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Den nomadiska repliken  
– tankar från Strindbergs Intima Teater

AMELIE BJÖRCK 

re·plik [-pli´k] substantiv ~en ~er 

 1 bemötande svar el. inlägg; yttrande i skådespel
 2 konstnärs kopia av eget verk – Alla sammansättn. med replik- hör till

replik 1.1 

Teater brukar kallas ”ögonblickets konst” – den replik som nyss hängde i 
luften kommer aldrig igen; en kedja av situationer blinkar förbi och vi kan 
inte bläddra tillbaka. Eller kan vi? Jag minns hur min far brukade titta på 
TV-teater med en bok i knäet när jag var liten. Det kunde vara Shakespeares 
En midsommarnattsdröm och skriften som låg uppslagen över de bruna 
gabardinbyxorna kunde vara full av understrykningar och instuckna lappar. 
Jag förstod något när jag satt där på en liten stol bredvid och tittade på dra-
mat och på far. Jag förstod att det fanns en koppling mellan raderna på bok-
sidan och orden ur munnarna. Far läste och lyssnade, hans blick rörde sig 
mellan rutan och sidan där fingret följde med. Handen kunde plötsligt bläd-
dra fram några sidor som om han kommit efter (regissörens strykningar 
tänker jag idag). Någon gång reste han sig och gick och hämtade en annan 
bok och följde sedan raderna med pekfingret i två böcker parallellt (Arden-
originalet och översättningen?). Ibland uttalade han en replik högt, i mun-
nen på skådespelaren eller nästan före. Som om texten han följde kunde läsa 
rollfigurernas tankar. 

Under ett samarbete mellan grundutbildningen i Dramatext och teater 
på Södertörns högskola och Strindbergs Intima Teater hösten 2019 har jag 
haft goda tillfällen att fortsätta fundera på replikens dubbla liv som text och 
scenisk talakt. Anna Pettersson har som regissör och konstnärlig ledare på 
teatern gjort en rad uppmärksammade uppsättningar av Strindberg och 
hans samtid där hon, liksom denna höst under uppsättningen av Ett dröm-
spel, gått in med sant experimenterande attityd som inte tar några gamla 

1 ”Replik”, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 14 uppl. (Stockholm: Svenska Aka-
demien, 2015). 
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vanor för givna. Mycket kan hända i replikens transformation från dess 
”artefaktiska” existensform i ett manus, till ”arteaktens” tolkade och för-
kroppsligade, muntliga vara.2  

SAOL-definitionen av termen ”replik” i essäns inledning talar om rep-
liken som ett ”yttrande”. Detta är givetvis inte fel, men fångar bara sista 
ledet i teatertalandets process. Om vi tänker på människors tal i vardagen – 
våra tysta eller hörbara ord till varandra – så ser vi nog ofta ”yttrandet” som 
en huvudsak. I linje med fenomenologins tanketradition tänker vi gärna på 
talet som något som kommer inifrån och så att säga trycks ut från det omed-
vetna till det medvetna, i form av ett artikulerat uttryck. Husserl betraktar i 
sina Logische Untersuchungen den inre rösten som subjektets direkta och 
oförmedlade avtryck – ett slags ”varande-hos-sig själv”. När det inre talet 
sedan avskiljs från enheten, förses med en intention och skickas ut i världen 
tar det, menar filosofen, formen av ett ”yttrande” i ett sekundärt led, men 
kanske ändå lite närmare subjektet än skriftspråket.3 Jacques Derrida be-
skriver i sin (kritiska) utläggning om Husserls tänkande i skriften Rösten 
och fenomenet, hur distanseringen i denna process möjliggör subjektets 
formande av sig självt i relation till andra: ”Detta är ordets väsen och nor-
malitet. I talets själva struktur ligger implicit att den talande hör och förstår 
sig själv; att han på en gång uppfattar fonemens sinnliga form och förstår 
sin egen uttrycksintention.”4 

Är detta vad som händer också när skådespelaren talar? Att ett subjekt 
artikulerar något inre och därmed tar form och plats i världen? Inte riktigt 
på samma sätt, processens begynnelse ser annorlunda ut. Teaterrepliken 
härstammar ju helt uppenbart inte från det omedvetnas töcken. Repliken 
kommer i regel utifrån, från ett manus ur vilket frasen i ett första led inför-
livas i aktörens tanke och kropp, innan den åter kan yttras.  

