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1: INLEDNING:  

1.1 INTRODUKTION, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING: 

Något märkligt sker på ett universitetsområde i Austin, Texas. En svensk gästprofessor med ett 

nyvunnet intresse för tennis nystar in sig i en märklig studentrevolt och slår omedvetet ut det 

amerikanska missilförsvarssystemet samtidigt som han tycks komma en konspiration som kan 

underminera år av Strindbergforskning på spåren. Tiden och rum tycks fluktuera och mot 

dramats upplösning är gränsen mellan det sena artonhundratalet och romanens samtids Texas 

tunn som väggarna på Hotell Orfila i Paris där den en annan förvirrad svensk ligger och hör 

märkliga maskiner surra. Och genom allt det strömmar ständigt litteraturen, filosofin och 

vetenskapen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka intertexterna i Tennisspelarna. Ett flertal av de verk 

som dyker upp i romanen ingår i större kulturella sammanhang och anknyter också till varandra 

på ibland uppenbara vis. Det är inte heller bara författaren och filosofen Gustafsson som läst och 

tagit lärdom utav intertexterna, utan även karaktärerna. Strindbergs Inferno inspirerar inte bara 

texten, utan romanen existerar som roman i själva verket och kan antas ha samma innehåll som 

ett exemplar du eller jag skulle kunna plocka fram ur en verklig bibliotekshylla. Samma sak 

gäller för ett flertal böcker och i denna uppsats ämnar jag plocka ut de mest framstående. 

Böckerna är inte heller bara ordkonstverk utan har en explicit påverkan på berättelsen. Genom en 

analys av berättelsen utifrån några av de litterära, filosofiska och vetenskapliga koncept som 

introduceras av intertexterna kommer förhoppningsvis intressanta meningslager i romanen 

uppenbaras. Undersökningen kommer alltså att utgå från följande frågeställning: Vilka är 

romanens mest framträdande intertexter, vilka idéer introduceras däri och hur relaterar dessa till 

varandra och berättelsen?  

1. 2 DISPOSITION, TEORI OCH METOD: 

Undersökningen kommer att inledas med en närläsning och lättare tolkning av romanen för att 

där finna de redan omnämnda intertexterna och redogöra för berättelsens viktigaste ledmotiv. 

Undersökningen kommer inte att uppehålla sig vid biografiska detaljer men vissa 

kontextualiseringar kommer att göras i hopp om att ställa romanen i relation till sin samtid. I 

denna inledande analys kommer Tennisspelarna i mångt och mycket få stå på egna ben och 
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referenser till annan forskning kommer att undvikas. Senare i den andra delen kommer tre 

viktiga intertexter, Strindbergs Inferno, Norbert Wieners Cybernetics och Wagners Das 

Rheingold, eller snarare den ringcykel operan ingår i, vilkas samband till texten är så explicit det 

bara kan bli, separeras från texten och avhandlas utifrån sig själva och sin relation till texten på 

idéhistoriskt vis. Denna sektion involverar en hel del källor från en rad olika vetenskapliga 

ämnen. I den tredje och avslutande delen återvänder jag till min tolkning av romanen för att 

applicera stoffet som utgrävts ur intertexterna  på berättelsen och förhoppningsvis åstadkomma 

en intressant tolkning. Jag kommer att använda mig av en metod som presenterats av den 

amerikanske litteraturvetaren Charles Bazerman för att identifiera och undersöka intertexterna i 

verket. Det inneboende problemet i intertextuell forskning som Eva Hattner Aurelius tar upp i sin 

text Litteratur och idéer, där forskaren ställs inför utmaningen att faktiskt visa en koppling 

mellan idén och författaren, kan inte riktigt sägas existera i ett verk som så påtagligt spelar med 

öppna intertextuella kort.
1
 Av denna anledning har jag inte förlitat mig på strukturalister såsom 

Julia Kristeva, eftersom dessa kritikers gärning låg just i att ställa sig mot en kausalt inriktad 

litteratuforskning. Fransmannen Gérard Genette diskuterar i ett flertal texter behovet av en 

finfördelning mellan olika typer av intertexter och introducerar begreppet ”transtextualitet” som 

en heltäckande beskrivning av alla möjliga typer av referenser och influenser ett verk kan ha på 

ett annat. Hans nya definition av intertextualitet, nu ingående under just nämnda paraplyterm, 

blir således en text som explicit existerar i romanen, genom citering, allusion eller rent av 

plagiat.
2
 Således är det Genettes uppfattning av intertextualitet som här kommer användas. 

Bazerman visar de olika lager av intertext som förekommer i alla typer av verk och ställer sedan 

upp regler för analys. Således kommer jag med ett något hemgjort analytiskt verktyg efter 

Bazermans modell inleda min undersökning med att etablera det verk jag utgår ifrån, i detta fall 

Gustafssons Tennisspelarna. Denna korta roman blir alltså min corpus, en förenad samling av 

semiotiska kodbitar. Det känns nämligen relevant att isolera de texter som faktiskt fungerar som 

entiteter i romanen från de som endast antyds genom referenser eller ren semiologi. 

Förhoppningsvis blir det ett intressant experiment att analysera en text utifrån dess egna, i 

                                                             
1
 Hættner Aurelius, Eva, Litteratur och Idéer (ingår i Litteraturvetenskap – en inledning, 2002, Studentlitteratur, 

Lund. s. 33 

2Genette, Gérard, The Architext, an Introduction, 1992, University of California Press Berkeley and Los Angeles, 
California, s. 83 
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Genettes mening, intertextuella beståndsdelar. Eftersom jag hävdar att Gustafsson aktivt arbetar 

för att med intertexternas hjälp syna sin samtid kommer jag i min analys, som Bazerman 

rekommenderar, fokusera på de tekniker Gustafsson använder för att föra in andras röster i det 

egna verket och hur dessa röster relaterar till varandra utifrån den begreppsvärld han etablerat.
3
 

1. 3 TIDIGARE FORSKNING: 

Lars Gustafsson är själv aktiv inom den litteraturvetenskapliga sfären och det har under hans 

mångåriga författarskap utkommit en hel del forskning gällande hans alster. Om Tennisspelarna 

finns det dock inte alltför mycket att gå på.  Min undersökning handlar ju dock i stor utsträckning 

om just romanens anknytning till andra texter så detta har inte varit ett alltför stort problem. Ett 

viktigt verk för min forskning har varit den amerikanske professorn Arnold Weinsteins Northern 

Arts – The Breakthrough of Scandinavian Litterature, som från ett utifrånperspektiv analyserar 

skandinavisk konst och litteratur med nedslag i olika verk. I avsnittet The Power and the Self 

undersöker han förhållandet mellan Inferno och Tennisspelarna och finner där en gemensam 

tanke gällande kraften hos den mänskliga självbilden. Han påvisar hur närbesläktade de två 

verken är och bygger ett argument för att Gustafsson genom sin sarkastiska syntes av litterära 

eror genomför samma upplösande av tid och rum som Strindberg gör när han under sin kris 

öppnar upp sin kropp och sitt sinne som mottagare för all världens ondska.  Weinstein drar ett 

antal slutsatser gällande Tennisspelarna som jag inte håller med om, men hans uppfattning om 

Strindbergs vansinniga upplevelser i Inferno som ett uttryck för upplösande av barriärer mellan 

individen och omvärlden, människan och guden, har till stor del inspirerat min uppfattning och 

analys av det verket. Inferno har närlästs och analyseras med hjälp av sekundärtexter. Gunnar 

Brandells numera klassiska Strindbergs Infernokris har använts för kontextuell förståelse av 

romanen medan Ulf Olssons Levande Död presenterar verket ur en rad ideologiska perspektiv 

och avhandlar den speciella Strindbergska versionen av modernismen. När det gäller 

cybernetiken har jag gått direkt till källan och hänvisar i undersökning till grundaren Norbert 

Wieners verk Cybernetics, vilket presenterar denna tvärvetenskapliga rörelse som den såg ut i sin 

linda och redogör för dess idéer. Även G.T Guilbauds bok med samma namn har använts. De 

                                                             
3Bazerman, Charles, Intertextuality: How Texts Rely on Other Texts, 2004, Lawrence Erlbaum Associates, New 

Jersey,  s. 8  
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delar av texten som behandlar Wagner grundar sig i huvudsak på en grundläggande 

musikvetenskaplig uppfattning om kompositören som jag hämtat från översiktsverket A History 

of Western Music.  

2: ANALYS  

2. 1 – GENOMGÅNG AV HANDLING OCH IDÉSTOFF I TENNISSPELARNA 

”Det var en lycklig tid”, skriver den ännu okände berättaren, ”så här långt efteråt ser jag 

alldeles tydligt att den var lycklig”.
4
 Författaren etablerar här att berättelsen dels tar plats i det 

förgångna men också består av sekvenser redan bearbetade av ett subjektivt minne. Detta 

återblickande och separerandet av den upplevda omvärlden från någonting i det förgångna ska 

bli ett centralt tema och utvecklas senare i berättelsen. Karaktären visslar ett Wagnerstycke och 

funderar över hur ynkligt hans mentala orkester måste te sig för en förbipasserande. Arnold 

Weinstein ser detta som ett etablerande av denna karaktär som europeisk och därför skild från sin 

omgivning. Amerikanerna kan helt enkelt inte höra det som Gustafsson hör i sitt huvud när han 

visslar, inte för att han visslar lågt utan för att de inte har samma kulturella bakgrund.
5
 

 Väl anlända till den tennisplan där vår huvudfigur övar några servar innan morgonens 

första föreläsning får vi ta del av en omgivning som är mycket mer amerikansk än den europeiskt 

fixerade inledningen. Även Lars kommenterar detta då han anmärker det lustiga i att låta 

tänkarna vila vid en Wagnersk ”fornnordisk hjälte, på väg nedför en dimhöljd, dunkel flod mot 

sällsamma äventyr[…]”
6
 under en sådan färd. Efter att ha spelat några rundor och betraktat de 

unga, vackra, amerikanska tennisspelarna som ställs i klar diskrepans till den förnumstige 

svenske universitetsprofessorn med några solstänkta beskrivningar beger denne sig återigen 

bakåt, mot den sena romantikens Europa, när han kastar sig på cykeln på väg mot 

universitetsområdet och hör dettas klocktorn klinga fram ett litet parti ur Beethovens nionde 

symfoni. Den långa mening som då följer bör citeras i sin helhet. 

