
En promenad bland dramatik och litteratur
 : om William C. Woxlin

Det är kyligt ute. Just nu sitter jag ned med
William  C.  Woxlin  och  sammanställer  ett
längre reportage till  hans samlade dramatik.
Boken som ska ges ut senare i år, under titeln
Dramatik  2000-2018,  kommer  att  innehålla
flera av Williams dramatiska pjäser. 
– Det är ett bokslut, säger han. 

William är en person som är mycket intresserad av
litteratur och ägnar mycket av sin tid till att produ-
cera och ta del av litteratur. Vi sitter och samtalar
med  ett  vinterlandskap  utanför  fönstret.  Redan
som ung började William fascineras över litteratur,
han lärde sig att läsa och skriva tidigt. Det var nå-
got  speciellt  med  att  skriva,  låta  fantasin  flöda.
Han skrev dikter, berättelser och förde dagbok. 
William berättar att han tidigt läste författare som
Franz Kafka och Harry Martinson, vilket påverka-
de  honom  mycket.  Han  läste  Processen  och  
Aniara, vars allvarliga teman och språkbruk påver-
kat mycket av det han själv skriver. 

Han är även intresserad av många andra konstfor-
mer som musik, film, teater och bildkonst. Inom
teatern har han skrivit och regisserat flera pjäser
som exempelvis Samuel Becketts I väntan på Godot.
Hur är det att arbeta med teater? 
– Det är väldigt kreativt. Om jag ska jämföra det
med litteratur så tänker jag att teater, som helhet,
är mer organisk. Samspelet sker mellan individer
och utvecklas i en symbios mellan människor. Du
behöver kompromissa mer. Den tryckta litteratu-
ren är en konstant, vilket även är väldigt värdefullt
i sig.

William är född och uppväxt i Dalarna. Hans fa-
miljehem ligger i Borlänge, men han har även bott
i Örebro och Ludvika. William brukar tala om sin
hemstad  och  hur  viktig  den är  för  honom och

hans skapande. Han tycker om att ta långa prome-
nader  genom  Borlänge  och  speciellt  
Liljekvistska  Parken.  Under  2018  tilldelades  
William  Borlänge  Kommuns  Kulturstipendium.
Han kommenterar händelsen: 
– Det känns bra att känna stöd från hemmaplan
för sitt skapande, det är få förunnat och mycket
värdefullt.

Han har ett  stort  intresse  i  det  skrivna ordet.  I
hans texter ser jag att han använder sig av dikt,
prosa och dramatik. När han läser blir det gärna
böcker inom vitt skilda ämnen, ofta flera böcker
samtidigt. Just nu läser han flera filosofiska texter,
av vad jag sett på hans nattduksbord så läser han
mycket  Nobelpristagare  (vilka  han  samlar  på),
böcker inom science fiction, böcker om Bob Dy-
lan, som är en av hans favoritartister och flera fi-
losofiska verk: 
–  Jag  grundar  många av mina verk i  filosofiska
tankegångar.

Han har en boksamling på omkring tusen böcker
som han gärna går runt och botaniserar bland. Jag
tänker på arbetet med hans texter och på det re-
portage vi  jobbar med tillsammans till  Dramatik
2000-2018. Hur det är att läsa alla sina gamla tex-
ter? 
– Jobbigt! Ibland är det nästan ångestframkallan-
de, men jag försöker se det som berikande att ta
del av tankegångar och ämnen som jag har skrivit
om tidigare, hur de har förändrats och utvecklats.

Vilka verk är med?
– Nästan alla pjäser som jag har skrivit, förutom
de verk som fortfarande håller på att färdigställas.
Samlingen blir som ett bokslut.

Vad händer sen? 
– Efter det här ska jag vila lite, men jag har planer
på en ny pjäs, dessutom vill jag skriva klart mitt
prosaverk När solen steg två gånger, som handlar om
en  pandemi.  Den  utspelar  sig  i  ett  framtida  
Borlänge. Många av mina verk handlar om under-
gång,  om upplevelsen av hur världen bryts ned.
Vårt samhälles förfall och hur det påverkar männi-
skor.



William berättar om en av hans favoritplatser, ett
naturskyddsområde  med  vattendrag  och  skogs-
dungar.
– Det är skönt att samla tankarna där, få inspira-
tion till  något nytt.  Jag går ganska långsamt ge-
nom växtligheten så jag kan titta på omgivningen,
se små detaljer och variationer. Det är väldigt av-
kopplande.

Hur tycker du annars om att roa dig?
– Jag har en förkärlek för sällskapsspel, Monopol
är en av favoriterna. Det är ett mycket fascineran-
de spel. Han blev medlem i Dalarnas Författarför-
bund 2010 och blev ordförande 2016.

Jag frågar honom om han har något speciellt min-
ne från Dalarnas Författarförbund? 
– När vi läste ur vår Antologi Ordstorm på Kupo-
len under Dalarnas Litteraturdag, det var en rolig
upplevelse.

I slutet av vårt samtal undrar jag. Hur ser du på
framtiden? 
– Jag ser ett fortsatt arbete med litteratur, i många
olika  former.  Ett  fortsatt  skapande  för  alla  oss
skrivande i Dalarna. Men nu ska jag gå ut på en
promenad.

Tankarna är många efter att William har lämnat.
Det är så mycket jag vill fråga om, men det är säl-
lan han ställer upp på intervjuer och pratar ogärna
om  sina  verk.  Det  jag  kan  konstatera  är  att  
William C.  Woxlin är  en av de mest  intressanta
personerna jag har träffat.  Det känns att han är
fokuserad, driven och rolig på sitt egensinnigt sati-
riska  sätt.  Han går vidare genom Borlänge med
den kommande boken framför sig, omgärdad av
de snöklädda vita parkerna.
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