Teaterreplikens artefaktiska, skriftliga existensform ger den en mycket 
egenartad, självhävdande kvalitet och därtill en nomadisk materialitet. Den 
har redan från början sin egen sekundärexistens bortom och vid sidan av 

2 Anders Palm myntar begreppet ”arteakt” som textens aktiverade form och föreslår kombina-
tionen ”arte(f)akt” för att omfatta textens dubbla identitet och dynamik mellan en fast (skriftlig) 
och en levande (läst) existensform. Anders Palm, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en 
inledning, red. Staffan Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 193. 
3 Min förståelse av Husserl bygger här på Daniel Birnbaum & Sven-Olof Wallenstein, ”Feno-
menologi och dekonstruktion”, förord i Jacques Derrida, Rösten och fenomenet. Introduktion till 
tecknets problem i Husserls fenomenologi, övers. Daniel Birnbaum & Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm: Thales, 1991), s. 23–40. 
4 Derrida 1991, s. 148. 
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varje enskild hjärna eller talakt. Om repliken återfinns i en dramatisk klas-
siker av Shakespeare eller Strindberg är den också, i enlighet med SAOL-
definitionens andra punkt, en replica som existerar i tusentals kopior. Likt 
ett virus kan en sådan replik röra sig över geografiska områden, genom 
tider och epoker. Den kan förbli sig lik i sina duplikationer eller mutera, 
som när den kopieras till nya språk. ”Det är synd om människorna!” På 
engelska börjar de olika översättningarna av Indras dotters utsaga om 
jordelivet att glida längs ett betydelsekontinuum från det allmängiltiga im-
perativet: ”Pity the humans”– till den neutrala observationen: ”People are 
pitiable” – till det subjektiva känslouttrycket: ”I feel sorry for humanity”. 
”Que les hommes sont à plaindre. ¡Pobre gente! Es ist schade um die 
Menschen.” 

Repliken slinker än hit, än dit, lik och olik sig själv – och mutations-
agensen kan ställa till det för en mästerkatt som försöker fånga dess essens. 
Vi kan se Ingmar Bergman slita sitt hår under repetitionerna vid Schiller 
Theater i Berlin i maj 1978: ”Min någorlunda hyggliga tyska räckte inte, vi 
kände inte varandra, och där stod jag med 45 skådespelare och skulle 
förklara vad Strindbergs ’Det är synd om människorna’ ville säga, när det 
inte ens går att översätta riktigt till tyska.”5 

Repliken är en tillfällig besökare utifrån i skådespelarens organiska och 
mentala system. Den intar/intas av skådespelarkroppen som sedan sprider 
den och liksom ”smittar” mottagarna (motspelare och publik) genom deras 
sensorier. Här kan vi återknyta till Derrida igen, eftersom filosofen i sin 
kritiska Husserl-läsning faktiskt avfärdar fenomenologins idé om ett ”en-
hetligt subjekt” som ursprungskälla till rösten – ens när det gäller språk-
andet i vardagen. Derrida poängterar snarare rösten som mötesplats i fluxet 
ut och in genom kroppen: för är inte ”yttrandet” snarast ett bevis på att 
subjektet inte finns som något enhetligt eller färdigt därinne, utan tvärtom 
behöver det yttre och den ständiga förnyelsen (différence) för att alls vara 
något att räkna med. Om subjektet var så enheltligt i sig självt skulle det ju 
inte behöva yttra något och på det sättet låta sig smutsas av världen? 