Solbränd och spänstig som en ung gud, med racketen i ena handen och en bunt böcker i 

den andra klättrade jag upp i katedern och tog ett trampolinsprång, en våldsam 

                                                             
4Gustafsson, Lars, Tennisspelarna, 2010, Modernista, Stockholm (utgiven 1977), s.19 
5 Weinstein, Arnold, Northern Arts: The Breakthrough of Scandinavian Litterature and Art from Ibsen to Bergman, 

2008, Princeton University Press, Princeton s. 143 

6 Gustafsson s. 20 
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saltomortal, ner i en annan världsdel, ett annat århundrade, en värld där Nietzsche 

fortfarande promenerar med Lou Salomé, där sommaren kommer över Starnbergersee, 
där Strindbergs gitarr klinkar genom röken på Zum Schwarzen Ferkel i ett Berlin så fyllt 

av genialitet och stenkolsrökar att himlen är mörk, mörk som mörkret i den polske 

exilförfattaren Przybyszewskis svarta ögon, en tid för irrläror, besvikelse, sällsamma 

elitteorier, en tid när de intellektuella tröttnar på att stånga sina pannor blodiga mot 
lögnens mur och istället börjar fråga sig om lögn och sanning kan inte ändå i grund och 

botten är ett och detsamma. En tid av stenkolsrök och absint, när Europa börjar ge upp 

hoppet och varje moralisk förpliktelse ifrågasätts av djärva andar i snusbruna vindsrum 
och på promenader längs idylliska kurortstäder vid Lago Maggiore. Den tid när våra egna 

katastrofer förbereds.
7
 

Det är inte bara i just denna stund han kastar sig tillbaka i allt detta, utan berättelsen igenom. 

Meningen är laddad med både explicita och implicita meningar och snart kommer vi få se 

huvudkaraktären, denna för sig själv uppenbart Nietzscheanska ”ung gud”
8
, vandra genom 

universiteten med sin alldeles egen Lou Salome, den märkliga Doobie Smith.  Detta skutt i tid 

och rum kommer att dominera Tennisspelarna och även min analys. Partiets svans är även den 

viktig då den faktiskt anknyter allt detta, som för alla utom möjligen Gustafsson tycks så långt 

borta, till romanens samtid.          

 Väl på föreläsningen kan inte vår berättare hålla sig ifrån att förklara hur oerhört populära 

dessa var. Det var, hävdar han, faktiskt den enda gången han upplevde en grundmurad 

popularitet, en uppenbart litet horn i sidan till sin svajande ställning i det svenska kulturlivet. 

Weinstein ser i detta självförhärligande en klar referens till den uppblåsta stil som Strindberg 

använde när han behandlade sitt eget liv och jag håller med om detta.
9
  

 Gustafsson har just slagit ihop Inferno, som han har läst på en enda eftermiddag och 

lyfter blicken mot en frisbee som surrar över gräsmattan mellan två studenter. Då vandrar 

plötsligt en cowboy med ett rejält svart hölster i byxbältet förbi. Givetvis, förklarar Gustafsson, 

innehåller hölstret en Texas Instruments SR 51, en för sin tid oerhört avancerad fickdator. 

Berättaren beskriver hur dessa naturvetenskapliga folkhjältar drar runt på campus och duellerar 

med vidklyftiga kalkyler.
10

 Den första kopplingen mellan den amerikanska versionen av det sena 

artonhundratal han genom boken som ligger stängd i knäet just lämnat och en ny tid där 

krigandet sker med siffror och mikrochips uppstår här.      

                                                             
7 Gustafsson s. 22 
8
 Ibid. 

9 Weinstein, s. 116 
10 Gustafsson s. 31 
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 Doobie Smith är oerhört amerikansk. Sprungen ur ”baptistseminariet i San Antonio”
11

 

och född i Dallas. Hon är dock samtidigt oerhört Europeisk. Hon beskrivs inte bara som 

porträttlik den redan för läsaren kända Salomé utan även som likvärdig när det gäller 

bekantskaper med det ”europeiska adertonhundratalets idéhistoria”
12

 och dess stora män. Doobie 

läser danska, norska och tyska flytande och tycks leva med uppfattningen att det Europa hon 

läser om i Brandes, Strindberg och sin älskade Nietzsche fortfarande existerar. Lars häpnar inför 

hennes till synes anakronistiska övertygelse om att ”sanning är det som gagnar livet och att 

moralen måste vi själva uppfinna om vi hamnar i något slags situation där det plötsligt slår oss 

att vi behöver en moral”.
13

 Hon blir ett slags port genom vilken Gustafssons tidsresa genom 

nämnda adertonhundratal tar sin början och samtidigt en symbol för den syntes av koncept den 

fiktiva versionen av University of Austin utgör för berättaren.      

 Varför sitter då Gustafsson en solig dag i Texas och läser Inferno? Anledningen heter 

Bill; en student som några dagar tidigare på berättarens skrivbord slängt fram en obskyr skrift 

framställd av en lika obskyr polsk kemist. Detta dokument, till synes en dagbok från denna 

skumma typs vistelse i Paris under artonhundranittiotalet visar sig innehålla stoff som kan sätta 

hela Strindbergvetandet på spel. Texten, som trots Gustafsons självbiografiska ton förstås är ren 

fiktion, ett påhittat intertextuellt verk, undergräver hela uppfattningen om Strindbergs krisår som 

ett nedfall i själssmärta och paranoia. Strindberg var förföljd av makter, men högst fysiska.  Den 

polske kemisten var en del av en anarkistisk organisation som hade fått korn på den svenske 

författarens alkemiska teorier. Tydligen ska de ha varit mycket mer vetenskapligt grundade än 

någon tidigare trott. Med uppsåt att spionera på Strindberg och stjäla hans anteckningar flyttar 

kemisten och hans team in på våningen över. Det antyds att de i själva verket är dessa som 

smyger efter Strindberg och kalla nätter spejar upp mot hans fönster. De fyller rummet med en 

paralyserande gas som är menad att göra Strindberg svag. Istället ger den honom de 

hallucinationer som hotar att driva honom till vansinne och sätter igång den omdiskuterade 

krisen.             

 Just som berättaren ska till att knalla in på den fruktade föreläsning där Bill väntar på svar 

flyttar han oss framåt i tiden. Vi har tidigare befunnit oss i de tidiga morgontimmarna före 

föreläsningen, följt med på cykelturen genom universitetsområdet men kastats bakåt i tiden. Nu 

                                                             
11

 Gustafsson, s.38 
12 Gustafsson, s. 38 
13 Gustafsson, s. 39 
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har två dagar passerat sen den ödestunga föreläsningen och Lars cyklar återigen på sin trogna 

tioväxlade på väg mot tennisbanorna. Väl anländ möter han några unga människor som glatt 

bjuder in honom att spela.
14

 De innehar alla tre biroller i berättelsen, men är oerhört viktiga för 

dess mening och idésubstans.          

 Abel, en solbränd man i blont hår och skinnhatt är en avslappnad tennisspelare i 

världsklass. Berättaren noterar hur han aldrig springer för att slå tillbaka en boll utan lugnt 

promenerar bort till just den punkt där bollen kommer att falla. Gustafsson kallar det ”en 

fenomenal antecipationsförmåga”
15

 och noterar hur moderna spelare istället lärt sig att spela i 

ständig rörelse.  Där Polly och Chris på många sätt är en del av den amerikanska kulturen får 

man känslan av att Abel representerar något äldre.
16

 Möjligen är det dessa tre som avses i 

romanens titel. Under den intensiva tennismatchen som nu inleds stannar Lars för några sekunder 

upp och ser bollen flyga mot honom: 

Tom, lyckligt tom, som en nolla, som ett tecken utan mening hängde bollen där, och 
någonting inom mig gratulerade mig till dess tomhet.

17
 

I detta zen-lika stadie stannar huvudkaraktären upp och reser i sitt minne till en tidigare 

konversation han hade med Doobie innan det var dags att sticka iväg till det seminarium där Bill 

väntade. Hon föreslår där att det verkar högst osannolikt att ingen noterat den polske kemistens 

vittnesmål tidigare, med tanke på den stora mängd forskning som gjorts på Strindbergs 

infernokris. Kanske har den upptäckts men ignorerats, till och med glömts eller gömts undan. 

Lars och Doobie kommer fram till att det i modern tid är omöjligt att motbevisa infernokrisen, 

även om motbeviset skulle upptäckas. ”Sanningen” är helt enkelt för etablerad. Doobie lugnar 

honom med sin ständiga devis; att ”sant är bara det som gagnar livet”
18

, och sedan bär det iväg 

till duellen med Bill.           

