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Med tolkning som nyckelord

Det är ej helt klart för mig varför jag velat skriva om mitt teaterliv, och lust 
att läsa om det måste vara sällsynt. Mot att skriva talar vidare, att mina 
bedrifter var kända bara lokalt (fast lokalt i hela Sydsverige) samt i teater-
kretsar, och att det redan finns en avhandling om dem, Käket & Moralen, 
Teatersällskapet Proteus/Mercurius från studentteater till länsteater (Stock-
holm 1997), författad av Sara Granath. Den är rik på fakta och synpunkter.

  Emellertid är hennes huvudämne en analys av en fri grupp ur kultur-
politisk synpunkt, och om konstnärlig utveckling finns mer att säga. Min 
grupp var otypisk, ville vara det, och gällde som det. Men man kan trilskas 
aldrig så mycket mot tidens trender, man befinner sig ändå mitt i tiden, 
och efteråt framträder kanske de tidstypiska linjerna särskilt tydligt hos 
dem som trodde att de skötte sig själva. Jag har tyckt det var lite roligt att 
nu se min ”karriär” i flygperspektiv, och den utgör trots allt exempel på 
något, som hade viss betydelse.

 Minnesbilderna är inriktade på tolkning och på arbetet med att skåde-
spelarna skall tydligt meddela något till enskilda åskådare (aldrig en  massa). 
Ett viktigt bisyfte är att leda uppmärksamhet till intressanta pjäser, som 
hör till europeisk repertoar men i Sverige är mer eller mindre försummade. 
Jag beskriver ibland också bearbetningar av dem; de utgår från största 
möjliga trohet mot upphovsmännen men kan sedan i all respektfullhet 
förhålla sig fritt. En viss förskjutning till kvinnligt perspektiv ägde rum. 
Men eftersom det mest gäller gångna tider, använder jag ordet skådespe-
lare som generell beteckning men skådespelerska när det gäller en sådan. 

Jag berättar inte om applådåskor och blomsterkransar men oundvik-
ligen smyger det in belåtenhet över ”framsteg” i regiarbetet. Ibland förkla-
rar jag mig glad för en lyckad föreställning. Om de mindre lyckade vare 
här en gång för alla sagt att de säkert var fler än jag visste eller tyckte. Och 
att en teaterföreställning kan göra helt olika effekt beroende på vilken 
sittplats någon har och vilken kväll han råkat komma. Artisterna gör alla 
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upptänkliga rationella ansträngningar för att behaga och håller klappjakt 
efter svagheter, men det kvarstår alltid en mystisk faktor som avgör om 
tycke uppstår.

U.G.

LÄROSPÅN
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Debut

I gymnasiet på Högre allmänna läroverket för gossar i Malmö hade jag som 
lärare i svenska lektor Allan Bergstrand, en spirituell entusiast. Eftersom 
det på den tiden inte fanns något läge mellan att – oberoende av deras 
klokhet eller galenskap – tyst respektera auktoriteterna och att grymt slita 
sönder enstaka förvirrade lärare eller vikarier, mötte Bergstrand aldrig 
 kritik, men stötte i hemlighet många för huvudet genom att göra narr av 
högerns värderingar, ta öppet ställning mot nazismen innan Hitler förlorat 
kriget, och gärna dra fram ekivoka sidor av litteraturen. Han var också 
Shakespeare-översättare (en pjäs per år), teaterrecensent i den socialdemo-
kratiska tidningen Arbetet och nordist. Det vore vackert men inte sant att 
säga, att han väckte mitt teaterintresse, för det blossade redan, men han 
måtte ha haft betydelse genom att bekräfta det som något naturligt. Jag 
njöt av hans lektioner utan att fullt inse vilken tur jag haft. Han favori-
serade mig genom att på sina listor med uppsatsämnen alltid ha med ett, 
som gav mig möjlighet till ohämmat utlopp för tvärsäkra bedömningar av 
drama. 

Det var otänkbart att mucka, när denne man åtagit sig att arrangera ett 
behjärtansvärt jippo och beordrade mig att regissera andra elever i en en-
aktare, som han fann väsentlig, Ingen står ensam, en motståndspjäs av 
 Johan Borgen. Men jag hade under krigsåren låtit mig gripas av allergi mot 
propaganda i konsten, och möjligen var den lilla rättsinniga pjäsen också 
ett pekoral. Under instuderingen gjorde vi narr av känslofulla repliker. 
Uppsättningen var utan tvivel under all kritik.

Bergstrand kommenterade den aldrig. Det kom ändå mycket lite folk 
till denna nordiska afton arrangerad av en föreläsningsförening i Borgar-
skolans aula, en av Malmös olämpligaste scener.

Många år efter insatsen i den norska frihetskampen svek jag lektor 
Bergstrand på allvar. Han hade översatt de flesta av Shakespeares pjäser, 
samt merparten av Molières, vilka också utgivits. Shakespeare var under 
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utgivning på Atlantis. Bergstrand hade hunnit med ungefär en tredjedel, 
när han drabbades av blindhet. Han anförtrodde mig fortsättningen, och 
jag skrev inledning och kommentar till ytterligare elva pjäser, av vilka flera 
var mina favoriter. När Bergstrand dött, förblev den sista tredjedelen 
 outgiven. En viss ursäkt fann jag i att hans översättningar av flera pjäser 
förelåg bara som utkast och skulle ha krävt stora ingrepp. Men min skam 
har jag kvar.

Ödet i gestalt av en energisk studierektor ordnade det så, att jag senare 
återkom till Borgarskolans omöjliga aula med min egen grupp flera gång-
er om året och spelade skolföreställningar mot den ofrånkomliga fond-
väggen, täckt av den alltid opassande målningen Kung Erik leker på luta.

Halvprofessionell debut

Den ägde rum tio är efter Ingen står ensam. Som student såg jag ner på 
amatörer och sökte mig aldrig till Studentteatern. Som fil kand tog jag 
på hösten 1952 anställning på Atelierteatern i Göteborg, ledd av Lars 
 Barringer. Där hade jag som ”akademiker” en viss misstänksamhet hos 
begynnande skådespelare att bekämpa och fick tjäna för Rakel som pro-
gramskrivare och (olämplig) kassör, som bevakade kronorna i kassaskrinet 
för aktörerna, ofta hungriga. De ”professionellas” misstänksamhet skulle 
följa mig genom livet.

Atelierteatern hade året före bildats av ungdomar som inte ”kommit in”. 
Scenskolan hade gjort vissa missar där. I ensemblen befann sig bland annat 
Dan Sjögren, Ann-Marie Gyllenspetz, Sven Nilsson, Birgitta Andersson, 
Arne Weise (sedan radiopratare), Ragnar Sörman (sedan teaterlärare), 
 Ingvar Danielsson (sedan scenograf ) och Margot Beckman (sedan tal-
pedagog). Jag fick till slut min chans med en ”vårkomedi”, vald för att 
rädda teaterns ekonomi. Arbetet försiggick i en tom lokal med en metallisk 
dörr, förgäves påbultad av fordringsägare, som släpat sig till teatern på 
Kungstorget 5, ett hus med flera pittoreska inrättningar på vägen upp.

Det största lärospånet från uppsättningen var att inte hoppas på över-
seende med att något är ofärdigt. Alla recensenter kom, ibland mot ut-
tryckligt löfte, på generalrepetitionen, där aktörer och möbler syntes då-
ligt. Jens Lochers kvicka och logiska lilla lustspel På tre man hand (med 

dålig översättning av titeln Tre maa man vaere) föreföll utan belysning inte 
så roligt som avsett. 

Men det var inte de blandade omdömena som kom mig att sluta på 
teatern, och med den. Jag hade fått en försmak av ostadigheten och otro-
genheten hos ”professionellt” teaterfolk och fasade för det nödvändiga 
intrigmakeriet, visserligen utan att fördöma vanmäktiga aktörer som på 
den tiden (och nu?) stod och föll med att de satsade på rätt maktinneha-
vare, och som därför bytte åsikter en gång i månaden. Jag blev lärare i 
stället. 

Lära sig hantverket

Att bli lärare var på sätt och vis en reträtt, eftersom jag haft elever redan 
som gymnasist och under studietiden varit informator och haft vikariat 
och ferieskolor. Men jag kom inte tillbaka med svansen mellan benen utan 
med stor lust. Och när jag tio år senare övergav den trygga ”reglerad be-
fordringsgång” tyckte jag fortfarande mycket om att vara skollärare. Under 
tiden hade jag också ökat min kompetens med fler betyg, ett minimum av 
pedagogisk kurs och till slut ett entermins provår. Jag undervisade alltså 
alltid som ”obehörig”. 

I det nuvarande – 2014 – tjatet om skolans nedgång och dess räddning 
genom fler formellt behöriga lärare invänder jag som en automat, att rädd-
ning kan ske bara genom att pedagogerna utöver viss kunskap har energi 
och intresse. En lärare kan vara lika olämplig i en liten klass som i en stor. 
Men hur entusiasm för bildning och utbildning skall stampas upp vet jag 
inte.

Det måtte finnas – eller ha funnits – en gemensam nämnare för lärarens 
och regissörens yrken, och kanske är den maktlystnad. Åtminstone bekän-
ner jag för egen del att jag njutit på jämförbart sätt av att styra en klass och 
en teatertrupp. Som om jag mångfaldigade mig själv. Eftersom maktlyst-
nad är inte bara ett fult ord utan också kan innebära en ful praktik, tillfo-
gar jag en from fråga: Lusten att styra, reglerar den sig inte själv i altruistisk 
riktning när den utövas mot ett litet kollektiv, där man känner individerna 
väl, och där individerna också känner varandra och deras sinne för rättvisa 
fungerar?
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Jag har inga förbehåll mot ”maktspråk”, eftersom jag tror att människor 
tycker om klara besked. Jag är också säker på att demokratiska värden som 
ifrågasättande, opposition och nyttig kritik kan göra sig gällande bara när 
klara förutsättningar getts. Vaga styrningar är inte tillgängliga för luftning, 
diskussion och eventuell förändring. 

(Ett hinder som måste forceras var att unga elever var ovana vid att säga 
sin mening och måste lära sig att de fick lov att göra det. Kanske råder 
ibland fortfarande en jämförbar konventionell respekt. På den tid jag be-
rättar om kunde jag i förstone göra elever stumma av förskräckelse genom 
att säga att de skulle dua mig.) 

Gränserna mellan mina två yrken blev utsuddade när jag anträdde tre 
respektive fyra års tjänst vid läroverken i Hässleholm och Lycksele. På båda 
ställena kom en gymnasist som var ordförande i en kulturförening och 
ville att jag skulle åta mig skolteater. Jag satte upp minst en pjäs per termin 
och blev vägd och betygsatt av de små städernas lokalpress. Maktlystnad 
drev även här sitt spel. ”Hellre den förste i Hjo än den andre i Rom.”

Under de åren lärde jag mig att få upp tydliga förlopp på scenen, poäng-
tera en replik så att den fick skratt, och inrätta rollerna efter pojkarnas och 
flickornas förutsättningar. Vad rollbesättning beträffar lärde jag mig, att 
den är en relativ sak som bygger på typ mer än på ålder. En dominant 
18-åring (scoutledare) gav illusion som kommunistledaren Hoederer i 
 Sartres Smutsiga händer när han spelade mot en 17-årig Hugo av vekare 
typ. (Själv vek var denne inte, han stod i sin roll på scenen i fyra timmar.) 
För att värva nya aktörer eller ersätta bortflyttade visade kärntruppen  säkra 
instinkter.

Jag anpassade mig naturligtvis efter de unga och mycket unga aktörerna 
men lade aldrig till rätta litterära texter. Unga människor har ofta en aprio-
risk erfarenhet och en försmak för stora passioner. De spelande begrep vad 
de sade och vad de berättade. Jag erkänner att jag ibland saknade samtal 
om texternas ”djupare mening”. Men det är inte heller många vuxna som 
är roade av sådana spekulationer, och eftersom skådespelare alltid är ut-
satta, unnar jag dem att slukas av sina roller. 

Eftersom jag tyckte att bara det bästa var gott nog för de unga, iscen-
satte jag bara det yppersta, exempelvis två gånger Hjalmar Bergmans En 
skugga (som gått min näsa förbi på Atelierteatern!) och två gånger Kafka: 

Processen enligt André Gide, och Slottet enligt av mig bearbetad Max Brod. 
Att eleverna orkade beror säkert på att de inte hade annat att göra, särskilt 
inte i Lycksele. (Ingen tv.) De medverkande hade också bara var sin roll 
att spela. En gammalmodig lyx, som teatrar nu inte har råd till. Men som 
väl fortfarande förekommer i lokala spel.

Den lappländske skolvaktmästaren var teaterfientlig, rektorn aktivt 
 teatervänlig. Inte minst för hans skull gladde det mig, att sö plötsligt ut-
delade timmar till ”försöksverksamhet” i tre fyra skolor. Jag fick betalt för 
två teatertimmar i veckan, en mycket liten del av min nerlagda tid, men 
jag hade inte väntat något alls, och inför sö måste fiendernas knorrande 
mot teatern ske i smyg. Det fanns kollegor som hjälpte till med musik, bild 
och ljus och som publik, men också folk som fann pjäserna olämpliga och 
såg elevernas moral och läxläsning och sin egen ställning hotade.

Sö måtte samtidigt ha uppmuntrat en importerad konträr rörelse, som 
gick under namnet creative dramatics. Vi erbjöds besök av en konsulent, 
som med visselpipa anförde teatereleverna i improvisationer, bestående i 
kollektiva vandringar med anbefallda plockanden av blommor, lyssnande 
till fågelsång och annat menlöst. Mannen blev diskret utskrattad av elev-
erna. Men den goda avsikten var ”demokratisk”. Alla skulle kunna vara 
med på en gång. Det gällde att få den personliga fantasin att flöda, och då 
var åskådare bannlysta.

Jag fann creatives lämplig bara för små barn och bråkade i flera nummer 
av tidskriften Pedagogisk debatt om den anbefallda försummelsen av ung-
domars intellektuella behov. Fortfarande anser jag, att ungdomar inte dras 
till teater av önskan att uppleva sin kreativitet utan av lust att tillsammans 
med andra prestera ett resultat, en föreställning. Kreativitet är en självklar 
viktig bisak.

Jag fick i skolteaterkretsar placering som konservativ ungdomsmissbru-
kare och tillfredsställare av egna regibehov. Sant är att jag – konsthistoriker 
med en naturlig fallenhet för bildmässiga grupperingar – förblev en tradi-
tionell regissör. Min enda skolteaterpolitiska uppfattning var att varje män-
niska någon gång bör stå på scenen, i en roll; att spel för publik kan inge 
en livsavgörande naturlig självkänsla.

Hur folk skulle bete sig i sina roller lånade jag från alla håll och kanter. 
I Lappland, kan man tycka, behövdes inte någon originell aspekt på 
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 Shakespeares Mycket väsen för ingenting, det räckte med att den presente-
rades. 

Jag använde ofta en metod, som inbesparar mycken tid, nämligen att 
rusa upp på scenen och ”spela före”. Inget sätt att regissera har sämre 
rykte än det: att förolämpa skådespelaren i hans skapande och låta honom 
göra efter! Det är en dödssynd, som dock allmänt begås liksom i smyg, 
även i finare kretsar.

Jag tycker fortfarande att det kan vara praktiskt att spela före. Man 
måste bara göra det tillräckligt dåligt. Om jag spelar före till exempel en 
dubbelbottnad graciös nigning, blir den grotesk och omöjlig att imitera 
fast den ändå kan ge aktören ett tips om meningen med den, en vink om 
ett sammansatt tillstånd. 

Min sista uppsättning i Lycksele var I väntan på Godot (1961), ett våg-
spel. Pjäsen fanns tryckt och hade haft svensk premiär, men jag hade inte 
sett den framföras och iscensättningen måste i sin helhet uppfinnas. De 
unga pojkarna, framför allt Svante Grundberg som en märkligt erfaren, 
dum och sorgsen Vladimir, upptäckte tillsammans med mig, att naivitet 
och Becketts pausering var avgörande, och vi framförde en, tror jag, repre-
sentativ Godot, som delade vår lilla stampublik på mitten.

Skolteater har överhuvudtaget en polariserande effekt. Det var dags att 
sluta, innan den humanistiske rektorn fick för stora problem med den.

Ett steg ut

Alla föreningar anordnar kurser, rapporterar till bildningsförbund och 
får ut timarvoden till ledarna. Dessa är blygsamma men fusk kan bedri-
vas när antal timmar och medlemmar uppges; de konkurrerande förbun-
den vill i sin tur gärna redovisa stor verksamhet, och kontrollen är ibland 
svag.

Av en slump var det i högerns Medborgarskolan jag blivit kursledare, 
men det visade sig att jag haft stor tur i detta. Medborgarskolan hade en 
makalöst flitig teaterkonsulent, Paul Patera, som kommit från Wien till 
Sverige på 30-talet. Han hade nys om alla möjliga pjäser och var över-
huvudtaget en kunnig teaterman. Mig veterligt har han inte fått något 
erkännande i svensk teaterhistoria. Hans försök till regikarriär tycks ha 

stött på hinder, förmodligen på grund av han, särskilt i glada stunder, var 
svåruthärdlig. Men hans betydelse som förmedlare var stor. 

Jag mötte honom första gången när han 1960 gjorde ett distriktssam-
mandrag i Umeå av Medborgarskolans amatörgrupper: uppspel och kritik. 
Mina elever fick beröm för en förförelse och en annan scen ur Molières 
Don Juan, som varit förra terminens pjäs. De unga blev glatt förvånade. 
Jag blev mest förvånad över att jag blev så belåten. Över att vårt självmed-
vetande kunde stiga så. Men Patera var den förste fackman som upptäckt 
oss! Att han var elak mot andra, mer troskyldiga, uppspelare kunde vi för 
tillfället överse med, liksom att han kom i ett snålt bråk med sin egen 
grupp från Kammarteatern i Uppsala, trots att den spelat upp en fars av 
Bertil Schütt på ett i vårt tycke suveränt sätt.

Patera gjorde landsomfattande rundor, men hans hjärtesak var årliga två 
veckor på det sköna Wik, slott och folkhögskola, där arbete kunde för-
siggå även på parkens gräsmattor och på klippor vid en smal bit av Mäla-
ren. Även abf ordnade sommarkurser, men Pateras erbjudande var unikt 
och hejdlöst. Ett tiotal regissörer inbjöds att på den korta tiden sätta upp 
var sin pjäs för det mesta enligt Pateras val och med tilldelade aktörer. 
Resultaten var ofta sevärda. Till detta bidrog förmodligen att instudering-
arna härdades av många besök mitt i arbetet. 

(Jag fick en uppfattning som jag behållit, att instuderingar ibland tar 
för lång tid på sig. Som om regissörers prestige blev högre ju längre tid 
de krävde. På senare tid, när den enskilda teaterns antal produktioner 
blivit färre och produktionsförhållandena allt styltigare, är det kanske mest 
rädslan för att ”misslyckas” som styr längden på förberedelsetiden och 
gör  serier av provföreställningar – försök att besvärja Ödet – obligatoris-
ka.)

De två gånger jag sade ja till Wik (1961, 1965) struntade jag i vilka pjäser 
jag fick mig tilldelade. Jag tyckte inte om dem när jag läste dem men tog 
dem som fingerövning och tänkte, att det nog var nyttigt att någon gång 
inte syssla med sina älsklingspjäser, vilket jag annars gjort både förr och 
senare. Den ena pjäsen, Auktionen, en politisk satir av polacken Jaroslaw 
Abramow, blev jag vid närmare påseende förtjust i och hade sedan stor 
glädje av i den egna repertoaren. Den andra var ett seriellt nonsens av den 
österrikiske avantgardisten gerhard rühm (observera de små bokstäverna!), 
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rund eller oval. I båda fallen gjorde jag succé på ett entydigare sätt än eljest 
i hela mitt liv. 

Rühm hade jag saboterat genom att lägga in ett innehåll i hans ryt-
miska upprepande av räkneord, böjningsmönster och ord som ”gå, gå”. Tre 
herrar satt dagar och nätter och väntade på klubben medan den fjärde, 
Phileas Fogg, var deras utsände spanare. Det gick så lätt att få orden att 
stämma med situationen, att jag efteråt greps av ett slags övermod och 
började tro att vi kommit på att Rühm verkligen haft Jorden runt på 80 
dagar som hemlig undertext. Jag skrev till honom och frågade. Den  seriöse 
modernisten tillbakavisade idén med stor indignation. Detta omtalat som 
exempel på att en regissör kan bli förälskad i sin tolkning.

Paul Patera förmådde att ofta, alltför ofta, kritisera sig själv offentligen. 
Men det han blottade var då små så kallade mänskliga svagheter som man 
måste ha överseende med hos en brinnande konstnär. Hans självkritik hade 
dessutom en konträr avsikt enligt modellen ”Jag förbannar mig själv! Min 
eviga dumhet! Jag litade på denna människa, som sedan bara svek mig!”

Att ta ställning till Patera var dagligen sönderslitande. Liksom man 
kunde högt beundra honom för hans initiativkraft och oräddhet, kunde 
man avsky hans syn på människor som material och hans egocentricitet, 
som visserligen var så naivt öppen att vem som helst kunde bli både irri-
terad och handfallen. Vad säger man till en man som med utbredda armar 
klagar som den av Gud förföljde Job och frågar varför inte hans uppsätt-
ning fick mest applåder?

Mycket mot min vilja hade han etablerat mig som konkurrent och själv 
instuderat en parallell version av rund eller oval, som var hans älskling. Den 
hade fått en sluten cirkels form och var expressionistisk och högspänd och 
värd mer respekt än mitt skämt med pjäsen.

Hur som helst utgjorde Pateras rund eller oval min första bekantskap 
med arenateater, i olika utformningar mycket användbar. Patera var inte 
först ute med denna import (den svenske experten är Per Edström) men 
lade manken till för att sprida dess bruk i vida kretsar. Wik var ett kikhål 
ut till Europa, till annan repertoar och nya tendenser. Intressanta utlänning-
ar var inbjudna. Dessa hade förmodligen mer glädje av semester i mälar-
landskapet än av att framföra sina budskap, då kursens teoretiska inslag lätt 
blev klämda i uppsättningshetsen. Men många kontakter kom till stånd. 

Nästan allt svenskt och kontinentalt folk som sökte sig till Wik hade ett 
aktivt teaterintresse gemensamt. Man lärde känna varandra på bästa tänk-
bara sätt: i arbetssituationer och diskussioner om konstnärliga lösningar.

(Ett annat utanför-beläget ställe, som erbjöd öppning till Europa, var 
Skara skolscen. Formellt inrangerad som yrkesskola erbjöd den från och 
med 1962 en effektiv ettårskurs för ungdomar, av vilka många sedan tog 
sig in i scenskolor. Ledaren Carl-Erik Proft hade också en förbluffande 
förmåga att ordna seminarier och locka till sig europeisk prominens såsom 
Etienne Decroux och tjecken Pawel Fialka. Undervisning i mim tycktes 
vara skolans trumfkort. Men märkligast är att Jerzy Grotowski där våren 
1966 för enda gången undervisade i Sverige. The Skara Speech ger en något 
förenklad sammanfattning av hans lära.) 

Studentteater

Tillbaka i Lund arbetade jag på en lic-avhandling vars ämne var givet av 
professor Carl Fehrman. Som ung litteraturstuderande hade jag förtjust 
präglats av denne lärde man, som också hade smak för det moderna och 
kunde vara utsökt ironisk. Jag skrev nu i hans efterföljd om figurdikter på 
1600-talet, en kuriös ”manierism” som han i sin barockforskning bara 
hunnit observera. Att jag samtidigt ägnade mig åt teater innebar en tveklu-
venhet som jag inte blev medveten om förrän jag svek Fehrmans intresse 
och aldrig hann utföra den ganska lätta uppgiften att fortsätta och dokto-
rera. Men en akademisk karriär måste påbörjas tidigt; jag var för sent ute, 
och inte heller lämpad. Detta hade den vise vännen Fehrman förutsett, för 
när jag anmälde mitt intresse för att skriva avhandling sade han – han var 
en av de mycket få som vågade säga något – att han uppfattat mig som 
något mer konstnärligt än akademiskt begåvad. Att en smula besvikelse 
insmög sig i hans välkomst hindrade naturligtvis inte att han sedan på alla 
sätt understödde forskandet.

Lunds studentteater stod kring mitten av seklet i blom. Det gjorde 
också dess motsvarigheter i större städer, men kanske var Lunds student-
teater särskilt intensiv, eftersom det inte fanns annan teater i stan. Mot 
spexarna fanns det vatten- eller sprit-täta skott. De var en helt annan sorts 
varelser. 
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Studentteatrarna tog sig själva mycket på allvar och kompletterade 
stadsteatrarnas repertoar med rarare – gamla eller sällsynta – pjäser. I Lund 
kunde en premiär dra till sig tio, tolv recensenter, alltså både lokala och 
rikstäckande! De medverkande, som ofta valts vid inprovningar, hade en 
viss genomsnittlig nivå. De var nyfikna; en del tänkte på teater på allvar. 
För regissörerna var ett par uppsättningar ofta en språngbräda till teater-
anställningar.

På många teatrar sitter en stor del av åskådarna för långt ifrån scenen för 
att se aktörernas ansikten och vara fullt närvarande i vad som händer. 
Lokalen vid Sandgatan var liten, vilket tvingade åskådarna till uppmärk-
samhet på allt, även på icke-briljanta prestationer. Brister i spel kompen-
serades också av pjäsernas fräschör och av friskt mod. Men nya metoder 
eftersträvade man inte på Studentteatern utan försökte bara verka så lik 
vanlig bättre teater som möjligt.

Jag kom till Studentteatern tio år försenad men hade då auktoritet. 
Antingen jag ville det eller inte. Dessutom återförenades jag där med f d 
skolteaterelever, som genast begrep vad jag sa. 

Jag började med att sätta upp Kafkas Slottet igen (1961), nu med åtskil-
liga egna inskott från romanen. Jag älskade varje scen högt, det blev långt 
… Genom att uppfatta huvudpersonen, den bosättningssökande lant-
mätare K, som ansvarig för sina handlingar ville jag också protestera mot 
en Slottet på Intiman i Malmö, av Ingmar Bergman dramatiskt uppblåst 
till en billig historia om K som offer, för nazismen till och med. 

Mitt största försök i övrigt var Shakespeares krassa och märkvärdiga 
antikrigspjäs Troilus och Kressida (1964), svensk urpremiär, om student-
föreställningar räknas. Att tala om resultatet som en förlyftning låg nära 
till hands, men upptäcktsfärden i tragikomedin var intressant och syssel-
satte många, bland annat Suzanne Osten och Per Lysander som mycket 
unga regiassistenter. Över de kritiska rösterna höjde sig, som vid flera an-
dra tillfällen, Ingvar Holm med ett suveränt uttalande i dn.

Jag fasar för att min teaterbiografi skall urarta till försvarsskrift men 
måste, för att inte framstå som en insnöad svärmare för stora författare, 
nämna att jag var med om att befordra två ”aftnar” med vardera fem pre-
sentationer av pjäser skrivna av den unga intelligentsian och med nya regis-
sörer. 

Hamlet, spelad på våren 1965, var ett avsteg från principen att visa bara 
vad ingen annan teater spelade, men jag hade en Hamlet, en tolkningsidé 
som jag fortfarande kan stå för, och som present av lektor Bergstrand pre-
miären av hans översättning. Emellertid hade jag varit självsvåldig hela det 
sista året (nu som ”ordförande”) och fann det efter Hamlet inte svårt att 
låta mig avpolletteras och bereda plats för de unga progressiva krafterna.

(Det första som Studentteatern spelade, sedan den avskaffat tyranniet, 
var ett försök att i stället för skrivna pjäser laborera med att en ensemble 
”skrev sina pjäser själv” på givna improvisationsteman. The medium is the 
message, också. Jag nämner det som något tidstypiskt, som en demokratisk 
uppmjukningsövning inför Den Politiska Teatern som skulle komma. Men 
kanske skulle idealet ”skriva sina pjäser själv” ännu hellre karakteriseras 
som före sin tid, för det är först på 2000-talet som det görs mer storstilade 
ansträngningar att fånga in hela skådespelaren i hela den kreativa proces-
sen. Tyskland leder denna utveckling, vilket innebär att den kollektiva 
skapelsen som alltid, eller ännu mer än förr, bär den mäktige regissörens 
stämpel …)

Problem med instruktion

På Studentteatern hade jag inscenerat med liv och lust i upptrampade spår. 
Jag hade haft nöje av att knäcka texter tillsammans med folk, men jag hade 
inte lärt mig något nytt. Jag förstod att det var skådespelaren som skulle 
vara bra. Jag hade också ord att säga till skådespelare. Men om jag påträf-
fade något djup i hans själ och i hans vilja med rollen var det en slump, ett 
lyckligt sammanträffande mellan rollen och honom. 

Samarbetet med den flitiga studentaktrisen Marianne Ahrne får bli 
 illustration till att jag inte visste hur jag skulle göra. Marianne hade roll-
uppfattning, var mörkhårig och exotiskt skön och ville gärna explodera i 
passionerade roller i enlighet med sin yttre typ, och med närhet till sina 
känslor. Hon fick spela en mustaschprydd neapolitansk torgkärring i 
 Dieter Waldmanns Från Bergamo till i morgon bitti (1962) och den ampra 
idioten Mrs Smith i Ionescos Den flintskalliga primadonnan (1963). Det 
beredde henne nöje, men hon protesterade mot att spela den vanligen 
”lidelsefulla” drottning Gertrud i Hamlet som en liten skygg danska, som 
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inte ville annat än mäkla fred mellan bråkande män. Hon hatade att ta på 
sig en liten halmgul peruk. Som Donna Bianca i Almqvists Ramido Mari-
nesco (på Teater 23 i Malmö, 1966) fick hon i gengäld vara strålande vack-
er, helt i vitt, och uttrycka de starkaste rörelser, men jag höll dem på spar-
låga bland annat genom ett hårt geometriserande sceneri. 