Oavsett dessa komplicerade diskussioner är det förstås både intressant 
och relevant att i teatersammanhanget fundera över vad det innebär när den 
talande/skådespelaren, genom att höra sitt eget yttrande, ”förstår sin egen 
uttrycksintention”. Detta att skådespelaren hör sig själv är en förutsättning 

5 Stiftelsen Ingmar Bergman, Ein Traumspiel (Ett Drömspel). Bergmans tyska exil inleds med 
hans tredje uppsättning av Strindbergs Ett drömspel, u.å.,
https://www.ingmarbergman.se/verk/ein-traumspiel-ett-dromspel [hämtad 2019-10-17]. 
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för att hen under repetitionerna ska kunna modifiera yttrandets hur och 
därmed forma den karaktär, eller om vi vill det sceniska subjekt, som pub-
liken ska få möta. Genom talet (bland annat) kan en rollfigur skapas – eller 
tvärtom vägra ta sammanhållen gestalt. Ibland väljer ju nämligen skåde-
spelare att inte vara annat än ett tillfälligt språkrör för orden, och avstå från 
karaktärskonstruktion. 

Repliken har likväl alltid en intention i den meningen att den är tänkt att 
få en viss effekt hos motspelare och publik. I de flesta fall är effekten över-
gående – kanske fungerar repliken som en knappt märkbar kugge i den 
dramatiska konfliktens större maskineri – men ibland fortsätter smittan att 
sitta i hos publiken långt efter hemgång från teatern. Vissa repliker blir 
kroniska hos individer och hela kulturer. ”Det är synd om människorna”, 
som sagt. Den nomadiska repliken sätter bo och fortsätter samtidigt sin resa 
som ”bevingat ord”, den förmerar sig och dyker upp i nya sammanhang – 
kanske i den sega lunchkön, under en Schopenhauer-föreläsning eller i en 
Norén-parodi på TV: ”Det är synd om människorna.” 

Hösten 2019 valde Anna Pettersson att riva ut ett antal av parkettens röda 
klappfåtöljer på Strindbergs Intima Teater och det tomma golvet och scenens 
sidoutrymmen blev nya spelplatser. Vridscenen renoverades och försågs med 
sittplatser och Ett drömspel började i augusti repeteras i teaterns största 
produktion på många år. Strindbergs manustext från 1902, försiktigt kortad, 
fördelades mellan sex i ålder och erfarenhet mycket olikartade aktörer.6 Fem 
skådespelare och en dansare i möte med Strindbergs repliker, alltså – men 
från början var det långtifrån klart vem som skulle säga vad. Utifrån samtal 
inom och utanför ensemblen skrev Anna Pettersson dessutom till nya scener 
och passager, samt arbetade med koreografiska, fotografiska och gestiska 
språk, som i slutresultatet gjorde Strindbergs repliker till endast en av flera 
komponenter i en mångformig språkmaskin.  

En tydlig regi var nödvändigt för att under en kort repetitionsprocess (5 
veckor) få maskinen att hålla samman utan haverier. En viktig del av regin 
bestod i att strukturera skådespelarnas rörelser i rummet – entréer, sortier, 
positioner i relation till varandra och till de olika spelplatserna. Som utom-
stående betraktare av processen slog det mig hur väldigt mycket verbalt språk 
det går åt för att skapa en scenisk uppsättning. Jag har hittills talat om ”rep-
liken” som teaterns tal, men bakom dessa ord finns repetitionsfasens uppsjö 

6 Medverkande i uppsättningen var Gunnel Lindblom, Hannes Meidal, Hanna Nygårds, Stefan 
Johansson, Fanny Sperlinge, Joonas Vartiainen och Emma Kerttula. 
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av annat språk. Mellan regissör och skådespelare pågår ett ständigt utbyte, 
under utprövandet av situationer och scenerier. Det är egentligen hela detta 
”manus” – den skrivna texten (här Drömspelet) plus repetitionens replikskift-
en (verbala och gestiska) kring framförandets hur – som skådespelarna inför-
livar och som publiken slutligen tar del av. Det är den stora texten som 
bestämmer ensemblens och rummets interaktioner. 