 Väl där upplever Lars en spänd stämning i den fullpackade föreläsningssalen. Han inleder 

en jämförelse mellan Röda Rummet och Inferno där han i det förstnämnda verket presenterar en 

                                                             
14 Gustafsson s.49 
15 Gustafsson s. 48 
16

 Namnet Abel har förstås ett antal intressanta kopplingar. Dels den bibliska, den gode sonen till Adam och Eva 
som blir dödad av sin avundsjuke bror, men också de den norske matematikern Niels Abel, vars icke-abelska 
grupper Gustafsson tar upp i ett senare parti. Namnet, i sin bibliska mening, dyker också upp i ett av Strindberg 
kasserat förspel till den franska utgåvan av Inferno. 
17 Gustafsson, s. 51 
18 Gustafsson, s. 39 
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Strindberg som ser världen styr av sociala makter vilka profithungrigt bildat diskrepanser, dels 

mellan samhällets klasser men även mellan den offentliga moralen och den som man i själva 

verket handlar efter. I det senare verket är makterna tillbaka men har nu upptagit metafysisk 

form. Han blir dock avbruten av Bill, som för den förvånande klassen lägger fram sitt scoop om 

den försupne polske kemistens spioneriverksamhet. Denne nämner att Pietziewzskoczsky efter 

en period gav upp sitt förföljande och i ångern förföll i först ockultism och sedan katolsk trohet. 

Detta påstående leder Lars att påpeka att man nu måste ta hänsyn till två infernokriser, 

Strindbergs och polackens.
19

 Denna snilleblixt, eller ”dropboll”
20

 stoppar Bill i spåren och det är 

inte förrän liten nördig herre vid namn Heinz tar ordet som diskussionen fortsätter. Han föreslår 

att det finns en enkel lösning på problemet som uppstått när denna nya information äntrat scenen. 

Man ska helt enkelt omvandla de två verken till digital data och sedan mata in dem i ett program 

som kan verifiera huruvida det faktiskt finns en korrelation mellan de två händelseförloppen. 

Lars ställer sig lite oförstående till detta förslag och när Heinz framför det han fullt upptagen 

med att tömma ut sin pipa med en fällkniv som han tidigare använt ”i Norra Västmanland till att 

skrapa färg från min båt och den var inte längre lika effektiv som den en gång i tiden hade varit”.
 

21
 Återigen markeras huvudkaraktärens särställning och separation från händelserna med 

referenser till hans utländskhet. Den inte lika vassa kniven kan ju förstås också antyda 

Gustafssons plats i en snabbt utvecklande ålder.        

 Nästa kapitel inleds med att Gustafsson plötsligt inser att bollen som tidigare hängde 

stillsamt i luften nu återigen möter honom mot honom i en sekvens som snurrar till det i huvudet 

för läsaren som, precis som Gustafsson, tappat bort sig i andra minnen. Han smäller till den och 

den flyger iväg mot den unge mannen som heter Chris. Efter matchen frågar Chris om Lars vill 

hänga med till honom och ”ta en pilsner”
22

. Förslaget gillas och de beger sig ned mot ett 

palatsliknande hus, enormt med ”antikimiterade doriska pelare i kolonialstil av målat trä.”
23

  

Detta hus påminner om Doobie Smiths fusion av amerikansk och europeisk kultur. Här bor Chris 

i ett kollektiv. Han har sedan barnsben varit ett problembarn som trots sin slarvighet och 

                                                             
19 Återigen en hänvisning till spegel- och doppelgangertematiken som finns i både Strindbergs vansinnesverk och 
Gustafssons egna humoresk. 
20

 En tennisterm, såklart, i vilken man skickar ut en boll långt ut mot den yttre linjen, vilket gör det svårt för 
motspelaren att hinna dit och slå tillbaka den. 
21 Gustafsson, s. 61. (sic) Norra Västmanland. Kanske är denna udda stora bokstav en medveten amerikanisering, 
såsom i statnamn som North Carolina. 
22 Gustafsson, s. 67 
23 Ibid. 
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psykiska obalans är ett riktigt geni när det gäller siffror. En kvinnlig psykiatriker anställd vid 

universitet har intagit honom i sitt kollektiv, vilket endast består av hennes patienter, och där bor 

han i den stora villan med en rad andra lite skeva typer i ett rum fyllt av datorutrustning, 

vetenskapliga tidskrifter och teleskop. Chris och Lars slår sig ned på sängen och vi delges den 

unge mannens biografi. Han är en drömmande ung adoptivson med en destruktiv ådra som 

arbetar med det missilförsvar som ska skjuta ned de sovjetiska kärnvapenmissilerna när de 

kommer över Uralbergen. Som barn fick han av sin styvfar han ett av Norbert Wieners 

cybernetiska verk och vigde sitt liv åt vetenskapen. En av våra intertexter introduceras här. Han 

intresseras av Lars frågor om en möjlig samkörning av de två artonhundratalsverken men är 

skeptisk till själva metoden. Lars hamnar på en bullrig lunch med resten av kollektivet, den 

välvilliga psykiatrikern och hennes barn. Hans särställning slås återigen fast när en ung 

studentska envisas med att fråga honom om Stravinskij eftersom hon tror att han är ryss. Han 

bjuds in till att besöka Chris arbetsplats medan denne spelar sitt favoritstycke av sin 

favoritkompositör; Wagners ”Ragnarök” på extremt hög volym. Återigen tycks alla karaktärer 

inte bara uppskatta klassisk musik utan vara djupt insatta i den. Sammansmältandet av tiden har 

börjat.            

 I det femte kapitlet sitter Lars en vacker morgon och stökar med en roman han då och då 

arbetar på.
24

 Han slås av den djupa skönheten i soluppgången som i hans åsikt inte liknar något 

annat. Hänförd jämför han den med en scenanvisning ur Wagners Das Rheingold som beskriver 

en uppflammande reflektion av ljus i operans tongivande flod.    

 Han beger sig efter frukost iväg med Chris till dennes arbetsplats. På en militärbas 

utanför Fort Worth övervakar man med superdatorers hjälp luftrummet över Texas. Den lurige 

och ständigt subtilt upproriske Chris får in Lars på basen genom att antyda att han är professor i 

datorvetenskap. Vi får genom en liten passus, då en kollega nyfiket hälsar på Lars, veta att 

systemen krånglar. Närmare specifikt är det lite problem med ”The random access memory”
25

 

Kanske syftar detta lilla stycke, och utskrivningen samt kursiveringen, på att berättelsen ju 

faktiskt utspelar sig i Lars minne, Proust-aktigt slumpmässigt framkallat och högst subjektivt.

 De diskuterar världens undergång och Chris, som påpekar att det är mycket möjligt att 

man från militärbasen skulle kunna sätta igång apokalypsen får svar på tal ifrån Lars som 

                                                             
24 Gustafsson, s.77 
25 Gustafsson s. 82 Författarens egen kursivering 
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påpekar att man när som helst kan utplåna hela mänskligheten fullständigt genom att ”ta fyrtio 

sömntabletter och en stor whisky och gå till sängs.”
26

 Lars väljer alltså här att se världen utifrån 

det egna jaget, medan Chris ser sig som en del av ett större system. De två nyblivna vännerna 

börjar leka lite med en av datorerna och börjar genom dess kommandotolk ställa ett antal frågor. 

Eftersom det är ett enkelt interface förstår den inte frågan utan vill veta vem som 

omprogrammerar dess minne. ”GOD”, skriver Lars och datorn spottar snabbt ur sig 

”SIGNATURE UNSATISFACTORY”.
27

  Chris tar efter detta busstreck på sig uppgiften att 

klura ut hur Inferno och Memories d’un Chimiste kan sammanföras och vår huvudkaraktär beger 

sig hemåt.            

 I det sjätte kapitlet med den långa titeln Nietzsche mot Wagner, Abel mot Connors, 

elefanten mot åsnan, alla mot alla är vi tillbaka på Gustafssons älskade tennisbana. 

Grönsakshandlaren vars säljstånd dykt upp lite här och där i berättelsen visar nu sitt ansikte och 

visar sig vara oerhört lik Bismarck
28

. Det visar sig att Abel är en erfaren turneringsspelare men 

föredrar att spela i parken. Efter att gett Lars några pekpinnar gällande hans racketgrepp slänger 

han ur sig att vår huvudkaraktär aldrig ska oroa sig för de bollar som missats. ”Det finns aldrig 

någon annan boll än den som du just har framför dig”
29

, säger han och här bryts scenen som i en 

film. Vi befinner återigen i lärosalen där Lars irriterat försöker få sina morgontrötta studenter att 

intressera sig för ett nyckelparti i ”Der Fall Wagner”, Nietzsches rapport om kompositörens 

nedfall i svulstiga allkonstverk och nationalism.  Samtidigt stannar några limousiner till utanför 

fönstret och presidenten för universitets styrelse stiger ut. Det visar sig att University of Texas 

länge har haft problem med maktstrider i institutionskorridorerna. Nu verkar det som att 

styrelsen, som har starka kopplingar till lokala oljemiljonärer och maffian, planerar att avsätta 

ytterligare en rektor.
30

 Detta har hänt många gånger och förut och Lars förklarar i en lång passus 

riktad mot läsaren att sådana tilltag från styrelsens sida ofta leder till våldsamma demonstrationer 

på campus. Han ger sin klass dispens att gå ut och protestera men ber dem fundera över ett 

Nietzchecitat: 

                                                             
26

 Gustafsson s. 85 f. 
27 Gustafsson, s. 87 
28 Gustafsson, s. 91. Den tyske järnkanslern, som förövrigt Wagner stödde, som genomförde föreningen av de olika 
småstater som skulle bli det vi idag kallar Tyskland. 
29 Ibid. 
30 Gustafsson s.95 
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Musikern blir nu skådespelare, hans konst utvecklar sig alltmer till en talang att ljuga”. 

Där ligger en av adertonhundratalets hemligheter gömd. – Men nu är det inte 1800-tal 
sade en liten trotsig kille som hette Hank. Hank Norton om jag minns rätt. Idag bar han 

en sådan där lustig tröja. På framsidan satt som ett sköldemärke Frankensteins monster. 

