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Omslagsbilden till Lars Noréns första bok med pjäser, Två skådespel, visar en lätt arrogant 
ung man: författaren själv. Han sitter lite nonchalant tillbakalutad, i slitna jeans, välputsade 
loafers, vit skjorta med slips. Och han sitter i en berömd karmstol, formgiven av Mies van der 
Rohe. Författaren själv, som en personifikation av god – och dyrbar – smak. 

När Norén gav ut sin En dramatikers dagbok 2008 reagerade också flera kritiker starkt och 
närmast hånfullt på den bild boken gav av en tokshoppande författare, ständigt på jakt efter 
den ultimata Yamamoto-kavajen, spontanköpande kläder för tiotusentals kronor: författaren 
som shopaholic? 

I båda fallen handlar det om en utstuderat ”god” smak, konventionell, etablerad, men med 
en dragning åt det avantgardistiska. Och Norén använder tingen och namnen, vilka symbolise-
rar den rätta smaken, som ett sätt framställa sig själv, stilisera sig själv inför offentligheten. 
Författarnamnet på omslaget till Två skådespel är skrivet som en autograf, som för att ytterli-
gare bestyrka självstiliseringens autenticitet: författaren som varumärke i sig själv. 

Många använder ”smak” som ett sätt att stilisera sig själva, medvetet eller omedvetet. Jag 
har själv hört talas om intelligenta, normalanpassade universitetsprofessorer som uteslutande 
lyssnar på sextiotalspop och som håller på Örgryte IS i fotboll.1 Eller annorlunda uttryckt: den 
goda smaken balanserar invid den avgrund som är kännarens, kalenderbitarens och nördens 
hemtrakter. Smak och expertis ska inte sammanblandas och identifieras med varandra, men en 
stark beroenderelation dem emellan finns. 

Öppnar vi pärmarna till Två skådespel möter vi just en kännare, en expert. I Natten är da-
gens mor tjänar särskilt jazzmusiken för de två bröderna i pjäsens dysfunktionella familj som 
ett fält på vilket de utövar expertis. I en scen (84f.) diskuterar bröderna olika skivor, och redo-
visar en typisk kännedom om den samtida jazzscenen. Namn på viktiga musiker droppas i 
snabb följd, detaljer om deras liv nämns, men framför allt vem som spelar med vem på vilka 
skivor. Men den verkliga kunskapen redovisas genom att bröderna spelar ”Line for Lyons”, 
med David på trumpet, som Chet Baker, och den äldre Georg, på barytonsax, som Gerry 
Mulligan. Och det gäller att spela exakt som förebilderna, som scenanvisningen gör klart: 
”Georg har Mulligans solo, David improviserar i bakgrunden och spelar sedan Chet Bakers 
solo – nästan en exakt kopia”. Men redan här anas en klyfta: Georg enbart imiterar, medan 
David också improviserar, fogar en egen kommentar eller ett eget yttrande till förebilden. 

Båda bröderna, men särskilt David, använder jazzen som en stil, som avgränsar dem från 
föräldrarna och som skänker dem identitet. Fadern visslar ”Wonderful, wonderful Copenha-
gen” (28) eller ”I Honolulu går man klädd som en zulu” (53): töntigt står mot cool, förlegat 
mot modernt, föråldrat mot samtida, dålig smak mot god. Men för att kunna skriva expertisen 
och den goda smaken, men också skilja mellan dem, måste texten dela samma kunskap, Lars 
Norén ges en tvetydig möjlighet att demonstrera sin överlägsna expertis och sin goda smak. 
Scenanvisningen till det andra dramat i Två skådespel, Kaos är granne med Gud, är inte bara 
en anvisning till regissören, utan redovisar också expertisens, nördens kunskap: Ricky letar 

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)  Linköping University Electronic Press 2009 

Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda 211 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20373 

http://www.jbdesign.it/images/Bau%20Haus/TECTAD42BLACK.jpg
http://www.yohjiyamamoto.co.jp/
http://www.isak.liu.se/temaq/eb
http://www.ois.se/
http://www.lastfm.se/listen/artist/Gerry%2BMulligan/similarartists#pane=webRadioPlayer&station=%252Flisten%252Fartist%252FGerry%252BMulligan%252Fsimilarartists


efter en skiva, ”lägger på en, Stan Getz och Oscar Peterson trio – (Verve Records, 2304 440-
Mono) letar efter slutet på Ray Browns solo i Ballad medley […]” (218). 