Också en verbalspråkligt helt tyst uppsättning har i regel en massa ord 
bakom sig. Ett exempel: Samuel Becketts drama Act without words I (1956) 
är ett moltyst mimiskt drama. Stycket visar fram en människa som likt ett 
försöksdjur tappar hoppet – Beckett inspirerades av kognitionsforskaren 
Wolfgang Köhlers experiment med schimpanser.7 En törstande man befin-
ner sig på en ökenliknande scen där olika ting – en låda, en sax, en vatten-
karaff – slumpmässigt firas ner just utom räckhåll för honom. Han försöker 
tänka ut och pröva sätt att komma åt de åtrådda föremålen, men förutsätt-
ningarna förändras nyckfullt. Bakom detta tysta framförande finns ett ut-
förligt ordande om hur den sceniska gestaltningen ska utformas. Manuset 
beskriver in i detalj aktörens och tingens rörelser och icke-rörelser på scen, 
fram till slutet då aktören instrueras att ge upp sina försök och låta apatins 
stadium inträda: ”The carafe descends from flies and comes to rest a few 
feet from his body./He does not move./Whistle from above./He does not 
move./The carafe descends further, dangles and plays about his face./ He 
does not move./The carafe is pulled up and disappears in flies.”8  

Dansföreställningar är på liknande sätt i regel ordlösa i framförandet, 
men det betyder inte att de inte bärs upp och skapas av språk. Ibland finns 
ett detaljerat notationsmanus (verbalt eller koreografiskt). Därtill kommer 
att instuderingen av ett dansverk oftast inbegriper ett verbalt element som 
kan likna ett poetiskt partitur. Koreografen eller instuderaren låter sin egen 
förevisning ackompanjeras av ord som på en gång beskriver rörelserna och 
konkretiserar deras rytm. Här en transkribering av koreografen Helena 
Franzéns arbete med att förevisa ett moment för en dansare:  

[…] ut-kliv höger–relevé ner–betoning in–jag tror jag gör såhär–dubbel–
kommer igenom–trycker bort arm–så var den poff in–bort bort runt där–

7 Martin Puchner beskriver förtjänstfullt hur Becketts drama bidrar med att synliggöra ramarna 
för Köhlers kognitiva experiment, vilka säger minst lika mycket om mänskliga förförståelser som 
om schimpansers sätt att tänka. Se Martin Puchner, “Performing the Open: Actors, Animals, 
Philosphers”, TDR: The Drama Review 51:1 (2007), s. 31f. 
8 Samuel Beckett, ”Act Without Words I”, i Krapp’s Last Tape and other shorter plays (London: 
Faber & Faber, 2009). 
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skaka ut fingertopparna–som en liten orm djupt ner–1 2 bapp bapp–bränn-
het–in med armbågarna-allting bara töms högt upp–hmm ska man vara 
kvar där vi får se-insidan–ner-du hinner inte färdigt–stort förslag-ångra 
plocka in.9  

Fortsätter denna bildrika, rytmiska text att pågå i tystnad inuti den dansande 
kroppen efter premiär? Den ohörbara texten som närvarande i sin frånvaro. 

I tidigare uppsättningar har Anna Pettersson ibland arbetat särskilt in-
tensivt med skådespelarnas impulser och låtit dem pröva och pröva och 
pröva igen att göra repliker och situationer på olika sätt. Under arbetet med 
Strindbergs Pelikanen 2018 medgav en lite längre repetitionsperiod den 
sortens tidskrävande experiment, och repetitionernas språk var från regis-
sörens sida fullt av ”svar” på skådespelarnas svärm av förslag: ”ja, mer av 
det, gör det större, håll inte tillbaka, pröva igen med den rösten…” Ibland 
fick en rad alternativa sätt att leverera en replik leva kvar i den färdiga före-
ställningen. För åskådaren är det fascinerande att på det sättet påminnas om 
replikens plasticitet under skådespelarens förvandling av den från ”artefakt” 
till ”arteakt”. En replik må bestå av ord i en viss ordning, men valet av röst, 
intention och intonation, i samspel med kroppens uttryck och situationens 
övriga premisser, gör yttrandets akt unik varje gång. Mottagaren blir 
hängande i uttryckets fullhet, tar in, låter sig smittas. 