[…] Hur kan du veta det, sade jag. Att det inte är 1800-tal?
31

 

Studenten flyr ut för att kämpa och Lars retirerar till sitt arbetsrum där han påminner sig en 

råttinvasion några år tidigare då psykologiavdelningens labbråttor klättrade upp genom 

universitets gamla träbyggnads ventilationstrummor och ”tog sig in i de mest humanistiska 

sammanhang.”
32

           

 Han avbryts av Chris som ringer och berättar att han med optisk läsning avkodat 

böckerna till gödelnummer
33

. Resultatet kallar Chris ”den tredje boken om Inferno”, de båda 

verkens modellrelation. Den unge matematikern avbryts även han, då ett larm fyller 

militärbasens korridorer. Utanför byggnaden verkar hela universitet ha samlat sig utanför 

huvudbyggnaden medan ”gangstrarna” i styrelsen håller rektorn gisslan. Lars betraktar den 

oroliga folkhopen: 

Studentföreningarna, från Trotskisterna till den Amerikanska Revolutionens Döttrar, 

samlade svarta folkmassor kring sina stånd, men det fanns ännu inga protestlistor att 

skriva sitt namn på, ännu inga paroller att skriva på banderollerna.
34

 

De ålderdomliga namnen och ideologierna kan här tänkas referera till den ideologiska kris som 

denna post-68-generation enligt Gustafsson upplever. Även den senare delen av meningen kan 

med fördel förstås på det viset. Vi ser här en folkmassa, bestående av unga intellektuella 

människor, utan syfte. Berättaren minns sitt uppdrag och stegar fram till baskethallen där 

repetitionerna av Wagneroperan hålls. Mäktiga orkesterklanger möter honom och mitt bland de 

unga musikerna och aktörerna står en man som enligt Lars ser ut ”att vara hämtad ur en 

musikernovell av E.T.A Hoffman. 
35

 Orkestern repar och Lars tränade öron hör ur de 

Wagnerianska ledmotiven avlöser varandra i den bombastiska musiken. Den lille italienaren till 

dirigent avbryter upprört: 

                                                             
31 Gustafsson, s. 96 f. 
32

 Ibid. 
33 En matematisk metod där varje symbol ges ett numerisk värde och sedan läggs samman, varpå man gör dem till 
potenser av summornas primtal. Sedan multipliceras gödeltalen med varandra varpå man får fram ett gödeltal för 
hela symbolklustret. 
34 Gustafsson, s.104 
35 Gustafsson, s.105 
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”Nej, nej, nej, icke så. Il Corno får icke spelas så, icke come una tromba. Wagner är icke en 

Gershwin, Wagner är icke filmmusik. Wagner var en revolutionär. Vem finner vi på 
barrikaderna i Dresden 1830. Wagner! Jaa, naturligtvis Richard Wagner, Bakunins vän! 

Siegfried är en anarchista, hele Ringen handlar jo om dette, att lagarna icke gäller, att till 

och med gudarna måste falla. Heter det icke Ragnarök?
36

  

Plötsligt springer en ung man in med ett papper i handen. Maestron läser långsamt texten och blir 

förbannad. Det visar sig att styrelsens hot om att avsätta rektorn grundar sig i att denne motsatt 

sig förslaget att uppföra Guiseppe Verdis opera Aida med levande elefanter istället för 

Rheingold. När orkestern och vår huvudkaraktär störtar ut har banderollerna utanför plötsligt fått 

sina paroller, den väntande massan har fått sitt syfte: 

Den första av dem bar texten: FINGRARNA BORT FRÅN RHENGULDET. På nästa 

stod det: FÖR AKADEMISK FRIHET, WAGNER OCH SOCIALISM.
37

 

 När Lars för sig själv påpekar att tillfället måste vara historiskt är repliken nog medvetet 

tvetydig. Sammansmältandet av tiden till ett enat flöde tycks ha tilltagit.   

 Kapitlet Ett antal gudar nedstiger ur maskinen. Maskinen förblir, börjar med att 

författaren Lars Gustafsson sitter hemma i Sverige, år 1976, och i ett kallt arbetsrum nedtecknar 

berättelsen, drickande ”mitt lindblomste”.
38

 Det var en lycklig tid, påpekar han återigen och 

delger oss berättelsen om när Michail Bakunin, anarkisten, efter många år sibirisk fångenskap 

letar upp sin gamle vän Alexander Herzen och denne i sin dagbok nedtecknar: ”I det ögonblicket, 

[…] förstod vi att året 1848 aldrig hade dött i våra hjärtan.”
39

 I samma ögonblick återvänder vi 

till Lars stående framför banderollerna och han inser för sig själv att: ”året 1968 aldrig hade dött 

i våra hjärtan”.
40

 Han minns de hårda revolutionsmånaderna och hur ”tårgasen hade legat så tung 

över almarna”.
41

 Vår huvudkaraktär ser hur de som tidigare vandrat runt sökande och hängett sig 

åt ”tennis, gruppsykologi […] och rural techniques”
42

 nu insett att det är ”tillåtet att gå till 

angrepp, kort sagt, att det är rätt att göra uppror”.
43

 Och i samma stund börjar en av 

orkestermedlemmarna från den tidigare sekvensen spela Siegfriedmotivet som ackompanjerade 

                                                             
36 ibid. 
37 Gustafsson, s. 109 
38 En uppenbar referens till den inledande delen Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. 
39

 Gustafsson, s. 111 
40 ibid 
41 ibid. Almar har aldrig tidigare dykt i romanens ganska detaljrika beskrivningar av den texanska naturen och man 
får anta att detta är en referens till den svenska almstrid som ideologiskt sammanflöt med denna era. 
42 Gustafsson, s.112 
43 Gustatsson, s.112 
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Lars färd nedför kullarna i romanens inledning. De gamla gudarna är döda, tänker Lars, och 

refererar både till Wagner och Nietzsche i samma mentala andetag. Demonstrationerna fortsätter 

och efter en kort strid med republikanska sympatisörer letar sig Lars in till universitet. Det har 

börjat störtregna och en kladdig storm dundrar snart mot institutionsväggarna. Hela tiden pågår 

debatten om avsättningen av rektorn. Liberalerna gör bort sig genom att påpeka Verdis 

kopplingar till den italienska frihetsrörelsen.
44

 Ingen enas om någonting och Lars sjunker ihop i 

funderingar om tidens flexibla natur, hur allting plötsligt kan hända samtidigt. Allting händer 

tydligen samtidigt, för vi slungas tillbaka till berättaren som sitter hemma i den svenska 

snömodden som plockar fram ett gulnat tidningsark som berättar om rektorsavsättningen. År 

efteråt inger den hos Lars ”något som liknar religiös vördnad.”
45

 Den, anser han, är det enda bra 

argumentet för Strindbergs makter, ”de märkvärdiga och straffande gudarna ur maskinen.”
46

 De 

krafter som bara finns till för att vi inväntar dem. Lars fortsätter: 

Ett av mina främsta argument mot religionen är att om vi börjar tro på sådana där makter, 
väcker vi dem lätt till liv även om de aldrig har funnits förut, ty människans fantasi har en 

märkvärdig förmåga att skapa verkligheter där nyss inga fanns. [...] Vem råkade ut för att 

bli torpederad av ubåtar innan Jules Verne skrev ”En världsomsegling under havet?”
47

 

Denna idé om mänskligt skapade system går att applicera på ett flertal av de ideologiska koncept 

Gustafsson genom sina intertexter refererar till och vi ska komma att återkomma till detta. Det 

visar sig att tidningen helt struntat i operakonflikten och den korta men intensiva studentrevolten. 

Istället är den stora storyn att styrelsemedlemmarna Hugh Frisco och Geofrey Gore påkommits 

av en sheriffassistent under en ”sedlighetssårande akt” vid en ”batter’s box”
48

. Lars förstår 

ingenting. Lite längre ner på sidan rapporteras att det nationella strategiska flygvapnets 

datasystem under två timmar helt slagits ut på grund av datorbelastning. Han ringer snabbt upp 

Chris som förklarar att han lånat av systemets minneskapacitet för Strindbergkalkylerna och att 

detta helt slagit ut missilsystemet. Men gödeltalen har utvunnits ur rådatan.    

   Väl tillbaka på universitet är allt som vanligt igen. Rhenguldet är räddat. 

Lars frågar institutionens Goethe-expert om tidningsartikeln. Det visar sig att Hugh Frisco 

påkommits idkande älskog med en servitris på den platta där slagmannen står i baseball. I USA 

                                                             
44 Gustafsson, s. 114 
45 Gustafsson, s. 115 
46

 ibid 
47 Ibid. 
48 Gustafsson, s. 120 
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är denna plats närmast helig. Hemmalagets slagman brukar enligt tradition ligga med en flicka 

kvällen innan en viktig match för att ge laget tur. Lars förvirras av denna bit bisarra amerikanska 

folkkultur. Det verkar som vår huvudkaraktär återigen har blivit en man i ett främmande land. 

Tid och rum tycks återigen återgått till det normala. Han inser att texanerna i själva verket är ”ett 

mycket  främmande, mycket fascinerande folk”.
49

       

 Efter detta summeras berättelsen och karaktärerna ges små avslut. Vi får veta att Abel 

återigen spelar proffstennis och att Lars sparat alla hans yttranden om förgångna bollar i en liten 

anteckningsbok. Doobie genomför sin debut som Flosshilde med bravur och på den 

färgsprakande premiären möter Gustafsson tennisspelerskan Polly, som beskrivs som 

överjordiskt vacker, så hänförande att vår huvudkaraktär tappar både andan och fattningen. 

Kanske har denna tredje del av titelns tennisspelare visat sin symboliska natur; skönheten, 

befriad från filosofiskt övertänkande och cybernetisk systematisering. Redovisningen av 

birollernas öden fortgår. Chris blev avskedad från sin post. Istället blev han anställd för att 

datorisera skattemyndigheternas system och finna eventuella felfunktioner i dem. Denna 

övergång från experimentell datorvetenskap till ett användande av dess logiska principer på 

samhället ska vi återkomma till i delen om cybernetik. Den unge cybernetikern fick aldrig 

chansen att plocka ut programmet i datorn. Allt utom gödeltalen förlorades och Lars berättar att 

han aldrig lyckats finna ett annat exemplar av den polske kemiststens dagbok hur han än letat. 