Samma typ av expertis, men på ett helt annat fält, redovisar Heiner i Personkrets 3:1, när 
han räknar upp namnen på ett antal mediciner möjliga att använda som en annan sorts drog: 
”Jag har lite litium, och jag har cisordinal och sen har jag hermolepsin som förstärker verkan 
av litiet. Tuinal, fyra Deximal och fem Nembutal och en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio 
någonting som ser ut som kristallnefedrin. Och är det. Men jag har bara ytterst lite 
Fencyklidin eller ängladamm.” (121) 

I Noréns texter cirkulerar en ”smak” som mest består i droppandet av namn, i poserandet 
med det rätta namnet. Märkesnamn fungerar synedokiskt, de är delar vilka pekar mot en hel-
het som namnet suggererar men inte anger eller definierar. Och de har en sorts magisk kraft i 
suggestionen: de skickar en signal också till den läsare som (likt mig) inte har en aning om 
vad som skiljer en Yamamoto-kavaj från en av Zegna. Eller Tuinal från Nembutal. Namngiv-
ningen, yttrandet av namn omgivna av en särskild aura, pockar på läsarens uppmärksamhet, 
och kanske omdöme. Och några tydliga funktioner som den goda smaken har i Noréns dra-
matik är lätta att urskilja.2 

Grundläggande och närmast trivial är den roll den goda smaken spelar som socialt signa-
lement. Noréns underklass tenderar att inte droppa namn ur den goda smakens register, hans 
medelklass däremot levererar sådana namn som den naturligaste sak i världen. Med ”under-
klass” ska här förstås en djupt heterogen grupp, i hög grad sammansatt av människor som mer 
eller mindre tillfälligt vistas i en närmast trasproletär miljö. Det är inte arbetarklass, utan ett 
brokigt galler av exempelvis narkomaner, poeter, schizofrena, gangsters, och före detta di-
rektörer. Noréns medelklass arbetar företrädesvis inom kulturområdet eller den psykoveten-
skapliga apparaten. 

Noréns underklass, som i Rumäner, rör sig mest med namn på rock- och filmstjärnor: Ma-
rilyn Monroe, James Dean, Humphrey Bogart, Sophia Loren. Och Sinead O’Connor. Namnen 
är konventionella, antyder ingen som helst expertis: de är namn som cirkulerar i vida kretsar, 
och de utövar därför heller inte namnens synekdokiska magi. Sinead O’Connors namn funge-
rar dock lite annorlunda, hon är föremål för en idoldyrkan med den fetischering en sådan in-
rymmer. Populär- eller masskulturella namn cirkulerar som en sorts utopiska tecken, en dröm 
om ett annat liv. Lite annorlunda är det med de namn som nämns av medelklassens represen-
tanter. Dessa namn har en mer begränsad spridning, de cirkulerar på begränsade fält, och ford-
rar om inte expertis så en annan typ av kunskap för att kunna omsättas. Skalv i fjärran inne-
håller typiska exempel: Virginia Woolf, Andrej Tarkovskij, Robert Mapplethorpe, Emmanuel 
Levinas, Tina Modotti. Dessa namn tillhör inte populärkulturens kretslopp, utan en annan ka-
tegori. Konstnärers, författares och filosofers namn, som dessa, antyder eller suggererar in-
satthet. Namnen får en särskiljande verkan genom att de begränsar den införstådda kretsen, 
jämfört med masskulturens affischnamn. De saknar också utopisk kraft, eftersom den som kan 
nämna dess namn redan är en del av en diskurs, finns i samma cirkulation som namnets bära-
re. De namnen används inte i första hand för att uttrycka drömmar, även om sådana inslag 
finns, utan för att utöva makt. 

Walter Benjamin ser i sina anteckningar om modet, vilket är det fält där ”smak” först blev 
en dominant kategori, dess dubbla karaktär: modet inordnas i ett socialt signalement, men 
innefattar också ett utopiskt moment. Modets dubbelhet grundas för Benjamin i dess 
underliga temporalitet: modet pekar, genom att ständigt betona det nya som en absolut 
kategori, utöver nuet, och mot en befrielse från tidens tvång. Och samtidigt är mode 
egentligen tiden som tvång: moden går alltid igen, de kommer och går, kjollängderna går upp 
och ned, som aktierna på börsen – och lika självständiggjorda från mänskligt arbete. I modet 
går allt igen, än en gång.3 Norén ser likaså denna dubbelhet som den goda smaken har att 
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laborera med, men han fördelar dubbelheten annorlunda: det utopiska momentet är främst de 
egendomslösas, det sociala tvånget är främst de besuttnas kännetecken. 