I en intressant läsning av Sofokles tragedi Antigone visar litteraturvetaren 
Bonnie Honig hur det efter nästan 2500 år ännu är möjligt att tolka ett visst 
replikskifte på nytt, genom att tänka in skådespelarens arbete med texten i 
läsningen.10 Honig pekar på det underliga förhållande i dramat, att den 
förbjudna begravningen av den dödade ”statsfienden” Polyneikes – denna 
handling i strid med kung Kreons lag – utförs två gånger. En gång begravs 
han utan vittnen och en andra gång sker det då den dödes syster Antigone 
tas på bar gärning. Honig närläser scenen där systrarna Antigone och 
Ismene ställs till svars av kung Kreon, och där Antigone bryskt förnekar sys-

9 Transkriberingen är hämtad från Helena Franzéns arbete med uppsättningen Before I Change 
My Mind (2014) och återfinns i Cecilia Roos, ”Tanken i rörelse. Dansarens icke-verbala och ver-
bala arbetsstrategier”, i Språket och dansen, red. Birgitta Sandström (Stockholm: Carlssons, 
2017), s. 181. 
10 Bonnie Honig, Antigone, interrupted (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), s. 151–
189. Se även Christina Ouzounidis, Tvivel – replikernas poetik (Göteborg: Glänta Produktion,
2016), s. 166f., där Ouzounidis lyfter fram Honigs arbete. Ouzounidis drama Terroristens kropp 
(Stockholm: Modernista, 2019) är skrivet utifrån Honigs tanke att Ismene ligger bakom den
första begravningen av Polyneikes kropp i Antigone-dramat. 
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terns inblandning och själv tar på sig ansvaret för dådet. I gängse tolkning 
förstås scenen som att Antigone begått brottet och med stolthet står för det, 
medan Ismene, till sin systers besvikelse, valt att vika sig för Kreon och lyda 
hans lag. Honigs läsning utgår emellertid från att scenen skulle kunna spelas 
annorlunda. Hennes tanke är att det faktiskt kan ha varit Ismene som i 
tysthet genomfört den första begravningen. Antigone skulle då – och halvt 
oöverlagt eftersom systrarna i Kreons närvaro inte kan konferera om en 
gemensam strategi – ta på sig också Ismenes skuld för att rädda henne, och 
Ismene skulle låta sig räddas som ett mottagande av systerns akt av kärlek. 
Denna tolkning skulle framhålla en solidaritet mellan systrarna som den 
gängse tolkningen inte medger, och detta annorlunda drama skulle alltså 
utan att texten behövde ändras kunna spelas fram – om blickar, tonfall och 
gester gjordes annorlunda av skådespelarna.  

I en repetitionsprocess är prövandet av replikernas möjligheter vardags-
mat på scengolvet. Att se och utforska replikens olika dimensioner ingår i 
skådespelarnas professionella kompetens. Konstantin Stanislavskij, den 
ryske teatergiganten som gått till historien för sin psykologiska skådespe-
lerimetod, lär vid en audition ha bett aspiranten att agera frasen ”Segodnia 
vecerom” (”Ikväll”) med fyrtio olika emotionella innebörder.11 Om Stani-
slavskij med sin uppgift ville bedöma skådespelarens förmåga till psyko-
logisk inlevelse, blir effekten den motsatta när de olika spelmöjligheterna – 
så som i Anna Petterssons regiarbete – förevisas för publiken i en färdig 
uppsättning. Den psykologiska trovärdigheten dekonstrueras då istället; 
illusionen bryts och skådespelarens arbete träder i förgrunden. Repliken 
framstår inte längre som avsöndrad och yttrad ur en karaktärs omedvetna, 
utan erkänner sig vara den nomadiska gäst i skådespelarens organism, och 
det arbetsmaterial för hens professionalitet, som den i realiteten alltid är. 