Kanske har de bara funnits i hans minne, eller börjat existera för att antingen han eller Bill velat 

det. Lars själv återvände hem. Romanen avslutas med en sista återblick till den ensamma dator 

som djupt under marken för evigt tvingas genomspela dramat på Hotell Orfila i all evighet; ” i 

alla dess varianter, med alternativdramer och möjliga förvecklingar – den tanken ger mig ibland 

ett stänk av dåligt samvete”.
50

  

2.2 - CYBERNETIK OCH ELEKTRONISK MODELLERING 

Under sextiotalet uppstår en cybernetisk rörelse. Datorerna, som sakta utvecklats från enorma 

miniräknare till avancerade system som kan utföra logiska uppgifter i givna ordningar, så kallade 

program, ges allt mer ansvar. De uträkningar datorsystemen producerar används till allt från 

missilförsvar, stadsplanering och polisarbete till akademiska studier, konst och lek. Maskinernas 

                                                             
49 Gustafsson, s. 121 
50 Gustafsson, s. 127 
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växande betydelse för människan kräver en filosofi och ett flertal uppenbarar sig efter andra 

världskriget, även om tankeverksamhet runt maskinen förstås existerat sedan maskinen 

uppstod.
51

 Genom publiceringen av boken Cybernetics, Or Control and Communication in the 

Animal and the Machine introducerade matematikern Norbert Wiener världen till en applikation 

av ett maskinellt tänkande på logik, biologi och filosofi. Feedback, eller återförande, 

återströmning på svenska, blir i Weiners cybernetiska filosofi ett heltäckande koncept som 

åsyftar det eviga kretslopp av information som flödar genom vår värld.
52

 I vad som inom 

datorvetenskapen kallas en "feedback loop" återmatas utdata kontinuerligt till systemet. I en 

elektronisk krets leder vad man kallar positiv feedback till ett upprätthållande av den pågående 

processen, medan negativ sådan leder till att processen upphör eller korrigeras. Det kan handla 

om trycket i en vattenkokare eller koppartråden i en glödlampa. Norbert Weiner ansåg dock att 

detta tankesätt kunde appliceras på mer abstrakta fenomen, såsom information eller livet självt.  

Information förstås här som den energi som på olika vis hela tiden påverkar entiteter i ett system 

och får dessa att förändra sin aktivitet. Detta koncept är således inte alltid renodlat matematiskt, 

utan används även av Wiener för att beskriva djurliv, från minsta bakterie till den komplexa 

samstruktur som utgör en människa. Cybernetiken ser världen som ett enormt system av 

flödande information, men anser också att det bara är datorerna som genom allseende, logiska 

ögon i sanning kan uppfatta detta flöde. Detta leder till en tanke om självreglerande flödesystem 

som ekar än i våra dagar. Idén kom till Wiener när han under andra världskriget arbetade med 

ballistiska missiler och vapensystem i flygplan. Det rör sig alltså om samma yrke som den labile 

Chris innehar i Gustafssons roman. Den strulige studenten blir på detta vis inte bara en karaktär 

inspirerad av sin samtids cybernetiska diskurs, utan ytterligare en av textens spegelfigurer. Precis 

som Wiener lär han sig anpassa ett militärmatematiskt fenomen till något helt annat, i detta fall 

litteraturen. Chris berättar för Lars hur han som barn inspirerades av Wieners berömda analogi 

om mungons strid mot kobran. Cybernetikerna visar i detta exempel hur mungodjuret i naturen 

nästan alltid kan besegra och döda nämnda orm, trots att däggdjuret är mycket mindre och 

                                                             
51 Det finns inom cybernetiken och dess intellektuella arvsmassa en diskussion om vad en maskin egentligen är. 
Guilbad argumenterar i sitt översiktsverk för husets och det enkla verktygets status som ett slags maskiner.  
52 Wiener, Norbert, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948, MIT Press, 
Cambridge. s. 13. ”[…] when we desire a motion to follow a given pattern, the difference between between this 
pattern and the actually performed motion is used as the a new input to cause the part regulated to movie in such 
a way as to bring its motion closer to that given by the pattern.” 
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kobrans gift är livsfarligt. Tack vare sitt mer utvecklade nervsysystem kan mungon anpassa sina 

utfall mot kobran tills de ligger i perfekt synkronisering i det tillfälle då kobran just försökt 

attackera och har huvudet utsträckt. Genom att analysera och variera sina rörelser efter den 

“feedback” som mottas vinner mungon över ormen, som enligt Wiener endast attackerar, och 

inte anpassar sig efter ny ’input.’ Detta tänkande skulle med åren utvecklas till en mer generell 

filosofi och användas på ett flertal olika sätt. Förutom att så fröna till en del av det som senare 

skulle utgöra vårt informationssamhälle så öppnade den cybernetiska filosofin för ett sätt att 

förhålla sig till människan. Wieners kretslopp och ”feedback-loops” uppkom under samma era 

som den moderna ekologin, vilken också grundar sig på en uppfattning om livet som ett stort 

antal sammanlänkande system av kretsar genom vilka energi och information passerar. Tankar 

som dessa och den nya teknologin vilken tillät kalkyler som aldrig tidigare gått att genomföra 

ledde till tanken om att man kunde modellera livet självt. Det kunde handla om simulationer av 

företagsverksamhet eller symbiosen i ett naturområde. Genom att bryta ner olika aspekter av det 

man ville analysera till system av kretslopp så kunde man, precis som uppvisas i Tennisspelarna, 

låta datorn gå igenom alla möjliga scenarior och få fram ett slutresultat, en balanserad version av 

systemet som i vissa händer ideologiserades och användes för att argumentera för en viss sorts 

politik. Som ett exempel släppte lobbygruppen Club of Rome 1972 ett omtalat verk vid namn 

Limits of Growth där man framför ett argument för en begränsad ekonomisk tillväxt. Men det 

skedde inte med välslipad retorik eller ett vädjande till läsarens empati eller rationalitet. Istället 

hade man med cybernetiken och datorns hjälp byggt en matematisk modell av världen, World3, 

vilken samkörde samhälleliga faktorer i ett kretsomlopp i ett försök att simulera framtidens 

ekonomiska utveckling. Allende-regeringen i Chile anställde vid samma tid cybernetisten 

Stafford Beer för att utveckla en ”ekonomisk simulator” som genom att med trehundra noder 

sammanföra data från landets arbetsplatser, faktorer såsom produktionsnivå och bemanning, 

kunde synliggöra problem och utföra kortsiktiga ekonomiska profetior.
53

 Den typ av beräkning 

som beskrivs i Tennisspelarna, som ju faktiskt utspelar några år efter att dessa projekt sjösatts, 

var alltså långt ifrån science fiction. Förutom den här typen av teoriers närvaro i texten som idé 

är det värt att betänka att Austin, Texas, som Gustafsson befinner sig i, var hemvist åt Texas 

                                                             
53 Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2010, MIT Press, Cambridge, 
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Instruments, en av dåtidens största producenter av datoriserade system. Idén om återföring, eller 

feedback, som en heltäckande förklaring till livet och människans handlande går också igen i den 

äldre filosofin och litteraturen som närvarar i verket. Weinstein, som tidigare behandlas, ser i 

Inferno karaktären August Strindberg som en ständig mottagare av energi, oavsett om den är 

spirituell, fantasi eller världslig. 
54

 Som vi tidigare sett avhandlas huvudkaraktären som en del av 

en cirkel där ständig stimulans passerar in och ut. Även om det aldrig sägs rakt ut kan man 

således ur detta perspektiv se själva Strindberg som del av en cybernetisk krets. Författaren själv 

var givetvis inte medveten om att denna tolkning ens var möjlig men det ger huvudkaraktären 

August Strindbergs rädsla för elektricitet, hans mardrömmar om strömmar som passerar genom 

hans kropp, en intressant underton.         

 Doobies nietzscheanska motto; att ”sanning är det som gangnar livet och att moralen 

måste vi själva uppfinna om vi hamnar i något slags situation där det plötsligt slår oss att vi 

behöver en moral”, tycks delvis passa in väl med den cybernetiska uppfattningen om livet som 

en krets vilken genom positiv eller negativ återföring anpassar sig och uppnår balans. Inom 

kretsen finns inga egentliga rätt eller fel och den kommer bara att förändras ifall en sådan 

situation, en inmatning av information, uppstår. När det gäller Nietzsche är det också intressant 

att betänka hans koncept om ’den eviga återkomsten’ utifrån ett sådant perspektiv. Den franske 

tänkaren George T. Guilbaud presenterar i sitt översiktsverk över rörelsen, som på svenska heter 

Cybernetik, en intressant tanke om tiden. Cybernetikerna föreslår att man utifrån deras tänkande 

kan betrakta tiden som ett kretsflöde av information. Tiden är cyklisk, repeterar sig själv, vilket 

går igen i Gustafssons ständiga tidsböjande och den metamorfos han i fantasin låter 

universitetsområdet göra.
55

 Betänk citatet utifrån historiska perioder och en möjlig förklaring till 

varför Austin, Texas, 1974 ibland framstår vara Berlin, 1892 eller Paris, 1896 uppstår. Inuti den 

ständigt arbetande underjordiska datorns logiska maskinhjärna, eller för den delen den framtida 

                                                             
54 Weinstein, s. 118: “Strindberg is delivering a picture of things where everything is suddenly alive, where the 
ordinarily discrete realms of physics and religion and personal history are seen to coexist in the same force field. 
The phenomenal is bristling with pattern for the person who knows how to read. […] instead he saw himself, as it 
were, at the center of a circle where the incessant radii move both out and in, casting him in the role of both 
subject and object.”. 
55

 George Theodule, Cybernetik, 1962, Bonniers Aldus, Stockholm, s. 35: ”På samma sätt som ett nät kan byggas 
upp av ett mycket stort antal sammankopplade maskor i stället för av en enda krets, kan också tidsmönstret växla i 
komplexitet. Om uttrycket för detta mönster är det enklast möjliga , dvs strikt periodicitet, eller ren repetition från 
period till period har varje sekvens en form som är oberoende av dess plats i tiden”. 
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ständigt arbetande Lars Gustafssons subjektiva kötthjärna, kan perioder sammanblandas. 