Hon blev magnifik. Men hon tappade nog en del av sin glädje åt att själv 
spela, och sökte sig efter vårt gemensamma arbete – som fortsatt i en vän-
skap, som numera kan kallas livslång – bort, och kom sedan in på film-
skolan. Hon hade, allt annat än en diva, rättat sig efter mig av lojalitet mot 
föreställningens helhet. Egentligen trodde hon inte på vad jag sa om 
 hennes spel. Och jag kunde inte säga att det blev oäkta när hon spelade ut 
sina omedelbaraste känslor. De var alldeles äkta, fast de när de kom ut 
kunde verka konventionella.

Detta blev en grundupplevelse av något som alla teatermänniskor varit 
med om, om de sökt efter ”sanning” – att den inte finns i det första bästa 
uttrycket. Och inte heller i en skådespelares ”äkta känslor” som han kom-
mer upp med när han spelar produkter av vad han tänkt och trott om sitt 
känsloliv. Han kan ha alldeles missuppfattat det! Jag säger det inte bara 
som ett skämt. Känslolivet är ofta missbrukat och överskattat. Eller – till-
baka till saken! – något som ofta måste underkastas censur för att bli konst. 
Censur kan vara mycket nyttig.

Det hör till en iscensättares prövningar att han ibland måste ”bryta ner” 
aktören. Jag bortser från beprövade gamla metoder som råskäll och samlag 
och att inte låtsas se skådespelarens spelförslag. Själv lockade jag med ”säg 
repliken med största möjliga avsikt och minsta möjliga styrka”. Mariannes 
drottning Gertrud blev intressant genom tvånget att pressa den starka 
känslan som genom ett smalt rör. Men en tvångskänsla blev kvar.

Man kan lära sig leka, och undvika tvång. Men det tycks alltid finnas 
kvar en risk att en aktör ser en som en som vill beröva honom det käraste 
han har, hans heligaste känsla Och faktiskt gäller det då att ta ifrån någon 
något: en falsk säkerhet, manér, en felaktig uppfattning om sin egen per-
son, lager av fördomar och klichéer …

Efter studentteatertiden mötte jag en metod och en teori som åtminsto-
ne gav lindring av plågan att skenbart motarbeta en aktör och som under-
lättade det gemensamma arbetet, men därom mera senare. 

Fattigteater

Att sluta på Studentteatern innebar för mig början till en ny tillvaro. Jag 
ville göra teaterföreställningar, men utan lokal fick jag göra det med något 
som först kallades ambulerande studentteater; den sökte publik på ställen 
där den fanns, inspärrad eller icke. Vänner från Studentteatern delade min 
entusiasm för att lämna dess lilla dammiga svarta lokal som saknade både 
tittskåpsteaterns och ”den svarta boxens” fördelar, och ”gå ut i verklighe-
ten”. Efteråt kunde vi påstå att vi bildat Sveriges första ”fria grupp”, och 
det är sant om man tillägger att vi inte visste om det, och att Narren i 
Stockholm säger sig ha kommit först. (Jag tror att skillnaden beror på om 
man räknar från grundardatum eller första premiären.) Mina vänner tog 
större risker än jag; de var mitt i studierna, medan jag under första året 
hade min sista lärarlön, på Handelsgymnasiet i Malmö, och sedan fick ge 
lektioner på Litteraturvetenskap. Men de hade roller i bara var sin produk-
tion av de tre första som i snabb följd framfördes av Teatersällskapet Pro-
teus.

Det dumma namnet! Inte trodde jag att det skulle finnas kvar länge. Det 
går inte att uttala (vanliga uttal var Protéus och Prutteus – för att inte tala 
om ljusbringaren Prometeus!) och dess symbolik är nästan okänd. Det 
kom till som en blygsam deklaration av att vi spelade var som helst. Halv-
guden Proteus ville själv inte synas, han kunde, när han dök upp ur havet, 
förvandla sig till allt tänkbart efter miljöerna han befann sig i. Så långt 
stämde det som programförklaring, men att guden begick sina metamor-
foser därför att han inte ville bli berövad en hemlig kunskap han hade 
stämde inte så bra. (Den ende svensk som jag sett alludera på den guden 
är Lars Gyllensten. I hans Lotus i Hades finns en böljande vacker  onanistisk 
entré av Proteus, så androgyn och sensuell att han inte alls passar att citeras 
i programblad.)

Men med bildandet av Proteus blev ett steg, litet men viktigt, taget inom 
det evigt fortgående arbetet med problemet ”Hur blir skådespelaren mest 
kreativ?” Spelformen kan hjälpa honom. På ”arena”, utan repetitionslokal 
med exakta mått, och med skiftande spellokaler, får skådespelaren ingen 
form att passa in i, kan inte mekaniskt rätta sig efter ”fem steg till vänster” 
utan måste helt enkelt söka sina medspelare. Utan väggar och med nästan 
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ingen rekvisita har han bara publik omkring sig. Han syns både fram- och 
bakifrån, och han bär hela ansvaret. Tekniskt stöd har han bara av sin 
kostym.

På den första arenaföreställningen, enaktaren Legatet av Marivaux på 
Malmö stadsbibliotek, lärde vi oss att man inte behöver piruettera hela 
tiden för att ”få med alla”, men att man måste placera de viktigaste repli-
kerna noga. Med Glädjeflickan i Rom, liten rysare av Stagnelius inom ett 
soaréprogram, hade vi på Kulturen i Lund en logisk arenaform: en run-
ning, i vars mitt en stor säng. I och kring den kretsade flickorna (Bodil 
Mårtenson och Marianne Ahrne), tills deras onda aningar bekräftades av 
att den svikne älskaren (Ragnar Lyth) som bloddrypande vålnad kom och 
hämtade den otrogna Lauretta till helvetet.

Vi sneglade på företeelsen ”environment theatre”, på att en föreställning 
skulle väljas efter befintlig miljö och samspela med den. Stagnelius spelades 
i Kulturens vita sal, inredd i hans tids stil, och med dyrbara historiska 
dräkter från museets klädkammare. Det var också roligt att placera Abra-
mows Auktionen, som handlar om polackers fixering vid det förflutna och 
en sorts pervers dyrkan av nazistiska koryféer, i Svenska salen på Arkiv-
museet (numera omdöpt), där de små figurernas bakgrund var högresta 
svenska skulpturer av engelbrektar med flera.

Men att välja efter ”environment” var för exklusivt. Visserligen återkom 
vi senare ofta till de nämnda lokalerna, men de besöktes huvudsakligen av 
samma sorts bildade människor som även besökt Studentteatern. För att 
nå dem som inte gick på teater men kanske hade något att upptäcka där, 
måste vi satsa på tillfälligare ”arena”. Detta betydde inte regelrätt arena-
teater i engelsk mening (Theatre in the round) med podier för publiken 
och ordning och reda, utan vilket utrymme som helst med plats för spel i 
oval eller rundel, eller med formen av ett avtoppat ägg, där det kunde stå 
en kuliss i den fria delen.

En sådan arena erbjuder bara två publikrader med fri sikt, men över-
fylldhet var i början inget problem, och vi spelade från början i alla möj-
liga eller omöjliga rum. Den förste beställaren sedan vi annonserat var 
konstklubben på Skandinaviska banken i Malmö. Studentnationer hade 
ambitionen att visa program. Men nya sociala miljöer nådde vi genom 
Skånes bildningsförbund, där en driftig kvinna, Barbro Edman, löste 

Bodil Mårtenson i Glädjeflickan i Rom.
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 avlöningsproblemet genom att skriva ut tre föreläsningsarvoden per före-
ställning och hjälpte oss till pensionärer, ungdomsgårdar, damsällskap, 
Fredrika Bremer, De Handikappades Riksförbund, folkhögskolor, alkoho-
listanstalter, Kvinnliga akademiker, fängelser och till offentligt spel arrange-
rat av lantliga föreläsningsföreningar. Av specialställena blev fängelserna 
kvar längst, genom ett årligt anslag från krim.*

Med Studentteatern avstod man från hjälpen av försäljningsrutiner och 
en viss medarbetarstab och stod ensam. Men steget ut var ingalunda djärvt. 
Det togs i ett vacuum som skrek efter att fyllas. Inte för att vi hörde det, vi 
råkade bara ha tur. Lund hade ingen teater. Både där och annorstädes fanns 
det på sin höjd rester kvar av resande teatersällskap (traditionellt ofta  ledda 
av erfarna primadonnor) som sysselsatt aktörer, på den tiden utan helårs-
kontrakt, och fyllt somrarna med folkparksföreställningar till exempel på 
Amiralen (nuvarande Nöjesteatern) i Malmö. Även Operan och Dramaten 
hade länge sänt ut turnéer. Sommaren blev vår favoritsäsong. När vi 1967 
började spela sommarteater på Kulturen i Lund var vi, tror jag, ensamma 
i trakten om sådant. Andra följde efter, och i våra dagar finns det ju sommar-
spel i varannan buske, en välsignat naturlig företeelse eftersom det är under 
den vackra årstiden som mycket folk unnar sig utflykter även till kultur. 

”Arena” var något nytt, och upplevdes väl särskilt som nytt av dem som 
gått på teatern förr. Ljuset var allmänt. Åskådarna kunde se varandra på 
andra sidan av rummet, och var själva iakttagbara. Detta ingick i upplevel-
sen; det var skådespelarnas uppgift att få åskådarna inte alltför upptagna 
av medvetenhet om hur de höll sina ben eller vad de skrattade åt. Men 
arenaformen var minst lika viktig för skådespelarna som för publiken. De 
kunde omedelbart konstatera om åskådarnas intresse släppte, och att de 
måste göra något åt det. Eftersom vi spelade vissa kortare avsnitt samtidigt 
fick skådespelarna också kämpa om publikens intresse eller hjälpa varandra 
att överföra intresset från det ena spelstället till det andra.

Simultanspelet var inte allmänt omtyckt. En invändning var att ett 
konstnärligt skeende bör vara så tydligt och koncentrerat, att alla får 
 samma intryck av det. I diskussioner därom hävdade jag – och hävdar 

Familjen Wesener i Soldaterna av Sturm-und-Drang-dramatikern 
J.M.R. Lenz. Christina Beijbom, (dold) Sara Granath, Kerstin Birde, 

Bengt C.W. Carlsson. Mask: Gunnar Frieberg.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* En kåserande artikel om våra publikkategorier och deras egenheter trycktes i 
Spiel und Theater als kreativer Prozess, Rembrandt Verlag, Berlin 1962.
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fortfarande – ett värde i simultanspelet genom att man som åskådare får 
välja vad man helst vill se på. Att detta är ett sätt att närma sig verkligheten, 
och att den primitiva arenaformen överhuvudtaget står för mer ”verklig-
het”. Det går inte att hindra att någon skådespelares kropp ibland skym-
mer sikten. Man måste då liksom i verkligheten bilda sig sin uppfattning 
genom att själv lägga samman de fragment man uppsnappat. Och det kan 
vara lönt att se en föreställning flera gånger!

Publikkontakt kunde studeras i framträdanden av I Colombaioni, två 
clowner eller commedia-artister, som med utgångspunkt i sådant stoff som 
Hamlet eller Wilhelm Tell etablerade publikkontakt på det mest avbry-
tande, skickligaste och dråpligaste sätt och som väl varit förebild för andra 
improvisationsgrupper. 

Den enda programförklaringen när föreningen Proteus konstituerade 
sig, 1966, var ”… vill spela teater av en art och på ett sätt, som undersöker 
möjligheterna till en mera direkt verkan på publiken, en intimare kontakt 
med den, en större aktivering av den än som är möjlig i konventionella 
former. Sällskapet är helt eller väsentligen av ambulerande natur och pro-
ducerar föreställningar lämpliga att spelas i olika lokaler.”

Vi genomförde programmet som en ganska omedveten och halvt amatö-
risk ”fattig teater”, inriktad på den enskilde åskådaren enligt den jesuitiska 
devisen ”inte fiska med nät, utan med krok”.

Towards a poor theatre
Sommaren 1966, efter det första halvåret med Proteus, mötte jag den hög-
professionellt fattiga teatern då jag satt stilla som betalande observatör på 
ett två veckors seminarium vid den nybildade Odinteatret i Holstebro. 
Arrangören Eugenio Barba, en hängiven elev till Jerzy Grotowski och på den 
tiden som regissör och pedagog dennes oförställde imitatör, erbjöd ett stort 
program, vars tyngdpunkt var halvdagslånga arbetspass med Grotowski 
själv och möjligheter till frälsning, det vill säga förändrad syn på det  mesta.

I Holstebro vimlade paradoxerna. Ett exempel: Alla deltagare betalde 
rejäla kursavgifter, men Grotowski plockade ut några favoriter som han 
tyckte det var lönt att arbeta med, gärna bland icke-skådespelare. De lott-

lösa kunde kompensera sig med mimarbete för Stanislaw Brzozowski. De 
kunde också vända sig till Barba eller till hans unga elever, allesammans 
vänliga medarrangörer och biträdande instruktörer, liksom Grotowskis 
egen stjärna Ryszard Cieslak. Den fattiga teatern var ständigt utbildande.

Nyckeln till deltagande var uthållighet i serier av kullerbyttor, som an-
vändes till allt möjligt, och extrem fysisk djärvhet i mer akrobatiska, ej 
ofarliga, övningar. Men att redan vara skicklig gymnast var ingen fördel, 
om man inte ökade på med att andligen ”gå utanför sig själv”. Uthållig-
hetskravet gällde för övrigt även observatörer; ingen fick under de långa 
seanserna gå ut och in i den heliga lokalen, en gymnastiksal.

Med sin initierande kult av kroppen satt Grotowski själv liksom en liten 
svart säck potatis med vit skjortkrage, kedjerökte och fyllde kaffe åt sig ur 
en stor kanna. (Han bytte senare helt och hållet form och föreställde en 
skäggig hippie; då hade han också övergett teater.) 

Det påstods att han var så gott som blind, men vid en övning på hela 
golvet kunde han ställa precisa frågor till någon som rullat i väg längst bort. 
Det stod alldeles klart, att han med något organ uppfattade allt som  hände 
i rummet.

Han hade en egen teori om röstens många oanvända resonansställen och 
demonstrerade den genom att gå omkring med handen på en oinitierad 
ung norska och till hennes egen och allmän förundran locka fram kvitter 
och bastoner ur hennes regioner.

De som fattade att den fysiska djärvheten och skickligheten i all sin 
nödvändighet ändå var bara förebud till och symbol för en själslig, kunde 
tro sig duktiga när de i en ”etyd” visade upp sig i ett handgripligt sexuellt 
minne, men de blev då tillbakavisade – ganska milt, eftersom deras misstag 
att tro att sex är det djärvaste visbara låg nära tillhands – och fick börja lära 
sig att en sanning som demonstreras alltför lätt, är exhibitionistisk. En 
personlig bekännelse måste vara ett ”offer”, annars är den inte ärlig. 

Grotowskis språk var en uttrycksfull men säregen franska, framropad 
med bitande gäll röst, med återkommande nyckelord, till exempel ”cher-
chez, cherchez!”, ”faites chanter le corps!”, ”il faut dépasser, jusqu’à la 
 folie!”. Bland honnörsorden fanns ”courage!”, ”noble” och ”pur” (uttalat 
som ”pire”). Men det dansade också fram synonymer och variationer. Han 
ville, deklarerade han, inte bli infångad av språket och citeras som en  lärare 
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som predikade det och det. De laddade orden måste utbytas, leva och 
utvecklas. Och till paradoxerna som kännetecknar denne läromästare hör 
att han själv ogärna skrev ner något och att hans viktigaste uttalanden kom 
fram i intervjuer, som han visserligen höll minutiös kontroll över. Den 
kanoniska skriften Towards a poor theatre (1968) är sammanställd av den 
trogne Barba, som spred Grotowskis rykte men under sina många följande 
år med Odinteatret utvecklat självständiga former.

Grotowskis dråpliga talflöde och hela hans absurda framtoning gjorde 
mig ofta skrattlysten, och jag blev nyfiken på alla hans förehavanden och 
på skvaller om dem. Att möta en auktoritet var så ovant för mig att jag, till 
åren vuxen nog, återföll i infantilitet. Förmodligen som ett överslag av min 
beundran.

Deltagarna i Holstebro 1966 kom från hela Norden och hade olika syf-
ten. Vissa tycktes vara etablissemangets spioner, vissa var redan anhängare. 
De flesta var nyfikna, icke-etablerade varelser som hade behov av idéer i 
kamp mot slentrian på sina arbetsplatser. Grotowski fick stort inflytande 
på svensk teater. Det blev tydligt på vissa kultställen men är annars under-
jordiskt. Som trend konkurrerades Den Fysiska Teatern ut av Den  Politiska 
Teatern, som – utan kännedom om Grotowski – kunde kalla honom en 
reaktionär mystiker. I själva verket var hans träningsmetod lika opolitisk 
som Stanislavskijs; båda reformatorerna erbjuder redskap för skådespelare. 
Grotowskis egna uppsättningar utmärktes av noggrant politiskt och socialt 
grundarbete.

Betonas må att Grotowski erbjöd just redskap för skådespelare. Den 
egna kroppen skulle utgöra ett motståndslöst redskap för personligheten, 
men denna skulle utnyttja ”det emotionella minnet”, det vill säga upple-
velser systematiskt framlockade ur själens djup. Begreppet emotionellt 
minne är Stanislavskijs, men hans teori om detta har avfärdats som suddig 
av många, även av Stanislavskij själv. Grotowski satte sig suveränt över 
misstron mot det emotionella minnet. Att han insisterade på att nyttjan 
känslolivet gör honom otrendig i dag, då de svenska teaterhögskolorna 
lägger an på en rationaliserande teknik som skall göra eleverna yrkesmed-
vetna och effektiva, om möjligt utan själsliga kval.

Alla blev inte glada av kursen. I alla tider har skådespelare vidarefört en 
vandringssägen, att de före sitt språng ut i det krävande yrket nalkades 

någon berömd auktoritet och fick rådet ”Bli inte skådespelare – om du inte 
är beredd att offra allt för det!” Varefter de tog språnget och blev lyckliga. 
Men Grotowskis krav på offer var på allvar. Man kan kalla hans inställning 
realistisk eller elitistisk.

I den mäktiga slutfasen av seminariet i Holstebro blev de, som fått pro-
fetens uppmärksamhet, indelade i två grupper à fyra personer. Båda fick 
göra var sin lång improvisation på ett tema, som gav dem möjlighet att 
uttrycka något väsentligt om sig själva, och att därefter enligt Grotowskis 
anvisningar av det material de gett bygga upp en arketypiserande föreställ-
ning, som visades innanför särskilt slutna dörrar och under särskild tyst-
nad. Bara de som tidigare följt de medverkandes arbete fick titta på. Gro-
towski markerade heligheten genom att själv göra ett offer och, i obekväm 
sittställning, avstå från kaffe och cigarretter timmar i sträck.

Efteråt fick den ena gruppen beröm, och den andra, som verkligen fast-
nat i pinsam tomgång, blev utdömd för att aktörerna försummat sin möjlig-
het att vara ärliga och utveckla sig. På grund av deras feghet skulle deras 
talang vara obrukbar lång tid framöver. Jag har sällan hört så grymma ord.

Jag har heller sällan eller aldrig hört en så fin tröst. En liten blåklädd 
kvinna, som inte förstod varför hon underkänts och inte heller förstod att 
Grotowski inte var uppsökbar, gick fram till honom där han råkade sitta 
efter en måltid och sa, att hon inte förstod. Han förstod att hon verkligen 
inte gjorde det och tog – naturligtvis utan att ta tillbaka sin kritik – itu 
med att upprätta hennes självförtroende: hon hade ingen anledning att 
vara så ödmjuk, hon skulle inte se sig själv med andras ögon. Jag lyssnade 
bakom en halvöppen dörr och grät en skvätt.

Kritikens grymhet var ett inslag i den show, som ett seminarium också 
är, under rätt kort tid. I Grotowskis arbete med sina egna praktiserades de 
hårda kraven under lång tid enligt överenskommelse och i gemensam tro 
på en via negativa. Den innebär, att fysiskt och psykiskt aldrig särskiljs, och 
att skådespelaren ser sin kropp som material att hugga eller ciselera ut 
något ur, som skulptören sin klump. Den psykiska penetrationen blir 
också jämförd med en läkares arbete med skalpellen, nu riktad mot den 
egna kroppen, och med bortbränningen av överflödigt hölje. Grotowski 
ger många bilder för arbetet att ta bort ytan, masken, förljugenheten, den 
banala lösningen. Men ”sanningen” ligger inte bara i ett naket uttryck utan 
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också i valet av motsägelsefullheter, av att kroppsdelar säger olika saker, av 
att röst och rörelse inte stämmer, av njutning på fel ställe. ”Un peu plus 
pervers!” (med uttalat s) var en leende instruktion, varvid ”pervers” inte 
betydde något sexuellt utan något kontrasterande, tillspetsat.

Det efterföljansvärda

”Fattig” blev hos Grotowski ett upphöjt ord, polemiskt riktat mot utväxter 
på teaterkonsten. Skådespelare i tjänst hos sitt ärende skulle själva fram-
bringa musiken och andra ljud; deras kroppar skulle vara alltings källa, 
kostymerna intima paltor som kunde förändras i spelet. ”Dekor” fanns 
inte, men för varje uppsättning ett specialbyggt scenrum och ett nytt sätt 
att placera åskådarna som beståndsdelar inom det. När teater är som mest 
sig själv, är den som mest olik film, och den bör åt film och tv avstå de 
panoramor och storslagenheter som den ändå inte kan konkurrera med. 
– Något hädiskt kan man tillägga att den fattiga teatern inte saknar inslag 
av cirkus. Vem som helst kan gå omkring med en hand i fickan och säga 
repliker; Grotowski krävde av skådespelaren fysiska konststycken som 
åskådarna själva inte kunde utföra, och till slut även konststycket att sätta 
sig i trance. Den som kunde det var Ryszard Cieslak, mest berömd som 
martyren i Calderóns Den ståndaktige prinsen. Han kunde också helt 
trankilt instruera trance som en fristående övning. Det var inget ”rutine-
rat” med den, Grotowski kontrollerade noggrant utförandet, liksom han 
överhuvudtaget höll uppsikt över Cieslak.

Även teatermänniskor, som gillade Grotowskis krav på allvar, kunde bli 
förskräckta av hans behandling av heliga kor. En av dessa var avspänning/
avslappning, upptäckt av Stanislavskij; om sådan var eftersträvansvärd var 
idealet, sa Grotowski, en våt trasa eller ett kadaver. Spändhet var naturligt-
vis inte hans ideal. Men i stället för att söka avspänning som självändamål 
skulle man söka den inom situationen. ”Cherchez la sécurité!” – det lug-
nande intima minnet.

Skarpa och inspirerande var hans förhånanden av ett pålagt politiskt 
engagemang. En politisk handling kan vara beundransvärt modig, men en 
teatergrupps indignation på långt håll över orättvisor i ett U-land är 
självtill fredsställande påhitt. Och åskådarna – de sitter där och hyser 

 med lidande för Antigone och hennes yttersta offer, men i praktiken står 
de alla på den ordningsuppehållande tyrannen Kreons sida! En sann teater-
föreställning måste bryta ner åskådarnas syn på sig själva.

Koncentration är ett missbrukbart begrepp; även andra teaterpedagoger 
har varit misstänksamma mot det. Man blir förvirrad av att jaga sin kon-
centration, man måste glömma den. Den uppstår av sig själv när man 
spelar rätt. Yogateknik ger koncentration men vänder en inåt till noll. Spel 
kommer av att söka kontakt, menar Stanislavskij. För Grotowski var kon-
takt det absoluta nyckelordet. Han vidgade dess innebörd från kontakten 
med medspelare till monologen, där det alltid måste finnas en riktning, en 
kontakt, till ”Gud”, till publiken, till fienden eller älskaren, eller vad ima-
ginärt som helst, dock måste den imaginära partnern ha en absolut be-
stämd placering i rummet. I den inåtriktade monologen måste man också 
etablera kontakt, kanske med någon kroppsdel.

Så födde berget en råtta

Att se Grotowski i aktion förändrade helt min syn på uppsättande av pjä-
ser. Jag hade varit ytlig, jag hade inte brukat allvar, skådespelarna hade 
utfört saker, men deras djup hade inte utmanats. 

Min förändring av uppfattning låg i kärnan, å andra sidan var den inte 
omfattande. Jag lånade av Grotowski, men en hel del av hans egen praxis 
ville jag inte ha med. Hans uppsättningar var intellektuella mästerverk 
men alltför rituella i min smak; han var inte troende, men i polsk konst är 
den religiösa symboliken, eller anspelningar på sådan, när som helst på-
trängande … Dessutom var Grotowski, den tydlige, inte angelägen om att 
åskådarna skulle förstå texten.* 

Jag ville inte imitera hans slutenhet. Föreställningarna spelades unikt 
nära åskådarna, eller till och med mitt ibland dem, men hade ändå en 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Han svarade villigt på alla frågor i en intervju, som publicerades som Holstebro-
rapport i Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 12 augusti 1968. Jag klagade över 
att hans uppsättningar, vars texter var kända av en polsk publik så att den kunde 
njuta av hans omtolkningar, i utlandet inte hade bifogade texter. Han svarade 
kategoriskt att det räckte med att följa skeendet.
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osynlig vägg omkring sig. Somligt skulle jag inte ha kunnat imitera. Jag 
hade ingen hängiven skara av anhängare och ingen fanatisk utbildnings-
disciplin. Medan det på några stället i landet bildades små renläriga Gro-
towski-grupper, gjorde jag föreställningar, vilka han skulle ha föraktat för 
brist på radikalitet. 

Den första och sista lärdomen av Grotowski kan ges i ett citat av honom: 
”Uppriktighet är inte att uttrycka sina känslor.”

Omfunktionering

Min första uppsättning på hösten var indirekt en produkt av Holstebro-
sommaren. Seminariet var så skönt inrättat att man var ledig varannan 
eftermiddag och lätt kunde fylla bilen med folk som ville komma ut till 
ställen vid Vesterhavet. En ung regissör, Bertil Lundén, som just startat 
gruppen Friteatern, skulle som första pjäs sätta upp Molières George Dan-
din. När han kort berättade handlingen, bestämde jag mig genast för att 
också sätta upp den. I en annan landsände. Vi såg aldrig varandras Dan-
diner. Men annars såg vi varandras föreställningar Lundéns liv ut – han 
dog 2001 – och höll varandra under kritisk uppsikt. 

Nu kommer en variant av anekdoten om Hollywoodproducenten som 
fick ett stort fint manus i handen, sneglade på det och sa ”Skriv det på en 
halv A4.” Han har beskrattats som dum eller okunnig eller ytlig, men han 
hade inte orätt. En brukbar story skall kunna skrivas kort. En kort Dandin 
föreföll mycket brukbar.

Det var en oangenäm överraskning att läsa hela pjäsen. Den tilltänkte 
Dandin, Karl Levander, blev också bekymrad. Pjäsen lät pratsjuk och  tjatig 
och dess huvudärende var nattståndet: att göra narr av högfärden hos ett 
adligt par som gift bort sin dotter med bondlurken Dandin och av ekono-
miska skäl är tvunget att fortsätta tvinga makarna samman. 

Strykningar i Dandin hjälpte fram pjäsens fanatiska upprepade rörelse, 
som består av att Dandin tre gånger förgäves försöker bevisa att den unga 
hustrun av högre klass är honom otrogen. Det gick att skära bort hela 
1600-talet och låta kampen utspelas parabelmässigt mellan lättlevande 
överklassare och en karl, en rättshaverist om man så vill, som insisterar 
på att sanningen skall fram men som momentant låter sig duperas av 

George Dandin i Lunds konsthall. Maken (Karl Levander) tvingas be sin 
otrogna hustru (Ingrid Hansson) om förlåtelse. Foto Hans Svensson



lärospån

40

lärospån

41

 svärföräldrarnas tyranni, ömsom keligt ömt och skämtsamt och till och 
med självironiskt, ömsom förnedrande, allt för att hos den halsstarrige 
inpränta liberala tänkesätt.

Grotowski gjorde sina uppsättningar med bibehållen text, som genom 
strykningar, omplaceringar, ”spel mot texten”, kontraster inom spelet fick 
annan betydelse än originalens. I vår omfunktionering imiterade vi hans 
metoder. Det gällde visserligen en komedi! men den var besk och bitter. 
Vi drev frågan vad Molière med Dandin skulle ha gått till angrepp mot i 
våra dagar och sökte alla efter moderna sjaskigheter hos alla personer och 
i anti-dandinernas språk. Alla skådespelaröron lyssnade efter modern jar-
gong; de yngre var säkrare i det än jag. (Ofullgångna omfunktioneringar 
är pinsamma!) 

Vi imiterade också Grotowski vid instuderingen, utan hans ”helighet” 
men med ambitionen att skådespelarna i ”parallell-improvisationer”  skulle 
få fram eget material av känsliga ämnen som förförelse och förödmjukelse 
och kunna stegra vissa situationer – bestraffningar av den oliberale Dandin 
– till riter.

Formen var en enkel ”arena”. Alla var sommaraktigt vitklädda utom 
Dandin som var grönklädd och bodde bakom en grön port, i ovalens andra 
ände balanserad av en grön bänk. Musiken (bandade stycken ur Bizets 
Arlésienne-sviter) var känslopåverkande. Vi spelade föreställningen, väx-
lande med annat, för alla sorters publik. Den gröna porten gick att spänna 
fast på taket av en Volkswagen. Under två år var Levander i titelrollen den 
ende som var med hela vägen. Han fick tre-fem olika motspelare i varje 
roll. Dandin blev liksom en skola för ensemblen. Nya inhopp kunde bli 
lite darriga … Men strukturen var fast, och Molière är så stabil, att han 
blir nästan oförstörbar, om man litar på hans rolighet och inte försöker 
göra honom extra rolig.