I Skalv i fjärran figurerar en t-shirt: på den svarta tröjan står enligt scenanvisningen ”någon 
text från Madrid, kanske Goyamuseet eller från en Miroutställning.” Inledningen till Person-
krets 3:1 beskriver likaså en t-shirt, den bärs av en ung kvinna som värmer heroin, och på 
hennes tröja står det ”WORLD PEACE NOW”. (13) Det borde vara en smaksak vilken t-shirt 
man har på sig, och heroinistens tröja bär ett egentligen godare budskap än medelklassresenä-
rens. Men det goda och utopiska ”WORLD PEACE NOW” framstår som övertydligt eller löj-
ligt – och det är med den sortens distinktioner som smakens fält används i Noréns pjäsvärld 
för att skapa och upprätthålla sociala skillnader. Medelklassen dricker Chablis, underklassen 
dricker vodka. 

Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Dramatik handlar ju i hög grad om att sätta i rörelse, 
att framställa möten. Så är det också hos Norén. En pjäs som Personkrets 3:1 låter ideligen 
personerna ägna sig åt namedropping. Men här handlar det om människor på väg ned, eller 
möjligen upp, människor som varit något annat än de är under pjäsen. Och dessa människor är 
allt annat än språklösa, också de kan droppa namn från andra fält än det egna. Att Heiner kan 
rabbla namnen på intressanta droger är helt i linje med pjäsens värld. Likaså är det helt rimligt 
att han kan bolla med namn på rockgrupper: Cardigans, Oasis, Nirvana. (109) Men mer för-
vånande nämner Heiner också namnen på de franska tänkarna Julia Kristeva och Michel Fou-
cault, och de svenska psykiatrerna Johan Cullberg och Thomas Böhm (124). Och på Dosto-
jevskij och Fassbinder (150, 153). Den extremt obehaglige gangstern har, berättar han, ”läst 
psykologi och tog en fil kand på Kumla på tre månader, och läste kvantfysik… så vad fan?” 

Ja. Vad fan spelar det för roll? Personkrets 3:1 är blandningens pjäs hos Norén. Personerna 
kommer och går, de kommer ur olika sociala miljöer och sammanhang, de växlar några ord, 
de markerar vilka de är eller vill vara eller tror sig vara genom sina ordval. I pjäsen möter vi 
poeten Anna, som maniskt droppar namn: Johan Ehrenberg, Simone Weil, Bodil Malmsten, 
Thomas Bernhard, Andres Serrano, Rainer Maria Fassbinder, Krzysztof Kieslowski… ”Alla 
dom där namnen.” (116) I samma pjäs, en annan författare: rollgestalten Författaren berättar 
en historia om författaren Artur Lundkvist och danske filmregissören Carl Theodor Dreyer 
som rimligen har sitt upphov i Lars Noréns eget liv.4 Alkoholisten nämner Aischylos, Home-
ros, Dante, kommunisten droppar namn som Feltrinelli, Peter Weiss, Gudrun Ensslin, den 
schizofrene säger Freddie Mercury och Swedenborg, Direktören säger Tarzan. Det är ingen 
slump att det är i denna pjäs som underklassen också sträcker sig efter lite finare märkesnamn 
och klär sig i underkläder av Salming (238) och Calvin Klein (240) – det är vad Guy Debord 
kallar ”varans humanism” (Debord 2002:40, ”l’humanisme de la marchandise”, Debord 
1983:30): i fullständig likgiltighet accepterar varan vilken köpare som helst, vilken bärare 
som helst. 

