för-
stå naturen. Och eftersom naturens alla livsformer 
visserligen låter sig beskrivas men trotsar förkla-
ring, bör inte heller vi söka någon dold mening 
bakom orden eller under texten hos Strindberg. 
Avhandlingsförfattaren återvänder till livsväven i 
Brända tomten: ”Det är livet! Världsväverskan har 
vävt det!” betyder att vi inte skall gå bortom vä-
ven utan stanna inför den: ”Mönstret, krumelu-
ren, hieroglyfen är svaret snarare än frågan; chiff-
ret skall inte lösas eftersom det redan är lösningen 
och bekräftelsen på livets absoluta olösbarhet och 
irreducerbarhet. Och till livets ofrånkomliga irre-
ducerbarhet hör möglet och ogräset som vi aldrig 
blir av med. I slutändan är det ogräset som vinner, 
och med detta sätter Erik van Ooijen punkt för 
sin avhandling.

Ett talande exempel på avhandlingsförfattarens 
sätt att förhålla sig till kammarspelens egenart, fin-
ner vi i den inledande scenen mellan Gubben och 
Studenten i Spöksonaten där den förre kommen-
terar den senares röst och uttal av ordet ”fönster” 
som ”funster”. Denna egendomlighet, som inte blir 
mindre egendomlig av att vi inte hört Studenten 
säga ”funster”, har uttolkare försökt motivera på 
olika sätt. Varför motivera överhuvudtaget, menar 
van Ooijen, annat än med avseende på komposi-
tionen och utvecklingen av pjäsens handling? Att 
läsa in någon symbolisk betydelse hos ordet föns-
ter blir att övertolka. Men frågar jag, varför måste 
det ena utesluta det andra? Den frågan förtjänar 
att upprepas på var och varannan sida i avhand-
lingen. När det gäller frågan om fönster i Spöksona-
ten, har ju Egil Törnqvist och Hans-Göran Ekman 
oberoende av varandra kommit fram till att dessa 
spelar en viktig roll för dramat, och van Ooijen vi-
sar själv i sin kritik av Freddie Rokems ”kameraåk-
ningar”, att dessa stannar vid fönstren. Borde man 
inte dra de konsekvenserna av detta; att fönstren 
står för förmedling och kommunikation? Det är 
ju så uppenbart att fönstren är förutsättningen för 
vad Gubben berättar för Studenten om husets invå-
nare. Men avhandlingsförfattaren utesluter konse-
kvent det ena för det andra, vilket gör att han klar-
görande driver sin tes, men knappast framstår som 
nyansernas mästare

I ett Lammcitat nämns visserligen Maurice Mae-
terlinck, men i personindex lyser Maeterlinck med 
sin frånvaro, vilket är märkligt i en avhandling om 
Strindbergs kammarspel. Visserligen, och det på-
pekar ju Ekman, skall man inte överdriva Maeter-
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lincks betydelse, men att helt negligera honom ut-
trycker också en genomgående skepsis mot inter-
texter. van Ooijen undersöker ju the mold of writ-
ing, de former som skrivandet tar sig, och blir inte 
intertexter just sådana former som författaren ar-
betar med? Van Ooijen skriver om ”muterade for-
mer” och Ekman skriver om hur Strindberg mar-
kerar sin distans till Maeterlinck. Utesluter det ena 
det andra? Fungerar inte Maeterlincks ”drame sta-
tique” som en modell, om än muterad, för Strind-
berg när han skriver Oväder? Avhandlingsförfatta-
rens egen syn på Oväder som en väl statiskt drama 
går mycket väl att leda tillbaka till Maeterlincks 
dramatik.

Vad gäller Brända tomten kan man fråga sig om 
det verkligen är någon större skillnad mellan Törn-
qvists och van Ooijens syn på pjässtrukturen. Både 
forskarna, liksom för övrigt Strindberg själv, menar 
ju att temat har sin motsvarighet i formen, Törn-
qvist menar att ”the imagery, in other words, has its 
counterpart in the play structure”, medan avhand-
lingsförfattaren uttrycker samma sak med andra 
ord: ”The messiness of human life corresponds 
with the structural messiness of the play” (s. 91). 
Den explicita misstron mot varje form av herme-
neutisk tolkning motsägs av att van Ooijen omed-
vetet tolkar sina texter. Exempelvis använder han 
sig av vad som inom hermeneutiken kallas rotmeta-
for, när han tolkar pjäsen som uttryck för en ”ruin” 
(s.71). Det faktum att vi alltid tolkar, men att her-
meneutiken vill göra oss medvetna om detta, och 
därför kvalificera vår tolkning, tycks inte störa av-
handlingsförfattaren det minsta. Och det är ju även 
så att Strindberg själv tolkar. Jag tycker att Ekman 
övertygande visar hur Strindberg tolkar betydelsen 
av ”täcka över” och ”förfalska” hos färger och färg-
ning. Ja, att ha gör detta åt oss. Är det inte så att 
den rikedom på betydelser som Strindbergsforsk-
ningen finner i Strindbergs texter till stor del beror 
på att författaren Strindberg själv läser in betydelser 
i det han skriver? Exemplet med öppningsscenen 
i Brända tomten, där ”MÅLAREN står och stryker 
fönsterfordren på Värdshuset” och ”MURARN står 
och gräver i ruinerna” visar uppenbart att Målaren 
tjuvlyssnar, men det utesluter ju inte att han sam-
tidigt sysslar med mörkläggning.