”Arena” var fortfarande nytt för de flesta. Åskådare kunde bli generade av 
avslöjande psykologiskt spel tätt inpå sig. Den mest hämmade publik jag sett 
var en samling unga psykiatriker. De visste liksom Hamlet, när han arrange-
rar en ”råttfälla” för sin styvfar, att reaktioner på teaterspel kan bli avslöjan-
de; de knöt sig där de satt mitt emot varandra och tog på sig en orubblig 
min. Men vid en passage med grova oanständiga skämt och handlingar sprack 
de samfällt ut i ett skratt som de försökte kväva. Det var en smula hemskt.

Enligt tidens nya mode skulle det ofta vara ”diskussion” efteråt. I Dan-
dins fall behövde den inte krystas fram, för åskådarna nappade genast på 
att yttra sig angående Angélique, den unga hustrun, som vi omsorgsfullt 
gjort komplicerad och bibehållit tvetydig, och vars otrohet man kunde ha 
olika uppfattningar om. Hon blev påfallande ofta fördömd. Det skulle hon 
inte ha blivit i dag. 

Fortsatt omfunktionerande

Omfunktioneringen av Lesages Turcaret (”En skön juvel”, 1968) var påver-
kad av både Grotowski och Brecht. Som bearbetning gick den ett steg 
längre än tidigare produktioner. Vi skrev om och anpassade hela slutakten 
efter att ha flyttat tiden från 1720- till 1920-talet, så nära nutid vi kunde 
komma med bibehållna ekonomiska funktionssätt som ocker, växlar och 
panter, och inom den franska traditionen, att en rik man håller en älska-
rinna, som underhåller en ung älskare, som bedrar henne. 

Pjäsen är en av de kvickaste som finns efter Molières men beskriver, ej 
särskilt lång tid efter hans, en genomkommersialiserad erotik och ett nytt 
och ”modernt” kapitalistiskt samhälle. Lesage hade 1709 haft en omtalad 
levande modell för finanshajen, före detta ockraren Turcaret, och siktat så 
väl på honom, att det blev oro i regeringskretsar och föreställningen snart 
fick läggas ner. Turcaret var mycket lik den på 1920-talet mycket omtalade 
svindlaren Stavisky, som också förstod att operera inom nästan lagliga 
gränser, tills det osade hett; han omkom på ett mystiskt sätt i början av 
30-talet. Vi kunde lätt sätta in dennes gestalt och historia i det swingande 
Paris. Mycket av omfunktioneringsarbetet gällde tidsfärg. 

Man kunde ha tänkt sig att satir riktad mot kapitalismen skulle vara en 
politisk godbit just ”revolutionsåret” 1968, men uppsättningen väckte inte 
den sortens uppmärksamhet. Vi var själva förtjusta i pjäsen och gjorde den 
på nytt några år senare. Men den saknar en naiv politisk appeal, var fri från 
Den Politiska Teaterns moralism, predikade ingenting. Alla personagerna 
är glada fram till sina katastrofer, ingen är sympatisk; skådespelarna har 
alla möjligheter att ödsla charm på dem, men ju charmfullare, desto mer 
sviker de. Representanterna för ”proletariatet”, ett tjänarpar som kammar 
hem potten, är bara de listigaste bedragarna av alla. 
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Det väckte min förundran, att Turcaret, en cynisk nästan perfekt kome-
di, inte spelats i Sverige, åtminstone inte på 1900-talet, och att ingen spe-
lade den efter oss. Dandins sällsynthet kan förstås genom att den har bara 
har en timmas speltid. Men Turcaret är en ”helkväll”.

Efterhand slutade jag förundra mig men undrade ändå. Pjäser vi spe-
lade berömdes som upptäckter – och såldes och sågs av folk – men fick 
inte efterföljd. Ibland fick jag för mig att våra lanseringar snarare funge rade 
som avskräckande för andra teatrar. Där hemföll jag kanske åt paranoia, 
men säkert är att jag tjänat mycket litet pengar på översättningar och be-
arbetningar åt andra.

De flesta av världslitteraturens skatter, i synnerhet komedier, är outnytt-
jade. Svensk teaterrepertoar är förskräckt och konform. Förut yttrade det 
sig i att samma nya pjäs kunde sättas upp nästan samtidigt i tre fyra städer. 
Numera är variationen större, men bara skenbart, det nya ingår i samma 
trend. Som tecken på djupt teater-förfall ser jag det allt vanligare att man 
gör teater av gamla filmer, i stället för att sätta upp en filmduk och visa 
dem. (En annan sak är om man av en film inspireras till att ta upp ett tema 
ur den och skärskåda det.) Ett annat förfalls-fenomen kommer ur en 
 beskäftig ängslan att komma ”nära publikens vardag” och leder till upp-
rapning av saker man kan läsa om i tidningen varje dag. Teaters uppgift är 
att ge det som inte kan ges på annat sätt! 

Övningar 

Den viktigaste efter-Holstebro-förändringen var att en del av skådespelar-
nas arbete lades på övningar, med avsikt att göra dem till självständiga 
kreatörer, som kunde hävda sig mot regissörer. På det stadium där vi be-
fann oss kunde övningar också förkorta tiderna för pjäsinstudering, efter-
som dessa avlastades en del ”elementa” eller ”allmän utbildning”. Vi gjor-
de nu också kullerbytt-serier och övade vissa fysiska djärvheter som att 
klänga upp på varandra och – en del lärde sig det – stå på huvudet eller 
axeln. Min kompetens för att leda sådant blev snart otillräcklig. Mest lade 
jag an på seanser för ”det emotionella minnet”. De fick ta sin tid, men 
tiden var begränsad, och varje övningstillfälle var överlastat av nödvändig-
heter.

Eftersom övningarna krävde material lånade jag situationer och problem-
ställningar från scener vi studerade in och gjorde parallellsituationer till dem. 
Ett grotowskianskt kärnord tillämpat på olika sätt var toujours le transfert! 
Från individ till individ, från själ till fot, från människa till gud, från dröm 
till handfasthet … Det var ganska lätt att hitta på övningar, men speciella 
avsikter måste hållas diskreta så att någon viss skådespelare inte blev upp-
tagen av att det var just hans problemsituation som föranlett behandling.*  

Jag hade alltid behövt hjälp med rörelse. Till en av mina första skol-
teateruppsättningar, Misantropen i Hässleholm på 50-talet, kom med tåg 
om söndagarna dansaren Orest Koslovsky (senare rörelsepedagogen vid 
scenskolan i Malmö) för arvodet 30 kr. Jag hade anhållit om ”Molière-
plastik”. Han sa att sådant inte fanns och lät eleverna gå, sätta sig på en 
stol, resa sig, hälsa på varandra ihop med en replik; kanske avverkade han 
en sida text åt gången. Det var bland de nyttigaste lektioner jag övervarit 
i mitt liv.

I den fria gruppen blev den regelbundnaste delen av fysisk träning lek-
tioner i klassisk dans. De fortsatte i alla år för olika pedagoger, som ofta 
också instuderade smärre inslag i föreställningar. De tålmodiga varelserna 
beredde oss alla glädje, men långvarigast och intensivast före detta premi-
ärdansösen Inga Berggren-Kruuse. Utbildning fortgick alltid, på olika sätt. 
Aktörer i en kärntrupp fick ta enskilda lektioner i sång, först för Birgitta 
Gylling, sedan för Astrid Andersson-Anderberg. Gamla medspelare åter-
kom med nya erfarenheter, t ex Christina Beijbom efter utbildning hos 
Lecoq, hon höll lektioner i ”neutral mask”, ett underbart hjälpmedel för 
att avslöja falska rörelser. Lars Broling, som också varit med under de för-
sta åren, återkom efter regiutbildning som gäst i viktiga roller. Överhuvud-
taget försökte vi hålla dörrarna öppna för att inte bli trötta på oss själva. 
Med skådespelaren och regissören Hans Polster hade jag ett kontinuerligt 
arbetsutbyte. Hans kritik var nyttig, och spännande var det ofta att vänta 
på honom till sista minuten, när han flängde i bil från Helsingborg upp i 
Götaland för att spela en roll som krävde erfarenhet.

Eftersom vi inte hade någon egen lokal, behöll vi som fri grupp en evig 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Övningar finns beskrivna i den nämnda Spiel und Theater als kreativer Prozess. 
En brokig samling; den tillkom för tidigt.
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status som studentförening och fick därigenom tillgång till rum i Akade-
miska föreningen. Som motprestation notiserade vi var vecka att vi tog 
emot studenter i Kajutan (ostädad) eller i Blå rummet (städat). Det kom 
särskilt vid terminernas början folk och nosade på oss, vissa av dem fort-
satte, någon blev kvar. Verksamheten svällde och utökades med särskilda 
”nybörjarövningar” och även ”fortsättarövningar”, ledda av skådespelare. 
De höll sig strikt till skådespeleri och skilde sig därigenom från den övnings-
flora som så småningom uppväxte och som ofta för att skona eleverna höll 
sig till så kallade trygghetsövningar där man rörde försiktigt vid varandra 
– som om inte ”trygghet” självklart blev ”övad” när folk instuderade  scener. 

I princip var övningar alltid en helig (någorlunda helig) uppgift för mig, 
men jag fick efterhand mindre kraft över åt dem, och uppehållandet av 
föreställningar inklusive uppfriskningsrepetitioner och nybesättningar 
trängde på oss alla. Men övningar återkom alltid. På senare år lade vi ibland 
några hela dagar på att ”komma tillbaka till grunderna”, och övningar kom 
till heders när en skådespelare sökte till oss. Uppspelssituationen är ona-
turlig och ger inte bra besked. Den sökande blev i stället prövad genom att 
improvisera tillsammans med de andra i uppgifter som intresserade också 
dem. (Att ingen metod är säker upptäckte jag när skådespelare efter grund-
lig prövning visade sig odugliga och jag hade fasligt besvär med att bli av 
med dem igen.)

En del av vårt sysslande med övningar kom att uppgå i och utvidgas i 
improvisationer med/inför publik, varom mera senare. 

Ökat tryck

”Varför är det nödvändigt för dig att spela Andre bröllopsmarskalken/ 
Tredje tärnan i kväll?” blev en fråga jag plågade skådespelarna med före 
föreställningen. I min förenklande fattigteater var jag ändå noga med 
 Grotowskis krav på att kropp och själ inte fick skiljas, att ”uppmjukande” 
fysiska övningar skulle göras med innehållsliga associationer till pjäsen, och 
med att alla medverkande skulle ha ett viljemässigt patos.

Jag hade velat spela Hjalmar Bergmans Sagan men Stina Bergman 
 avböjde att ge en obskyr grupp rättighet till det hon försvarade som 
 ”Hjalmars ögonsten”. Hon skrev vänligt. Men författaränkor är förmod-

ligen skarpare hushållare än upphovsmännen med de skatter de bevakar. 
Jag fick bara blanka nej från fru Audiberti och fru Brecht – Brechts Die 
Massnahme var i sin dogmatiska kommunism visserligen länge en het 
 potatis som ingen annan heller fick röra vid.

Men Bergmans En skugga fick spelas (hösten 1966), och gav fullgoda 
möjligheter att utnyttja ”det emotionella minnet” och pröva allas inställ-
ningar till kärlek. Jag vill gärna utnämna denna pjäs till svensk dramatiks 
pärla. Otvivelaktigt är det den pjäs som – med det enkla motivet en flick-
as val mellan en gammal rik man och en ung fattig – har störst poetisk 
mångtydighet och flest facetter av passion, svartsjuka, slitning mellan egen 
moral och andras. Redan betydelsen av titelns ”en skugga” skiftar och 
skimrar som de ädla stenar vilka är pjäsens ”brudgåva” och tjuvobjekt.

Spelet fick genom personliga satsningar en intensitet, som jag förr aldrig 
varit med om att åberopa. 

Gombrowicz

Den sortens arbete fick sin fortsättning snarast i Gombrowicz’ Vigseln 
(1968), tidigare uppsatt av Alf Sjöberg som stort spektakel på Dramaten.* 
Med all respekt för Sjöbergs lovordade tolkning, som hade en  monumental 
och rituell, ”polsk” utformning, var jag lockad av att göra fattigteater av 
och – med drama turgisk hjälp av Elisabeth Helms – renodla pjäsens bäran-
de tema, att allting utspelas människor emellan, utan kyrka mer än den vi 
själva uppfinner. De rituella inslagen i texten utfördes utan  religiösa över-
toner av en suggestibel ”massa”, en villrådig, exalterad mobb, först  druckna 
bönder, sedan förrädisk överklass, upp-pumpad av den som gripit makten. 

Uppsättningen var placerad inom en utställning ”De otäcka” på Lunds 
konsthall, ledd av Folke Edwards, och följde med den till några föreställ-
ningar på Liljevalchs i Stockholm. Vigseln är inte otäck, men bilder med 
krigsmotiv gav viss anknytning till pjäsen, som börjar med att de två sol-
daterna Henrik och Wladzio kommer hem från kriget. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Beskrivning av de tre första svenska uppsättningarna – den tredje var Ulf Fred-
rikssons i Uppsala – var ämnet för Janina Ludawska i hennes doktorsavhandling 
”emellan oss”, Stockholm 1991.



Tre falska damer (Elisabet Helms, Margareta Skantze, 
Mariann Rudberg) på party. Foto Hans Svensson

Vigseln i Lunds konsthall. Lars Broling, Stefen Lindén med bruden, 
Bodil Mårtenson.

Fasta roller spelades av sex aktörer (plus en som bara gjorde biskop 
Pandulfs absurda lilla entré) och de övriga av sex korister, som var oavbru-
tet närvarande, i Grotowskis efterföljd förvandlade sig och vände ut och 
in på sina kostymer på scenen och själva åstadkom musiken. De stod 
också för en intensiv kontakt med åskådarna, placerade i oval, och kunde 
slå sig ner bland dem för att kommentera skeendet, viska, skvallra, över-
tala, kort sagt tvinga till oavlåtlig uppmärksamhet på det psykologiska 
förloppet. De tolv medverkande var alla bärande.

Strukna var en del passager som mediterar över handlingen som en 
dröm. Hela pjäsen är ändå formad som Henriks dröm om en maktkamp, 
där balansen kan rubbas av ett litet ord. Mot slutet har Henrik vunnit 
kampen, blivit vigd vid en brud med restituerad oskuld, och härskar som 
tyrann. Han generas av paranoid svartsjuka på sin kamrat Wladzio och 
dödar denne genom att be honom ta livet av sig. När han ser Wladzios lik, 
tar drömmen slut och avlöses av verkligheten, och Henrik måste ta ansvar 
för sin ondska eller onda vilja.

Att vi gjorde (själv)mordet till ett tillnyktrande och en vändpunkt var 
en ”existentialistisk” tolkning. När Gombrowicz i Argentina läste Sartre, 
berättar han i Dagboken, återfann han sig som existentialist, och betonar 
angeläget att han varit det före Sartre. Men mot uppfattningen att Henrik 
besinnar sig och inte längre kan skylla sin handling på att han bara befin-
ner sig i en dröm kan sägas, att Gombrowicz i sina verk i allmänhet inte 
alls är intresserad av moral utan bara skildrar skeenden som på ont och 
gott, till slut mest på ont, uppstått ur mänskliga kontakter.

Mot detta resonemang invänder jag i min tur att man, om man vill vara 
trogen en författare, kan ta lätt på vad han i allmänhet, exempelvis littera-
turhistoriskt, anses stå för och att man (efter noggrann läsning) kan non-
chalera även de tolkningar han själv eventuellt gett. Det som skall tolkas 
är vad som finns i texten som man har inför ögonen, och detta kan vara 
något annat än vad författaren medvetet avsett. Ett mästerverk är större 
och mer långlivat än författaren.*

Hur som helst hade vår uppsättning utan repliktillägg ett moraliskt slut, 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I artikeln Pinsamhetens dramaturgi i skriften Röster om Gombrowicz, Stockholms 
universitet 2010, driver jag några synpunkter på uppsättning av Gombrowicz.
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närmare bestämt ett val av handling i en situation. Både aktörer som från 
början haft bestämda roller och körens kollektiv, ur vilket roller uppstått, 
hade utvecklat attityder; alla hade gestaltat och genomgått ett betydelse-
fullt skeende. De tio fick, på grundval av vad detta skeende hade kommit 
att betyda för dem, bestämma sig för om de ville avsluta pjäsen med att 
straffa Henrik för hans anstiftan av mord och föra ut honom fängslad eller 
om de ville lyfta Wladzio och bära honom till hans grav. Valet gjordes bara 
en gång (vid generalrepetitionen) och stod sedan fast. Det var mycket 
 seriöst. Att hälften ville straffa Henrik och de andra fem hedra Wladzio såg 
snyggt ut men var en slump. Vi diskuterade eller kommenterade aldrig 
individernas val av handling.

En skugga, igen: det öppna slutet

Jag hade närmat mig ett liknande slut redan i En skugga, som också kret-
sade kring en vigsel, där också alla medverkande var närvarande i  slutscenen 
och där även (egendomligt sammanträffande med Vigseln!) konsekven-
serna av att man upptäckt en knivstucken manskropp skulle gestaltas. Två 
uppfattningar stod emot varandra, den ena representerad av den åldrige 
Brudgummen, som ödmjukt satsar på realiteter – allting kan köpas, kär-
lekssorg går över –, den andra av den unga Vera, som står för kärlek in i 
döden. De båda var placerade i var sin ände av ovalen. De övriga närmade 
sig försiktigt den de ville lyssna till. Den frusna slutbilden visade en ansats 
till två grupper, som valde sida. En motsättning mellan dem var anlagd 
och påbörjad.

Backanterna 

I Backanterna (uppsatt första gången 1969, möjligen för första gången i 
Sverige) är konflikten mellan två partier själva ämnet: de unga moderna 
backanterna går styrda av Dionysos till angrepp mot Etablissemanget och 
segrar. Men vi ville också ha fram att backantskaran själv splittras. Euripi-
des’ text antyder möjlighet till det, och levande modell för fraktionisering 
hade vi runt oss i ”1968 års revolution”. Att de progressiva kämparna för-
ökade sig och fördelade sig i två- och tremansgrupper skildrades dråpligt 

Backanterna i Scheersberg. Åskådare, backanter, 
Kadmos (Karl Levander), Agave (Margareta Skantze). 

Masker och huvud av Bruno Knutman. 
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tragikomiskt i filmen Life of Brian (1979). Vår slutsekvens, med inlagt lån 
av When the Music’s over av The Doors, var allvarlig och avsedd som 
tankeväckande. Backantaktörerna tog konsekvenserna av sina uppfatt-
ningar, sjönk samman eller protesterade, eller – två av dem – gav inte vika 
för medlidande utan behöll sin hårda inställning till fienden, kungafamil-
jen, den gamle kungen Kadmos och hans förtvivlade dotter Agave, som 
råkat riva huvudet av unge kungen, sin son. Kadmos och Agave, den gam-
la regimens spillror, släpade sig i väg i landsflykt, medan de två backan terna 
dansade med hånfulla sparkar efter dem; musiken var nu Bye bye, love. De 
backanter, som tvekade eller ångrade sig, var kvar på scenen.

Detta slut var grymt men inte tragiskt. Euripides’ tragedi har en gåtfull 
ingrediens av absurd komik. Det var den enda pjäs kallad tragedi som jag 
någonsin satte upp. Jag tycker inte att man skall visa upp hopplösa, slutna 
förlopp.

Jag hade i tre uppsättningar instinktivt gjort öppna slut, det vill säga slut 
där rollframställarna gjorde olika val. Under följande år var det ett ständigt 
mål att utveckla och variera ett öppet slut, ett tydligt, kontroversiellt, icke 
avrundande slut, som förhoppningsvis skulle få åskådarna att fortsätta 
tänka som i en valsituation. Eller med en ytterligare formulering: att de 
skulle uppleva att valmöjligheter finns. Att de skulle byta några ord om 
innehållet i föreställningen i stället för att bara säga ”trevlig (tråkig) kväll”. 

Det öppna slutet blev för mig ett sätt att hålla Politisk Teater stången. 
Jag har inga principiella invändningar mot agit-prop-teater, koncentrerade 
teaterinsatser mot aktuella missförhållanden; i U-länder kan politisk agita-
tion vara teaterns viktigaste uppgift. Men konkurrensen om missförhål-
landena blev mycket ivrig i fria grupper på 70-talet. Skavanker saknas inte 
i vårt fosterland, men deras utsträckning är begränsad. Ohederligt och 
löjeväckande fann jag det att i Sverige på scenen agitera politiskt mot främ-
mande regimer. Det är alltför riskfritt. Men man kan låta åskådarna delta 
i en process och med berättande på scenen rensa bland fördomar och van-
föreställningar och (som Robert Musil i Mannen utan egenskaper  ironiskt 
utopiskt säger) sträva för grundandet av ett institut för intellektuell nog-
grannhet. Teatern är inte ett ställe där man vet bäst och predikar för männi-
skor hur de skall handla, men man kan luckra upp dem för medvetna val 
– förhoppningsvis av det goda. All teater kan inte alltid behandla  påtagliga 
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problem, men god teater är alltid problematiserande. Effektivast, då pro-
blemen är förankrade i levande människor som man tycker sig känna som 
närstående och kan referera till. 

Därmed har jag också antytt mitt personliga ointresse för allt ”avant-
garde”, för formella experiment med ljud, ljus eller text där skådespelarna 
på sin höjd blir spelbrickor, färgfläckar eller talrör i stället för att fängsla 
med sin sensuella och intellektuella närvaro. ”Något levande är mig kärare 
än alla skatter i världen,” som den elake vätten säger i sagan.

Brecht

Idén om ett öppet, diskuterande slut hör inte till det jag tackar Grotowski 
för; hans slut innebär snarare motsatsen, då de lämnar åskådarna i en 
 tragiskt komplicerad känsloupplevelse men utsiktslösa. Men samtidigt 
med inflytande från Grotowski hade jag starkt inflytande från Brecht, som 
ställer sina personer i valsituationer och fordrar avgöranden av dem. Det 
sker helt öppet i hans Lehrstücke; i hans senare, större pjäser är valet mer 
formellt och skenbart och har en propagandistisk hållning som kommit 
dem att åldras och bli för närvarande relativt ointressanta. Men valet är 
ändå alltid en aktiv beståndsdel i Brecht, inte minst i hans skådespelar -
teori, som går ut på att aktören när han säger något bör veta om att han 
säger just det och inte något annat. Så uppstår en reflekterande, ”kylig” 
spelstil med respekt för människan. (Speltekniken utesluter ingalunda 
starka känsloeffekter.)

Mest intryck på mig gjorde Brecht helt enkelt genom sin insistens på 
klasskampsperspektivet. Detta är grunden i allt han skrev efter det att han 
blev kommunist, och det blev för oss en första beståndsdel i alla framställ-
ningar av människor. Hos Brecht själv innebär kommunismen inte bara 
lösning utan ofta komplikation. (Den i Sverige hyllade östberlinske peda-
gogen Rudolf Penka undervisade vitt och brett i försimplad Brecht och 
lärde ut klichéspel.)

Vi spelade aldrig någon hel pjäs av Brecht men i perioder på flera år som 
tänjbart bredvidprogram ett collage som kunde innehålla bitar av Svejk, 
Den judiska hustrun, ökenvandringen i Undantaget och regeln och Jasäga-
ren, men stommen var alltid sånger, Historier om herr K och de skenbart 



Affisch av Anders Ramberg.

obetydligaste scener Brecht skrivit, Övningsstycken för skådespelare. De 
 består i första hand av två tillägg till Romeo och Julia, där de två populära 
älskande visas ihop med sin arrendator respektive sin unga tjänarinna, 
personer som inte förekommer i Shakespeares pjäs. Mellan de under-
lydande och de två överklassungdomarna råder ett feodalt tillgivet förhål-
lande, i de två flickornas fall en förtrolig vänskap. Men när fara hotar, det 
vill säga när ett kärleksmöte mellan Romeo och Julia äventyras, träder 
klasskampen i funktion, och de två tjänarna måste träda i tjänst, kommer 
i kläm och offras. Deras välvilja mot överklassen knäcker dem.

Brechts övningsscener är enkla, klatschiga och ohöljda demonstrationer 
av klasskamp. Men effektiviteten i dem är obetvinglig. Vi spelade collaget 
i skolföreställningar men även i små offentliga föreställningar på bibliotek 
och dylikt. Delvis kanske beroende på lokalernas obemärkthet blev vi ald-
rig utnämnda till kommunister. Teatersällskapet Proteus hade bland andra 
fria grupper och deras mediala hejarklackar ett oomkullrunkeligt anseende 
som ”reaktionärt”. Detta hade fått sin bekräftelse när vi jämte studentor-
kestern var de enda som ville medverka vid Lunds universitets jubileums-
festligheter år 1968, då visserligen både pantomim och toner drunknade i 
universitetsplatsens avspärrning, polissirener och pöbelskrik.* 

Steg längre bort

Genom Paul Patera och hans kontaktnät kom jag att spela i Tyskland med 
en grupp från Studentteatern. Det lilla Korbach i Hessen hade alltsedan 
krigsslutet varje maj en Waldecker Laienspielwoche, som stadens borgare 
understödde med inkvarteringar. Namnet Laienspiel, med rötter i kyrko-
spel, innebar eller hade inneburit en programförklaring. De inbjudna del-
tagarna skulle vara lekmän, som i första hand berättade i rörelse och talade 
i kör, då en amatör ofta har störst svårigheter med solotalet.

I själva verket spelades det all möjlig amatörteater i Korbach. Vuxen- och 
skol-grupper var fördomsfritt ställda sida vid sida och fick i princip samma 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Sara Granath beskriver pseudohändelsen i sin avhandling men in i dråplig detalj 
utförligare i en artikel Hercules i Lund i Svenska teaterhändelser, Natur och kultur 
1996.
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behandling. Det kunde komma utmärkta föreställningar från franska och 
italienska provinsstäder, där ”amatörer” hade en kommunal teaters ställ-
ning. Erfarna och stränga herrar ledde en plenumsdiskussion efter varje 
föreställning och kunde leverera förintande omdömen särskilt om tyskar 
som imiterat proffs. Jag tyckte ibland synd om de tillplattade entusiasterna, 
men modet att utsätta sig för kritik tycktes vara en beundransvärd tysk 
egenskap. Och ”die Korbarschheit” (barskhet) drabbade inte enskilda 
medverkande, om inte genom att någon enskild åskådare förgick sig. Kri-
tiken var metodiskt inriktad på pjäsernas ändamålsenlighet och på regis-
sörens genomförande av en konception.

Från några besök i Korbach gick trådar till spel på olika håll. Under 
några Proteus-år visade vi oss i bland annat Hamburg. Kiel, Husum,  Berlin 
och Arezzo. När Proteus nominerats till professionell grupp hade vi inte råd 
att resa längre! Men den viktigaste tyska kontakten blev kvar långt in på 
80-talet. Den gick via Berlin och teaterpedagogen Rudi Müller, som hade 
en experimentell teaterverkstad på Französisches Gymnasium, till folk-
högskolan Scheersberg, isolerat belägen mellan bondbyar i Schleswig-
Holstein nära Flensburger Förde. Scheersbergs kulle kröntes av ett stiligt 
torn med staty av Bismarck överst, men i skolans uppgifter ingick kultur-
samverkan över de nya gränser som uppstått då Danmark drastiskt för-
minskades. 

Scheersberg var i motsats till Korbach en teaterverkstad. Ledarna hade 
pjäser eller ämnen att snabbt sätta upp respektive realisera samt aktörer av 
mycket olika slag att arbeta med, allt noga observerat och dokumenterat. 
Jag ledde grupper ett par gånger, men det viktigaste för mig var att jag 
förunnades presentera egna uppsättningar. För att sporra verkstadsarbetet 
kastade Scheersberg in gästspel ungefär varannan kväll. Exotiska produkter 
från Öst, från Västberlin, Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien (och alltså 
från Lund …). Jag påminner om den historiska situationen: det dyrbara, 
snofsiga konfliktäpplet Västberlin var inte populärt i Västtyskland, och 
kulturell kontakt med östländer förekom så gott som inte. Scheersberg 
hävdade med djärvhet en egen internationell hållning.

Gästspelen hade ofta hög nivå. De kommunistiska regimerna släppte 
inte ut annat än idiotsäkra produkter. Det gavs upplevelser, men inte alltid 
kontakt. Som extremt exempel minns jag ett gäng polska studenter, som 

trimmat spel, sång och dans i åratal och kunde utföra allt i sömnen. De 
spelade ut explosivt i ett rus, som föreföll konstant, och var dessutom 
 absolut otillgängliga också av skälet att varje student övervakades av en 
politruk.

Bekräftelse, med en liten digression 

I en tävling om vem som är mest beroende av bekräftelse och mest saknat 
den skulle de flesta människor kunna ställa upp och allesammans från hela 
barndomen och hela kärleks- och yrkeslivet plocka ut bevis för att just de 
är värda högsta priset och störst beklagande. Mitt pris skulle gå till teater-
folk, som före premiären är lika rubbat som författare, vilka kort före 
publiceringen drabbas av fasa, ”detta måste vara smörja!” Men teaterfolk 
fortsätter att utsätta sig för bedömning av tanke, hull och hår varje kväll! 
I synnerhet om det är liv i föreställningen. Om den skapats för att leva ihop 
med åskådarna.