 I Tennisspelarna är det inte Lars utan Chris som framför Wieners idéer och det är förstås 

inte svårt att tolka Chris som en representant för informationsåldern. Hans livssyn är 

positivistisk, en del av den rörelse som i datorns genesis såg en möjlighet att knäcka livskoden, 

att bryta ned universum i logiska påståenden. När datorvetenskapen uppstod sågs den som en 

möjlighet att sammankoppla världen och lösa de stora frågorna. I Lars ögon är sjuttiotalets 

jätteburkar till ”computors”
56

 enastående men obehagliga maskiner och han ser i Chris just en 

möjlighet att ta till vara på dessas märkliga kraft. Trots detta är Chris själv inte särskilt medveten 

om världen runtom honom. Han tar inte allvarligt på det kalla krig som hela tiden hotar att 

förstöra hela civilisationen. Detta dras långt när vi bevittnar honom sätta igång simulationer av 

enorma sovjetiska missilanfall för att sedan skjuta ned dem, som i ett datorspel. Kanske antyder 

Gustafsson att logiken berövat honom på empati eller förmåga att se världen som något annat än 

ett informationsflöde. Han är drivande i den process som med matematiken och cybernetikens 

hjälp bryter ned de två verken till logiska beståndsdelar och ställer informationstekniken som 

motståndare till det sena artonhundratalet. Det är också intressant att utifrån ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv betänka cybernetikens tro på det självreglerande systemet. 

Genom att introducera intertexter, som redan är sammanlänkande historiskt och ideologiskt, 

skapas ett slags självreglerande flöde där Gustafsson kan ställa upp redan formulerade tankar och 

på så sätt skapa en automatiserande litteratur där redan befintliga tankar flödar i återströmning. 

2.3 – STRINDBERGS INFERNO 

Det har blivit tid att tala om Strindbergs krisverk, som fungerar som ett slags tvillingverk till 

Tennisspelarna. Gustafssons verk, texten vi läser, kan utan svårighet tänkas vara ett av de 

”alternativdramer” till romanen som utspelar sig i den ensamma datorns kravlösa hjärna när den 

djupt under jorden jämför och väger textens semiologiska värden.     

  Inferno utger sig för att vara skildringen av en serie märkliga händelser i den 

svenske författarens liv då han efter att ha lämnat sin fru begav sig till Paris för att hänge sig åt 

                                                             
56 Gustafsson använder konsekvent detta ord när han talar om datorer. Det är möjligt att han med språkets hjälp 
på detta vis placerar in datorvetenskapen och dess cybernetiska påhöljelser i en amerikansk tradition. 
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kemin, eller snarare dess mörka alternativa sida, alkemin.
57

 Verket skrevs 1896 till 1897 men 

blandar samman en rad sekvenser från det liv Strindberg levde när han under ett antal år tog 

avstånd från skrivandet till förmån för vetenskapen. Egentligen är det nog fel att kalla den en 

roman då det i första hand handlar om en bearbetning av korta prosastycken, en hel del från 

början nedtecknade i Strindbergs mytomspunna Ockulta Dagbok. Litteratören själv kallade den 

en samling prosa-poesi. Den skrevs på franska, precis som originalversionen av En Dåres 

Bekännelser. Eftersom denna undersökning redan innehåller en alltför lång genomgång av en 

berättelse kan vi säga att texten behandlar Strindbergs misslyckade karriär som kemist och 

fokuserar på obehagliga tilldragelser och drömbilder. Litteratörens jag, som på de flesta vis är 

August Strindberg, irrar runt på stadens gator med sönderfrätta händer och söker efter bevis på 

att svavel i själva verket inte är ett grundämne. Strindberg vägleds av slumpmässiga händelser 

som han själv tolkar som makter som genom gamla statyers inskriptioner och fållkäppars 

positioner kommunicerar med honom personligen. Strindberg blir under en vistelse på Hotell 

Orfila övertygad om att någon eller något förföljer honom och hör på nätterna helvetesmaskiners 

surranden i rummet över honom och hur någon på andra sidan väggen härmar hans rörelser. 

Denna sekvens och den där Strindberg blir övertygad om att någon är en reinkarnation av en 

tidigare bekantskap gör det uppenbart att Gustafsson lånat sin spegeltematik från Strindbergs 

verk. Efter en rad olyckliga äventyr återvänder den svenske författaren hem och avslutar till sist 

berättelsen på ett kloster, återfödd genom mötet med katolicismen och den Swedenborgska 

mystiken. Som titeln antyder avbildar Strindberg ett slags helvete, livet självt, och likt Dante 

stiger han ner i ett helveteshål fyllt av suputer, prostituerade, skenbilder och gamla fiender.
 58

 

Äldre litteraturvetare, såsom Gunnar Brandell i sin Strindbergs Infernokris (1950), har tenderat 

att ta författaren på orden och behandlat inferno som en skildring av en verklig, psykologisk, kris 

medan Arnold Weinstein ser huvudkaraktären i Inferno som någon som på grund av en stark 

känslighet för sin omvärld, en hårddragen variant av tidens författarideal där diktaren står över 

den vanliga människan genom sin originalitet, blir en slags åskledare för det egna livets 

inneboende krafter. Brandell lägger stor vikt vid Strindbergs tendens att ta till sig ideologier. 

                                                             
57 Det är viktigt att understryka ”utger sig” då verket i sig utan tvekan är en överdrift. Ett antal forskare, såsom 
Brandell, har visat att Strindberg trots sina avslutande bedyrande ord om att ”varje ord är sant” utan tvekan ljög 
om en rad skeenden. 
58 Strindberg, August, Inferno (Nationalupplaga 37), 1994, Norstedts, Stockholm, s. 112 
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Under sin livsbana hann författaren pröva alla möjliga livsåskådningar och Brandell visar hur 

han under sin Parisvistelse hann ta till sig artistiska ideal från både symbolisterna såväl som 

ockultisterna.
59

 Faktum är att Strindberg i ett brev nämnde att han i och med Infernos publicering 

hoppades bli en ”ockultismens Zola”.
60

 Denna koppling till naturalismen kan tyckas märklig. 

Visserligen hade Strindberg tidigare skapat realistisk fiktion, med det arbete som nu låg till 

hands tycktes ha mer att göra med den förgångna romantiken, med E.T.A Hoffmans mörka 

stenkolsberättelser
61

, än med det avbildande av verklighetens, visserligen smutsiga och 

deprimerande, detaljer som nämnda fransman sysslade med. Kanske menades med 

”ockultismens Zola” en fusion av tidig realism och drömvärld, ett försök att avbilda psykotiska 

mardrömsvisioner med samma känsliga öga som naturalisterna avbildade nedgångna gator och 

gistna kistor. Man får dock inte glömma att det litterära nittiotalets modernism, som Strindberg 

utan tvekan ingår i även om han under denna tid inte skrev särskilt mycket, markerades av sitt 

avståndstagande från de tidigare decenniernas noggranna realism. Återigen var individens 

uttryck relevant. Ulf Olsson ser i sin Levande död en linje från den tidiga romantiken, 

representerad av Mary Shelleys Frankenstein, vilken ju refereras i romanen i form av en tröja 

och en dräpande replik, till Infernos modernism i intresset för vetenskapen.
62

 Den modernistiska 

synen på vetenskapen, som ju blivit allmängods i och med industrialismen, var experimentell, 

med fokus på hur denna kunde användas för att vidga sinnena och skapa ett nytt samhälle.
63

 

Enligt Olsson är verket definitivt modernt, och kan definieras som sådant genom den 

mångfacetterade tortyr och rening Strindberg låter sitt jag uppleva.
64

 Inferno anknyter på så sätt 

till de franska modernister som i den ständigt framväxande stadsmiljön sökte sig till det 

moraliskt tveksamma, det ockulta och plågsamma, i förhoppning om att låsa upp en urtid som 

hela tiden vilar under den progressiva samhällsytan.
65

 Brandell, som gärna psykologiserar verket, 

                                                             
59 Brandell, Strindbergs Infernokris, 1950, Bonniers, Stockholm, s. 218-219 
60

 Brandell, s.228 - Brevet fortsätter: ”Samma tema som I Havsbandet. 
Individens undergång när han isolerar sig. Räddningen genom: arbetet 

utan ära eller guld, plikten, familjen, följaktligen — kvinnan— modren och barnet!" 
61

 Som ju också refereras i Tennisspelarna. 
62 Olsson, Ulf, Levande Död, 1996, B. Östlings bokförlag Symposion, Stockholm, s. 372 

63Cybernetiska tänkare var tidiga med att, likt Dr. Frankenstein, spekulera över huruvida man kunde skapa en 
levande entitet utifrån maskinen. Skillnaden var att man här ville skapa ett elektroniskt system som fungerade som 
ett nervsystem eller till och med en hjärna. Ett exempel är Ashbys Design For a Brain (1952). 
64 Olsson, s. 374 
65 Ibid. 
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vill dock inte avvisa textens hallucinationer och drömsyner som intertextuella referenser till 

moderiktiga kulturella rörelser, även om han noterar att Strindberg mycket väl kan ha varit 

medveten om att de obehagliga upplevelser han var med om i själva verket var yttringar från 

hans eget undermedvetna. Weinstein uppehåller sig inte särskilt vid textens psykologiska eller 

ens sociologiska ursprung utan fokuserar på verket som uttryck för Strindbergs högst personliga 

och intensiva känslighet inför världen.
66

 Det är kanske originalitetens lampa, välbekant från 

Abrams arbete över romantiken, som fortfarande brinner, men Augusts brinner med en sådan 

intensitet att krafter, eller i Infernos lingo ”makter”, som annars är osynliga, framträder i 

dagsljuset som de plågade ansikten författaren ser röra sig i sin kudde. Huvudpersonen, menar 

Weinstein, upplöser verkligheten genom sin självfixering, sin tilltro till den egna upplevelsen. 