van Ooijen har många poänger i sina försök att 
karaktärisera Spöksonatens egenartade formspråk, 
men blir samtidigt alldeles för allmän i sina karak-
täristiker. Som i användningen av termen ”skeuo-
morph” (s. 126), där det är ju egentligen är fråga om 
något i allra grad fysiskt konkret; som att billigare 

keramikföremål förses med en metallisk yta för att 
ge ett äldre mer gediget intryck. Vad egentligen är 
det i Spöksonaten som konkret svarar mot termen 
skeuomorph? Ett konkret exempel på skeumorph 
som jag kan komma på hos Strindberg skulle kunna 
vara användningen av ett verb i dikten ”Gatubil-
der II” ur Ordalek och småkonst: ”Mörk är backen, 
mörkt är huset – / Mörkast dock dess källarvåning 
– / Underjordisk, inga gluggar – / Källarhalsen är 
båd dörr och fönster – / Och därnere längst i mörk-
ret, / Syns en dynamo som surrar / Så det gnistrar 
omkring hjulen; / Svart och hemsk i det fördolda 
/ Mal han ljus åt hela trakten” (SV, s.90). Verbet 
”mal” skulle man kunna se som en form av skeuo-
morph, eftersom verbet egentligen inte är funktio-
nellt för vad som här gäller, nämligen alstrande av 
elektricitet, utan pekar tillbaka på den äldre funk-
tionen hos kvarnar som mal säd. Så pass konkret 
borde användningen av skeumorphbegreppet vara 
för att det skall bli meningsfullt.

I ett långt parti brottas van Ooijen med expo-
sitionsbegreppet i Spöksonaten, och det är förvå-
nande att den gode Egil Törnqvist, som annars får 
klä skott för så mycket, här lyser med sin frånvaro 
på listan av forskare som anlitas i frågan. Han räk-
nar ju annars upp en hel serie typiska expositioner 
i Spöksonaten; inledningen av första akten mel-
lan Gubben och Studenten, liksom inledningen 
av andra akten mellan tjänarna Bengtsson och Jo-
hansson, där den senare fungerar som stand-in för 
Studenten, samt själva spöksupén som parodierar 
en annan typisk exposition, där gamla vänner möts 
och uppdaterar varandra. I tredje akten möter vi 
en annan typ av exposition i kärleksparet som nyss 
mötts, osv. Man kan fråga sig om inte hela pjäsen 
fram till Böcklins Toten-Insel är att betrakta som 
en enda lång serie expositioner inför döden? Här 
hade det varit tillfälle att inte bara avvisa Törn-
qvists rön utan att tänka vidare och fullfölja hans 
tankegångar.

Den implicite författaren nämns och apostro-
feras endast med avseende på Oväder (s. 51, 54), 
vilket är synd, eftersom en närmare undersökning 
av hans normerande position och förhållande till 
protagonisten i alla fem kammarspelen skulle ha 
kunnat säga mycket om utveckling och skillnader 
dem emellan. Gemensamt för de fyra första kam-
marspelen är ju att den implicite författaren, så att 
säga, befinner sig på andra sidan graven och däri-
från bejakar sina protagonisters negativa inställ-
ning till livet. Är det inte den stora skillnaden mel-
lan de fyra första kammarspelen och den livsbeja-
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kande Svarta handsken, där Tomten och Konser-
vatorn är livets protagonister?