Så kan man fortsätta inventera Personkrets 3:1 på fler namn. Men vad spelar de för roll? 
Det är ingen ordning på namnen, de hör inte hemma i denna värld – tills vi ser att männi-
skorna faktiskt är på väg bort från en social identitet in i en annan. Namnen hjälper ingen upp 
ur denna krets, men kan användas som maktmedel, sätt att trumfa över någon, de skänker en 
överlägsenhet att exploatera. Samtidigt tydliggör Personkrets 3:1 att namnen har ytterligare 
en viktig funktion: Norén använder dem som för att hålla ihop sin framställda värld. Han är 
Samlaren, som ur diskursflödet, ordströmmarna, godtyckligt bryter loss de ord han fäster sig 
vid, han ingjuter en slumpmässig och tillfällig mening i dem, förbinder dem med varandra 
utifrån sin subjektiva vision av dem och deras användbarhet i hans byggande av en värld. 

Maktutövningen som sker med hjälp av de rätta namnen och den goda smaken handlar om 
små detaljer: 
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MICHAEL Visserligen föredrar jag Laphroaig, men det är väl ett märke som inte har nått 
det här villakvarteret. 

HARRY Lafroig… hur stavar du det. 

MICHAEL Laphroaig… stavas L A P H R O A I G, uttalas La-Froyg… och det är en 
skotsk maltvisky… från en liten ö som ligger i den västra övärlden i Skottland… det är ett 
gaeliskt ord som betyder ”the beautiful hollow by the broad bay”. 

ELISABET Vad betyder det, Harry… du som undervisar i engelska? 

MICHAEL Men jag kan ta det där glaset Standard Selection… om det finns något kvar. 
(Sanning och konsekvens, 90) 

Parmiddag i villaförorten och social status skall mätas och jämföras. Under kvällen avslöjas 
personligheterna som masker, den typ av ödeläggelse eller ”devastation” som Strindberg lärde 
ordet för hos Swedenborg och som Norén lärt sig den sceniska innebörden av hos Strindberg. 
Laphroaig är den som fin betraktade whiskyn av typen single malt, Standard Selection var 
Systembolagets dåvarande ”blended” baswhisky. Så enkelt kan social skillnad illustreras: 
kunskap om den goda smaken används för att sätta andra på plats och hålla dem därnere, un-
dertryckta. Det sker i individuella relationer, men också som ett genomgående socialt möns-
ter, som tar konkret form i dessa individuella småaktigheter. 

Hemligheten med den goda smaken, de rätta namnen, är alltså att det inte alls handlar om 
smak. Redan Marx skriver i första bandet av Kapitalet att mänskliga relationer förtingligas 
under kapitalismen. Man kan driva den hypotesen vidare, och utifrån varans självständighets-
förklaring från arbetet betrakta varans cirkulation som ett skådespel, och liksom inför teater-
skådespelet tycks smakomdömet då bli grundläggande. Men smakomdömet är skenet, varu-
skenet, som döljer att varuskådespelet, enligt Guy Debord (med en anspelning på just Marx 
berömda formulering), är ”ett socialt förhållande mellan människor som förmedlas av bilder” 
(2002:22).5 Och med ”bilder” vill jag här förstå symboliska representationer, innefattande 
både namn och objekt som tillskrivs symboliska funktioner. Så är det i Noréns dramatik: 
människor träder i relation till varandra med hjälp av de objekt genom vilka de vill framställa 
sig själva. Ett klädesplagg är i sig inte en bild – men kan användas av bäraren som ett sätt att 
framställa sig själv. 

Men de som trycks ner med hjälp av de rätta uttalen kan också ge igen. I Sanning och kon-
sekvens är det framför allt Elisabet som ständigt går bort sig i relation till det normalas goda 
smak, alkoholiserad tenderar hon att prata för mycket och fel. Men hon ser också mönstret i 
det som sker: 

ELISABET Ni sticker så fort man inte uppför sig som man ska i era kretsar… Både du 
och Ann, den där förbannade Julia… Jag ska säga dig… […] Den här bjudningen… Vad 
är det med den? Jag är van. Jag är van vid er misstänksamhet! Jag vet att ni bara går och 
väntar – att ni iakttar allt jag gör och undrar… är det dags nu. Jag är van, säger jag! Hör 
du det! (75) 

Elisabet gör en viktig iakttagelse: den goda och rätta smaken måste upprätthållas men det sker 
inte av sig självt. Den goda smakens territorium måste övervakas så att dess gränser inte 
plötsligt raseras – som när underklassen klär sig i Calvin Klein. Övervakningen sker främst 
genom upprepad utövning av smaktyranniet: namnen måste ständigt anges så att smakens 
innebörder och distinktioner hålls aktuella. Men att genomskåda, som Elisabet gör, är inte 
samma sak som att befria sig. När Elisabet möter Julia blir hon alltid, säger hon, ”nervös”: 

JULIA Blir du? Varför det? Jag är väl inte skrämmande. 