Bekräftelse är svår att beställa. Förberedande publikundersökningar kan 
göras som ”research” så att man sedan kan leverera en publikgrupps  jargong 
och fördomar tillbaka till den. Extremt kommersiellt kan man på publik 
prova ut till exempel olika slut och bestämma sig för att använda det popu-
läraste. Men succé kan gudskelov aldrig garanteras. Även publik med smak 
för det uslaste tycks kunna nosa sig till om en produkt är insmickrande 
dåligt hopsmäckt och tar den inte till sig. Det lyckas inte heller att sno ihop 
en populärroman för en som inte själv ”tror” på vad han skriver, hur banalt 
det än är.

(Jag måste dra mig tillbaka här och fråga mig, om det kanske är önske-
tänkande, att folk försmår det alltför spekulativt dåliga? Kanske har jag 
som gammal och konservativ för liten nerblick i den usla smakens av-
grund. Egentligen kunde det räcka med en hänvisning till osannolikt vul-
gära musikfestivaler …)

Tillbaka till behovet av bekräftelse av teaterprestationer. Ibland kan vän-Ibland kan vän-
ner hjälpa en, när de ser på en genomspelning före premiären. Som bäst 
fäller de då inte omdömen utan ställer frågor, stora eller små, gärna ”dum-
ma”. Små frågor kan leda långt. Men ofta är vänner för snälla eller blyg-
samma, eller smittade av skådespelarnas rädsla.
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Den är förbluffande. Hur många gånger har jag inte efter utstånden 
premiär hört skådespelare, som inhämtat reaktioner av sina hjärtevänner, 
yttra sig och säga: ”Då är det kanske inte så dumt ändå …” Som om de 
länge anfäktats av djupa tvivel – som de inte yttrat!

Recensioner är naturligtvis betydelsefulla i det att de ger folk en allmän 
uppfattning med stämpeln Godkänt eller Underkänt. Surhet (som i detta 
sammanhang meriterar spöstraff) kan driva bort publik. Men när en re-
censent ”skriver upp” en föreställning, blir han inte alltid trodd, han  måste 
ha argument som hans misstänksamma läsare kan sympatisera med. ”Man 
kan tvinga hästen till hon men inte tvinga den att dricka.”

Recensenter har sina positioner att försvara och sina egna problem att 
kämpa med. Men under den avlägsna tid jag nu närmast beskriver fanns 
fortfarande en kritisk ambition, numera i stort sett avlöst av avsöndrandet 
av prat om vad man ”känt” och ”tyckt”. Men även förr var det sällsynt att 
någon skrev något som vi efter vårt långvariga arbete inte visste bättre än de.

Jag skulle här gärna ha nämnt dem som skrev upplysande recensioner 
(eller skriva deras namn med guldbokstäver på en tavla att hänga ovanför 
dörren) men avstår eftersom jag, trots den mängd recensioner en ambule-
rande teater får, inte har rättvis överblick. Och nämner bland kloka bedö-
mare till slut ändå Ruth Halldén i Dagens Nyheter och Jan A. Johansson 
i Skånska Dagbladet, därför att de, förutom att de skrev omsorgsfullt, kom 
att påverka mitt personliga öde.

En recension eller en bunt av dem kan ha fel i alla enskildheter och 
 argument men låta en ana på vilket håll uppsättningens brister må sökas. 
För att rätt läsa recensioner måste man ta hänsyn till deras förutsättningar. 
De kan ha att göra med den politiska hållningen i deras organ. Vanligare 
är kanske att recensenten är ”oberoende” men fången i en kulturpolitisk 
kamp, där föreställningen inte bedöms (för att inte tala om att den inte 
beskrivs) utan utgör ett vapen eller ett dåligt exempel inom en trend, ”Ner 
med institutionsteatern!”, ”Varför var bara 32 % av de medverkande kvin-
nor?” Vidare konkurrerar recensenterna med skådespelarna om att bli om-
tyckta. Om de är kända för kvicka och bitande formuleringar kan de i sin 
kamp för livet göra narr av enskilda rollprestationer – i mina ögon en 
 yrkesmässig dödssynd, eftersom skådespelare för det mesta är oskyldiga 
och regissören skyldig. 

Ibland för recensenter en hemlig kamp med varandra så att man kan lita 
på att A och B kommer att ha olika uppfattningar. Ibland är man bekant 
och vän med en recensent och kan då naturligt räkna med om inte beröm, 
så mer grundförståelse. Visserligen kan det då hända att vännen, kanske 
misstänksam mot sig själv, plötsligt tröttnar och drämmer till hårdare än 
någon annan …

Eftersom Proteus’ arbete gällde den enskilde åskådaren, var det också 
denne som fick fälla avgörandet. Det stod att finna i hans reaktioner, sällan 
i hans ord. Som regissör var jag närvarande vid alla, senare nästan alla, 
föreställningar och hjälpte till med att registrera reaktioner. Efter nästan 
alla föreställningar hade vi ”genomgång” och diskuterade förbättringar. 
För skådespelarna innebar min närvaro också kontroll av dem och kunde 
belasta dem, men vi var överens om huvudsaken: att en föreställning aldrig 
var färdig utan befann sig i en utveckling som vi ville styra. Åtminstone 
teoretiskt var skådespelarna med på att jag – även om jag inte alltid kunde 
avhålla mig från detaljanmärkningar – kontrollerade föreställningarna i 
första hand inte för att de skulle bibehållas exakt som de var utan tvärtom: 
för att de, med fräscha intryck från åskådarreaktioner, skulle kunna vidare-
utvecklas.

Traditionellt försvinner regissören efter premiären, ”nu är det skåde-
spelarnas sak!” Det kunde gå alldeles över styr. Numera finns ett och annat 
återbesök inskrivet i regikontrakten.

Bekräftelse och tydlighet

Jag hade lyckan att få bekräftelse av att visa föreställningar i Tyskland. Det 
hade säkert något att göra med en positiv förhandsinställning till svenskar, 
folk man inte fört krig med. Dessutom hade jag väl ett stänk av ”tysk regis-
sör” i mig. Jag kunde ha en uppfattning om en pjäs, i synnerhet när aktö-
rerna kommit upp på scenen, och var beredd att nämna den. Det första är 
eller borde vara självklart, det andra är det inte alls. Kanske är det för-
åldrade attityder jag talar om: teaterfolk verkade hålla inne med sina 
 kunskaper och sina ambitioner på ett vidskepligt sätt. Som om de var 
stöldbegärligt gods. Och regissörers offentliga deklarationer kunde, när de 
ibland förekom, onekligen provocera och lägga ut mattan för vredgade 
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omdömen som ”prata kan du, men din föreställning är en tom nöt” eller 
”ge fan i att tala om för mig vad jag skall se.” (Man kunde ge de försik-
tigt tigande rätt när man läste Alf Sjöberg, en man som med friskt mod 
publicerade sina regiidéer. Men deras svamlighet gick dessbättre inte att 
återfinna i hans insceneringar, som ofta var grundliga och rika förutom 
långa.)

Tyskland var ett unikt förgrenat teaterland, och är det väl fortfarande, 
fastän mindre städers teatrar nu ofta läggs ner eller slås samman. I Tyskland 
fanns ett jämförelsevis intellektuellt sätt att nalkas teater: att förbereda sig, 
att lyssna, att ha tålamod. Det sträcker sig en bit ner i ”underhållnings”-
branschen (sumpen av dålig smak därunder stinker väl lika illa som vår). 
Rysligt generaliserande kan man säg att franska skådespelare står och ore-
rar, engelska charmerar och kniper poäng, italienska bjuder ut sig och 
pladdrar med tillgjord röst, och tyskar spelar pjäsen. (Med plötsliga hopp 
mellan bölande och viskande.) En sanning bakom detta skämt är att dra-
maturgen ”uppfanns” i Tyskland, en person som skall kontrollera uppsätt-
ningens intellektuella standard. Ibland blir en dramaturg internt ryktbar, 
bildar par med en regissör och förflyttar sig tillsammans med honom. Nu 
har vi dramaturger i Sverige också. Hur det går till är svårt att veta. För-
modligen kan en dramaturgs uppdrag sträcka sig emellan att vara pro-
gramsammanställare och överkvalificerad fimpsläckare och å andra sidan 
att vara den egentlige uppfinnaren av föreställningens innehåll. Faktiskt får 
jag när jag nu läser om tyska toppenföreställningar – förkortad till skelett 
eller upp till många timmars – ofta ett intryck av att regissören är en vild-
basare och fantast som till varje pris – i den tyska konkurrensen! – måst 
kläcka ur sig något aldrig förut skådat (ofta blir det nersmorda skåde-
spelare i en låda som fylls upp med skräp) och hans dramaturg den som 
rationaliserat och hittat en motivering. Märkesregissörer kan liksom ” stora” 
dirigenter ta det verk de skall underkasta sig som förevändning att visa upp 
sin briljans. 

Men hur den än ter sig vill tysk teater i princip ha en avsikt och gälla 
som intellektuellt försvarbar. Uppfattning och bedömning påverkas av 
dramaturgiskt tänkande. Vi mötte utslag av detta redan när vi till Korbach 
från Studentteatern tagit Ghelderodes lilla våldsamma Escorial (1963) och 
av fackfolket fick höra att man i denna föreställning, som avspisats i Lund, 

Skepp kommer lastat på värdshuset i Scheersberg. Konflikt mellan 
negrer (osminkade) och européer (med höga pannor).

Masker Anders Ramberg.
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såg en studie i expressionism realiserad. Jag blev generad, för jag hade inte 
alls tänkt åt det hållet, men gladde mig förstås åt att man funnit en helhet, 
och fick mersmak.

De många uppträdandena i Tyskland senare var bättre förberedda, med 
handlingsredogörelser i programblad men framför allt med eftertanke: hur 
gör man allting klart för åskådare som inte förstår vad man säger? Man 
måste undvika spill, man måste se till att varje rörelse, varje moment på 
scenen blir en bild som för handlingen framåt. Vi tänkte på detta när vi 
repeterade upp till exempel Axel Strindbergs Skepp kommer lastat (1972) 
för ”arena” i det scheersbergska lantvärdshusets festsal, likaså när vi spelade 
Backanterna där (1970), visserligen med sjok av passager på tyska och en 
del tyska medverkande. Den enkla formeln för prövning är: Vad skulle 
denna scen säga mig om jag inte förstod vad folk sa?

Spelandet i Tyskland bekräftade alltså att uppsättningarna hade en linje 
och gav lust att arbeta fram den tydligare. Men gästspelandet var trots sin 
viktighet ingen stor del av verksamheten, och vi skulle senare få kraftigare 
knuffar i riktning tydlighet, och jag skulle senare formulera idealet (ej 
 gällande för konversationsstycken!), att uppsättningar även för svenskar 
skulle vara tydliga utan text, eller att texten helst skulle komma som en 
bekräftelse på eller utlösning av en redan uppfattad bild.

Johann Nepomuk Nestroy

Från Nestroy, ”Österrikes Molière”, leder endast ett brett spår till Sverige: 
från hans Lumpacivagabundus (1833), av oss spelad som Högsta vinsten 
(1976), till Frans Hodells populära Andersson, Pettersson och Lundström. 
Detta in på 1900-talet spelade stycke är lyckat som en ”lokalisering”, i 
vilken stockholmsmiljöer har helt ersatt de österrikiska och även Nestroys 
teknik att lägga in aktuella politiska anspelningar används. Dock är den 
svenska bearbetningen ett tredje klass folklustspel i förhållande till origi-
nalets socialt aggressiva komedi, av Nestroy själv traditionellt kallad Posse 
mit Gesang, fars med sång. Hos Hodell är skärpan förlorad. Av någon 
anledning händer det samma ofta när kritiska pjäser på svenska skall vara 
roliga. Många svenska Molière-föreställningar är ”gemytliga”, pladdriga 
och tjafsiga. 
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Stoffet i komedier är ofta urgammalt och statt på vandring. Nestroy var 
i ännu högre grad än Shakespeare eller Molière en transformator av andras 
stoffer och pjäser. Han hittade inte på utan vidarebefordrade, men han 
lokaliserade till Wien och skärpte tonen. Han framstår ännu i dag som 
speciell och mycket vass. För oss blev hans Talismanen (1970) ett lyckokast. 
Denna pjäs från 1840 hade i Sverige synts något under namnet De begge 
rödhåriga men var nu okänd. Den fyllde alltså våra anspråk på nyhet, 
förutom att den var kvick och socialt meningsfull. Att huvudpersonen 
Titus Feuerfuchs avskys av alla därför att han är rödhårig står som symbol 
för all samhällelig avsky för och utstötning av misshagliga individer. Men 
den rödhårige är ändå långt ifrån ett offer, i svart peruk (”talismanen”) 
klättrar han cyniskt upp på samhällsstegen för att till slut avslöja alla som 
tjutit som ulvar mot honom men låtit sig förföras av honom när han an-
tagit en falsk gestalt.

”Man skall inte hålla huvudets förvillelser för hjärtats behov,” säger Nest-
roy och ägnar sig mest åt förvillelserna. Som bild av mänskligheten i olika 
sociala skikt är Talismanen egentligen nattsvart, men fungerar ändå  muntert, 
eftersom alla personer har förmåga att i sina miljöer uttrycka sig kärnfullt.

Spelmässigt hade gruppen mognat och bestod nu i kärnan av på sitt sätt 
utbildade aktörer. Till exempel hade Rolf Önnerfält och Birgitta Önnerfält 
spelat skol-, student- och grupp-teater med mig i många år, medan de 
också bedrev egen utbildning. Andra var helt inställda på teateryrket. Ett 
skifte var långsamt på väg, där ”amatörer” inte hann hoppa in längre men 
ekonomin började tillåta regelrättare anställningar. Men med Talismanen 
hade vi fått en egen placering (kanske mest som ”avvikande”) på den 
 svenska teaterkartan. 

Vi – men inte Nestroy. Han är mitt huvudexempel när jag undrar över 
svensk teaterrepertoar. Ett par teatrar har tagit upp honom, men inte hans 
perfektaste verk,Talismanen! Försummelsen har visst stöd i att Nestroy på 
grund av rikt och avslöjande språk är relativt sällsynt även i det repertoar-
hungriga Tyskland. Språket avspeglar alla delar av det komposita Österrike- 
Ungern, alla dialekter, yrken och stånd. (Hans skurkar talar ofta högtyska!) 
Det innebär också att även minsta biroll har profil och karaktär. 

Om tyskar ger upp inför det nyanserade allösterrikiska språkspelet, er-
kände vi inte samma krav på oss och fick reda oss med språkliga skillnader 
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Clas-Göran Söllgård, Rolf Önnerfält, Birgitta Önnerfält i 
Talismanen på Kulturen. Foto Hans Svensson.

där det var möjligt. Det var inte möjligt med till exempel skånska eller 
dalmål, som skulle ge förvirrande geografiska associationer; lättare var det 
att utnyttja klassbestämda nivåer i språkbruket, ”sociala dialekter”. Den 
skarpa texten fick en viss wiensk förljuvning genom tillskott av fler sånger, 
med melodier knyckta från operetter. Jag hoppas att det är preskriberat att 
jag ofta knyckte musik. Kanske kan det nu kallas sampling. Faktum är att 
en melodi ofta blir oigenkännlig i ett nytt sammanhang, kanske med nytt 
tempo, och med en annan sättning. Hos oss ackompanjerade en ensam 
gitarrist, Christer Karlberg, med lindrig högtalarförstärkning. Det visade 
sig att han var känd från ett tv-program. Han uppskattades då inte bara 
för sin musikaliska smidighet utan stärkte med själva sin närvaro gruppens 
blygsamma renommé. 

Uppsättningsmässigt är Nestroy en smal sak. Hela insceneringen finns 
på papperet. Författaren visste precis för vem och för vilka teatrar han skrev 
och alla riktningar, avsidesrepliker och entréer är markerade. Fönster och 
dörrar är ibland målade och ibland ”praktikabla” (skall kunna öppnas). 
Det är bara att ställa skådespelarna på plats och låta dem sätta i gång. Jag 
nämner detta som en kuriositet, eftersom vi ju inte spelade teater i ett givet 
rum med utbytbara fonder och kulisser omkring oss och inte heller ut-
gjorde en ensemble där var och en hade sitt rollfack och fick sin speciella 
typ utnyttjad av författaren i pjäs efter pjäs. 

Dock fick vi med Talismanen börja göra två versioner av våra större 
uppsättningar. Vissa beställare ville ha oss upp på sina scener. Vi hade 
studerat in pjäserna som ”arena” men fick efter gräs-premiärerna på Kul-
turen i Lund tänka efter hur vi skulle göra på scenen. Det var inte alltför 
svårt. Och medges måste att somligt blev tydligare på scenen; framför allt 
var det lättare att få ut avsidesrepliker, som kan vara halva nöjet i gamla 
komedier.

Nestroy blev något av en specialitet. Vi åkte runt med Talismanen två 
somrar, satte upp ytterligare tre stycken av Nestroy på 70-talet och gjorde 
en ny Talismanen på 80-talet.
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Berlin 
Jag har färdats till Berlin med alla medel. Mest intryck gav att från Sassnitz-
färjan köra scooter på den av östtyskar utstakade så kallade transitvägen, 
smal, stenig, allékantad, genom byar och små städer av ålderdomligt utse-
ende. Avstickare var tillåten till koncentrationslägret för kvinnor, Ravens-
brück, ett vackert ordnat museum. Att bara östzonen ville göra bot för 
förbrytelser mot judarna tillhörde den fräcka politiska jargongen, liksom 
påståendet (upprepat av Olof Palme) att det var östzonen som önskade fred 
i världen.

Framme vid norrgränsen till Berlin måste man ganska trött köra en lång 
omväg kring storstadsområdet för att komma till det enda insläppet för 
västerlänningar. Det mildaste trakasseriet av östtysk gränsvakt var påpe-
kandet att lambrettan var dammig eller fläckad. Ofta fick man svara på 
frågan var man befann sig. Om man då svarade ”Östtyskland”, för att inte 
tala om ”östzonen”, i stället för ”Tyska demokratiska republiken” fick man 
bannor och besvär. 

Rätt länge förändrade varje resa till Berlin min syn på livet, på teatern. 
Konkurrensen mellan Öst och Väst sporrade till absurditeter som att det 
fanns en Volksbühne och en Freie Volksbühne och tre operahus (varav två 
likadana) och till stordåd. För Öst gick det som i kalla kriget i övrigt: kom-
munisterna konkurrerade ihjäl sig. Berlinteatern var skyltfönstret, som fick 
kosta hur mycket pengar som helst. Men många uppsättningar var verkli-
gen intressanta, inte minst genom att den kommunistiska ideologin kun-
de bli konsekvent konfronterad med klassiska stoffer och genomlysa dem. 
Så till exempel Gozzis sagopjäs Kung Hjort, vars hyllning till den absoluta 
trofasta kärleken blev egendomligt pregnant av torr spelstil. Den pjäsen 
tog jag upp (1973) och gjorde en egen version av, fylld med musik av Ber-
lioz. Egen version är i Gozzis fall nödvändig, då texterna föreligger bara 
som scenarier.

Östteatern hölls under armarna inte bara i Berlin. Men utanför var av-
sikten inte att bräcka Väst utan att uppfostra de instängda invånarna. Te-
atrarna hade ett stort pensum av propagandapjäser om Östtysklands före-
träden och abonnemangen till teatern var billiga, men arbetarskarorna 
lämnade ofta platserna tomma i väntan på säsongens enda operett.

 Kung Hjort vid Klostergården med Anna-Kajsa Nilsson, Eva Skantze, 
Clas-Göran Söllgård, Carl-Magnus Dellow. Masker: Anders Ramberg.

Foto: Gunnar Hanse.
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Den unge Werthers nya lidanden, 
kvävda i Östtyskland

På besök hos skådespelaren Günther Herbrich, som just fått en huvudroll 
i Greifswald, kikade jag i hans manus och fastnade direkt för pjäsen, Den 
unge W:s nya lidanden av Ulrich Plenzdorf. Den hade haft premiär i Halle. 
Jag tilltalades av dess reflekterande inifrån-kritik av östzonen och av att den 
hyllar bildningsupplevelsen: den unge Edgar, som läser Salingers Catcher in 
the rye och trånar efter äkta jeans och västmusik, blir förälskad i en kin-
dergartenlärarinna – ett modernt yrke i östzonen, som faktiskt tog könslig 
jämlikhet på allvar. Han blir en sentida broder till den olycklige original-
Werther och gör det ena romancitatet efter det andra därför att Goethe 
perfekt uttrycker hans egen sociala och erotiska situation. 

Föreställningen i Greifswald blev förbjuden, liksom andra nya Werther 
utanför Berlin. I den förbannat lögnaktiga satellitstaten var man rädd för 
att ett kritiskt yttrande skulle få applåder.

Efter att själv ha satt upp pjäsen hemma (1974) lyckades jag få en biljett 
till Deutsches Theater på en av de trots publikanstormning få dagar då 
Werther fick framföras. Två saker frapperade mig. Den första var publikens 
lyhördhet för även det minsta skämt eller kritiska anspelning. Det låg alls 
ingen revolution i luften, men att teater kan få en ökad betydelse i en 
förtryckande stat var tydligt. På ett sätt var alltså censurens petiga bekym-
mer förståeligt, fast missriktat. Den andra saken var att föreställningen 
förbröt sig mot ”arbetarstatens” mest affischerade ideal. När den moderne 
Werther i andra akten försöker bota sig från ofruktbar olycklig kärlek går 
han ut i byggarbete och får i början vissa naturliga samarbetssvårigheter 
med de vana arbetarna. Dessa var i Berlin framställda som idioter.  Inhuman 
och obegriplig buskteater!

Herbrich, som inte fick spela den nye Werther i Greifswald, svärmade 
själv för det västliga, uppfattades som oppositionell, blev misshaglig och 
hölls kort och fick väl inte yrkesförbud men så nära man kunde komma 
detta i ett land där arbetslöshet principiellt inte existerade. 1986 hjälpte oss 
Svenska teaterförbundet att få ut honom till ett ”gästspel” (först en nästan 
stum biroll). Denna möjlighet uppstod också genom att Östtyskland, som 
alltid skaffat sig ”Valuta” (västpengar) genom försäljning av folk, under 
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sina dödsryckningar blivit frikostigare med att sälja utresetillstånd. Efter 
några månader i Sverige var Herbrich trött på att betala en del av sin 
svenska lön till ddr och hoppade av.

Vår uppsättning av Werther, som var mycket seriös, blev den enda  svenska. 
Ånyo: obegripligt! Problematiken var östtyskt klädd, men att en självstän-
dig yngling opponerar mot stelheter i sin omgivning förekommer också på 
andra håll, och det borde ligga i varje teaters intresse att demonstrera att 
en klassiker som Goethes Werther kan bli till innehåll i modernt ungt liv. 

Vi spelade på Lunds stadsbibliotek och deltog i sommarfestival i Tam-
merfors, och Vivica Bandler lät oss spela flera Werther på Stockholms stads-
teaters mindre scen. Hon hälsade oss med makalös charm och bad om över-
seende med att hon av ekonomichefen förmått utverka bara klen  betalning.

Backanterna på djupet

Mest omtumlande av alla Berlinföreställningar var Euripides’ Backanterna 
på Schaubühne (i Väst). Denna hade en storhetstid, och Klaus-Michael 
Grübers uppsättning har sin teaterhistoriska rangplats. Låt mig nu bara 
säga, att den med absolut texttrogenhet tog drygt fyra timmar, vilka var 
mättade av intryck. (I den tyska stjärnregikonkurrensen har uppsättningar 
senare inte minst genom allehanda inskott konkurrerat med varandra i 
längd, och att aktörerna, i synnerhet männen, skall uppträda nakna har 
blivit en kliché.)

I första hand skämdes jag. Jag hade varit ganska nöjd med min uppsätt-
ning av Backanterna, den hade idé och tydlig handling och gjorde ound-
vikligen effekt, inte minst när Margareta Skantze som Agave dansade in 
med sin sons huvud på en stång, men den spolades av på en dryg ”effektiv” 
timma. Hur kunde jag någonsin ha trott att skådespelarna skulle hinna 
förmedla annat än handlingsstommen i det tempot?

Scappino

Berlinupplevelsen av tragedin fick den följande sommaren en omedelbar 
följd i uppsättningen av en icke högaktad fars av Molière, Scappinos bedrä-
gerier (1974), i Frankrike ofta spelad som viktlös underhållning. I Sverige 



 Scappinos bedrägerier. Fr v Rolf Önnerfält, Svante Grundberg, 
Clas-Göran Söllgård, Anna-Kajsa Nilsson. Foto Kalle Lind.

hade den tidigare haft namnet Scapins rackartyg och förmodligen också 
spelats som infantilt upptåg. Italieniseringen av namnet samt idén att göra 
sak av den av Molière antydda italienska miljön, Neapel, tog jag från 
 Viveka Heyman (men inte hennes översättning). De burleska upptågen 
fick utbyggt sin botten av realistisk, krass familjekonflikt mellan två ganska 
svagsinta ynglingar som jagar flickor och deras bigotta farsgubbar som 
tyranniserar dem. Till hjälp tar sönerna Scappino, här ingen självgående 
lustigkurre utan en Zorba-liknande auktoritativ gestalt, som i sin tjänar-
ställning dock måste passa sig och hålla sig väl med alla, särskilt gubbarna. 

För första gången försökte jag nu inte göra skeendet så snabbt som 
möjligt utan så långt eller snarare så fylligt som möjligt. Grundliga entréer, 
stumma avsnitt och press på dialogerna. Förstoring av flickrollerna, pas-
siva troféer, vilkas beroende dock kan åtminstone gestaltas och betonas. 
Problem i stället för lösningar. Utförlighet i upplösningen. Lyckliga slut 
blir ofta bortslarvade, ”alla vet ju redan” att alla tänkbara älskande skall få 
varandra. Man bör skapa hinder in i det sista!

Eftersom inspiration till att arbeta allvarligt med en fars uppstått ur 
upplevelsen av en tragedi på Schaubühne, måste jag väl tillägga att vår 
Scappino var rolig. Egentligen är det självklart: förlösande skratt kan inte 
uppstå ur annat än problem. Vi spelade vår soliga, råa version drygt hund-
ra gånger. Skiftande motspelare mötte en fast trio av Scappino och gubbar 
(Grundberg, Levander och Anders Ramberg; den senare hade också byggt 
en atmosfärisk fond av hamnbarack). Riksteatern köpte en del föreställ-
ningar, vilket innebar reglementsenligt minsta gage och placering på små 
teaterföreningsställen i Norrland och på Gotland, som inte var eftersökta 
av rutinerade sällskap men nya för oss. Utan turnéteater hade jag haft ringa 
kunskap om mitt fosterland.
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Pedagogiska variationer

Som lärare hade jag mest undervisning vid Drama-teater-film, ett av Holm 
år 1964 från litteraturvetenskap anlagt sidospår, som fyllde ett behov och 
drog till sig mängder av studenter, många på väg till teateryrken. I mitt 
ämne dramaanalys införde jag små övningar, som bestod i att elevgrupper 
fick tänka ut och ställa upp sig i ”scenerier” till valda scener; det var en 
naturlig utgångspunkt för diskussion om personagers förhållanden och 
pjäsens mening, vilken framkommer även i detaljer.

En bit in på 70-talet inrättades Yrkesinriktad studiekurs i dramatik, där 
jag hade initialproblem med förväntningar som uppstått genom den förut 
nämnda trenden ”creative dramatics”, som innebar att barn skall leka, inte 
utsättas för pressen att spela teater. Kursen halverades så, att första delen 
ägnades creatives skött av övertygade lärare, och jag sedan genomförde 
elementära teaterövningar, som ledde till att alla fick göra uppspel i grupp; 
jag hävdade att amatörteaterledare på alla nivåer utom de små barnens har 
nytta av att kunna anbefalla riktningar i ett rum, och att det inte är ”häm-
mande” att veta var man befinner sig i förhållande till åskådare.

Jag tröttnade inte på att undervisa, litteraturmaterialet kunde varieras, 
och i båda ämnena mötte jag folk med erfarenhet och/eller synpunkter, 
men 1975 slutade jag för att inte konkurrera med mig själv. Mina krafter 
räckte bara till Proteus. Vid samma tid upphörde jag i stort sett också med 
kulturjournalistik (utom i Obs!kulturkvarten i radion). Jag hade börjat få 
mycket att göra även med texter för teatergruppen. 

Dessutom hade mina intressen, pedagogik och teater, korsat sig igen och 
avsatt en ny verksamhet, improvisationer inför publik, med början i sko-
lan.
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Strindberg och människosyn 

Margareta Skantze satte upp Strindbergs Fordringsägare (1970), det var 
hennes regidebut och början till en lång egen teaterverksamhet. Själv 
 ägnade jag mig aldrig åt någon hel pjäs av Strindberg, men dialoger av 
honom fanns ständigt i öronen och är de enda texter jag kan delvis utantill. 
Det började på 60-talet med en kort bit ur Pelikanen (början av sonens 
uppgörelse med modern), spelad på fem sex olika sätt. Alltid demonstra-
tion av bara spel, på tom scen med ett bord och en stol samt en stol att 
flytta på. Några små förtydliganden i kostym kunde förekomma.

I början skulle variationerna representera olika ”stilar”, men detta ända-
mål byttes snart mot det väsentligare, att variationerna byggde på olika 
syften/mål/linjer i rollerna, med (outsagd) anknytning alltså till Stanislav-
skij eller Grotowski. Efter att ha spelat upp våra instuderade scener och 
fått elevernas beskrivningar av dem erbjöd vi eleverna att föreslå ytterli-
gare intentioner i rollerna, improviserade sedan scenen enligt deras önsk-
ningar och fick resultatet kommenterat.