Och till frågan huruvida konstnären arbetar som 
naturen och inte från naturen: Att Strindberg ville 
ha det så, betyder väl inte att det måste vara så? 
När van Ooijen återvänder till stället med livsvä-
ven i Brända Tomten, tar han åter upp skillnaderna 
mellan sitt och Törnqvists sätt att se på saken. Han 
skriver att ”the pattern, the curlicue, the hieroglyph 
is the answer rather than the question” och likstäl-
ler alltså ”mönster”, ”krumelurer” och ”hieroglyf ”. 
Men hos Strindberg står faktiskt att ”alla kromelu-
rerna bilda ett mönster, ett namnchiffer, ett orna-
ment, en hieroglyf, som man nu först kan tyda”, vil-
ket är något annat. Det är krumelurerna som bildar 
mönster att tyda, vilket leder tankarna till skriftens 
krumelurer, och när van Ooijen menar att mönst-
ret, krumeluren och hieroglyphen snarare är svaret 
än frågan, så bortser han från de frågor som mönst-
ret är svaret på, Törnqvist har ju i artikeln ”Ques-
tions withour Answers?” (Strindberg and Fiction, 
2001) mycket insiktsfullt reflekterat över detta; hur 
man måste skilja mellan hur frågor mottas av rollfi-
gurerna på scenen och av publiken i salongen, hur 
frågor kan tyckas vara gåtfulla för vissa men klargö-
rande för andra. Frågor som kan tyckas besvarade 
i viss mening för vissa kan mycket väl framstå som 
obesvarade eller besvarade på ett helt annat sätt för 
andra. Framför allt påpekar han att frågor som re-
gissörer och skådespelare sysselsätter sig med igno-
reras av forskare. Här tycker jag att avhandlingsför-
fattaren bär syn för sägen åt denna ignorans. Men 
det är å andra sidan också en ignorans som följer av 
de begränsningar han själv har satt för sitt arbete. 
Oviljan att se kammarspelen som ägnade att upp-
föras. Ja, inte ens som ägnade att uppföras på vår 
egen inre teater, eftersom det hissas varningsflagg 
för sådant som ”mindstaging”. Genomgående re-
fereras till mottagaren av kammarspelen som ”lä-
saren” som om Strindberg inte skrivit dessa texter 
för sceniskt uppförande.

Strindbergs kammarspel inbjuder till tolkningar 
som inte bara gränsar till metafysik utan även över-
skrider de gränser som språket sätter för våra möjlig-
heter att tolka den mänskliga existensen. Men just 
genom att begränsa studiet till språkets funktioner 
och manifestationer per se ger Erik van Ooijens ett 
nytt och vitalt bidrag till Strindbergsforskningen. 
Som en veritabel postmodernistisk filolog friläg-
ger han konturerna till vad man kan kalla Strind-
bergs egen poetik; en poetik som blir till i stunden, 
där själva rörelsen i skrivandet förvandlar konven-

tioner och kompositioner från att vara något som 
helt enkelt får duga, till att bli något intressant och 
överraskande; the mold of writing. Likt det forngre-
kiska ordet pharmakon erbjuder det engelska or-
det mold ett mångtydigt spel av beteckningar från 
form till mögel, som skulle gå förlorad i en svensk 
språkdräkt. Det paradoxala inträffar alltså att för-
fattaren genom att skriva sin avhandling på engel-
ska kan göra större rättvisa åt den strindbergska po-
etiken än han skulle göra på svenska. Den språkliga 
distanseringen gör paradoxalt nog att han kommer 
närmare sitt undersökningsobjekt.

Men för att avhandlingsförfattaren nu har upp-
täckt en egen poetik hos Strindberg, så utesluter 
det inte en hermeneutik, eller för den delen även 
en semiotik. Det hade varit mer på sin plats att av-
handlingsförfattaren satt parentes om de betydelse-
nivåer han nu mer eller mindre dömer ut. Då hade 
han lämnat öppet för andra betraktelsesätt som 
opererar på andra betydelsenivåer i tolkningspro-
cessen; poetiken på textens nivå, semiotiken på den 
sceniska nivån och hermeneutiken på situationens 
nivå. Och eftersom poetiken har med det litterära 
skapandet att göra, kan den också sägas skapa de 
andra nivåerna. Så även om Erik van Ooijen stänger 
så många av dessa dörrar, så är jag ändå säker på att 
hans mycket intressanta avhandling kommer att 
öppna för vidare tolkningar.

Ola Holmgren
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År 2003 publicerade den amerikanske poeten, 
konstnären och avantgardearkivarien (på ubu.
com) Kenneth Goldsmith en bok med den åter-
hållsamt sakliga titeln Day. Det var också en kon-
genial titel, i så måtto att det som radades upp på si-
dorna i denna 836-sidiga volym representerade just 
en enda dag – en dag i det globala informationsflö-
dets liv såsom detta kan se ut under det nya millen-
niet. Goldsmiths bok består helt enkelt av det ver-
bala materialet ur ett nummer av New York Times, 
vilket har transporterats (scannats och transkribe-
rats) från tidningssidan in i den institution och det 
distributionssystem som är bokens och litteratu-
rens. Lika mycket som den färdiga artefakten be-
fann sig förstås själva handlingen och de konceptu-