214 

http://www.systembolaget.se/SokDrycker/Produkt?VaruNr=86584&Butik=0&SokStrangar=
http://www.whiskyguiden.se/meny_val/Blended-Whisky/standard-selection.html


ELISABET Jo, det är du. Du är så perfekt att det är skrämmande. (65) 

Det perfekta är ett koncentrat av den goda smaken, men också det just en mask: Julia vågar 
under denna kväll knappt röra sig av ängslan för att tappa kontrollen över sig själv.  

Den goda smaken fungerar, kan man säga, som ett fängelse både för de som behärskar den 
och de som inte gör det: den cementerar en social hierarki. Men grunden för den goda smaken 
är att den på en gång lockar med individualisering, och samtidigt gör den individ den fram-
ställer till en del av en grupp. Den individualisering det innebär att ha just den rätta karmsto-
len av van der Rohe, bära den finaste kavajen från Yamamoto är naturligtvis en pseudoindivi-
dualisering. I själva verket handlar den goda smaken här om köpkraft, och i köpögonblicket 
befriar sig köparen momentant från sin gamla identitet – men den nya är just köparens. Sma-
kens individualisering av köparen är bara den gamla vanliga varufetischismen, som den bil-
dade, progressiva medelklassen tror sig rå på just genom att den är bärare inte av en konven-
tionellt god smak, utan av en spetsad: dess kläder är inte från NKs herr- eller damekipering i 
största allmänhet, utan från Zegna och Rykiel. 

Till kraften i smakens signalsystem hör det åtråvärda objektets relativa onåbarhet. Bara få 
ska kunna tillägna sig det, åtminstone materiellt. När det gäller bland annat kläder så är den 
utländska dominansen bland märkesnamnen förkrossande – här gäller inte Gudrun Sjödén 
eller Oscar Jacobson. De utländska namnen exotiserar ”märkesdiskursen” och bidrar till en 
absolutifiering av det åtrådda objektets exklusivitet. Norén drar med namn som Rykiel eller 
Zenga upp en spänd relation mellan periferi och centrum, mellan det provinsiella och det cen-
trala – på samma sätt som när landsortspojkarna i Natten är dagens mor spelar amerikansk 
jazz. Inte svensk jazz, och än mindre svensk schlager. Avstånden är viktiga: det onåbara an-
vänds dels som distinktion, så att enbart expertis kan överbrygga avståndet, dels som utopi, så 
att avståndet kan väcka bara omöjliga drömmar. 

Den goda smaken som fängelse innebär att den utövar ett tvång över den som tror sig be-
sitta den: 

ELISABETH Ni skulle höra vilket vidrigt sätt ni har att tala om människor och hur dom 
är och hur dom ser ut. 

ANNA Jag vet… Jag kan inte låta bli… Jag ska inte göra det… Jag blir alltid angripen för 
det på redaktionen, för att jag lägger så stor vikt vid det yttre, det estetiska, och alltid talar 
om människors utseende- Charmfullt: Men jag kan inte hjälpa det, jag tycker det är vik-
tigt… (Endagsvarelser, 24) 

Den goda smaken utövar i Endagsvarelser ett tyranni över människorna, men de kan inte be-
fria sig från det, inte göra uppror mot det. I stället sprider de runt sig upprorets namn: Mareike 
berättar om hur hon läste Adorno, Marcuse, Ernst Bloch. Även dessa namn på vänsterns tän-
kare och teoretiker kan cirkuleras och distribueras på smakens och stilens marknader, också 
de tillhör i rätt sammanhang den goda smaken. Och så vidare: Endagsvarelserna är dagslän-
dor, de trodde en gång på upproret men har nu gjort det till stil och smak, till konvention, till 
pseudoindividualitet. Mareike vet det: 