Det kom ibland intressanta förslag, men vanliga önskningar var ”låt 
dem bli sams!” och ”byt kön!” Vi accepterade det sistnämnda, efter det att 
vi fått besked om de könsombyttas intentioner. De elever som suttit längst 
bak och velat se uppspelet som en tråkig lektion, blev nyfiknare i andra 
avdelningen, när det bevisligen var improvisationer de såg.

Allmännyttig torde demonstrationen av ords opålitlighet vara. Eleverna 
fick det inskärpt, att samma ord och påståenden kunde ha olika betydelser 
i olika situationer. Jag skulle önska att alla åskådare, inklusive recensenter, 
någon gång underkastades lektioner i tolkningsjämförelse! Vi tycks vara 
födda med tilltro till vad vi ser och hör. Jag själv, som ändå arbetar i teater 
och ord, har gång på gång låtit mig luras av första intrycket och tänkt till 
exempel ”bra föreställning, tråkig pjäs”, fast motsatta intrycket varit  rättare. 
Det fordras mycket energi för att alltid tänka: orden i denna sats som 
framsägs så övertygande kunde ha haft en annan mening! 

Efter några år övergick vi till Fröken Julie, bland annat därför att svensk-
lärarna hade den pjäsen i sina kurser. Vi spelade ett stycke av scenen när 
Jean efter syndafallet försöker engagera Julie till en gemensam framtid i 
hotellbranschen men till sin besvikelse finner att hon inte kan få fram 

något startkapital. Variationerna utfördes av mellan tolv personer och av 
ett mindre antal, som minst bara två som spelade alla. Ju färre de spelande 
var, desto mer uppmärksamhet fick förmodligen tolkningen. Hur som 
helst ett användbart program! Det blev på vissa skolor årligen återkom-
mande, och utvidgades så att dess delar – uppspel och improvisationer – 
fick en inledning, där lärarna före vårt besök experimenterade med text-
biten i sina klasser, förmodligen efter läsning av pjäsen. 

Jag hade uppgiften att komma i samtal med publiken, upp till hundra 
eller tvåhundra ungdomar, efter varje variation. Skådespelarna visade ofta 
betänksamhet. De var inte rädda för att jag skulle ägna mig åt litteratur-
historia men för att jag skulle blamera mig på annat sätt eller hålla på för 
länge. Sluta nu! signalerades i gester och grimaser från kulissen. 

Jag började med att be eleverna om beskrivning ”Berätta vad som hände 
i den här scenen” och väntade tills någon vågat säga något. För mig gällde 
det människosyn. Nästan alltid bestod de första svaren inte av handlings-
beskrivning utan av en karakteristik, ofta fördömande, av personerna. ”Jag 
tyckte han (sonen) verkade svag”, ”Hon (Julie) var hysterisk”. När sålunda 
fördomar i stället för levande intryck kom upp, kunde jag fortsätta fråga 
”Vad ville personen som kom in?” eller ”Vad hade hon för avsikt med sin 
gråt?” och leda tankarna till relationerna mellan personerna. Efter ett par 
variationer verkade det som om en del elever började se i stället för bara 
tycka. Jag var ibland säker på att rösterna inte kom från de vanligaste duk-
tiga längst fram utan från elever som deras kamrater inte väntade att få 
höra något från.

För skådespelarna var det bra att höra de där personkarakteristikerna. 
Det hjälpte dem att definitivt avstå från att själva etikettera och låsa sina 
roller genom att säga att en rollgestalt är. De skall i stället ”försvara sin 
roll”, tolka den inifrån en själslig strävan, må den vara brottslig eller för-
krympt. Att sätta sig till doms över rollen är en lockelse till bekvämlighet 
i tanke och spel.

Jag var ofta stolt över programmet. Det fick en kulmen när vi fört in en 
drag-Julie, en skrikig, förvirrad androgyn-Julie i lång klänning i uppgörel-
se med en utknullad, gubbig, mumlande Jean. Den våldsamt utspelande 
Julie (Olle Lind) åstadkom – med rätta – en stark skratteffekt och vände 
sedan reaktionen till djup rörelse över en tragisk människospillra. Inom en 
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enda ”variation” manifesterades hela programmets mening: att börja se en 
annan människa inifrån och ändra uppfattning om henne.

Åtskilliga år efter min reträtt kom en medelålders man, inte onykter, 
fram till mig på en restaurang och presenterade sig antydningsvis som 
musiker i ett berömt musikband samt som skol-åskådare till Fröken Julie. 
Jag kom mycket väl ihåg föreställningen han sett, på en skola där vi annars 
inte brukade spela och där publiken förefallit mig ”livlig”. Han sa, att före-
ställningen blivit en vändpunkt i hans liv, och att han efter den med en del 
kamrater på sin sida hetsigt försvarat den mot andra som avskytt den och 
mitt mästrande. Nästan slagsmål?

Samtalet var kort. Vad vändpunkten innebar en vändning till fick jag 
inte veta. Men jag är säker på att det var något för honom gott. Det var 
något reellt han ”ville tacka” för; nostalgisk som en del annat folk som 
minns teater var han inte alls. 

Under intryck av vad hans tack betydde för mig beslöt jag mig för inte 
hålla inne med tacksamhet när den fyllde mig. Jag har bevarat principen 
och ibland skrivit och tackat konstnärer, även väl etablerade sådana, som 
måste känna sitt värde mycket väl. Vem vet vad de ändå kan ha nytta av i 
ett visst ögonblick.

Det tredje variationsmaterialet från vår bökige nationalförfattare var 
hämtat ur Mäster Olof, scenen där Olofs unga hustru Kristina frågar den 
upptagne varför han inte låter henne ta del av sitt liv, sitt arbete, sin refor-
matoriska verksamhet, och också varför han blir störd av hennes ömma 
små omsorger. Samtalet slutar med att Kristina olyckligt konstaterar att 
hon verkligen är för okunnig. Men hennes sätt att resonera vittnar om att 
hon trots ungdom och oerfarenhet skulle kunna bli en värdig kompis, och 
i följande scener har hon börjat växa. Jag begriper inte varför den härliga 
rollen inte etablerats som exempel i en feministisk kanon. 

Scenen blev relativt få gånger spelad, den var lång och variationstekniskt 
svårbemästrad! Att fjolla till Kristina när hon frågar ut sin man och att 
barska till Olof är lätt, alltför lätt. Hitta på en helt ny situation att leka 
med texten i – det är alltid möjligt, men vi tillät oss bara idéer, som hade 
förankring i texten och som det med någon rimlighet skulle gå att till-
lämpa i en hel uppsättning. Den intressantaste varianten blev långsam och 
tragisk: de två makarna var (under något inflytande av bilder i Dreyers 

mästerliga film Vredens dag) båda hopplöst snärjda i ortodoxins svarta och 
vita tvångströja.

Men vi hade börjat föra skol-variationerna till vuxna åskådare och kun-
de spela bland annat Mäster Olof för dem. Det var publiken som lade 
ribban för programmets nivå. Jag minns särskilt en föreställning inom mils 
utbildning av höga chefer. De kände varandra och kurs-tävlade i intelligens 
och aktivitet. Men skådespelarna (Elisabet Birath och Christer Rosenberg) 
hade uppnått en sorts virtuositet inte bara i att följa och renodla vissa roll-
linjer tillsammans utan också i att tolka åskådarnas ibland komplicerade 
önskningar. Jag överlät saken åt dem och upplevde i deras sökande spel, 
och i diskussionen därefter, ett intellektuellt äventyr.

Den sista variationsscenen jag instruerade kom från Dödsdansen del II, 
där Strindberg dels upprepar sig, dels förnyar sig. Den hade sikte på ung-
dom. Med utgångspunkt i Judits, Allans och Löjtnantens roller kunde 
uppspel och improvisation ge olika aspekter på ung passion. Vi berörde 
ämnen som vi tror var känsliga för åskådarna: kan en flicka begära sex, får 
en yngling vara ödmjuk, hur beter sig en yngling när han förstår att en 
annan yngling älskar honom? Åskådarna litade på vår saklighet, tog sakligt 
på problemen och tillfogade andra.

A propos Strindberg: om hans kärlekssyn

Till Den trotsiga kärleken (1977) hade jag samlat scener som vittnade om 
att Strindberg kunde se på kärlek som en förlösande kraft. Jag ville visa 
respekt för författaren, som av en nutida författarkollega gjorts liten och 
löjlig i pjäsen Tribadernas natt, och demonstrera mot hans påstådda kvinno-
fientlighet. Onekligen finns det i hans verk några rejält misogyna yttran-
den, men många fler är hans fnysningar åt vad han uppfattade som tren-
digt i feminismen; det är en annan sak.

Collaget rymde bland annat underbara kärleksdeklarationer ur Him-
melrikets nycklar och Midsommar och en svit ur Till Damaskus III med 
man, två brudar och Frestaren, som gav en mer ironisk syn på (medel-
ålders) lust att älska. Till slut klingade ur Lycko-Pers resa Pers trotsande, 
jublande lilla monolog när han äntligen upptäckt att han älskar Lisa och 
ger sig ut på det svallande havet för att uppsöka henne.
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Vi spelade mest för skolor. Eleverna tyckte bäst om ett intermezzo, där 
en grupp leende skådespelare citerade Liten katekes för underklassen, dessa 
rättframma, fastslående satser 100 mil bort från författarens vimsiga reli-
giositet.

Vi borde ha spelat programmet också på ställen där dess utmaning kun-
nat debatteras. Nu hann det aldrig mogna, då vi inte hann sälja det. Ett 
stadium av överproduktivitet hade uppkommit till följd av ambitionen att 
ha erbjudanden till alla sorters avnämare och även att ha full sysselsättning 
– med utvecklande roller – åt alla skådespelare.

Läge på 70-talet
Repertoar 
Nytt för oss var att spela revy. Vi importerade från Svenskfinland Kropp 
(1970) av Bengt Ahlfors, Claes Andersson och Johan Bargum och Planket 
(1972) av Bengt Ahlfors, som passade oss mycket bra i det avseendet, att 
kontakt med publiken var inplanerad, och som gav erfarenhet. Skåde-
spelarna kunde arbeta delvis på egen hand med scener och sånger och fick, 
när de snabbt skulle utforma en rad gestalter, en ny och välbehövlig ”at-
tack”. Mina regivanor kunde lätt resultera i övermedveten replikföring 
med onödiga pauser. Jag kämpade emot så kallade Proteus-pauser men 
ville aldrig släppa omsorgen om betoningar och ord eller sluta förbanna 
tillägg av överflödiga småord.

På en riktig teater, där ordinstruktion anses kränkande, hade jag aldrig 
kunnat härja med att hålla texten ren på det sättet. Om man gör det, tar 
man risken att skådespelaren fastnar i att tänka på ord. Om man inte gör 
det, skonar man skådespelaren från övermedvetenhetens risk, och då kan 
det hända att en begåvad skådespelare spontant rensar språket och i sam-
spelet finner de rätta betoningarna (betoningar har att göra med att dribb-
la bollen vidare). Men om han nu inte gör det? Alltför många gånger har 
jag på teatern lidit av att folk ”inte vet vad de säger” och av att berättelsen 
blir oklar av felbetoningar – för att inte tala om felöversättningar, som ofta 
sticker ut därför att skådespelaren känner att något är fel och försöker 
sudda ut intrycket därav.

Applåd-aktion i Kropp. Christina Beijbom, Rolf Önnerfält,
Clas-Göran Söllgård, Cecile Anckarsvärd, Stefan Hugo Johansson. 

Foto Hans Svensson.
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De charmfulla revytexterna pendlade mellan privat och politiskt, mellan 
ömhet och ironi, underfundighet och angrepp. De var klart radikala. I 
Helsingfors framfördes de av populära aktörer; hos oss blev de något sma-
lare. För skolor passade texterna bara i urval. 

Vi ville sedan göra en egen politisk revy för allmänt bruk och vände oss 
med ämnet miljöhot till författaren och ornitologen Christer Persson.  Under 
årens lopp skulle vi komma att berikas med flera texter av honom, en be-
undrare av Brecht och hans efterföljare som skrev ”lärostycken”. Nu var 
han ny i yrket. Han presenterade idéer och texter och förväntade sig att 
ensemblen skulle utveckla dem. Arbetsmetoden att improvisera för att få 
fram dialog var ny för skådespelarna och har inte nödvändigtvis med spel-
förmåga att göra, men Kråkvisan uppstod (1973). Titeln är den kända 
 visans, där en bonde fantiserar om att skjuta en kråka och utnyttja alla dess 
delar att bygga rikedom på. En medeltida men osökt bild för tron på vårt 
klots obegränsade resurser och för dumheten i kapitalistiska utplundring-
ar av skogar och hav. 

Att scenerna var dels lokala, med personangrepp (ja, varför inte?), dels 
övergripande, innebar att Kråkvisan spelad som helhet var heterogen. Men 
den blev så småningom sammanspelad och/eller för olika publiker för-
kortad och ändamålsenlig, en nyttig produkt, den första (?) ekologiska 
revyn. Som mindre progressivt framstod senare ett nummer där vi gjorde 
narr av planerna på en bro över ett brett ställe av Öresund. Författaren och 
jag var medlemmar av föreningen Stoppa bron och eniga, skådespelarna 
något tveksamma.

Proteus hade ingen egen lokal utom sitt kontor i ett annex till en villa, 
men under de behagliga årstiderna också en vidsträckt gammal apelgård 
samt ett skjul. Vi spelade på mängder av olika ställen i Lund. Vi hade 
etablerat oss som repertoarteater med utbud av föreställningar för olika 
bruk. Ingen kunde utifrån överblicka den flergrenade verksamheten, som 
också var geografiskt spridd över ett stort område. Om vi var kända för 
något var det för klassisk komedi, spelad på sommaren, ofta med fortsätt-
ning på hösten.

Intrig och figurer i klassisk komedi verkar – jag kan inte förklara varför 
– igenkännlig även för den minst teatergående publik. Berättelserna är 
starka och lämpar sig för de öppna slut, som jag förut talat om. Det är lätt 

Pantomimisk öresundskollision i Kråkvisan. Christina Beijbom, 
Marie Öhrn. Foto Kjell-Erik Nilsson
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att lura in åskådaren i något underhållande och sedan gå fram emot intel-
lektuell komplikation. 

Vi älskade spel på sommaren av flera skäl. Bara då kunde vi ägna oss åt 
ett enda stycke. Vi hade på många platser en publik som väntade på det 
årliga besöket. Dessa platser var ofta de skönast tänkbara: med början vid 
gethagen på Kulturen i Lund till den blomstrande fästningen Drottnings-
kär, ön Kronobergs slottsruin, torget i Åhus, Malmöhus slottsgård, Hed-
manska gården i Malmö, parken ovan Almaån i Sinclairsholm, musei-
gården i Eksjö, Trädgårdsföreningen i Linköping, Stadsparken i Tranås, 
Simsjön på Billingen ovanför Skövde, Krapperups gård, Försköningen i 
Veberöd, Gunnebo slott, och fyra olika byar i Östra Göinge, tills teater-
föreningen där löste problemet med konkurrensen byarna emellan genom 
att placera oss i en femte, Östanå, där ingen bodde. För att nämna några 
favoriter. Vi bespelade också fängelser och förorter till Stockholm (det 
senare absurt! men de många stockholmsgrupperna erbjöd inte den typen 
av folkliga föreställningar). 

Man skulle vänta sig hinder av det svenska sommarklimatet, men fak-
tiskt regnade föreställningar sällan in. Ibland drog vi in i reservlokal om 
sådan fanns. Blott i enstaka fall blev det avbrott. Nestroys Högsta vinsten 
(1976), som började under mäktiga träd på torget i Skanör, fick vid skyfall 
klämma in sig i det lilla rådhuset och överge största delen av publiken. 
Kulturchefen Barbro Edman i Vellinge kommun genomförde senare den 
djärva idén att placera oss för en nästan hel vecka i taget på Månstorps 
gavlar, taklösa tegelmurar med gapande fönstergluggar, där krigare kunde 
uppenbara sig i Shakespelares Slutet gott, allting gott (1981). Men vi förlade 
oss sedan till en lätt sluttning med ruinen som bakgrund och omgivna av 
idylliskt landskap. 

Det var en lyx att spela ”en suite” i stället för att bygga och riva och resa 
varje dag. På 80-talet utökades lyxen med en vecka eller två i Skara Fornby, 
i tält där man höll sig ganska torr men smatter mot duken dränkte repliker.*

 

Trivia
Att utgöra en ”fri grupp” var att delta i en rörelse som snabbt växte sig stor 
och hade sin oförnekliga betydelse i hävdandet av att man skulle ha en 
mening med sitt spelande och veta vem man spelade för. Inte längre res-
pektabelt var att spela en pjäs bara för att den var beprövad eller välskriven. 
Naturligtvis fanns det samtidigt på ”institutionsteatrarna” också krafter i 
rörelse för att höja medvetenheten i pjäs- och publikval, och det hade även 
där börjat låta bara defensivt och gammalmodigt, om en uppsättning 
moti verades med allmän idealitet eller med hänvisning till eviga mänsk-
liga problem eller beklagande av krig och våld.* 

Men troende fria grupper utnämnde teatrarna till Fienden, och dess 
organisation Teatercentrum spetsade budskapet till att det skulle vara 
 socialistiskt. Under en period måste man skriva under en överenskom-
melse om detta. Jag avskydde förmynderiet och höll mig undan. Några av 
skådespelarna insisterade på att av kollegialitet hålla kontakt med Teater-
centrum(Syd) och någon gång utföra arbetsplikt där. Det räckte inte, på 
ett stormöte möte år 1976 blev Proteus efter intriger av Skånska Teatern 
uteslutet ur Teatercentrum.

Det hade ingen praktisk betydelse, lika litet som att vissa föreställnings-
köpare, som kommit att hata att bli utsatta för politisk propaganda,  dängde 
i telefonluren när man presenterade sig som fri grupp. Sådana öppet omo-
derna personer var visserligen inte många. De fria grupperna hade inte alls 
”tagit över marknaden” men blivit högljudda och dominerande och hade 
medierna med sig till den grad, att Den Heliga Inkvisitionen tycktes vara 
förebilden. Katastrofal oro utlöstes av pockande marxistisk-leninistiskt 
upp lysta elever på de statliga scenskolorna.** 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Sommarspel skildras i en ännu opublicerad roman Sommarsäsong – Heros dag-
bok, som behandlar fyra månader med Shakespeares Mycket väsen för ingenting 
1978.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*  En överblick över fria gruppers nya repertoar finns i Skånes litteraturhistoria II, 
redigerad av Louise Vinge, Corona förlag 1997.
** Vittnesbörd bland annat i Turisterna, en roman av Tore Zetterholm från 1975, 
och Lill-Tarzan å jag, roman av skådespelaren Johan Hedenberg från 2012; den 
förra behandlar den dogmatiska hetsningen av en regissör som vill behålla sitt 
jobb, den andra trakasserierna av en scenskoleelev i Malmö som vägrade låtsas att 
han var arbetare, den idealiska gestalten.
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Jag upprepar: vår ensamhet hade ingen praktisk betydelse, men kändes 
kanske dyster för individer i Proteus. Vi ”förrådde” de fria gruppernas sak 
när vi samarbetade med Fienden, turnerade för Riksteatern och spelade på 
teatrar i regionen. Det började med att Malmö Stadsteaters chef Gösta 
Folke tog emot Romain Weingartens Sommaren (1974), en uppsättning 
som var i alla avseenden ett exklusivt undantag: en ljuvlig poetisk pjäs utan 
tillstymmelse till samhällsskildring, och uppsättbar enbart på scenen och 
med relativt ordentlig ljussättning.

Den följdes av flera besök på Intiman i Malmö och den av Stadsteatern 
förvaltade biblioteksscenen, och av många på lilla scenen på Helsingborgs 
stadsteater. Teatercheferna fick då visa liberalitet, och vi fick förutom dåligt 
anseende på ett håll prestige på ett annat. Rika blev vi inte på biljettintäk-
terna, men föreställningarna på de riktiga teatrarna innebar för oss den 
stora vinsten, att våra uppsättningar blev grundligt annonserade. Att vi 
spelade teater inte bara på somrarna var annars okänt för de flesta, eftersom 
mycket av vår helårsverksamhet försiggick icke-offentligt.

Helt oberörd av de troendes strul var jag inte. Det krävde behärskning 
att svara vänligt på den gnälliga frågan från en indoktrinerad åskådare 
”Men vad hade ni för målsättning med detta här?” och inte ryta till och 
fråga varför man sade ”målsättning” i stället för mål. Alltid irriterad var jag 
på de fria grupperna som kravmaskiner, vilket de kunde bli efter obetyd-
liga insatser. Ingen hade bett dem att finnas till, de fanns till för sin egen 
skull ehuru de gärna inbillade sig att deras samhälleliga mission var något 
omistligt. Med jätten Gluff-Gluff, Skånska teatern i Landskrona, gav jag 
mig i öppen konflikt i radio och press, eftersom den betraktade sig som 
den enda konstnärliga gruppen (hade idel statligt utbildade aktörer) och 
spelade – ganska få men omsorgsfullt regisserade – uppsättningar (som jag 
fann politiskt enfaldiga) och fick så stor framgång, att den kunde ligga på 
Kulturrådet och idka utpressning ”Fram med en miljon till annars gör vi 
skandal och slutar!”

Men jag sökte ju själv också pengar från Kulturrådet … Med bara flitigt 
inspelade pengar kunde jag inte komma upp till rimliga avlöningar och 
behålla ensemblen. Det frapperade mig i årsstatistik 1973 från kur, att vårt 
anslag var litet. Jag ringde byråchef Gunnel Thörnander och sade, att det 
var trevligt att få pengar men att vi gärna tog emot lite mer, då vi särskilt 

väl uppfyllde de kulturpolitiska målen enligt ett betänkande från 1972 
(fastslaget 1974): ”att främja kontakt, att motverka kommersialismens 
nega tiva verkningar, att främja en decentralisering, att ta hänsyn till efter-
satta gruppers erfarenheter och behov, att möjliggöra konstnärlig och kul-
turell förnyelse, att garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levande-
görs, att främja idéutbyte över språk- och kulturgränserna.”

”Tja, Proteus anses ju vara bra, men till slut är det ändå frågan om en 
kvalitetsbedömning …” sa hon.

– ”Jaså! jaha – jag tycker det är riktigt – fast det inte är nämnt bland 
kriterierna! Men hur kommer bedömningen till stånd? Jag kan inte minnas 
några besök från Kulturrådet …”

– ”Självklart kan inte styrelsen åka och titta på alla grupper! Men det vet 
du väl själv att man inte behöver läsa alla böcker för att veta ungefär vilka 
som är bra …” 

Thörnanders vårdslösa inställning modifierades snart av verkligheten. Vi 
fick besök när kur sände ut små grupper av kvalitetsprövare. På slutet av 
70-talet hade Proteus’ anslag blivit betydligt förhöjt. Dock hölls det alltid 
liksom i en nisch för sig och nådde aldrig innegruppernas nivå. Vår ”kvali-
tet” förblev tvivelaktig, om det med kvalitet menades – jag vet inte – en 
viss sorts jämnhet i spelet. Jag ansåg att en teatergrupp skall ha en kärna 
men alltid också införliva nytt folk. ”Hellre omogen frukt än skämd”. De 
unga, som ofta kom från våra egna övningsgrupper, kallades elever och 
hade elevlön. Vi hade som nämnt också egen utbildning och fick efter 
hand också stimulans genom sommarspel av scenskoleelever, som ambi-
tiöst praktiserade vad de lärt sig och gav oss rutiner att jämföra med, och 
genom gästspel av erfarna skådespelare. 

Nu har jag framställt mig själv som ensam kämpe och Proteus som 
risktagande. Men sannare är att vi, när vi klev tryggt framåt till (enligt fri-
grupps-taxa) fulla löner, var en produkt av den statliga kulturpolitiken, 
salig i åminnelse. Vi skulle efter de första åren svårligen ha överlevt utan 
ett i många avseenden ”gynnsamt kulturklimat”. Inkomster av biljettför-
säljning var försvinnande små. Och om anslaget från kur höll sig inom 
gränser, hade vi desto mer nytta av att kommunerna och deras organ hade 
makt att köpa hela föreställningar och stå för de förluster vi ibland åstad-
kom.



teatersällskapet proteus

86

teatersällskapet proteus

87

I och med inköpet satt inte publiken där. Föreställningen skulle också 
bli bekantgjord. Nog kunde det hända att en kommun köpt den för att bli 
av med pengarna inför bokslutet – eller för arrangemangsstatistikens skull? 
Hur som helst kunde vi komma till nästan tomma spelställen, och ibland 
hitta våra affischer i en vrå (fast vi tagit pedantiskt betalt per styck för dem!) 
Vanligare var att arrangörerna hade gjort en insats, men med överdrivna 
förhoppningar. Ganska vanligt var att arrangörer, som tagit risken att köpa 
oss, också gett sig tusan på att utnyttja föreställningen, plogade upp för 
den, tog hand om oss och själva nedlät sig till grovgöra som att flytta park-
bänkar. Vårt hjärta kom att klappa för en rad sådana kulturarbetare.

Barnteater – elementarteater
De fria grupperna kom upp i statistiskt stort föreställningsantal med barn-
teater och hade stort inflytande på genren: ut med förljugna idyller, in med 
politisk skolning och vardagsliv. En ny dogmatism uppstod. Men barns 
behov och intressen blev äntligen bättre tillgodosedda på sina håll. 

Proteus spelade mycket för ungdom men halkade efter när det gällde 
barn. Att spela för barn skulle vara en nyttig erfarenhet för skådespelarna, 
men för att föreslå något hämmades jag av barnteatern i ropet. Det socia-
listiska budskapet var förenklat och enformigt som ibland ett genus-upp-
lysande budskap i våra dagar. Till det motbjudande hörde vidare en fejkad 
glättighet och missbruket av ”kontakt” så att en föreställning gällde som 
så mycket bättre, ju mer barnen fick skrika och hålla med. 

Vidare idén att sänka språket till ”barnens nivå”, enkelt eller förorts-
mässigt, som om inte en teaterföreställning innebär en förträfflig möjlighet 
att presentera ”främmande” ord – och idéer – därför att sammanhanget 
klargör dem! Teatern ger ingen verklighetsuppfattning genom att bara av-
spegla verklighetens torftighet och platthet. Dock är en brukspjäs om hur 
man lär sig borsta tänderna bättre än en ”poetisk” pjäs som barn inte kan 
göra verklighet av. 

Jag tog från Grips-teatern i Berlin, Tysklands ledande barn- och ung-
domsteater, Max Visselman (1971). Max är en hjälte, som gör uppror mot 
en elak kapitalistisk hyresvärd och styr sina småborgerliga mesiga föräldrar. 

Storyn var lite socialistskrikig, fast effektivt berättad. Framför allt stod den 
på barnens sida. Men storasystern till Max var också mesig; där förhöll sig 
den goda Grips ännu traditionellt!

Tjejen i aspen (1973) av humanisten Staffan Göthe var en både poetisk 
och robust pjäs, som satt inkrupen i barns tankevärld utan att göra sig till 
för barn. Sara Granath, som spelat med i en uppsättning i min regi, utvann 
i en egen uppsättning i Proteus samma år nya sidor av pjäsen, vars enda fel 
var att den inte var en produkt av oss. 

I det jag upplevde som en bristsituation lånade jag av Grimm och skrev 
en pjäs, min första, Den kloka bonddottern (1975), som också var en de-
monstration mot att saga och myt skuffats undan av trenden. Bara hand-
lingen i sin helhet, myten, kan ha en preciserad utsaga. Pjäsen var utfor-
mad som ett sångspel, med musik av Bellman-melodier eller rättare sagt 
melodier som förekommer hos Bellman; sångtexterna skrevs av en som 
kunde det. Grimm-sagan om den kloka bonddottern är till sin natur både 
”socialistisk” och feministisk. Flickan erövrar med snarfyndighet och 
kvickhet en kung till make. När han blir rädd för hennes styrka och vill bli 
av med henne, återerövrar hon honom med ett trick som överväldigar 
honom; hon är en kvinna som tar vad hon vill ha.

Storyn var sagans, men jag lade in nutida stoff i den. Blandningen  visade 
sig svårbalanserad. Det fanns roliga saker i föreställningen, och den slog 
ibland. Ibland föll den platt. All teater landar olika vid olika tillfällen; med 
Bonddottern blev skillnaderna för stora. Pjäsen var enkel nog men dess 
infall var för mycket mina, ingången var tydligen smal, kontaktytan liten, 
och det var en slump om åskådarna ville följa med i svängningarna. (Ack, 
så långt ifrån Molière!) 

Jag fick nu också lära mig att det är svårare att regissera en egen text än 
en riktig författares. Rollerna var svårspelta! Jag fick förklara de enkla re-
plikerna som om de varit djupsinniga.

Senare kom jag att skriva rätt många texter för eget bruk och vande mig 
av med att vara för blyg för att förklara dem, när jag regisserade dem. Jag 
skrev som en regissör, det vill säga i situationer som hade bara nödvändig 
text. Det visade sig under uppsättningsarbetet alltid, att texten måste för-
tydligas och fyllas på. Ingen skada skedd, eftersom påfyllning var lätt att 
göra. Men texterna var inte säljbara till andra teatrar. 
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Vägen till elementarteater 

”Jag vill ha tio föreställningar för sjuka barn i höst,” sa Goy Persson, kul-
tursekreterare i Jönköpings läns landsting, senare kulturchef där. Lands-
tingen hade fått resurser att sprida kultur, och Goy Persson försåg lands-
tingets inrättningar inte bara med konst utan också med teater och dans. 
Vi fick visa det mesta vi hade av timslånga program på vård- och folkhög-
skolor. (Nestroys Den godmodige djävulen gick särskilt bra, och vi förstod 
att det berodde på att Satan fortfarande hade viss hemvist i Småland. Den 
drastiska sagan gick annars bäst på fängelser, där man gillade att en smas-
kig djävul uppträdde som präst.) 