Med den korta repetitionstiden av Ett drömspel blev förarbetet till denna 
uppsättning annorlunda jämfört med Pelikanen. Drömspelstexten är heller 
inte i behov av samma slags dekonstruktionsarbete på repliknivå för att bli 
levande igen: den är redan frigjord från de psykologiska förväntningarnas 
slentrianmönster. Strindbergs drömspelsteknik upphäver den logiska hand-
lingens tid och rum och låter, med hans egen formulering från förordet till 
dramat: ”[p]ersonerna klyfvas, fördubblas, dubbleras, dunsta af, förtätas, flyta 
ut, samlas”.12 Vardagsscenerna som möter Indras dotter på jorden har kvar 

11 Situationen finns återgiven i Mladen Dolar, A Voice and Nothing More (Cambridge, Mass: 
MIT Press, 2006), s. 21. 
12 August Strindberg, Kronbruden. Svanehvit. Drömspelet (Stockholm: C. & E. Gernandts förlag, 
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element från författarens tidigare, slitiga könskampspjäser, men de krac-
kelerar oavbrutet av absurdistiska, symbolistiska och mystiska interventioner.  

Ett framträdande regigrepp i uppsättningen blev att låta rollerna luckras 
upp på ännu fler sätt än vad Strindbergs-texten anvisar: Officeren klövs i tre 
och blev en tuppig talkör, medan de fyra fakulteternas representanter smälte 
samman i en enda, självdekonstruerande figur. Indras dotter mångdub-
blerades: när dramats var tillända hade alla skådespelare vid något tillfälle 
inkarnerat henne och i slutscenen samlades hela ensemblen, samtliga 
iklädda Dotterns vita klänning, vid Diktarens (Gunnel Lindbloms) fötter, 
som hens barn. Genom detta grepp lösgjordes texten, i min upplevelse, från 
de enskilda skådespelarnas kroppar och insatser. De förmedlade kollektivt 
Dotterns upplevelse av jordelivet: ”Det är synd om människorna”. 

Drömspelets tema om de jordbundnas klagan, och Indras Dotter som 
den från himmelen nedsända som med Diktarens hjälp kan förmedla 
klagan till Gud, bidrar i sig med intressanta tankar om vad ett yttrande 
egentligen är och vilka slags subjekt som kan leverera en replik. Litteratur-
vetaren Staffan Ericson gör i sin avhandling Två drömspel. Från Strindbergs 
modernism till Potters television en givande koppling mellan drömspels-
dramats ”klagan” och Walter Benjamins språksyn, där denne framställer 
deltagandet i språket som något gemensamt för all ”natur”.13 Inte bara män-
niskor har enligt Benjamin språk: det finns ingen ”händelse eller sak, varken 
i den besjälade eller själlösa naturen, som inte på något sätt deltar i språket, 
för det är väsentligt för var och en att meddela sitt andliga innehåll.”14 Mest 
grundläggande, menar Benjamin, är behovet att uttrycka klagan. Detta ”ur-
ljud” – ”språkets mest odifferentierade, vanmäktiga uttryck” – är gemen-
samt för all den ”natur” som i och med Syndafallet förlorade kontakten med 
Gud.15 Människan har emellertid, i detta sceneri, ett särskilt ansvar för att 
återupprätta kommunikationen. Gud gav henne en gång uppgiften att ge 
namn åt världen och genom orden kan Människan översätta skapelsens 
annars oartikulerade tal så att Gud kan höra och förstå. 