Var och en vill vara oupphinnelig, onåelig… menar jag det… utom räckhåll, så långt före 
de andra. Och dom sanningar dom som befinner sig före har uppnått blir frånstötande, blir 
något frånstötande, för dom själva, om någon annan når samma sanning… Då byter dom 
genast position och förråder den förra, och dom som varit längst fram går baklänges ge-
nom klungan av anhängare, tills dom blir reaktionära och konservativa och säger att det är 
sant – alltså bara för chocken… Förstår du?... Därför att man inte längre är något person-
ligt ensamt avantgarde, nej när alla talar just det individuella språket då är man bara en i 
mängden och inte längre stor… Människor blir ju sjuka, dom beter sig som känslolösa, 
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dom går till vilka ytterligheter som helst för att vara individuella… (46) 

Konventionens och den goda smakens kraft är alltså tvingande – ingen undkommer den. Ma-
reike har en exakt bild av smakens paradoxala sätt att fungera: dess individualisering – vilken 
är produktionen av ett subjekt – är enbart skenbar och fängslar alltid individen i ”mängden”, 
gruppen. Var och en som tittar på reklam för exempelvis Zegna eller Armani kan studera 
effekten i mannekängernas närmst klonade utseenden: där finns inga människor, bara varubä-
rare. Varan synekdokiska karaktär är underlig: ser man den i framkallandet av en individ så 
framstår varans (den goda smakens objekt) som en signifikant utan signifikat: den referens 
märkesvaran producerar är utan innehåll. Mening förskjuts, likt växlingarna i modet självt – 
frågan är bara om den någonsin materialiseras, eller om den ständigt bara skjuts på framtiden. 

Man kan invända att där visst finns ett signifikat: Laphroaig smakar inte som Standard Se-
lection. Och smaken är olika… Men hur whiskyn smakar spelar i Noréns pjäs ingen som helst 
roll, utan det är märkets och namnets magiska egenskaper som står i centrum för hans an-
vändning av skillnaden mellan två sorter. Och hur märkesnamn och namnskillnader kan an-
vändas för att etablera en expertis, vars sakkunskap aldrig prövas eftersom namnet används 
för att utöva makt, inte för att anställa jämförelser mellan whiskysorters smakprofiler. 

Men ett moment i utövandet av den goda smaken är naturligtvis njutningen i att vara rätt, 
och att i den känslan finna sig exklusiv. Den goda smaken har också en extrem pol i det ab-
solut rätta och därtill överflödande, i det luxuösa: ”Akta dig för att komma i kontakt med 
lyx… Lyx är en starkare drog än heroin, starkare än något knark… Har man väl fått en dos 
sitter man fast.” Endagsvarelser, 36) I Sanning och konsekvens beskriver Elisabeth den goda 
smakens tvång som en kemisk reaktion, vilket ju också är ett sätt just att definiera begreppet 
”smak”: 

Jag älskar Sonia Rykiel… Jag vet inte vad det är. De är något kemiskt. Det är en föräls-
kelse. Det är det enda som gör mig lycklig. Jag fick låna några videos av hennes höstkol-
lektion i affären där jag handlar, men jag har inte råd att köpa det. Men jag ska ha det, på 
ett eller annat sätt, om jag så ska gå på gatan, jag måste ha det… Jag får göra avbetal-
ningar. Jag måste ha det… (16) 

Också heroinfixen är en kemisk reaktion – och det är i sådana ordalag Elisabet beskriver sitt 
beroende. 

Kanske kan man beskriva också Ulf i En sorts Hades som en som blivit beroende av sin 
lyx. Scenen – den mycket ironiska scenen – är den psykiatriska kliniken, Ulf kommer in, ma-
niskt babblande. Och enligt scenanvisningen är han ”klädd i en mörkblå mycket vacker Arma-
nikostym, som kostat omkring nio tusen, dyrbar off-white skjorta, röd Armanislips, osv. Håller 
sin tunga mobiltelefon i handen osv. – han väger dock tio kilo för lite för kostymens storlek.” 
(44) Formuleringen är intressant: det är inte kostymen som är för stor, utan den är det givna 
måttet, i förhållande till vilket Ulf är för liten. Så kan också den goda smaken som tvång ut-
tryckas: Ulf försöker anpassa sig till den, i stället för att anpassa tingen till sig. Men han ser 
också en innebörd i vad han gör: 

JONNY till Ulf: Du är klar nu? 