Det var nu ont om tid. Jag tog till Nalle Puh, som det finns många 
pjäsversioner av; vi ville göra en egen. Publikkategorin var ny för oss. Vi 
fick kontakt med en grupp patienter eller ”elever” på Vipeholms sjukhus 
i Lund, vuxna handikappade som deltog i ett slags teateraktivitet. Lärarna 
hade olika meningar om vad vi skulle erbjuda.

Egentligen var uppdelningen densamma som i hela världen mellan 
”eska pistisk underhållning” och ”teater med innebörd”, men skillnaden 
var här en avgörande fråga. Vi greps av stor sympati för enstaka lärare som 
hävdade att patienterna inte skulle bara underhållas utan få sin tillvaro 
behandlad. Detta innebar anknytning till vardagsbestyr, adl-träning, och 
till utlopp för sorg och aggressioner. Det senare var särskilt viktigt. Patien-
terna visste att livet inte är någon idyll, de var på sitt sätt vuxna men be-
handlades tydligen ofta som barn. Med särskild värme minns jag en lärare 
som efter oss kastade det korta rådet ”Inte traggla!”

Jag förbigick i Nalle Puh den statiske I-or och bytte den sittande Uggla 
mot en herr eller fröken Fågel som kunde sprätta omkring på höga ben. 
Tre episoder – Puhs besök hos Kanin, Kanins födelsedagsfest, Tigers an-
komst – föregicks av en scen med Puhs uppvaknande, där det dramatiska 
stoffet kom från adl-träningen. Åskådarna satt andlösa, när Cristopher 
Robin lagt halsduken om Puh och Puh tvekar ett tag men sedan lägger den 
åt andra hållet och ger sig i väg för att gå på visit, storbelåten med sin 
självständighet. 

Alla scener slutade med något slags fest. Den femte och sista scenen 
utgjordes av att djuren hittar på alla möjliga sätt att glädja Christopher 

Robin, ledaren som plötsligt sitter och gråter. ”Pigga upp någon”, som 
hörde till våra standardövningar, kunde här varieras obegränsat absurt.

Åtskilliga pass i instuderingen var förlagda inför publik på Vipeholm. 
Skådespelarna fick kämpa mot ett oavbrutet skrikande och larmande och 
var snabbt utschasade. Men sekund för sekund, fjät för fjät erövrade de 
uppmärksamhet. Att få några minuters tystnad var en triumf. De måste 
tala, högt, kort och definitivt, och röra sig lika definitivt och precist. Det 
gällde att låta röst och rörelse avlösa varandra så att det oavbrutet ”hände” 
något. Målmedvetet använd rekvisita underlättade det förstås. 

Det var teaterns elementa de sysslade med. Vi lärde oss spela teater på 
nytt, helt enkelt. Vi tyckte att vi närmade oss spelformen för commedia 
dell’arte. I denna förekom visserligen långa haranger, men åskådarnas upp-
fattning kan inte ha varit beroende av ordförståelse, och kombinationen 
av röst och rörelse måste ofta ha varit oavbruten och ”elementär”. 

Föreställningen som helhet hade premiär på Vipeholm, där figurerna 
hunnit bli gamla bekanta till åskådarna. Den följde principen att skilja alla 
beståndsdelar från varandra, göra dem korta och uttrycksfulla och låta dem 
avlösa varandra utan uppehåll: mim, replik, aktion, dans. Dessutom pre-
sentera bilder och musik som egna element. Sedan kunde musik ibland 
beledsaga en entré eller parad. 

Bakgrundsbilderna, gjorda av Nils Birde, var många och viktiga. Han 
hade, tror jag, uppfunnit en ny teknik: de glada höstskogmotiven var ris-
tade genom lupp på diaglas, som projicerades bakifrån. Konturerna tålde 
spill-ljus från scenen och höll sig skarpa.

De tio föreställningarna i Småland var ett genomtänkt projekt. De fick 
inte vara isolerade nerslag. Vi hade på landstingets begäran skickat bild- 
och textmaterial till förberedelse, efter föreställningen försiggick samtal, 
och lärare och personal fick av oss ytterligare material för att behandla eller 
vidareföra intryck. 

För oss uppenbarade sig en ny värld, eller flera. Vi skickades till olika 
ställen. Mycket sjuka människor rullades in bland mindre sjuka och åsåg 
oss skrikande eller tysta. Vi kunde inte bedöma enskilda resultat, men 
enligt vårdarna kunde det förhålla sig så att de som varit tysta annars aldrig 
var tysta, eller tvärtom så, att en person som inte hade annat uttryck än ett 
och samma skrik, ideligen upprepat, på flera år inte hade gett något ljud 
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ifrån sig överhuvudtaget. Vi kom aldrig att tvivla på att teater hade bety-
delse.

Ett par föreställningar gavs för vuxna, vilkas handikapp inte skulle ha 
varit synliga för oss på gatan. Jag vet inte den medicinska beteckningen på 
dessa medmänniskor, av vilka det tydligen finns många. I sina reaktioner 
var de så snälla och naiva, att en hjälplöshet i tillvaron syntes trolig. Före-
ställningen för dem kunde sluta i gemensam dans. 

Att spela för särskolebarn var en excess i kontakt. För barnen var teater 
något nytt eller sällsynt – men naturligt! De absorberade allt. Till ett ställe, 
Nannylundskolan i Eksjö, återkom vi efter ett halvår. En del av barnen tog 
då emot oss genom att visa upp Puh-djurens rörelsemönster. Någon kom 
ihåg melodier. 

Nalle Puh var ett genombrott för oss på olika sätt. Vi hade dubbel besätt-
ning av alla sex rollerna och spelade under ett par år ett hundratal gånger. 
Skolbarn var en given publik att fortsätta med, utöver den handikappade. 
Vi började försiktigt med lågstadiet och fann att mellanstadiet var minst 
lika lämpligt, om man bara ökade tempot. Jag hade börjat tänka att det 
fanns ”elementarteater” som skulle vara sevärd i alla åldrar, men vågade nu 
ej gå längre. Dock råkade jag en gång komma in och sitta längst bak på 
föreställning – jag var inte med på riktigt alla – och blev fångad av den! 
Den hade en sällsam atmosfär.

Vi hade arbetat för bildmässighet och fysikalitet, men jag tror att atmos-
fären kom ur musiken. Den var absurd i förhållande till stoffet och hade 
satts dit som av en nyck. Jag visste bara att jag inte ville ha den gängse 
engelska musikens lustighet, lika litet som barn-imiterande replikföring. 

Min älsklingsplatta för tillfället upptog 12 instrumentella låtar av Stavros 
Xarhakos. Med Puh i huvudet behövde jag bara åter lyssna en bit in på 
skivan för att finna att den grekiska musiken, med titlar som Tåget som 
gick, En lördagskväll i Sakena, Varma tårar, Tålamod, Vad händer med 
killen som gråter? Magdans, återgav pjäsens situationer (övergångar)! Dess 
många glada ”sätt i gång!”, men även dess stilla stunder. Denna musik 
kunde vara längtansfull men var framför allt mörkt, trotsigt vital. Att den 
var som skriven för Puh kan jag inte förklara. Den kunde naturligtvis 
verka som skriven även för andra teaterstycken – dock inte alla! Den var 
sprungen ur psykiska förlopp och återgav psykiska förlopp. Den sög upp 

rörelsen på scenen. Den verkade ihop med rörelse, förstorade den och 
förhöjde den. 

Hur som helst var den, tror jag, oemotståndlig för alla, och den stora 
förtjänsten hos Puh låg i musiken. Vi åkte snålskjuts hos Xarhakos, han 
fick aldrig något tack. Och ingen kunde identifiera honom, för i sin ut-
veckling av grekisk folkmusik lät han i första hand som de äldre föregång-
arna Theodorakis och Hajdidakis. I själva verket har Xarhakos dock stark 
särprägel. 

Psykologisk inriktning
Jag drogs till psykologiskt komplicerade situationer, gärna flerstämmiga 
efter förebild av finaler och vissa scener i operor av Mozart, som låter flera 
personer på en gång reagera på ett visst incitament men bibehålla sina 
rösters individualiteter och sina spellinjer.

I den riktningen kunde jag försöka mig med Kleists Det sönderslagna 
kruset (1975) i Allan Bergstrands förträffliga översättning. Komedins ko-
miska huvudsak är avslöjandet av den liderlige bydomaren Adams slinger-
bultar när han själv råkar under förhör, men vi tog på allvar att det lilla 
kollektivet av hans offer och vittnen våndas; de befann sig med sina pro-
blem och sitt inbördes kiv nästan ständigt närvarande på scenen (arena). 
Alla personer blev viktiga.

Victoria Benedictsson

Till firandet av Benedictssons 125-årsdag spelade vi hemma i Hörby ett 
collage av texter av och om henne. De byggdes sedan ut till pjäsen Victoria 
(1976). Allt handlade om hennes författarsträvan och förhållande till  Georg 
Brandes. Stycken om hennes olyckliga öde, som hon själv i brev och dag-
böcker ger slagkraftiga formuleringar av, är vanligare förekommande än 
uppsättningar av hennes egen dramatik. Men vi gav ibland hennes ”baga-
tell” I telefon som förspel eller dessert.

Idén var att gestalta hennes tvekluvenhet genom två skådespelerskor, 
båda närvarande. Det handlande jaget (Kerstin Birde) var rörligt och upp-
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levande. Det andra jaget (Cecile Anckarsvärd) satt stilla vid ett skrivbord 
i fonden och registrerade och kommenterade. Det var lustbetonat att låta 
dem mötas ibland. I vissa situationer var båda fullt upptagna på ett sätt 
som låg nära verkligheten: de känsliga mötena med Brandes är i Dagboken 
beskrivna så i detalj, som om fru Victoria ideligen rusat bort ett tag för att 
i smyg anteckna ett ord eller en gest av den dyrkade. 

Jag tror att Victoria Benedictsson begick självmord på grund av det 
olyckligaste som kan drabba en författare, skrivnöd. Men besvikelsen över 
Brandes och ”dokumentationen” av den finns kvar in i de sista ögon-
blicken, när hon skär sig och som sista vilja antecknar till vännen Lunde-
gård att skuld skall kastas på Brandes.

Av Victorias två jag dog alltså det ena möjligen av kärlek, medan det 
andra överlevde som hämnd. I verkligheten fick självmordet mindre effekt 
än avsett, namnet Brandes hölls utanför, skandalen kvästes. Men den blev 
desto långvarigare åtminstone i Sverige, där Brandes nu är mest känd som 
den förföriske upphovsmannen till fru Benedictssons olycka. – Jag var 
förtjust i att använda Killing me softly som en nyckel-melodi för de båda 
Victoria. Anakronistiska inlån av popmusik kunde fortfarande väcka kri-
tik. Själv hade jag sällan använt ”bakgrundsmusik” och har med tiden 
blivit allt mer kritisk mot den smarta metoden, som det är osportsligt lätt 
att ”skapa stämning” med. Musik är liksom rökpuffar ofta ett tecken på 
att regissören inte klarat av textens problem.

Historien om en soldat 

På hösten 1976 kom en ung idealistisk mellanstadielärare, Olle Lind. Han 
tog tjänstledigt en termin, övergav sedan tjänsten och spelade i gruppen i 
tretton år, till sin död. Genom förmåga att gestalta psykologisk komplika-
tion skapade han tillgång till svåra stycken. Till skaplynnet komediant var 
han som mest lysande i komediroller, som han drev mycket långt.

Hans teaterdebut – efter kvällskurser i musical-skola och några övnings-
tillfällen – var Djävulen i Historien om en soldat. En virtuosroll för en 
skådespelare som förmår komma förklädd och förvandlad för varje scen, 
men hålla tråden. Eftersom Djävulen dessutom har dansnummer till den 
inte okomplicerade musiken av Stravinskij, är det vanligt att dela upp 

 rollen på två. Det ville jag inte göra. Jag var övertygad om Linds geni, men 
koreografen var efter första mötet med Lind häpen och misslynt. Beredd 
till något slags kompromiss om dansandet kom jag till deras fjärde möte. 
Inga Berggren-Kruuse teg och tystade mig. Sedan satte hon i gång bandet 
med repetitionsmusiken, knuffade mig i sidan och sa (mycket brett malmö-
itiskt): ”Titta! Han dansar!” Och jag såg en Djävulens triumfdans, som 
redan var fullt visbar förutom i att Lind ännu gapade med munnen. 

Underverket hade en förutsättning också i Inga Berggrens teaterprak-
tiska vana genom Carl-Gustaf Kruuse, vars änka hon var, och vars spetsiga 
steg hon vidareförde. Under sin dansträning med Proteus drev hon plikt-
skyldigt ”skolor” men gick så snart som möjligt över till att koppla ihop 
steg i serier, i små förlopp, material till en föreställning. Hon ville ha i gång 
något, men återupptog sedan den nödvändiga strängheten med detaljerna. 
Hon och Olle blev också vänner.

Betydelsefullt samarbete skedde också med Johan Åkesson, violinist, 
director musices vid universitetet samt ledare av Cappella lundensis, en 
sammanslutning för musiker som inte ville bara spela upp musik utan 
undersöka partituren, återställa eller förnya deras mening och ägna den tid 
som behövdes åt rätt instudering. En skiljelinje går inte mellan amatörer 
och professionella utan mellan musiker med eller utan sträng arbetsmoral.

Åkessons uppfattningar gick att beundra. Det var inte Cappella lunden-
sis som spelade Soldaten, men den tillfälliga ensemblen ”8 musiker” (den 
åttonde var den debuterande dirigenten Martinsson) bestod av professio-
nella musiker som yttrat entusiasm för att undersöka och spela Stravinskij. 

Tyvärr råkade de illa ut. Arrangören Rikskonserters skånska avdelning 
hade trots mina varningar lagt en del föreställningar på högstadiet. 

Historien om en soldat är ett experiment från 1918, vari delarna musik, 
teaterspel och dans (och något mim och sång) skall blandas likställt, så att 
alla medierna berättar och också har ett egenvärde. Musikstyckena är be-
skrivande och tar väsentliga steg fram i handlingen även när det inte ageras 
på scenen.

Högstadieeleverna hade ingenting till övers för den speciella formen. 
Det gick att få dem tysta inför den hårdnande kampen mellan soldaten 
och djävulen i talscenerna. Men de blev något överansträngda av spänning-
en i dem och tog igen skadan genom att brista ut i prat i musikavsnitten, 
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som de uppfattade som paus. Att före föreställningen hålla tal om hur 
 givande det var att följa handlingen i musiken hjälpte bara något, att i 
förväg presentera instrumenten bara en smula mer.

Njuta av att spela och av att lyssna till den innehållsrika och friska musi-
ken kunde vi alltså först med vuxnare publik. Ett par föreställningar på 
Lunds stadsteater minns jag som uppskakande (publiken satt tyst innan den 
började applådera). Soldaten hör till de uppsättningar som utvecklats mest 
under spelperioden. Det berodde på att Olle Lind utförde Djävulens meta-
morfoser med stigande eftertryck, och på att jag kom att undra över sagans 
mening.

Den schweiziske ”bygdeförfattaren” C.F. Ramuz, som flera gånger skri-
vit om djävulens förstörelseverk, och kosmopoliten Stravinskij hade mötts 
i en rysk saga. En soldat ingår pakt med djävulen, satsar sin fiol men vinner 
tillbaka den och med sitt spel en prinsessa i ett främmande land. För sam-
röre med djävulen måste han ju straffas, och i det här fallet kan djävulen 
knipa honom när han går utanför rikets gräns. Men han gör det för att 
besöka sin gamla mor. Det förefaller inte riktigt rättvist! Det går dessutom 
alltför fort.

Jag hade översatt pjäsen men tittade nu noggrannare på varianter, på 
musikinsatsernas placering och scenanvisningarna i slutet och fann att 
handlingen kunde förlängas, att djävulen hade ytterligare ett par entréer, 
och att det fanns material för en stum fortsatt kamp mellan honom och 
soldaten. Denna kunde förlängas även genom ett avbrott av musiken. Det 
gick att utföra genom berättaren. 

Berättaren spelades av Kerstin Birde. Jag tycker i allmänhet att könslekar 
i rollbesättningen kommer en pjäs att vingla, men berättarens kön var här 
ovidkommande; dessutom fick denna kvinnliga berättare en rolig scen på 
köpet, när hon förklädd till soldatens kamrat hjälper honom lura djävulen 
i kortspel. Men framför allt hade Kerstin Birde som ingen annan förmåga 
att fånga in alla sceniska skeenden och atmosfärer. Berättaren började ana 
soldatens öde och djävulens seger, försökte förtvivlat hejda skeendet och 
stoppade alltså faktiskt musiken för ett tag. Men blev tvungen att  resignera 
och ”följa manus”. 

Den misslyckade protesten och hela förlängningen ändrade inte sagans 
fatala mening men gav mer tyngd åt slutet. Stravinskijs Stor Choral blev 

alldeles överväldigande sorgsen. Djävulens triumfdans, utförd av en vanlig 
ung man som inte längre behövde förklädnad, innebar ondskans absoluta 
herravälde på jorden.

Detta nämnt som exempel på upptäckt. 
Ideologiskt begick vi ett undantag. Att inte relativisera ondska utan att 

visa den som reell kunde väl ingå i Proteus’ ambitioner, men inte att som 
här visa ondskans ofrånkomlighet!

”Struensee var här”

Jag vågade inte lita på att svenskar kom ihåg namnet på Christian VIIs 
livläkare och minister utan kallade pjäsen för Mannen som likna’ en kung 
(1977). Med författaren Sven Holms samtycke. Vi fick hans diskreta råd 
till instuderingen och hans konstruktiva synpunkter efter premiären. Unge-
fär samtidigt skedde premiären på Folketeatret i Köpenhamn.

Pjäsen var djärv på olika sätt och oerhört elegant. Titelpersonen Struen-
see uppträdde inte i någon av de sex scenerna utan skildrades i sina verk-
ningar. I centrum fanns Christian, ung, upprorisk, och utan balans i sin 
upproriskhet, tvångsgift med den tonåriga Caroline Mathilde; sedan lugn, 
när han överlåtit både makt och drottning åt Struensee; till slut vansinnig, 
när han tvingats underteckna dom om halshuggning av sin vän och ställ-
företrädare, uppkomlingen som alltför snabbt genomfört liberala reformer 
och provocerat alla reaktionära krafter att sluta sig samman.

Sven Holm skydde pretentiöst allvar. Han hade gett pjäsen en under-
fundig form med överraskande perspektiv och mycken kvickhet; hans om-
döme efter den första repetitionen han såg var ”lite tungt ännu på sina 
ställen”. Ideologiskt hade han ett entydigt patos. Han delade psykiatern 
R.F. Laings existentialistiska syn på ”schizofreni”. Förenklat sammanfattat: 
Den sjuke reagerar friskt i ett sjukt samhälle. Galna handlingar är begripli-
ga som motstånd mot förtryck. Tillämpat på Christian befinner sig denne 
i ett spel där det gäller val av roll. ”Att vara sig själv är att välja fritt mellan 
rollerna.” Christian väljer att inte vilja vara kung, inklämd i ett uppförande-
mönster. Efter det att Struensee störtats och dödats ”väljer” han vansinnet. 

Vi hade sysslat med en sorts schizofreni i Victoria och med Puh fått lite 
inblick i de sjukas värld. Genom konfrontationen med Laing blev vi  bättre 
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rustade att möta sjuka åskådare (att se det individuella hos dem). Olle Lind 
väckte författarens beundran som Christian. En initialsvårighet var att 
balansera vansinnet och inte spela det för tidigt. Belastad av degeneration 
och tvångsuppfostran ger sig Christian redan i de första scenerna hän åt 
lynneskast och vilda infall, som dock skall kunna ses som ”normalt” ung-
domligt överdåd. Möjligheterna till att ”välja rätt roll” skall finnas kvar. 
Olle måste träda in i spelet med glatt humör; det var erfarenhet av ”roll-
uppläggning” han nu skaffade sig.

Laing och Holm med honom är måna om den enskildes subjektivitet. 
Vår uppsättning gjordes ur Christians perspektiv. Fonden upptogs av två 
stora projektionsskärmar i rokoko-ram, kungens privata vänstra sida res-
pektive hans högra, kungasidan. Scenografen Frieberg hade gjutit enbenta 
stolar och satt Christians resvagn på ovala hjul. Kostymerna var på mot-
svarande sätt groteska. Kungen nästan neutral, vännerna lätt kostymerade, 
övriga ”nakna”, det vill säga i gulbrun kroppstrikå, med ganska oanständigt 
blottlagda ställen mellan dräktcitat som en pösande rocks stativ eller ett åt 
sidorna utspänd kjortels.

Christian och hans vänner och hetären Stövlett-Cathrine spelade utan 
mask. Caroline Mathilde hade en liten ögonmask, som försvann när hon 
och kungen blev vänner. De övriga hade masker i proportion till sin fient-
lighet. De aktiva fienderna hade stora groteska masker, som gråaktig lava 
som runnit över och stelnat. Dessa psykologiska masker var det första 
större arbetet av Eva Härstedt, som därefter skulle göra många olika slag 
av masker åt oss. 

Uppsättningen, som måste ges på scener, var inte lättsåld; vi färdades 
långt med den.

Plågsam seans

Nathalie Sarrautes Tystnaden (1977) skildrar eller utgör ett psykologiskt 
experiment. På en stol sitter en Jean-Pierre, bortvänd och tigande. Två 
herrar och fyra damer som uppenbarligen är hans umgängesvänner omger 
honom. Den bildade medelklassens samtalskonventioner gäller. ”Man 1” 
upprör sig över att han inte fått ett väntat svar av Jean-Pierre. De andra gör 
narr av honom för att han ställer sig beroende av denne, de flinar ironiskt 

Tystnaden. Ingrid Nilsson, Eva Ahlberg, Ulf Gran, Gudrun Wessnert, 
Olle Lind kring Bengt-Göran Ståhl. Foto Ronny B Göransson
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åt både honom och Jean-Pierre, men blir själva sedan oroliga och vanmäk-
tiga inför en tystnad de inte förstår, de angriper Jean-Pierre med aggressiva 
tolkningar av den. Stor skam framkallas av ”Man 1”, när han blir besatt 
angelägen om att bryta Jean-Pierres tystnad och går allt längre i kast mellan 
vrede och ödmjukt tiggande. Det omgivande lilla kollektivet äcklas men 
är för sin frälsning beroende av Man 1:s förböner – jag använder religiösa 
ord om det, fast pjäsen nämner bara en banal social situation, där skräck 
för att ”göra sig löjlig” är temat. Sarraute blottar en avgrund av osäkerhet 
och förvirring och latent katastrofalitet under vardagsordens tunna yta. 

Pjäsen slutar lyckligt, efter en verklig katharsis. Jean-Pierre svarar änt-
ligen på en fråga, och alla andas ut, faran är över. Här var det alltså inte 
”öppet slut”, men ändå mycket att fundera över och prata om, till exempel 
om anledningen till att Jean-Pierre värdigas yttra sig just där han gör det. 
Tystnaden krävde samtal efteråt, vi ville inte spela pjäsen utan det. Sam talet 
kunde inte gälla annat än det väsentligaste i människors relationer till 
varandra. Materialet var gåtfullt och upprörande. Vi hade genom vår känne-
dom om pjäsen bara obetydligt försprång framför åskådarna. De eftersam-
tal som ägde rum var väsentliga.

Tystnaden såldes bara ett fåtal gånger. Den kunde spelas i vilket rum som 
helst, men var meningslös utan intellektuell publik. 

Vi lånade Sarrautes tema till en återkommande övning. Den utfördes 
med en tom stol, där den handlande fick tänka sig vilken person han ville 
och ”göra upp” med denna. Förbjudet var att fråga personen efter anled-
ningen till tystnaden eller att bara gräla. Det gällde att själv tolka tystnaden 
och gå rakt på saken – egentligen alltså att gå till rätta med sig själv. 
 Övningen var en sanningsövning, som krävde djärvhet. Naturligtvis fick 
stoffet vara påhittat! Men resultatet blev ofta bäst, när den handlande an-
vände ett för honom hett stoff. Övningens innehåll diskuterades aldrig, 
bara utförandet.

Instängdhet 

I De rättvisa (1978) försvarar Camus det politiska mordet som berättigat 
under vissa betingelser. Hans ryska anarkister tycktes ha moderna mot-
svarig heter i ”Baader-Meinhof-ligan”, i dess initialkritik mot ett kommer-

sialiserat samhälle. Vi tyckte att vi stack ut huvudet när vi försiktigt för-
svarade de urspårade, men det passerade obemärkt, i Camus’ namn; vi var 
ju inte någon politisk teatergrupp …

Texten hade befriats från retorik och koncentrerats till heta, torra av-
snitt. Vi lade vanligen an på fysiskt spel, men ville denna gång renodla 
talandet. Pjäsen spelades bara som ”arena”. Rörelserna var inklämda i en 
oval, tom så när som på en fönstermarkering; genom den kom också den 
enda musiken, en mycket vacker melodi, som markerade passagen av 
 vagnen med det tänkta mordoffret, storhertigen. Uppsättningen kunde ses 
som en studie i isolering.

Åskådarna satt nära inpå och utgjorde vägg. Kontakt med dem och 
skådespelarna var i denna uppsättning omöjlig. Anarkisterna var ensamma 
i världen i sitt rum (och i en akt i fängelse), där de måste förhålla sig obe-
märkta. De var beredda att satsa sina liv och hade ett gemensamt mål i 
attentatet men var inte överens om medlen, och i sin pressade situation 
kunde de bli överkänsliga och inbördes fientliga.

Att tillhöra en ”rörelse” är ett val men ingen lösning. Även om man som 
kommunist är en bland många, måste man alltid välja igen, med fortsatt 
eget ansvar för sina handlingar. Man får inte skylla sina beslut på grupp-
tillhörighet eller lydnad. Denna uppfattning finns hos Camus, men upp-
sättningen betonade den. Vi ville betona den, eftersom den gick i linje med 
vårt program att alltid rikta sig till den enskilde.

Fortsättning till elementarpjäser 

Jag hade regisserat det mesta själv. Ett par undantag har nämnts; därtill 
kom en ”studioföreställning” av ett no-spel av Hanna Larsson, Sidentrum-
man (1979). Att ensemblen kommit att längta efter fler nya grepp var föga 
överraskande och blev mycket tydligt när den fick en gästregissör till Dju-
ret utan namn (1978). Engelsmannen John Martin var utbildad hos Lecoq 
och allmänt erfaren och hade en befriande inverkan, när han gick glatt och 
hårt fram med fysisk drill och exakthet i djurens rörelser. Djuren hade inga 
pälsklädnader utan lätta kostymer.

Jag skrev Djuret utan namn, ”en pjäs om en vänskap”, delvis medan den 
instuderades. Efter att ha angett stoff för improvisationer fick jag enstaka 
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repliker gratis genom dem. Den ena huvudrollen var en ung katt som – 
liksom Pelle Svanslös, som han annars inte liknade – skämdes för att han 
saknade svans. Titelrollen var ett värre handikappat, oformligt djur vars 
språk var förståeligt bara för vännen. Efter trakasserier på hemorten ger de 
sig på långresa på jakt efter en idol, en fördomsfri vildkatt och tåglufferska, 
men även ute i världen blir de mobbade, och vid hemkomsten har de 
fortfarande bara varandra att lita till. Men slutet var lyckligt, eftersom 
barnpjäser skall ha lyckligt slut. Pjäsen var i första hand avsedd för barn, 
men mycket tack vare den flödande vitalitet som John Martin gav den 
också en ”elementarpjäs”, en allegori rolig för vem som helst. 

De två huvudpersonerna spelade också ett par mindre roller, de övriga 
tre medverkande många roller var, med täta maskbyten. Olle Lind gjorde 
förutom en vildkatt olika uppenbarelseformer av Hunden, de två vänner-
nas antagonist, som förföljde dem och gjorde narr av dem pjäsen igenom. 
Det var en av de märkligaste prestationer jag sett. Den spralliga och trev-
liga Hunden i elegant brun och vit dress inleder pjäsen som brevbärare som 
springer in genom salongen och ropar ”Paket från mormor!” Olle utvid-
gade detta moment, startade i förväg, startade allt längre tid i förväg och 
uppehöll sig vid barn som hunnit sätta sig eller var på väg in, gjorde sig 
dum med paketadressen, nojsade med barnen om deras namn och adresser 
och fick dem att skratta. Jag måste be honom begränsa sig för att inte 
matta ut åskådare före showen.

Den flinande Hunden med långa hängande öron var alltså omtyckt, ja 
älskad, från första ögonblicket, och hans förföljelse av de två vännerna 
kunde i början tas som skämt, eller som en prövning. Men när Hunden 
blev allt elakare, följde åskådarna – och jag tänker nu mest på de mindre 
barnen – med i hans utveckling, tyckte illa om honom och slutade med 
att hata honom och demonstrera det. Det är sällan åskådares uppfattning 
om en person ändrar sig så drastiskt under en timmas spel. Jag tror att 
särskilt barn har ett konservativt hjärta och tog det som en moralisk poäng 
att de förmådde vända sig mot Hunden, när han handlade illa. – Kanske 
är sådana reaktioner inte så sällsynta som jag trodde? Men jag har inte stött 
på någon motsvarighet.