Det ligger nära till hands att, som Ericson gör, se detta tankemönster 
återspeglas i Strindbergs text, där Diktaren fungerar som kanal till Indras 
— 
1902), s. 12. 
13 Staffan Ericson, Två drömspel. Från Strindbergs modernism till Potters television (Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposium, 2004), s. 158–161. 
14 Ericson 2004, s. 158 hänvisar till Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. II, red. R. 
Tiedemann, H. Schweppenhäuser, T.W. Adorno & G. Scholem (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1991), s. 140.  
15 Ericson 2004, s 158. Ericson hänvisar till Benjamin 1991, s. 155. 
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dotter och vidare till Den högste. Samtidigt vill jag framhålla att det i Ett 
Drömspel inte finns någon given hierarki som placerar en oartikulerad 
natur i botten och gör människan till alltets språkrör inför Gud. Människor-
na i drömspelet (Diktaren undantagen) framstår i gemen som hopplöst 
instängda i sina egna små klagoloopar och förtretligheter – däremot kan 
naturens element fungera som viktiga medier för att föra vidare klagolåten 
till Diktaren, Indras dotter och publiken. 

På Strindbergs intima teater nåddes publiken av vindarnas replik för-
medlad av Gunnel Lindbloms kroppslösa röst, via högtalare med svagt på-
lagt eko och sfäriska ljud: 

Vindarne, vi luftens barn, 
Föra mänskornas klagan. 
Hörde du oss  
I skorstenspipan om höstkväll 
I kakelugnsluckorna, 
I fönsterspringan 
Då regnet grät ute på takplåtarne, 
Eller i vinterkväll 
I snöig furuskog 
På blåsiga hafvet 
Hörde du jämmer och kvidan 
I segel och tåg… 
Det är vi, vindarne, 
Luftens barn 
Som ur människobröst 
Dem vi gått igenom 
Lärt oss kvalens toner… 
I sjukrum, på slagfält, 
I barnkamrar mest 
Där nyfödda kvida, 
Klaga, skrika 
Af smärtan att vara till. 
Det är vi, vi vindarne 
Som hvina och vinsla 
Ve! Ve! Ve!16 

Vindarnas yttrande skulpterar ett vinande och vinslande luftsubjekt som – 
liksom den tunga sjal som portvakterskan virkar på – plockar upp, bär vi-
dare på, och gör förståelig människors sorger och lidanden. Naturfenomen 
och ting får på detta sätt en agens som på en gång är antropomorf och 

16 August Strindberg 1902, s. 248f. 
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realistisk: luftens strömmar fungerar ju i realiteten som förenande substans 
mellan materiens alla kroppar, och utan luft skulle inte ett enda mänskligt 
ord kunna uttalas; inget stämband skulle sättas i darrning. 

Vindarna kan i föreställningen tala och vattnet gör det likaså både verb-
alt i en fortsättning på vindarnas tal och genom oartikulerade ljud. På 
Strindbergs intima teater droppade havets och tårarnas saltvatten – vars in-
bördes relation lyfts fram i scenen med Den Blinde – i plåthinkar försedda 
med ljudförstärkare. Vattendropparnas oregelbundet rytmiska ljud blev på 
detta sätt i sig ett yttrande av sorg över alla döda sjömän, och ett yttrande 
med stor påtaglighet. 

”Repliken” framträder på detta sätt som ett (intentionsdigert) yttrande 
som inte måste bestå av verbala ord, utan kan göras med en rad andra 
medel. Och när vi tänker på saken återkopplar denna tanke också till skåde-
spelarens arbete med talakten. Även den innebörd i framförandet av en 
replik som inte ligger förborgad i ordets syntax hör ju till yttrandets helhet. 
Kan inte rentav en röst utan ord avge en replik? Kan tystnad vara en replik? 
Kan ett stön? 