ULF Yeah, I’m ready, I’m readymade. (45) 

Att ikläda sig de rätta kläderna är att finna sig vara – readymade, färdiggjord. Eller pseudo-
individualiserad: 

ULF om sin kostym: Det är en Armani. Jag hade föredragit en Zegna, men då måste jag 
åka till Paris, eller Yamamoto, Men jag köpte den för tio dar sen innan jag åkte till SÖS. 
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Jag har bara haft den på mig på SÖS, nån självkänsla måste man bevara, Den kostade 
niotusen. Det beror på växelkursen på dollarn. Jag köpte storlek fyrtiosex, fast jag väger 
sjutton kilo mindre än förr, jag brukar alltid ha fyrtiosex, men jag ger inte upp. (50) 

Det är inte kläderna, utan märkesnamnen som gör mannen – trots att han väger sjutton kilo 
mindre. Men viktförlusten kompenseras i tillväxten av självkänsla: så är den goda smaken en 
fråga om att balansera i relationen mellan jag och värld. 

Ulf har möjligen också en annan insikt, nämligen om det utbytbara i den goda smakens 
objekt. Armani, Zegna, Yamamoto – för kännaren är de inte utbytbara. Men där lurar också 
kännaren sig själv. Eller har Sonia Rykiel ett absolut värde? Det man gör när man ikläder sig 
dessa kläder är att man framträder som en Annan. Kläderna skall sprida sin magi över bära-
ren, höja hans eller hennes värde i både egna och andras ögon. Samtidigt tydliggör denna 
funktion att allt handlar om sken – som Walter Benjamin skriver i en anteckning är modet en 
oundgänglig faktor i den accelererande processen att bli förlegad (Benjamin 2002: 141). Den 
goda smaken förutsätter att det finns ett val, och valen uppkommer som en effekt av markna-
den, av konkurrens. Men här blir marknadens frihet, som Debord skriver, ”tyrannisk”. Den 
tvingar fram ett val som alltid är skenbart, eftersom det är ett val mellan olika former av sken, 
av representationer. Zegna eller Yamamoto? Valet är bara skenbart: i bägge fallen väljer man 
en representation, ett liv som ”sken” (”apparence”) och inte ett liv som praktik. Varuskåde-
spelet är, skriver Debord (2002:24), ”ett hävdande av skenet och ett hävdande av allt 
mänskligt liv, det vill säga allt samhälleligt liv, som blott ett sken”.6  

I ena änden de verkliga heroinisterna, i den andra de som blivit lika beroende men av en 
annan sorts drog – och i mitten slåss alla andra om att besitta den rätta smaken. Så kunde man 
sammanfatta det terrorvälde som den goda smaken utövar i denna dramatik. Varuformens 
främsta agenter är de som tror sig bära den rätta smaken, den som är lite för mer än den som 
de övriga, de andra, besitter. Påtagligt ofta hos Norén blandas modenamnen med vänsterns 
ikoner, som kunde man läsa Adorno och bära en kostym av Zegna medan man gör det. Det 
handlar om människor som likt Anna i Endagsvarelser varit vänsteraktivister: ”Ja, herregud… 
jag var med i Röd ungdom, SKP. Man hade pottklippning, rutig flanellskjorta, jeans, arbetar-
skor och rökte röd Commerce…” (73) Annas religiösa terminologi är inte tillfällig: hon talar 
om det ”kors” hon hade att bära, och samtalet glider därnäst över till Simone Weil, både den 
katolska mystikern och den franska skolministern. I samma andetag som man bekänner sitt 
pinsamma förflutna överskrider man det med hjälp av andra namn, andra bokstavskombina-
tioner. 

Frågan kvarstår: finns det något uppror mot detta välde? Nej, det finns knappast något svar. 
Men frågan reses hos Norén, av Axel, en av de intagna i En sorts Hades: 

Du har för trång kavaj. Jag har sommarskjorta på mig. Jag har ingen annan. Javisst, det är 
fruktansvärt ansträngande att vara människa. Inte nog med att man måste tänka, köpa mat 
och busskort och lämna in skorna på klackning, heter det så – man måste tvätta sig… sul-
ning… raka sig och borsta tänderna och klä på sig och försöka erinra sig orden i sitt språk 
varenda dag… fast man inte kan finna ett enda meningsfullt motiv till att göra det… De 
flesta av mina elever blev distraherade av varenda rörelse. Hur skulle de då kunna kon-
centrera sig på Sapfo? Det är så tröttsamt och meningslöst när det ändå inte finns någon 
som bryr sig om vem man är… Jag förstår inte att det inte är många fler som ger upp och 
släpper taget om anständigheten… (19f.) 