När jag såg föreställningen färdig blev jag bekymrad för att inte bara 
Hunden blev hatobjekt. Det hörde visserligen till pjäsen, att den tog barns 

Olle Lind, Ronny B Göransson, Eva Ahlberg med barnpublik efter 
 Djuret utan namn. Foto Ulf Gran.
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eller handikappades parti mot vuxna auktoriteter och gjorde dem fåniga. 
Men regissören hade drivit karakteriseringarna ut i det groteska och äck-
liga. Han menade att vänskapen som vi ville hylla blev mer heroisk ju 
vidrigare angriparna av den var. Jag hävdade att vår kritik var verkningslös, 
om de fientliga personerna var monstruösa, och önskade att det skulle 
finnas en vardaglig ”igenkänningsfaktor”– som förutsättning för en scen, 
absolut inte som mål för den. (Som jag förut sagt, finner jag teater bort-
kastad, om den inte gör annat än återspeglar åskådarnas vardag.) Men 
regissören och jag var osams ett tag. Lyckligtvis hade han uppdrag på annat 
håll, och när han rest kunde jag börja lirka med detaljer och göra den 
kritiska människosynen något mildare. Jag måste kunna stå för det jag 
säljer!

Det var noga med valörerna i vissa ömtåliga scener. I en viktig scen har 
den svanslöse av sina ”välmenande” föräldrar skickats till farbror doktorn, 
Hunden i vit rock, för att utprova en artificiell svans. Han får välja mellan 
tre långa granna svansar i glittrande färger och frestas, men vägrar när han 
får höra att han som tack för den köpta normaliteten skall avstå från 
”olämpligt umgänge”. Doktorn och den gläfsande lismande sköterskan tar 
då till våld och spruta. (Mirakelräddning inträffar.) Scenen kunde spelas à 
la Doktor Caligaris kabinett! Jag höll med några lärare som fann den onö-
digt skrämmande, och det brottsliga vitrockade paret kom att spelas mer 
på komisk dumhet och förvirring.

Efter en del klassbesök fick vi teckningar som barnen gjort av – på vår 
önskan – fritt valda scener. Alla scener kom med som motiv, läkarscenen 
som en bland andra. Särskilt noga tittade vi också efter spåren av en scen 
som flera gånger utlöst lärartvivel. Den namnlöse står på en bro på natten, 
tänker hoppa i vattnet, och skriker ut sina sakliga argument för självmord: 
ful, misslyckad, språklös, och framför allt en social belastning för sin ende 
vän, som i hemlighet längtar efter varierat umgänge men aldrig blir bjuden 
nånstans därför att han är så snäll att han inte går ensam på kalas. ”Själv-
mordsscenen” blev ofta ritad och fick då en saklig eller något komisk karak-
tär: en stor mörk yta, och på sidorna av den två små figurer med viftande 
armar.

Alla teaterföreställningar kan och bör anpassas efter publik, men för-
modligen är ”elementarteater” och liknande teater, som dels är mycket 

enkel, dels har en idémässig nivå, särskilt beroende av anpassning. Jag 
avser därmed inte alls ”censur” genom utelämning – anpassandets avsikt 
är tvärtom att föreställningens hela portion skall slinka ned, som maten i 
ett spädbarn. Självmordsscenen sa till barn att självmordshot kan före-
komma.

I andra sammanhang kunde det namnlösa djurets beslut spelas upp för 
att engagera och då åstadkomma en tragikomisk effekt. Djuret utan namn 
spelades flera år för olika publiker, och hann finna sin idealpublik, liten 
och speciell och heterogen – eleverna på vissa särskolegymnasier (och deras 
betydelsefulla lärare). De kände alltför väl igen allting i pjäsens svit av 
mobbingsituationer, och sorgsenhet och isolering var något hemtamt hos 
dem. Men efter att de övertygats om att vi tänkt på dem, kunde de desto 
mer också ta till sig pjäsens trotsighet. 

Med Kärleken förvandlar (1980), en liten pjäs med titeln Arlequin poli 
par l’amour av den tidige Marivaux (1720), som först mest skrev för den 
italienska truppen i Paris, tyckte jag mig ha gjort ett fynd både ur litterär 
och teatral synpunkt och ur synpunkten ”elementarpjäs”. Marivaux berät-
tar en enkel, tjusig och betydelsediger historia. Jag tror jag blev alltför in-
tresserad av ämnet, att den starkaste kärlek är bortkastad på den som inte 
kan besvara den, och överlastade uppsättningen. Skådespelarnas entusiasm 
var begränsad, och föreställningen blev inte sammanspelad inför rätt  forum 
(en sorts folkfest i gräs i utkanten av Lund) förrän vid sista föreställningen, 
då det var för sent. 

(En del uppföranden tyngdes av ett experiment med ”publikmedver-
kan”. Pjäsens Flaminia, en ”fe”, är besatt av Arlecchino, här en ohyvlad 
tonåring, och försöker fängsla honom med sin sång och, när han visat sig 
immun mot den, med att bjuda på folklig underhållning. Vi inbjöd i för-
väg 4-8 åskådare att uppträda med egna nummer. Deras uppgift var otack-
sam, för vare sig de presenterade en något pinsam produkt eller sjöng en 
trevlig låt till dragspel måste Arlecchino följa handlingen och somna, 
drömmande om den jämnåriga herdinna, som skulle utlösa kärlekens un-
derverk och förvandla honom till spontant både hövlig och djärv /”poli”/. 
Olle fick somna upp till åtta gånger, sedan han av snällhet först spelat att 
han försökte uppskatta de amatöriska ansträngningarna.)

Jag har kvar en längtan efter ”Arlequin poli”, för ämnets skull och även 
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för att det till just denna pjäs finns kvar utförliga scenanvisningar, som 
berättar hur den italienskfödde Arlecchino uppträdde. Men med Djuret 
som ville sluta ljuga (1980) gick jag tillbaka till metoden att utgå från situa-
tioner ur barnens perspektiv. Naturligtvis inte genom att fråga dem! de vet 
ju inte vad de har för smak. Förre mellanstadieläraren Olle Lind (som inte 
spelade med i denna uppsättning), gav på en kort stund tillräckligt mate-
rial om mellanålderns speciella intressen och om det speciella som barn i 
mellanåldern tillsammans skrattar väldigt och obegripligt mycket åt, när 
de börjar lära känna vuxenvärlden men ännu är icke tyngda av sin kun-
skap. Jag kunde sedan sätta ihop en sorts road movie, där grävlingsätt-
lingen Dacki, som beskyllts för att ljuga (en liten nödlögn), lämnar sina 
slentriantänkande föräldrar för att samla information om hur begreppen 
lögn och sanning hanteras bland andra djur och väsen ute i världen.

Regisserade gjorde nu ingen gäst utan de mer förtrogna Eva Härstedt 
(mest tal, förutom många masker) och Kent Sjöström (mest rörelse). Dju-
ret II blev nästan lika mycket spelad som Djuret utan namn, men som en 
sorts fortsättningspjäs till denna, med nya figurer samt inlån av några 
gamla älsklingar, var den liksom så många andra fortsättningsstycken i 
olika medier en smula övermedveten och saknade den första pjäsens sam-
lade emotionella kraft. Det var Djuret utan namn vi tog upp igen på 
80- talet.

Liten digression om ”efterbehandling”

Uppfattningen att en upplevelse är sig själv nog eller att ”analys förstör 
upplevelsen” har alltid irriterat mig. Upplevelsen blir mer värd om den 
verbaliseras, och det är skolans uppgift att uppmuntra verbalisering. Vi 
vuxna tycker väl nästan alla, att en teaterkväll inkorporeras och ”ger” mer 
om vi har någon vän att diskutera den med?

Att en föreställning ges i en skola beror ofta på att en enskild person 
vågat föreslå den, med risk för att få kritik av kollegor. Som säljare blir man 
också tacksam mot dem som använt det förberedelsematerial man sänt ut. 
Lärarna är nödvändiga hjälpare. Men de kan också stjälpa, och det redan 
under föreställningen. På konservativa skolor kan de bevaka eleverna så 
strängt, att de inte vågar ge ljud ifrån sig.

En modernare ängslan kommer till uttryck när lärare efteråt säger ”Jag 
tyckte eleverna var så tysta”. Men kanske var det en avsedd effekt, och 
ibland är en intensiv och uppmärksam tystnad det bästa resultat en före-
ställning kan få. 

Den ”filosofiska” frågan om bedömning av sanning och lögn i Djuret 
som ville sluta ljuga var naturligtvis bara en förevändning för en rad spän-
nande möten. Det var innehållet i dessa som det skulle samtalas om. Men 
detta var inte självklart. Jag blev extra uppmärksam på samtalen efter före-
ställningen. En omtänksam men oförsiktig skådespelare kunde inleda ett 
samtal med ”Var det något här ni inte förstod?” En lärare kunde säga ”Nå 
förstod ni det här?”, med den mindre välvilliga varianten ”Nå det här 
förstod ni väl inte?” Varje nämnande av förmenta oförståeligheter kan få 
ett barn att betvivla att det ”förstått rätt”.

Vad barnet säger sig ha generellt ”förstått” är lika likgiltigt som vad det 
”tyckt”. Lockas fram till samtal bör handlingsmoment, uppfattningen av 
konkreta situationer. Där kan barn och vuxna samtala som likställda. 

Hjärntvätt i komediform Det öppna slutet

Med Den dubbla otroheten (1979) av Marivaux hade vi en stor pjäs om 
kärlek – ”äkta”, spontant upprunnen kärlek – som studeras som under 
lupp och blir utsatt inte bara för experiment, som i flera andra Marivaux-
stycken, utan omvandlad. Fåfänga och social prestige är hjälpmedel, men 
det viktiga och om man så vill skrämmande är att den ena ”äkta” kärleken 
kör ut den andra. 

En ung prins förälskar sig i den sköna bondflickan Silvia och spärrar in 
henne som i en gyllene bur, men hon svär trohet till sin tölpige fästman 
Arlecchino. Båda befinner sig under konstant bevakning. Silvia avvisar 
ståndaktigt prinsens anbud, och Arlecchino motstår en frivol och sedan en 
listigt förståelsefull hovdam. På arenascenen var spelet omslutet av två av 
Gunnar Frieberg skapade, exakt likadana manieristiska paviljonger, bakom 
vilkas gardiner skymtade byster med intriganternas anletsdrag. (I scen-
version stod de två paviljongerna tätt bredvid varandra, vilket var vansin-
nigt men verkade rätt.)

Marivaux’ analys av förförelse och förstörelse tar oändligt små steg fram-
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åt, särskilt många just i Den dubbla otroheten, där skillnaden mellan natur-
liga lantbor och manierat hovfolk är basen. I min översättning strök jag på 
förhand små satser som föreföll vara onödiga, men var sedan glad för att 
jag låtit dem stå kvar överstrukna, för vid instuderandet visade de sig inte 
alls vara upprepningar utan allesammans handlingsbärande, de måste in-
fogas igen. På sitt amorösa specialområde är Marivaux stabil som Molière!

Silvia blir otrogen mest därför att hon älskar en annan (prinsen för-
klädd) eller tror sig göra det. Arlecchinos otrogenhet har subtilt många 
anledningar. Prinsen gör honom till sin vän, som på allvar, och väcker hos 
honom en social ambition men också en social medvetenhet och ett livligt 
intellekt, som går ”bondslugt” radikalt i kamp med samhällskonventioner. 

Det som mest skiljer mästerverket Den dubbla otroheten från andra 
 experimentalpjäser av Marivaux är att manipulatorn, prinsen, själv inte är 
kall utan satsar egna känslor. Slutet är spännande. De två som en gång 
älskat varandra får reda på att de blivit lurade hela vägen, och står där med 
var sin ny partner. Silvia tvekar inte angående prinsen. Arlecchino försmår 
kanske inte sin nya dam men morrar till, i en förrevolutionär protest mot 
att han blivit bedragen. 

Pjäsen slutar i detta morr, men vi fortsatte en liten bit. Jag gick upp och 
erbjöd åskådarna att välja ut vilka personer de tyckte skulle få varandra. På 
scenen stod de två paren samt ytterligare tre personer, prinsens redskap, 
tillsammans fyra män och tre kvinnor. Förslag fick inte ropas ut, utan 
förslagsställaren måste utan prat gå upp och förena händerna på de två han 
fann värdiga. Tre försök fick göras.

Den förste som utförde aktionen blev alltid motsagd eller till och mer 
utbuad. Näste likaså. Alla tre valen blev alltid utförda och åskådarna  tycktes 
sedan sinsemellan fortsätta samtal om otrohet. Föreställningen blev alltså 
inte genast begravd.

Jag var mycket belåten med idén att låta åskådarna välja. Den var enkel 
men hade ett konkret resultat. För mig blev de tre valen det bästa av de 
öppna, aktiviserande slut, som vi alltid eftersträvade. 

Min egen uppfattning i parningsfrågan var ju oväsentlig och blev aldrig 
utsagd, men det gladde mig att höra den på utväg bredvid en liten dam, 
som brukade se oss på somrarna, hon viskade till mig: ”Jag tycker inte att 
någon av de där människorna var värd att få någon annan.” 

Från början studentteater

Federico García Lorca ansåg den etablerade teatern vara ”en teater av och 
för svin” och ställde sig i spetsen för den turnerande madrilenska student-
teatergruppen La barraca. Den spelade klassiska spanska pjäser för bönder 
och intellektuella och ville därmed inte ”sprida konst” utan aktualisera 
pjäsernas moraliska problem och sociala aktioner. Hans egna ”bondedra-
mer” från 1930-talet ingick inte i La barracas repertoar, men kanske påver-
kades de av erfarenheter från turnéverksamheten, då de blev mer realis-
tiska (till slut som i Bernardas hus). 

Vid sidan av sin gärning och sin explosiva utveckling till en i hela  världen 
spelad dramatiker skrev García Lorca ”omöjliga komedier”, som han ansåg 
för svåra för publik men som uttryckte hans ”verkliga mening”. Hans egen 
favorit bland dem var ”en legend om tiden”, Såsom fem år förgår. Trots dess 
omöjlighet förbereddes ett studioframförande, men genom Francos kupp 
och mordet på författaren 1936 fick pjäsen sin premiär uppskjuten i decen-
nier. Den har sedan inte spelats ofta.

Vi tyckte att ett ”drömspel” kanske inte är så omöjligt i ett land där Ett 
drömspel är en nationalskatt, ehuru Strindbergs epokgörande utvidgning 
av teaterverklighetens gränser är mindre stringent än García Lorcas. Vi 
lockades av Såsom fem år förgår (1980) främst genom dess psykologiska 
mångtydighet. Ord går igen, tidpunkter befinner sig både i nuet och före 
och efter, personer ekar i varandra och är kanske redan döda. Den  centrale 
Ynglingen, giftasmogen men tveksam, är omgiven av extrajag, vänner som 
lever ut hans olika egenskaper, en betjänt som bättre än han själv vet vad 
som händer samt en förstelnad vidrig gubbe, en inflytelserik representant 
för dödsdriften, för maningen ”Vänta! Handla inte!”

Pjäsen var inte svår för skådespelarna, det gällde bara att ”stiga in i bil-
derna”. För åskådarna blev den kanske svår, om de inte förmådde lita på 
att de gåtfulla och absurda scenerna alltigenom gestaltade Ynglingens och 
kvinnornas skri efter förlorad eller försummad kärlek. Om uppsättningen 
kan jag inte yttra mig, eftersom jag spelade med som gubben. Som regissör 
tycker man så småningom att man vet hur det går till att spela teater, och 
frestas göra det, i synnerhet när det ger en effektiv inbesparing av pengar. 
Spelande regissörer gör ofta exakta men torra insatser. 
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Hjälpsamma aktörer kunde nu vara nyttiga och påminna mig om ele-
menta (”Du kommer inte närmare för att du lutar dig fram hela tiden”), 
men inte ge förlösning genom regi. Långa stunder som ”det onda jaget” 
bland andra på scenen hade jag ingen aning om hur jag fungerade, i syn-
nerhet inte när jag inte hade replik – om jag syntes för mycket eller inte 
alls. Men rädd för att gå in på scenen var jag inte, eftersom jag sett till att 
jag i entrén fick hjälp av musik, en spansk dans av Granados. Den gjorde 
mig obekymrad, som berusad.

Pjäsen förefaller mysteriös, grym och nattsvart. Jag gick med ett par 
översättningsproblem till en bildad spanjor, som löste dem och med njut-
ning läste upp några avsnitt på spanska. De lät tillrande lätta och lustiga i 
tonen, vilket inte gör effekten mindre hemsk. Men jag fick bekräftelse på 
att originalet låg långt ifrån den vanliga García Lorca på svenska, som var 
”poetisk” och ”djupsinnig” så Gud sig förbarme. 

Det diskutablaste slutet 

Vi drog oss åter till det märkvärdiga 1720-talet och dess livliga dramatik, 
sprungen ur en tid, då en ny världsbild bröt sig mot en gammal och det 
syntes människor som inte längre var fixerade i ett ståndssamhälle. Profes-
sor Ludvig Holberg hade på 1720-talet en ”poetisk raptus” och skrev i ett 
svep obegripligt många pjäser. Att han kunde det beror delvis på  efterfrågan: 
allting blev direkt spelat av en ensemble som var en form av studentteater. 

Han imiterade ibland Molière, men hemkom från Rom och Paris också 
med intryck från commedia dell’arte och skapade danska motsvarigheter 
till commedians stående figurer som Arlecchino och Pantalone. Mäster-
verk som Jeppe på Berget och Erasmus Montanus är emellertid särpräglat 
danska. Erasmus är unik i det att den lär sakna förebilder, men denna pjäs 
blev inte mycket spelad, då den väckte anstöt med sin kritik mot Köpen-
hamns universitet, fortfarande inriktat på utbildning av präster och ur 
europeisk synpunkt efterblivet. 

Det är mig en gåta varför Holbergs Erasmus Montanus nästan aldrig 
spelas i Sverige. Kan det vara därför att pjäsen innehåller ganska många 
ord på latin? Rädslan för dem är onödig, för de är ingenting att förstå; 
det märks i spelet att latinet är nonsens och bara vapen i den okunnige 

Scenografin till Erasmus Montanus uppställd i trädgården. 
Foto Gunnar Frieberg.
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klockarens desperata kamp för att hävda sin ställning, när studenten Eras-
mus kommer hem till bondbyn på sommarferier efter sitt första år vid 
universitetet. 

Kanske har pjäsen fått ligga därför att det Erasmus med entusiasm lärt 
sig är att ”disputera” (försvara vilken synpunkt som helst) och hemma i 
byn briljerar även med en uråldrig infantil bevisföring, vari han med 
 ”logik” bland annat förvandlar sin mor till en sten, fast tillbaka till bond-
mora igen när hon börjar gråta. Satiren mot undervisningen kanske anses 
för gammalmodig för att göra teater av, och Erasmus är bara en narr?

Men pjäsen växer till en tyvärr aktuell uppgörelse mellan traditionell 
vetenskap och en ny sanning. Även i våra dagar respekterar vi en vetenskap, 
som förmodligen kommer att visa sig vara vidskepelse, och drar oss för 
sanningen. I pjäsen representeras den av det nya påståendet att jorden är 
rund. Erasmus är inte särskilt intresserad av att sprida den kunskapen, men 
när han tillfrågas säger han att jorden är rund, eftersom han i Köpenhamn 
hört detta hävdas. När Erasmus råkat säga sanningen, anser han sig måsta 
stå fast vid den, och blir då martyr för den.

Hos Holberg är det inte som ofta hos Molière, att den excentriska huvud-
personen står mot en bakgrund av relativt sansade personer. I Erasmus är 
alla galna. Konservatism, okunnighet, självrättfärdighet, avundsamhet och 
vidskeplighet kännetecknar studentens antagonister. Undantag utgör Eras-
mus unge bror, kvar på landet som dräng till fadern; han har ett klart 
huvud och deklarerar, att han gärna säger vad som helst om jordens format, 
om han får en kringla. Av sin fästmö, som tas ifrån honom om han står fast 
vid sin ogudaktiga uppfattning om jordens rundhet, får Erasmus inget 
stöd, hon bara gråter och upprepar ”Ack säg för min skull att den är platt!”

Jag beskriver pjäsen så pass utförligt eftersom den förefaller mig vara den 
idealiska komedin, i det att den lurar in publiken i något och sedan för-
vandlar sig till problem. Holberg skruvar till – vidgar problemet och skru-
var till det igen. På slutet inträder en ny person, Löjtnanten, en represen-
tant för upplysningen. Han har uppdraget att få Erasmus att avstå från att 
hävda att jorden är rund och utför det men driver också ut den onyttiga 
inriktningen av studentens lärdomstörst. Men löjtnanten genomför sin 
praktiska filosofi genom att lura Erasmus att ta värvning och underkasta 
honom fysisk exercis.

Olle Lind som Erasmus kommer hem från Köpenhamn.
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I uppsättningen av Erasmus Montanus (1980) fortsatte vi att skruva till 
så långt vi förmådde. Olle Lind var en – i ursprunglig enfald – charme-
rande glad Erasmus, och i sin ståndaktighet för sanningens skull framför 
allt en entusiast, som besjälades inte av dogmatism utan av lojalitet mot 
universitetet och sina ”commilitones”. Med honom stod flera värden på 
spel. Den humanistiske Löjtnanten drev exercisscenen till tortyr i en för-
längd scen, där två soldater enligt Kent Sjöströms instruktion misshand-
lade Erasmus med en stång. Erasmus’ underkastelse under Normalitetens 
lagar blev i hög grad ifrågasatt. 

Till det skenlyckliga slutet fogade vi, att klockaren, som av Erasmus i ett 
”logiskt” experiment tillfälligt förvandlats till tupp, påverkats i efterhand 
och börjar gala som en tupp. Det var en krusidull. Huvudsaken var para-
doxen, att sanningen drivs ut och Erasmus kommer in i bygemenskapen 
– om han nu gör det – genom brutalt våld. En förhoppning kvarstod 
kanske, att hans personlighet, sådan den här spelades, efteråt skulle resa sig 
som mognad men inte knäckt.

Personlighet uppspaltad

Intresset för synbar uppdelning av jaget fick en utlöpare i Skaldens sorger 
äro inga (1982), ett program vi gjorde då vi fått beställning på något som 
firade Esaias Tegnér som 200-åring. Skalden framställdes av fyra män, som 
hade olika åldrar och intressen men kunde skockas kring Martina von 
Schwerin och mötas i det tillstånd, som är ämnet för dikten Mjältsjukan. 
Som unga och nyskapade framträdde Fritiof och Ingeborg i några scener. 
De var teater, medan Tegnérinkarnationerna ofta var uppläsare. Dels var 
det naturligt att de hade papper i händerna, dels var texterna för långa att 
lära sig för tre framföranden. Dessutom kunde vi inte riskera att säga fel i 
citat. Åskådarna var Tegnér-experter och korrigerade om ett ord blev fel 
och ropade ut ett ord som dröjde för länge efter paus. 

Vi hann tyvärr inte med att göra en färdigare produkt på ämnet, Tegnérs 
kamp för sin optimism.

Kirsten Roth, Christer Johansson, Ronny B Göransson som Erasmus’ 
föräldrar och bror. Foto Johan Wingborg.
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In i vården
År 1979 blev vi anlitade av Skaraborgslandstinget för att på hotellet i Hjo 
illustrera problem för vårdpersonal på veckoslutsutbildning. Det var ett 
första försök med sådant, men vi åstadkom en beklämning som upptogs 
som nyttig. I en sketch krävde en cancersjuk kvinna (Eva Ahlberg) med 
misstankar om dålig diagnos att få den klart uttalad. Ingen vågade ge 
henne den; den mest ansvarige läkaren var ledig, etcetera. Situationen blev 
autentisk, då det var åskådare som skulle gå och ge beskedet. De som vi 
trugade att gå upp vågade inte säga sanningen. ”Är det verkligen så här?” 
utbrast en av kollegorna, som tittat. – ”Jo, det är så här det är”, sade en 
annan.

Detta blev kärnan i ett program, Kultur i vården, som vi spelade många 
gånger inom olika landsting, ibland med delvis varierat innehåll och annat 
namn såsom Patientens integritet. Vi blev också anlitade inom olika special-
utbildningar, bland annat akutmottagning, hörselvård, arbetsterapi. Det 
krävde inläsning och preparerande samtal med den som beställt oss, som 
alltid visste mycket bra vad hon ville och ofta vågade peka ut vilka lokala 
problem med arbetsförhållanden och attityder som vi önskades ge oss i kast 
med. Vi fick tips och varningar. Sjuka punkter nämndes. (”Gå på läkarna 
hårdare!”)

Tillvägagångssättet var alltid det samma. Vi spelade några instuderade 
scener som uppmjukning, och sedan problem som avbröts, så att åskådare 
måste gå upp bland skådespelarna och lösa dem. Det kunde bli pinsamma 
pauser, innan någon gjorde det. Om ingen gjorde det – men det var säll-
synt – lät jag som spelledare problemet förbli olöst. Skådespelarna tyckte 
denna regel var för hård. Men de var i sina roller själva noggranna kontrol-
lanter av att de agerande åskådarna sa rätt saker och inte levererade allmänt 
välvilligt snack.

Vi undvek att ”tvinga” någon att uppträda. Men det går att använda små 
knep. Till exempel att en skådespelare plötsligt utnämner en åskådare till 
anförvant till en patient med problem. Åskådare har också sina små knep 
och kan med kropps- eller ögonspråk diskret signalera att de vill ingripa, 
men inför sina kollegor behöver ursäkten att en skådespelare bjuder dem 
armen eller handen.

Den vanligaste åskådarkategorin var personal från långvården, där bris-
terna tydligen var störst. Från det första tillfället hade vi alltid med oss en 
scen, som hette Teaterbesöket. 2–4 skådespelare spelade passiviserade patien-
ter, som fått veta att de kunde rulla i väg till besöksteater. Men inte gjorde 
det, fast de egentligen ville. Det blev alltså den autentiska personalens 
uppgift att gå fram och övertala dem till teaterbesöket. Det dög inte att 
säga sådant som ”synd om skådespelarna som inte får någon att spela för!” 
Övertalandet måste gå in i patientens speciella skäl och få fram den per-
sonliga ”sanningen”. Rätt ofta rörde det sig om motvilja eller rädsla för 
någon annan patient.

Jag skrev ”sanningen” fastän denna ju var skådespelarnas uppfinning för 
tillfället. Men det var faktiskt halten i personalens argument som de prö-
vade. De gav sig inte, förrän den som gått upp för att spela inför sina kol-
legor vågade yppa även något av sig själv när hon levde sig in i patientens 
sätt att tänka.

Om ett problem fick en lättvindig lösning eller om det fanns annan 
anledning att driva en situation längre, kom det an på någon av de skåde-
spelare, som sett de andra spela, att gå in på scenen i en roll, som hejdade 
förloppet och gjorde det mer komplicerat.

Prövning av sanningshalten kunde växa upp till en stor och till och med 
tumultuös scen. Anställningsintervjun, en fiktiv modellsituation, utfördes 
av en ”jury” av fem personer, som lyssnade till och bedömde sökande till 
en underskötersketjänst på sin avdelning. I juryn kom fyra från publiken, 
medan den femte – ordförande – kom från våra led, liksom de 3–4 anställ-
ningssökande som var utmejslat olika med lätt karikatyriska drag och hade 
uppdraget att göra valet svårt.

När juryn tillkännagav vem som fått tjänsten, protesterade åskådarna i 
salongen, ofta kraftigt. DE hade sett hur ordföranden manipulerade de 
fyra andra i juryn, och de hade sett betänkliga egenskaper hos de sökande. 
Den vanligaste utvalda var oftast en mesig typ, försiktigt inställsam, ange-
lägen om att hålla sig väl med alla. Den vanligaste icke-utvalda var en klar 
och effektiv person, som kunde misstänkas för att vara ”kylig”. Sökande 
med viss originalitet, patos för patienterna och kanske något reformförslag, 
kom aldrig i åtanke, inte heller när skådespelaren ökat på typens förtjäns-
ter och föreföll idealisk.
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Åskådarna i salongen fick alltså se att deras representanter framför allt 
var konflikträdda. Efterbehandlingen kunde gå till på olika sätt, ibland 
med en upprepad intervju.

Som inledning utförde vi alltid en ”skändning”. Aktörerna i vita rockar 
tittade ut över den inkommande personalpubliken och kommenterade den 
”halvhögt” som om den bestått av patientstackare. Folk skulle uppleva hur 
det kändes att man talade över huvudet på dem. Till att börja med var 
skändandet grovt smädande. Men vi kom på att detta var osannolikt, och 
att det också gjorde bättre (värre) effekt med små nedlåtande antydningar 
och suckar över patienterna och deras befängdheter.

Inledningen var alltså chockerande, men sedan gällde det naturligtvis 
att få åskådarnas förtroende. Vi fick det när de såg att det var deras problem 
vi satt oss in i och, med viss insamlad sakkunskap, behandlade. (Ack, män-
niskor är inte bortskämda med att någon intresserar sig för dem i deras 
yrkesutövning!) Att se sina problem framställda kan vara frigörande även 
om man känner dem aldrig så väl. – Naturligtvis måste det ha funnits 
motstånd mot programmet och mot oss, men vi kände inte av det, vi var 
skickade av ledningen. Och risk för självbelåtenhet finns för alla som spe-
lat och får kommentarer efteråt; det gäller oftast att vinna kontakt, och de 
kritiska som inte vill ha sådan säger helt enkelt ingenting. 

Lyckat var det när den utmätta speltiden var lång nog att inkludera paus, 
för under den kunde vi be åskådarna skriva lappar med önskningar om 
ämnen eller situationer de önskade se behandlade. (Med lappsystemet 
kunde vi diskret avstå från ämnen vi inte ville – eller inte kunde – göra 
något av.) Föreställningen, som började med uppspel och fortsatte med 
förberedda scener med öppet slut, slutade alltså alltid med improvisationer. 
Ofta gällde de känsliga ämnen som misstankar om brutalitet hos en kol-
lega. Som var trevlig och omtyckt i kamratkretsen …

Vi kunde ha spelat Kultur i vården hela året men höll oss till ett par 
intensiva veckor per säsong; skådespelarna skulle – det var en princip – 
hålla sig fräscha genom att växla mellan olika slag av teater. Att spela inom 
personalutbildning hjälpte fram den tekniska färdigheten, då en enskild 
skådespelare under en dag kunde få göra tiotals entréer i olika roller.