Filosofen och kritikern Mladen Dolar beskriver vad en ”röst” är på 
(minst) två olika sätt. Å ena sidan betyder en röst ingenting i sig själv – den 
i sig själv oartikulerad, saknar lingvistisk struktur och behöver alltså orden 
för att bli meningsskapande. Å andra sidan kan resonemanget vändas på 
och ändå förbli sant; då framträder rösten som den aspekt av talakten som 
inte kan ljuga eller vilseföra, utan är meningsskapandets själva grund. 
Yttrandets innebörd beror då helt på hur rösten lägger orden – ifall nu 
orden ens finns; rösten kan rentav göra orden och deras semantiska betyd-
elser efemära:  

Bringing the voice from the background to the forefront entails a reversal, or 
a structural illusion: the voice appears to be the locus of true expression, the 
place where what cannot be said can nevertheless be conveyed. The voice is 
endowed with profundity: by not meaning anything, it appears to mean 
more than mere words, it becomes the bearer of some unfathomable ori-
ginary meaning which, supposedly, got lost with language. 17 

I scenen med Den blinde, vars son är – eller var, för tiden är upplöst – sjö-
man på havet uttrycks sorgen och saknaden genom en vacker monolog, vars 
mest välbekanta passage återger ett barns svar på frågan om varför män-

17 Mladen Dolar 2006, s. 30. 
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niskor gråter: ”därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se 
klarare!” På Strindbergs Intima Teater uppmanade Anna Pettersson den 
monologförande Hannes Meidal att göra något mer med rösten, och det 
resulterade i ett märkligt harklingsljud här och var i Den Blindes tal. Rösten 
ställdes i dessa ögonblick framför orden och fick sin egen dubbla verkan, 
dels som ett kantigare och fulare och minst lika sant uttryck för sorg, dels 
som en kil och störning i berättelsen. 

I postdramatiska uppsättningar som Anna Petterssons är det långt ifrån 
självklart att dramats repliker, och deras semantik, sitter säkert som den 
viktigaste meningsskapande instansen. Repetitionerna börjar sällan med en 
kollationering i syfte att homogenisera ensemblens tolkning av replik-
skiftena, så att teaterns övriga uttryck sedan kan riktas mot att förstärka 
tolkningen ifråga. Orden kan inte på ett sådant slentrianmässigt sätt räkna 
med helhjärtat understöd från gester, rörelser, röster, rum, ting, projek-
tioner, ljud och ljus. Snarare söker processen och uppsättningen efter frik-
tionerna mellan uttryck och undersöker vilka mervärden som uppstår när 
olikartade associationer sätts i spel. Vad händer om Dottern och Advokaten 
hoppfullt talar om hur de ska navigera runt samlivets grynnor, samtidigt 
som de med ilsken frenesi gör workout på roddmaskiner? Talets och kropp-
arnas känslospråk divergerar, liksom Strindbergs äldre språkbruk med tal 
om tortyren i att ständigt ”äta kål” bryts mot det nutida gymets associa-
tioner till tvång och välbefinnande. En sådan scen blir komplex och blixt-
rande, snarare än lätt att hantera och sortera. 

Hans-Thies Lehmann som teoretiserat kring post-dramatikens funk-
tionssätt ställer sig en fråga som ibland också kommer upp i publiksamtalen 
efter föreställningarna på Strindbergs Intima Teater, från besökare som 
väntat sig något mer traditionellt. Vad spelar texten tillslut för roll? Är inte 
detta att ”förstöra” Strindberg? Vad ska den post-dramatiska teatern egent-
ligen ha replikerna till? Lehmann hämtar sitt svar från den italienske teater-
mannen Giorgio Barberio Corsetti:  

His thesis, too, is: the theatre needs the text as a foreign body, as a ‘world out-
side the stage’. Precisely because theatre increasingly extends its borders 
with the help of optical tricks and the combination of video, projections and 
live presence, according to Corsetti, it must not get lost in the permanent 
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self-thematization of the ‘opsis’ (visual presentation). Rather, it has to refer 
to the text as a quality that resists the scenic image.”18 

Texten är med detta sätt att se en främmande kropp på scenen, som hindrar 
teatersituationen från att bara handla om sig själv som teater. Repliken är – 
återigen – besökaren utifrån som tillfälligt landar i kropparna på scenen och 
drar med sig något, kanske en hel värld, som inte redan fanns där förut. 
Repliken som nomad. Ett kärt barn med många namn. 
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