Släppa taget om anständigheten… Vem skulle inte vilja det? Men Noréns teatervärld överva-
kas av en publik, vars anständighet är lika absolut som dess avskildhet från händelserna på 
scenen. Och smaken som utövas på scenen är naturligtvis riktad mot den anständighet, den 
sociala normalitet, som publiken personifierar, den som helt avgränsar sig från vansinnet och 
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drogberoendet på scenen för att istället hänge sig åt den goda smakens förträfflighet och 
självgodhet. Och det vi bevittnar är hur den symboliska cirkulationen av smakomdömen i ett 
givet sammanhang fungerar analogt med den ekonomiska cirkulationen av varor. Båda cirku-
lationsformerna uppfostrar oss till kunder. Vi i publiken kan känna igen namnen, känna igen 
oss i märkena och kläderna – eller avvisa dem som luxuösa eller triviala. Men vi kan inte 
bryta oss loss ur cirkulationen. Och det ögonblick då kunden kan tro sig tala ett individuellt 
språk är så kort, att det är förbi innan han eller hon ens hinner notera det. I dess ställe ser vi på 
scenen avteckna sig maskineriet i en – diskursordning. 

Smaken är i Noréns värld, liksom i världen utanför den, fetischerad: den har antagit en 
egen, självständig och närmast absolut karaktär. Som en signifikant utan materiellt signifikat, 
utan reellt objekt, antar smak en regulativ karaktär: den talar om hur det borde vara, inte om 
hur det är. Samtidigt upprätthåller namnen, märkena, och med dem smakomdömena, en ord-
ning. Pierre Bourdieu talar i sin La Distinction, med hänvisning till Marx, om hur arbetsdel-
ningen märker arbetaren som kapitalets tillhörighet. Bourdieu menar att detta ”märke” inte är 
någonting annat än ”själva livsstilen, genom vilken de helt utblottade omedelbart avslöjar 
sig”.7 Men Bourdieus analys är inte tillräckligt radikal. I själva verket märker varuskådespelet 
också de som suveränt behärskar Bourdieus spel av distinktioner och smakomdömen som just 
varor: Noréns medelklassmänniskor kan varken yttra sig eller röra sig utan att demonstrera 
den märkesvara de beror av eller för ögonblicket ikläder sig. Och som Benjamin skriver: 
”Liksom det [modet] framkallar de finaste skillnader i social ställning, bevakar det framför 
allt noga de grövsta klasskillnaderna”.8 I en avförtrollad värld är det bara den cirkulerande 
varan som tillfälligt kan återförtrolla oss – och det är den intellektuella medelklassen som är 
den av varuskådespelet allra mest hypnotiserade aktören. Därför, just när de tror sig tala ”det 
individuella språket”, är Noréns medelklassmänniskor helt utbytbara i deras inbilska pseudo-
individualitet: de avslöjar sig som bara effekter av hur en diskursordning producerar föreställ-
ningar om individualitet, samtidigt som varuformen lägger under sig alla sådana föreställ-
ningar och märker människorna med varunamnen: Yamamoto. Zegna. Tuinal. Nembutal. 

1  Det lär finnas värre exempel: sådana som håller på IFK Norrköping. 
2  Den goda smaken har i medelklassdramatiken en viktig och våldsam roll som reglering av personers 

uppförande: se Olsson (2009). 
3  Benjamin återkommer till modet i många olika texter, men viktigast är förmodligen anteckningarna i Das 

Passagen-Werk med signum ”B”. 
4  Berättelsen ligger nära vad Norén själv berättat om Artur Lundkvists betydelse för hans tidiga författarskap. 

Se Torkel Rasmusson & Leif Zern (1969). 
5  I originalet: ”un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images” (Debord 1983: 10). 
6  I originalet: ”le spectacle est l’affirmation de l’apparence et l’affirmation de toute vie humaine, c’est-à-dire 

sociale, comme simple apparence” (Debord 1983: 12). 
7  I originalet: ”le style de vie lui-même, à travers lequel les plus démunis se dénoncent immédiatement” (Bour-

dieu 1979: 200). 
8  ”Wie sie die feineren Unterschiede der Stände zum Ausdruck bringt, so wacht sie vor allem über die großen 

der Klassen” (Benjamin 1977: 498). 
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