Inferno blir ur detta perspektiv ett exempel på en slags modernistisk hyperromantik; något 

frikopplad från den föregående litterära erans dammiga imitationsideal och den fortfarande 

fräscha naturalismen.
67

 Upplösningen medför dock inte bara att August rör sig i en skrämmande 

fantasivärld. Om mörkt och ljust, dröm och verklighet löses upp kan man också lösa upp 

murarna mellan lögn och sanning och röra sig bortom samtidens uppfattning om ont och gott. 

Detta kan förstås återknytas till Nietzsche, som ju växlade ett par märkliga brev med Strindberg, 

men också cybernetiken. Inom båda dessa tankesfärer finns idén om det eviga återkommanden 

representerat, men med olika utgångspunkter. Nietzsche postulerar på flertal ställen i sin oeuvre 

en kontinuerlig, cirkulär tid där livet ständigt levs om.
68

 Detta görs dock inte som ett 

vetenskapligt argument utan för att måla upp en bild av filosofens uppfattning gällande amor 

fati; älskandet av ödet och viljan att leva så att man för evigt kan återuppleva sina val. Den 

cirkeltematik som här påpekats förekommer ju också i en av Infernos viktigaste intertexter, 

Dantes Inferno, vars löfte om religiös befrielse efter hårda plågor förstås också reflekteras i 

Strindbergs text. I poetens färd genom kretsarna, där aktörer mottar en ständig återströmning för 

att nå bot, kan man nästan tycka sig finna en medeltida version av cybernetikens ”feedback 

loops”. Dess inverkan på Strindberg, medvetet eller omedvetet, går ju också igen gällande den 

                                                             
66 Weinstein, s. 128-129 
67 Abrams, M.H, Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, 1958, New York, Norton s. 21: 
Poetry is the ofterflow, utterance , or projection of the thought and feelings of the poet, or else (in the chief 
variant formulation) poetryis defined in terms of the imaginative process which modifies and synthesizes the 
images, thoughts and feelings of the poet. 

 



 
24 

 

irrande man som vid mitten av sitt livs bana återfinner en gud. Förutom den uppenbara 

intertextuella kedja som sammanlänkar Inferno och Tennisspelarna finns det ett antal narrativa 

likheter jag anser det vara värdefullt att redogöra för. Båda texterna är skrivna i första persons 

perspektiv och utgår från författarens egen personlighet, eller den tänkta publikens uppfattning 

av denna. Berättelserna som sådana utgår också från verkliga händelser. Gustafsson var 

gästprofessor i Austin, Texas och kanske till och med var med om alternativdramer till de 

händelser som beskrivs i romanen. Han använder sig av ett i hans fall Proust-inspirerat subjektivt 

återblickande, äldre, författarjag som sitter hemma i stugan och sippar lindblomste, skrockande 

över de tokiga tilldragelserna. Även Strindbergs berättarjag befinner sig i slutkretsen av Inferno i 

sitt berättande, troende och renlevande. Den framtida August ojar sig och tycks ibland till och 

med roas över det förgångna, icke-återfödda, fortfarande syndande romanjagets handlingar. 

Både August och Lars, och då talar vi om romanfigurerna, är svenskar i främmande land. Deras 

främlingskap uttrycks på olika sätt. August umgås med andra exilsvenskar samt konstnärer och 

verkar aldrig riktigt närvara i det vanliga franska samhället. Lars går upp i sitt medhavda 

europeiska kulturarv som tycks vara så starkt att det drar med sig hela universitet i en gemensam 

saltomortal tillbaks till det sena artonhundratalet. Och apropå skenbilder är de båda givetvis 

benägna till sådana. Faktum är att de båda tycks ha förmågan att med fantasins hjälp omforma 

verkligheten runtom dem. August psykos förvandlar världen till ett verkligt helvete, med 

demoner och nerblodade doktorer. Lars går genom sin föreläsningsserie igenom det sena 

artonhundratalet till den milda grad att till och med grönsakshandlaren Fred från Texas 

förvandlas till Bismarck. Lars bor dessutom på ett lägenhetshotell som på något plan placerar 

honom på Strindbergs skamfilade Hotell Orfila. Även om deras personligheter inte är särskilt 

samstämmande, textens inflammatoriska och nervösa Strindbergsgestalt är långt ifrån den 

självsäkra och lugnt bevakande Lars, så beskriver de båda författarjagen, de separata men ändå 

fiktiva betraktarna av berättelserna, sig själva på ett självförhärligande, glorifierande vis som 

ständigt, genom formuleringar och perspektiv, tycks vilja intyga huvudkaraktärernas relevans. 

 Karaktärerna har också lämnat hus och hem för att på annan ort ägna sig åt nyvunnen 

passion. Strindberg har givit upp litteraturen för att forska i svavlet och kanske utvinna guld. 

Gustafsson befinner sig visserligen också i akademiska sammanhang men mer relevant för denna 

tolkning är den tennisfixering som vi ännu inte har hunnit prata mycket om. Redan i det första 
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kapitlet beskriver Gustafsson sin fascination och fullständiga kärlek för sporten. I utövandet 

finner han en ny variant av sig själv, kanske mer relevant för eran, likt Strindberg med degeln i 

hand försöker omforma sig till den vetenskapsman som under artonhundratalets slut ses som 

tillhörande framtiden. De ställer sig kritiska till teknologin, men är ändå ohjälpligt nyfikna och 

likt Prometeus bränner de sig på elden. Strindberg ser sig som straffad av makterna för att ha 

försökt rubba balansen genom sin bisarra svavelforskning och Gustafsson lyckas genom sin 

nyfikenhet sätta igång en ekvation som för en liten stund slår ut det amerikanska missilförsvaret 

och får det allestädes närvarande kalla kriget att bli en aning mer verkligt. 

2.4 - WAGNER OCH RINGCYKELN 

Richard Wagner föddes 1813 i Leipzig och är förmodligen av världens mest kända kompositörer. 

Hans musik var mycket populär under slutet av artonhundratalet och skapade en hel del debatt 

inom kulturella kretsar. Nietzsche sällade sig från början till den hyllningskör som såg Wagner 

som en ny och spännande rebellkraft i konsten, men tog avstånd efter att under Bayreuth-

festivalen ha bevittnat kompositörens popularitet och bombastiska nya nationalepos och, som 

Lars Gustafsson öppet citerar, beslutat sig för att denne inte längre var ärlig i sin konst. 

6970
Ringcykeln, som hade premiär i samlad form 1876, är en serie av operor med egenförfattat 

libretto som manifesterar Wagners idé om det slutgiltiga konstverket; allkonstverket, som i sig 

själv innefattar musik, dramatik och bildkonst i ett försök att skapa universell skönhet. 

Handlingen är en blandning av tyska folksagor och nordisk mytologi som behandlar hur 

människan ger upp kärleken för materiella ting och den tragik som följer på detta.  Den första 

delen av cykeln, Das Rheingold tar fysisk form i romanen när operan spelas av universitets 

elever och kan således också refereras till som en intertext i Genettes mening. Till en början 

tycks det användas nästan som ledmotiv för Gustafssons utanförskap och status som europé, 

gestaltande dess historia och arv. Det blir dock tydligt att allkonstverket, och Wagner i sig, 

                                                             
69

 Detta finns att läsa om i Nietzsches texter Der Fall Wagner samt Wagner Contra Nietzsche och Ecce Homo. Den 
andra texten refereras till av Gustafsson i kapiteltiteln. 
70 Det är också värt att nämna att även Strindberg hade åsikter om Wagner, kanske till och med inspirerade av 
redan nämnda filosof och brevvän. Märkligt nog om just den opera som spelas i Tennisspelarna! Hellström, Victor, 
Strindberg och Musiken, 1917, Stockholm, s. 72: ”Vid läsningen av Wagners Rheingold upptäcker jag en stor skald 
och begriper varför jag icke har begripit det stora hos denne musiker, vars musik ensam är ackompanjerad till hans 
textord. För övrigt är Rheingold skriven för min räkning”. I övrigt tyckte Strindberg inte riktigt om Wagners musik 
och ansåg den disharmonisk. 
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fortfarande innehåller tillräckligt mycket ideologiskt sprängstoff när operans vara eller icke vara 

sätter igång en mikrorevolution på campus. Eftersom universitetsfolket i tidsupplösningens zenit 

mer eller mindre lever i det sena artonhundratalet (samtidigt som de lever i 68-revolutionen) blir 

Wagner blodigt allvar och inte ännu en dammig gammal byst i något 

musikvetenskapsinstitutionellt hörn. Siegfriedmotivet som hördes i inledningen används här för 

att visa att Lars sammansmält med de unga, som tidigare markerades som avlägsna, något 

främmande. Wagners epos är inte bara känt för dess bombastiska magnitud och de ideologiska 

konflikter som sammanföll med kompositörens storhetstid. Kompositören utvecklade och 

populariserade ett antal musikaliska koncept som också letat sig in i, med Gustafssons ord, ”de 

mest humanistiska sammanhang.” Det mest framträdande, även i Tennisspelarna, är begreppet 

leitmotif, som kort kan förklaras som musikaliska bitar, små melodistycken, som följer en 

noggrann semiologisk ordning. Varje roll i operacykeln har sitt eget ledmotiv som med musikens 

hjälp signifierar något om hens karaktärsdrag och betydelse för berättelsen. En recitativ sekvens 

där två karaktärer talar med varandra ackompanjeras ofta av musik som sammanblandar dessa 

karaktärers melodistycken. Ledmotiven kan också manipuleras på olika vis, göras mollaktigt 

dystra eller sprittande lyckliga. Dessutom är ledmotiv inte alls reserverade för karaktärer utan 

kan anknyta till platser eller föremål, såsom den förhäxade ringen. Alla dessa bitar kombineras 

jämt och ständigt sömlöst i vad som brukar refereras till som en ”evig melodi”.
71

Denna lek med 

prefigurerade bitar kan liknas vid den medvetna intertextualitet som Genette talar om. Som 

många andra under denna era var Wagner nyfiket skrämd av den framrusande industriella och 

elektroniska revolution som på några årtionden fullständigt förändrat samhället. Bernard Shaw 

ser i sin The Perfect Wagnerite denna tendens, och gör jakten på guld, Alberic och hans giriga 

dvärgfolk till en symbol för industrin och den girighet som denna kommit att förkroppsliga.
72

 Wagners närmast vetenskapliga inställning till musikalisk struktur och allkonstverkets 

bokstavligen cykliska natur för återigen tankarna till cybernetiken. Hela Der Ring das 

Nibelungen utgör en cykel där samma händelser repeteras om och om igen. Ringen smids av den 

onde Alberich, Wotan använder ringen för att bygga ett storslaget gudapalats, en rad katastrofala 

                                                             
71

 Burkholder et al., A History of Western Music, 2010, W.W Norton and Company, New York, s. 696-698 

72 Shaw, Bernard, The Perfect Wagnerite : a Commentary on the Niblung's Ring, 1967, Dover, New York, s. 18: “This 
gloomy place need not be a mine: it might just as well be a match-factory, with yellow phosphorus, phossy jaw, a 
large dividend, and plenty of clergymen shareholders.” 
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skeenden sätts i rullning och det hela avslutas med världens undergång. Såsom i princip alla 

historier anknytna till mytologi och tro antyds det att undergången, ragnarök eller 

götterdämmerung, som det heter i Wagners verk, bara är ett övergående läge och att det efter att 

röken har skringrats åter ska uppstå liv och en given ordning.
 73

  Gudarna störtats i operaseriens 

sista del men Das Rheingold inleds med en skildring av deras uppståndelse. Eftersom ringdramat 

bygger på den mänskliga naturens brister innebär detta en sluten krets där allt är dömt att 

upprepas. Denna tematik anknyter till Nietzsches tankar om den eviga återkomsten, Wieners 

feedback loops och såklart den cykliska limbo karaktären Lars Gustafsson försätter Strindbergs 

Inferno i. 

3: 1 – SAMMANFATTNING, DISKUSSION, SLUTSATS 

Vi har i den föregående delen sett hur de intertextuella elementen bär med sig en hel del 

idékoncept vilka ökar förståelsen av romanen. Utan större vetskap om den cybernetiska rörelsen 

kan Gustafssons äventyr med superdatorn te sig som en fantasi, men som vi såg fanns just det 

tekniska tänkande som appliceras på Inferno långt innan romanen skrevs. Nämnda 

Strindbergsverk visade sig enligt ett flertal tänkare föra en diskussion om livsåskådning och 

sanning som också påträffas i Gustafssons humoresk. Wagners operacykel, som vid en första 

läsning mest passerar som en fingervisning om Gustafssons estetiska intressen, förstods ha 

starkare anknytningar till den era Gustafsson gång på gång återkommer till än bara det rent 

tidsmässiga. Das Rheingold misstänktes också ha kopplingar till den cykliska process som 

återkommer i berättelsen. I följande del ska vi återvända till Tennisspelarna och diskutera verket 

utifrån intertexterna. 

”Hur vet du att det inte är 1800-tal?” frågar Lars en elev och vår huvudkaraktär verkar ha 

svårast av alla att svara på den frågan. Låt oss återigen minnas Gustafsson inledande saltomortal, 

som slungande honom bakåt i tiden till ett sent artonhundratal så vitt skilt från den till synes 

moderna värld han nu lever i. Berättaren ser dock inte det förgångna med dess stora författare 

och kompositörer, tankar och idéer, filosofier och irrläror som något avlägset. Den långa 

meningens coda var inte en nostalgisk suck för en svunnen tid utan en påminnelse om att denna 
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era var ursprunget till vår egen, ”den tid när våra egna katastrofer förbereds.”
74

 Det är viktigt att 

notera att Gustafsson väljer ett ord laddat med negativitet. Kanske är den största katastrofen det 

kalla kriget. Dess spår finns i romanen i Chris och hans arbetsplats, studentrevoltstematiken, om 

revolutionen som aldrig dog i universitets hjärta men även i Gustafssons öppna kritik mot ett 

”vanvettigt, […] kriminellt krig.”
75

         

 Man får inte glömma den stridstematik som läsaren hela tiden påminns om i och med 

kapiteltitlarna.
76

 I tidigare delar har vi fokuserat på hur idéer och system går igen i romanens 

olika intertexter och flödar mellan dessa men det finns i Tennisspelarna, inte minst i titelns 

symbol för tävling, kamp och ett bollande av idéer, en inneboende antydan till strid. I romanens 

inledande sidor talar Lars om vad som skulle hända om främmande civilisationer från yttre 

rymden kom och besökte människan. Varken våra byggnader eller matematik skulle imponera på 

dem. Endast Mozarts opera Don Juan och tennisserven skulle skapa respons. Således är teknik 

och vetenskap i slutändan intet, eftersom det tillhör ett kretslopp och bara utgör ett led i en i 

teorin evig utveckling
77

 Återigen drar man sig till minnes det Gustafsson säger om Strindbergs 

makter.
78

 Det som skapas av människan, oavsett om det är religion eller vetenskap, har en 

tendens att i någon mån bli verklighet även om det kanske från början är grundat i intet eller en 

förhoppning om sanning snarare en den äkta varan. Samma åsikt gällande sanningens flexibilitet 

dök upp tidigt i romanen då Lars och Doobie diskuterar hur upptäckten av den polske kemistens 

dagbok egentligen inte kan förändra något eftersom den ”sanna” bilden av infernokrisen redan är 

så väletablerad. De system med cybernetiken som utgångspunkt som under det tidiga sjuttiotalet 

skapade en förhoppning om ett balanserat samhälle, där ekonomi, politik och samhälle kunde 

regleras efter mekanikens regler, byggde även de på en uppfattning som formulerats av 

människor, även om man såg sig fortsätta en logisk process. När datorn vägrar ta emot ”GOD” 

som auktoritär signatur ställer den sig över det system som sedan urminnes tider dikterat 

människans handlande. Kanske vill Gustafsson peka på framtidens härskare; de logiska 

informationssystem vars logik och självreglerande kan tänkas bli en ny form av religion.  

 Det är också viktigt att notera att Gustafsson, trots Wagnerverkets närvaro i texten och 
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karaktären och förmodligen författarens uppskattning av detta, inte väljer ett av den 

kompositörens stycken som mänsklighetens apex. Det verkar som Gustafsson i själva verket står 

på Nietzsches sida i den konflikt han antyder under sin för tidigt avslutade föreläsning.
79

 Wagner 

anklagades av sin samtid, och av Strindberg, för att göra känslomässigt dissonant musik, allt för 

inriktad på komplexa strukturer och allkonstverksambitioner. Nietzsche såg vid Bayreuth en 

förlust av den dionysiska livsglädje han tidigt hört i kompositörens musik. Återigen; en ställning 

mot systematisering. ”Vad är det som räknas som en händelse egentligen?”, frågar Chris i ett 

omedvetet semiologiskt argument.
 80

  Är det språket, eller bokstäverna detta består av?  Kanske 

det till och med faller sig så att det är omöjligt att koka ner en berättelse till sina symboliska 

beståndsdelar, eftersom varje historia till slut visar sig överensstämma med alla andra 

berättelser? Det sköna, musiken, byggd på fantasi, och serven, det fysiskt krävande är det som 

återstår när allting kommer kring, konstaterar Gustafsson romantiskt. En dikotomi mellan 

människan som en evigt imiterande, kretsbunden varelse och som en högst personlig, originell 

skapare har alltså påvisats. Gustafsson kan tänkas göra ett val mellan de tre tennisspelarna, vilka 

på något plan representerar tre sätt att betrakta livet på. Teknologin, som representeras av Chris, 

innefattar oändliga möjligheter men saknar empati och relation till det verkliga. Det ständigt 

alternerande dramat som Lars av misstag givit upphov till ger honom dåligt samvete. I den eviga 

kretsen av tid och intryck finns det kanske något som skrämmer, som balanserar och 

generaliserar det personliga uttrycket, som hotar att förvandla människan till maskin. Filosofin, 

representerad av Abel, tycks locka. Vi får veta att Lars bokstavligen sparat Abels filosofiska 

tennisbetraktelser, de bevingade ord som manar honom till att leva i nuet, att enbart fokusera på 

den boll som i blickfånget närmar sig. Samtidigt negerar Lars dennes livsfilosofi i och med 

verket vi läser. Lars återkommande kommentar; ”det var en lycklig tid”, stämmer illa med Abels 

budord.
 81

  Men slutligen verkar det vara Polly som lämnar det bestående intrycket. När han sitter 

i sin skrivarlya, år senare, är det denna lågmälda karaktär som Lars tycks minnas allra bäst. I 

detalj ser han henne närma sig, och han fylls av lycka när hon visar honom ”sin rätta gestalt”
82

, 

en oöverträffad skönhet. Återigen tycks det för Gustafsson vara det sköna som består. 
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