I ständigt skiftande roller – men det utvecklades specialiteter. Alla  kunde 
inte ge illusion som läkare. Vissa gjorde variationer av typer som grinig 

gumma eller en anhörig, som kom och kverulerade i sitt dåliga samvete 
över att ha skjutsat in sin gamling i vården och sedan försummat att göra 
besök … Skådespelarna var beredda på allt men fick samtidigt egna regis-
ter. Jag fantiserade om att typerna inom commedia dell’arte uppkommit 
genom praxis och fick lust att pröva möjligheten att få fram moderna typer, 
som var både lika särpräglade och lika mångfacetterade som den klassiska 
commedians. Detta experimenterande hann vi inte med. Men redan i sig 
själva var vårdimprovisationerna ett bra sätt för skådespelarna att lita på 
sin kreativitet. 

Det viktigaste var hur som helst ”symbiosen” med åskådarna. Det upp-
stod bättre spel och bättre reception genom intresset. En vanlig teaterpublik 
har sällan ett så starkt intresse. Känslor kom i rörelse, starkare än hos opera-
publiken, som konventionellt brister lös i applåder för kända bitar och gör 
”stående ovationer” efteråt. Vi greps ofta av stor tillgivenhet för åskådare, 
som trotsade jantelagar (kollegors snåla blickar, värst när alla kom från 
samma avdelning) och vågade gå upp på scenen för att lösa ett problem.

Betona vill jag till slut att skådespelare, som väcker förtroende genom 
en viss ämneskunskap, ändå inte är socialassistenter. Utbildning är målet, 
men vägen går genom konsten. Det som erbjuds är målinriktat skådespe-
leri, inte maskerad utbildning. En särskild spelstil uppstod. Spelet fick 
gärna ha glans och pregnans, men inte ”djup”. En situation skulle inte dras 
ut i sina förgreningar, varje scen skulle ha ett problem och en poäng. Kons-
ten att avbryta var viktig.

Utbildande improvisationsföreställningar spred sig till ett par andra 
yrkes områden. Utbildning av handledare för beredskapsarbetare föreföll 
vara ett begränsat område, innan man skaffade sig insyn i det och mötte 
åskådare; då ledde handledaryrket in till en stor och viktig del av samhälls-
livet. Skådespelarna, i synnerhet de yngsta, hade mer kunskaper än jag och 
kunde lätt framställa beredskapsarbetares utsatta lägen och locka upp åskå-
dare till att bearbeta deras situation.

Det fanns många sätt att utföra och variera utbildningsimprovisation. 
Jag satte alltid in ett ”bildat” inslag, om intet annat så uppläsning av en 
dikt. Arbetets ära (1986), med titel efter gruppstatyn på Möllevångstorget 
i Malmö, hade i sig själv ett litterärt värde, då Doris Norrgård och Christer 
Persson skrivit jordnära men utmanande modellsketcher i två motstridiga 
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versioner. Stoffet var ömtåliga fackliga frågor. Vi spelade några gånger del 
av programmet på verkstadsluncher, men mer på fackmöten, och föreställ-
ningarna ledde till diskussion, där skådespelarna improviserade exempel. 

Gemensamt för all ”social” teaterverksamhet är att den inte gäller som 
konst, utan betraktas som inkomstkälla. Våra arvoden var svindlande låga 
i jämförelse med ”konsulters” som använder tekniska hjälpmedel och ut-
säger uppmuntrande truismer, och spelmässigt var improvisationerna ofta 
mycket goda. Men föreställningarna var ju inte offentliga. Om vi fick 
uppmärksamhet utifrån var det inte i form av recensioner utan som social-
reportage. Ofta beskrivande och bra, jag klagar inte, men beklagar att det 
finns (fanns?) en gammal mur mellan nöje (konst) och nytta. En kvar-
levande efterromantisk uppfattning att en pedagogisk avsikt automatiskt 
gör produkten icke-konstnärlig. Vilket nonsens!

Kultur i vården fick en avläggare i Med anledning av handikappåret, som 
spelades flitigt under 1981, ett sånt där påhittat behjärtansvärt år. Del II av 
vårt collage hade en central figur, en rullstolsbunden man i en park. Kring 
honom växte det upp en sorts pjäs, en lång rad promenad-passager av folk 
med olika attityder till handikapp. Mannen kommenterade deras stora 
eller små försåtliga fördomar allt fränare, och åskådarna skrattade med 
honom. – Programmet befordrades av ett tredje landsting, Malmöhus.

Gamla förhållanden 

Malmöhus initierade också en ny typ av specialföreställning, teater för dem 
som kallas ”äldre” i stället för gamla. Deras kulturella spis var vanligen 
ingenting eller visprogram. Vi bemödade oss om en liten fest. Byggde upp 
en rundhorisont med en intressant port i fonden. Genom den inträdde en 
välklädd man, en prunkande klädd dam, en mer smakfullt klädd dam och 
en man som tydligt var på dekis. Nestroys enaktare Gamla förhållanden 
(1981) handlade om hur ödet kastat om deras livslotter, allt medan de be-
varat sina olika sätt att vara enfaldiga.

Uppsättningen var renodlat teatral. Det fanns ingen sittplats på scenen, 
de fyra rollfigurerna höll sig stående och så vitt möjligt riktade ut mot 
åskådarna. De talade högt och tydligt och utan att färga replikerna med 
rösten. – Detta sätt gällde inte bara komedispel för en lomhörd publik. Jag 

Olle Lind och Eva Ahlberg som Muffl och Peppi i Gamla förhållanden 
på sjukhem. Foto Thorsten Persson.
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tycker i allmänhet att repliker får tillräckligt med ”färgning” av sig själva, 
när de sägs i situation och med rätt betoning – att de blir naturliga då. Vad 
som gäller som naturligt är visserligen en tidsfråga. I den tid jag talar om 
härjade ett patenterat professionellt sätt att spela naturlig genom att ”inti-
misera” med rösten; det kröp i kroppen på mig när jag hörde det.

Man vill ge åskådare vad de vill ha men måste också ta ansvar för valet, 
man kan inte vänta sig besked om vad de vill ha. Förmodligen vet en del 
människor i sina hjärtan att de verkligt underhållande momenten i livet 
kommer ur intresse och engagemang, men av blyghet inför teaterkonsten, 
eller med dåliga erfarenheter av den, säger de att de bara vill ”koppla av”. 
Hos yngre individer kan en anti-estetisk inställning ta sig aggressiva, skryt-
samma uttryck. Men på långvården finns ett behov av liv. Nästan oavsett 
av vad föreställningen innehåller – men inte av dess kvalitet – kan åskåda-
ren få en emotionell upplevelse. Att uppfatta detta för senil lättrördhet är 
att missa händelsen: att teater trängt igenom det skal av ensamhet och 
passivitet som institutionsvård ofta skapar. Åskådaren minns, gråter och 
vill berätta. Underhållning och tidsfördriv är ett för litet anbud till dem 
som hungrar efter liv.

Faktiskt var det egalt om långvårdsåskådarna inte alltid skulle ha kunnat 
redogöra för handlingen i Gamla förhållanden. Figurerna i kostym var 
färgstarka och gav stoff till iakttagelser och fantasier, wiener-sånger smek-
te örat, samtal uppstod. Vi spelade föreställningen några år, även offentligt. 
Den visade sig vara en ”elementarpjäs” så till vida som den, intimt spelad, 
passade alla, den var en karamell med vuxen smak. Teaterälskare med 
sinne för pastisch kunde njuta av Nestroys vilda vitsighet, förutom av hans 
livssyn, illusionslös men i detta fall vänlig med en axelryckning.

Vi hade i fortsättningen nästan alltid ”pensionärsprogram” att erbjuda. 
Den ömsinte skådespelaren Göthe Norehäll tog hand om dem som en 
 liten avdelning för sig. De bestod av sånger eller rättare sagt av färgstarka 
scener med sång i, såsom Kärleken har rätt – fyra operettpar. 

Fram emot 80-talet
Utan benägenhet för teorier om teater tänkte jag mig en ”rak produktions-
linje”. Det innebar att meddelandet hos en författare eller i ett ämne  skulle 

framföras så direkt som möjligt av skådespelare till den enskilde åskådaren, 
vars tjänare vi var. Det innebar också arbetsrutiner som att jag läste in mig 
men ”inte kom med en fullklottrad regibok”. Vi skulle beträda vår linje så 
samtidigt som möjligt.

Skådespelarna deltog i konceptionen, till exempel genom att de disku-
terade punkter i bearbetningen, fyllde i rätt ord som utelämnats i översätt-
ningen, eller skrev till en stump, till exempel en vistext. Enligt den fattiga 
teaterns principer arbetade de tillsammans men eljest så ensamma som 
möjligt. Deras närmaste sällskap var de som gjorde deras masker och kos-
tymer. Därtill kom en scenografi tänkt som en fortsatt utvidgning av deras 
kroppslighet och tydlighet, ett funktionellt rum för dem. Därtill kunde 
inte komma annat än den allra nödvändigaste belysning, och alltså ingen 
effektbelysning av ett ansikte eller ett moment. Sådant skulle vara dödfödd 
konkurrens med film, en mindre objektiv konstart. (Enstaka gånger kun-
de jag dock tråna en smula efter möjlighet till atmosfäriska skiftningar i 
ljussättningen.)

Medan de riktiga teatrarnas personallistor i allmänhet upptog allt färre 
aktörer och allt fler på annat sätt sysselsatta, medan ”producenter” höll sitt 
intåg och administrationen svällde på ett hisnande sätt, förfäktade jag att 
gruppen skulle producera sig själv, ta fram rekvisita och delta i kontors-
arbetet. I synnerhet det senare var inte populärt. När mot slutet av 70- talet 
både föreställningsantalet och Kulturrådets anslag steg, anställdes tekniker 
och en kontorist. Vår självförsörjning förblev dock i huvudsak den samma 
som i en nybildad fri grupp. Detta, jämte att vi betalde nästan ingen hyra 
för lokal (kontoret var även min lundabostad), bidrog till rätt god eko-
nomi. 

Enligt den ”raka produktionslinjen” var en uppsättning ett kontinuer-
ligt företag och att de som påbörjat det skulle fortsätta till ett (fortfarande 
utvecklingsbart) slut. Detta kunde av elaka tungor kallas min förevändning 
för att aldrig släppa en uppsättning ifrån mig … Hur som helst var ”genom-
gångarna” troligen fler än på de flesta ställen, Grotowskis teater undanta-
gen. De kunde gälla ”fel” och utgöra påminnelser om detaljer. Det ingår i 
teaterns uppgifter att använda ett precist språk. Jag skämdes aldrig för att 
vara ”petig” med ord. Svårare hade jag för att se. Som naiv teaterbesökare 
kunde jag bli road av en föreställning för hundrade gången, ge mig hän åt 



Regi av scenföreställning i Stadsparken i Lund. Foto Rolf Önnerfält.
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dess rytm och göra skådespelare besvikna med mina missar. (”Oh gud, du 
såg inte att jag glömt byta klänning till sista akten?”)

Jag försökte göra genomgången sammanfattande och hålla mig till ett 
tema, till exempel handhavandet av avsidesrepliker, eller till den urladd-
ning av replikkraft, som uppstår om man lägger till överflödiga ord. Ofta 
diskuterades samspelet med åskådarna: att man måste ta upp och svara på 
kommentarer eller avbrott och ”störningar” men också ha metod för att 
snabbt återgå till handlingen. 

När genomgången ägde rum som förberedelse inför en kväll, bad jag 
ofta skådespelarna att med några enkla ord beskriva sina intentioner med 
sin roll. Resultatet kunde vara häpnadsväckande. Folk kunde ha hamnat 
långt ifrån de ursprungliga avsikterna, och detta var inte bara en formule-
ringsfråga utan något som på scenen yttrat sig i en suddighet, som varit 
svår att komma åt. – Aktörer kunde också förbindligt anmäla, att de för 
kvällen tänkte prova en ny spellinje, typ ”Romeo älskar inte Julia utan 
använder henne för att göra Rosalinda svartsjuk”. (Spellinjer behöver inte 
alltid vara författarens sanningar, sådana som åskådarna skall uppfatta 
dem, utan kan vara skådespelarens hemliga förnyelsemetod.)

”Genomgångar” är allra som viktigast för resande teatersällskap. Turné-
föreställningar utsätts för hårt slitage. Kraft spills av att inrätta sig rumsmäs-
sigt och akustiskt och kanske med ny sorts åskådare. Vi spelade ofta bara en 
gång per ställe. Vi försökte alltid prova oss in i lokalen, men när vi spelade 
två gånger, var andra gången nästan alltid bättre. Den iakttagelsen  skrämde 
mig så att jag försökte låta bli att tänka på det: Spelade vi och uppfattades 
vi alltså alltid ett steg under vår nivå?! Då behövde vi alltid ha prutmån!

Akademiska föreningen gav oss 1976 en lokal på nedre botten av Palais 
d’Ask bredvid, och bytte året efter till det så kallade Övre konviktoriet på 
Kyrkogatan ovanför Café Lundagård, med utsikt över en grönskande in-
nergård. Den innehöll förutom repetitionslokal och pentry ett rätt stort 
rum som rymde dräktförrådet. Ungefär samtidigt fick vi också en lokal, 
där vi kunde ta emot ett 50-tal åskådare, hos vår samarrangör kv (Kurs-
verksamheten) bredvid konsthallen på Mårtenstorget. I denna lokal be-
drevs också undervisning, och vi kunde inte lämna kvar teaterskräp i den 
men beställa den när vi ville. Vår egen undervisning försiggick också där: 
några veckoslutskurser, och alla skådespelarledda kurser för studenter och 

andra amatörer. Under åtskilliga år skötte Olle Lind där en egen grupp, 
Lazzi, och kunde med den tillfredsställa ett behov av att göra vilda at-
tacker mot klassiker, och varje termin spela upp iscensättningar med oför-
skräckta aktörer.

Äntligen hade vi alltså ett ställe där lundaborna kunde hitta oss! Vi 
 arrangerade varje söndag en Afton vars tema ibland byttes varannan eller 
var tredje vecka. Det gick åt många idéer, och rika blev vi inte på kuppen, 
då vi spelade för en blygsam entréavgift, men vi fick återkommande åskå-
dare. Framför allt fick vi ett eget centrum för vårt improviserande, som vi 
bedrev här och var. 

Någon gång fyllde vi hela Aftnarna med program, så till exempel med 
en Romantisk afton,maskscener med ljuv musik och text från stackares 
kontaktannonser, samt ett avsnitt från Platons Gästabudet, där Marianne 
Ahrne som Diotima gav upplysning åt Olle Lind som Sokrates och  Thomas 
Antoni som Agaton. Men vanligen hade Aftnarna två delar. I den första 
presenterades temat, som kunde vara Dödsångest eller Olycklig kärlek men 
oftare var vidlyftigt moraliskt, såsom Konflikter och val, Ansvar för andra. 
Temat belystes av dikter, andra texter, kortpjäser, ett utsnitt av någon pjäs 
under instudering, en reading. I andra delen visade vi scener som avbröts 
när en konflikt blivit tydlig och gått i stå, och åskådarna inbjöds att gå upp 
och fortsätta genom att ersätta någon eller att ingripa i en ny roll.

Våra improvisationer jämställdes ibland med Augusto Boals men lik-
nade inte dennes respektabla, systematiska och alltid politiskt syftande De 
förtrycktas teater. Ännu mindre hade de något med den uppkommande 
”teatersport” att göra. Teatersport är i mina ögon förnedrande, då den går 
ut på att ”segra”. Tävlandet är inte inriktat mot sanning utan mot  poänger, 
bifall, skratt. 

Aftnarna lånade ibland idé från Morenos psykodrama (uppgörelser med 
ställföreträdande jag). Men full enighet om målet för våra improvisationer 
rådde inte. Jag tyckte att en improvisation i nödfall kunde få lov att vara 
”misslyckad” om den handlat om något väsentligt, men förstår att det för 
en skådespelare är hårt att inte se sin succé. Olle Lind godtog inte miss-
lyckanden. Åtskilliga gånger ryckte han, efter det att han gjort en lång rad 
inhopp och fört temat vidare, på tredje timman in igen och åstadkom en 
slutpoäng.

teatersällskapet proteus
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Upphörde gjorde föreställningar i fängelse som vi med anslag från krim 
kunnat placera när vi befunnit oss i närheten av de ståtliga byggnader som 
ofta hade en dominant position i sina små städer. Vi saknade dessa före-
ställningar, då vi många gånger haft glädje av att pröva oss inför en käns-
lomässigt svältfödd, receptiv publik, som tvingade till fysisk saklighet (bort 
med snacket). Vi hade fått många handgjorda terapi-presenter, textade 
tack, och även några plakat som garanterade innehavaren frihet från in-
brott (var de rester från en gammal hederlig tjuvtid?).

Men föreställningar hade blivit svåra att genomföra, då fängelserna bli-
vit allt mer förknarkade och bovarna inte kunde hålla sig hjälpligt stilla. 
Vi försökte engagera dem genom ”improvisationer med öppet slut”. Kon-
fliktmaterial kunde utgå från ett par scener ur den eviga följeslagaren, 
Hjalmar Bergmans En skugga, där en ung äventyrare slits mellan sin bruds 
ideella krav och sin gamle medbrottslings krassa men också ofrånkomliga 
(”Man skall inte förakta sitt sämre jag”). 

Vi fortsatte med ”en brottslings liv”, där en ung man (skådespelare) 
skildras i sina påverkningar från olika håll, och vi kunde smyga in vår sens 
moral, att brottslighet trots allt är ett val. Vid ett tillfälle var halva salong-
en på benen och uppträdde, men vår belåtenhet fick en törn när vi efteråt 
fick höra att den livliga situationen utnyttjats till underhandlingar om 
knark. 

Jag är övertygad om att improvisationsspel i egna eller snutarnas eller 
kumpanernas roller kan vara alldeles särskilt givande i fängelser. Men våra 
tillfälliga nerslag var nu inkompetenta. Spel borde skötas av ledare som 
kunde återkomma kontinuerligt och utveckla det.

Trots detta fiasko var improviserandet en gemensam nämnare för hela 
verksamheten. Gruppen blev större, produktiviteten steg. Mer krävande 
texter, beskrivna i kapitlet ”Psykologisk inriktning”, krävde fördjupning av 
de interna, utbildande övningarna. Övningar kan ha mycket skilda an-
vändningar. Vi ägnade oss nu inte alls åt den förmodligen vanligaste: att 
skådespelarna ”samlar material” om sina rollgestalter genom att fantisera 
om och framställa deras barndomar och liv och leverne överhuvudtaget, 
utan gick direkt på psykiska pinsamheter: att försvara det man avskyr, 
förhåna sin älsklingsdikt, be om förlåtelse, sänka någons livsmod, hitta ett 
brev med de värsta omdömen om en själv, ge goda skäl för att ta livet av 

Affisch av Thomas Brundin.
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sig, tillbringa sista halvtimmen med en vän som skall ta livet av sig, ge skäl 
för att man har rätt att placeras i himmel eller helvete som Per Gynt inför 
Knappstöparen …

Ibland nåddes mitt öra av enstaka yttranden om ”hård arbetstakt”, ”lätta-
re pjäser” och ”fler medlemsmöten”. Fanns det mer missnöje än jag visste 
eller låtsades om? Men tänkande skådespelare såg ju att de i Proteus hade 
sällsynta arbetsmöjligheter och möjligheter till utveckling. Dessutom fanns 
en möjlighet till avancemang! Mot slutet av 70-talet ville Skaraborgs lands-
ting utprova idén om en länsteater och lät några valda grupper spela var 
sin period i länet. Vi hade mest varierat utbud och intresse för utbildning 
av barn och amatörer. Kanske skulle vi kunna bli anställda, begränsa resan-
det och få ordnade förhållanden.

Slutet gott, allting gott

Sommarpjäs 1981 kom från Shakespeares period med ”problem plays” eller 
”dark comedies”, då hans lynne av okänd anledning fördystrats(?) eller 
hans människosyn blivit mer komplicerad och hans språk intellektuellare 
och hackigare. Slutet gott, allting gott hade i modern tid satts upp i Sverige 
bara en enstaka gång. Jag litade på Gunnar Sjögren, som i sin ”Shake-
speare” säger att den konstiga pjäsen i England kunnat bli mycket älskvärd 
på scenen.

Den var en utmaning, och arbetet med den skilde sig från allt annat. Jag 
begrep inte vad som stod i texten (Bergstrands översättning) eller begrep, 
rättare sagt, orden men i långa avsnitt inte varför personerna yttrade dem. 
En skämtsam avsikt stod klar och rå i vissa avsnitt, men varför var vissa 
scener så ”ovidkommande” och så långa? 

För att begripa måste jag låna av skådespelarregeln att ständigt fråga 
”vilken är replikens avsikt?” och ”vilken är hela scenens avsikt?” Bitarna 
lade efter hand upp sig snyggt och begripligt, och det återstod att konsta-
tera faktum, att Shakespeare berättar en kärlekshistoria, där den unge man-
nen och den unga kvinnan knappt träffas, och aldrig som vänner, medan 
”bipersoner” breder ut sig å det intressantaste – och kärlekshistoriens gång 
ändå aldrig kommer ur blickfältet. Med sin skenbart godtyckliga fördel-
ning på vad som enligt konventionell syn på drama är huvudsak och bisak 

Lars Broling, Eva Ahlberg, Olle Lind i Slutet gott, allting gott. 
Foto Johan Wingborg.
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förefaller mig Slutet gott vittna om att Shakespeare blivit en realist, som 
inte längre ville berätta en sluten historia. Mot ”problempjäsen” med dess 
friheter framstår en ”Romeo och Julia” som en konstruktion.

För våra sommarpubliker var historien inte alls problematisk att se. Men 
den kom med problem i slutet. 

Sammanfattat är Slutet gott, allting gott Shakespeares feministiska pjäs. 
Dess fyra kvinnor, två unga, två gamla, är alla klara och målmedvetna och 
har en lycklig förmåga att komma överens. På deras sida står en narr,  kallad 
Kon (Lavache). Pjäsens gamla män är excentriska filurer, uppgivna inför 
världens oförnuft, och dess unga män är fåfänga fånar som svärmar för 
krigisk ära oavsett krigets ändamål. (Kritik mot krig insmyger sig dock hos 
två birolls-krigare.) 

Shakespeare är ofta ironisk mot sina unga hjältar, men den attraktive 
Bertram i Slutet gott får uppseendeväckande mycket stryk. Med eklatant 
brist på omdöme väljer han en vän, som alltför gärna blåser under hans 
svagheter. Denne är en uppkomling och parasit och heter, förmodligen på 
grund sin smidiga tunga, Parolles. På höjden av sin makt lyckas Parolles 
skilja Bertram och hans Helena, som av kungen blivit bortgift med honom 
och som älskar honom. Pjäsen kan då ses som ett triangeldrama, där Bert-
ram står som bytet i ett kraftfält mellan destruktiv manlighet och uppbyg-
gande kvinnlighet.

En av Shakespeares överhuvudtaget längsta scener är ett förhör med 
Parolles, som inbillas att han tillfångatagits av fienden men i själva verket 
är utsatt för en komplott av vapenbröder, som har korn på hans skrytsam-
het och feghet. Han hotas till livet av ”fienden”. Med förbundna ögon 
låter Parolles alla militära hemligheter och personligt skvaller flöda. Scenen 
är en av Shakespeares ”lyssnarscener”, en kvintett med centralgestalt, lyss-
nare och iakttagare, där den ytterst stående är den unge hjälten Bertram 
som (jämförbart med Troilus i Troilus och Kressida) hör sig bli förrådd, och 
av sin vän även beskylld för alla möjliga nedrigheter och löjligheter. Den 
virtuosa scenen kräver även virtuos ”tajming”, framför allt i Parolles’ dråp-
liga svada, som överträffar de negativaste förväntningar och slår alla med 
häpnad.

Efter avslöjandet står Parolles ensam på scenen och i världen, absolut 
ärelös, med bara intelligensen kvar. I en kort men oerhört koncentrerad 

monolog analyserar han sin situation och kommer steg för steg fram till 
det existentialistiska beslutet att vara den stackare han är, och beger sig hem 
som botgörare. Även Bertram måste bege sig hem, kränkt och rasande men 
utan någon existentialistisk insikt.

Pjäsen växer och växer. Om, som det sagts, alla Shakespeare-pjäser byg-
ger upp en värld för sig visar denna pjäs en gammal murken värld, där det 
inte finns någon Himmel att skylla något på och inga självklara värden att 
räkna på, men goda impulser kan blänka till människor emellan och vän-
skap uppstå mellan främlingar, och ett absurt hopp uppstå.

Slutakten är en rättegång med många turer, där Helena med kvinnorna 
bakom sig av franske kungen kräver sin rätt till Bertram och denne slingrar 
sig och råkar i klistret, och Parolles nödtorftigt lärt sig att tiga. 

Helena är en flicka utrustad med intellektuell och moralisk förmåga 
(sådan som annars män brukar tilldelas!). Men hon har följt Bertram 
 genom kriget och triumferar nu, när hon kan bevisa att han avlat ett barn 
med henne då han trodde att han låg med en annan kvinna. Detta sago-
aktiga eller ”medeltida” trick har kommit många kommentatorer att för-
kasta pjäsen, som annars är ”modern”. Och hur kan Shakespeare anse 
”slutet gott” när det består i att Bertram faller på knä för Helena med ett 
ytterst knappt formulerat löfte om evig kärlek. Skall man tro på hans om-
vändelse under galgen?

Pjäsens problem sätter in i dess slut. Alla beundrar och hyllar Helena, 
och Bertram står och faller med henne. Hennes oförtrutenhet och vilje-
kraft har segrat. Men faktiskt utsätts den från henne flyende dumme Ber-
tram för en form av övervåld, när han tvingas ta henne. Vi satte ett fråge-
tecken för slutet och därmed för en viss form av feminism, den som har 
som mål att platta till mannen.

Att föreställningen ändå var mycket ”älskvärd” beror till slut på att 
 rollen Parolles och Olle Linds svindlande långa utveckling i den blev till 
ett stort exempel på att en syndare med insikt leds fram till förlåtelse och 
försoning – utan religiösa förtecken, som en handling av passionsfri 
 humanitet och tolerans. 
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Ett annat slut 

Medan vi spelade Slutet gott sprack ensemblen. Jag hade ansträngt mig 
för att hålla undan ”gruppdynamiska processer”, irrationella och ofta 
 katastrofala, och befordrat vänlighet och hjälpsamhet. Möjligen finns det 
en lag som säger att det i en grupp, när den överstiger ett magiskt antal, 
upp träder en rival om makten, som – med eller utan egna förtjänster – blir 
till central för missnöjesyttringar i stort och smått. Den stora anklagelse-
punkten var mitt tyranni. Min motbeskyllning gällde brist på konstnärlig 
vilja.

Under en hel höstsäsong spelade vi som vanligt, en viss arbetsdisciplin 
hade alla. Vi begick också en stor, beställd premiär. På grund av att jag inte 
ville uppskjuta den, då den redan – absolut undantagsmässigt! – blivit 
uppskjuten en gång, tog jag inte itu med de interna problemen utan nöjde 
mig med att provocera dem jag ville skiljas från genom att göra narr av 
”demokratiska” krav. Ett avgörande uppsköts till årsmötet i början av de-
cember 1981. Då blev jag och de två andra styrelsemedlemmarna avsatta. 
Trots allt förvånade det mig något. Men ett heligt beslut hade fattats av de 
oppositionella, medan de turnerade relativt obevakade med den intrim-
made uppsättningen av min Djuret som ville sluta ljuga … 

Jag fick gärna vara kvar som ”konstnärlig ledare” med en av dem anställd 
”administratör” vid min sida. Men jag sade omedelbart upp mig, likaså 
gjorde mina vänner.

Att jag kunde röstas bort (9 röster mot 7) berodde på en gammal stadga, 
som kan kallas vårdslös eller möjligen äkta demokratisk. Rösträtt vid års-
mötena hade de som för tillfället var medverkande i produktioner. Därför 
var ett antal mångåriga ”övriga medarbetare” inte närvarande. Av de 9 
fienderna hade 2 varit med ett tag, 5 var elever som anställts under året, 2 
var tekniker (som konstituerat sig som mobb). 

Vi bildade samma kväll en ny grupp, Merkur, sedan Mercuriusteatern. 
Namnet var uttalbart och passade en kommersiell grupp. Dessutom var 
genom en bitanke på gudens grekiska motsvarighet ett program antytt: 
Hermes hör till de mäktigare gudarna men uppträder i myterna ändå mest 
som en neutral hjälpreda, ledsagare, förmedlare mellan olika instanser, 
mellan himmel och jord, mellan högt och lågt, mellan triumf och död. Till 

hans uppdrag var det naturligt att foga förmedling av en författares bud-
skap till publiken.

”Nya Proteus” ägde nu 400 000 kronor. Mercurius skulle börja från 0. 
Men känslan av lättnad var den dominerande. Med visst vemod tog jag 
dock farväl av Övre konviktoriet och den ansenliga garderoben, som för-
utom designern Dana Borgs originalkreationer innehöll många plagg jag 
mindes, plagg skänkta av släktingar och vänner samt en donation från 
Malmö stadsteater, som innehöll bland annat plagg sydda på teaterskrädde-
rier i Berlin i början av seklet och inköpta av Oscar Winge till Hippodrom-
teatern. En del av kördamernas klänningar var visserligen otroligt smala i 
midjan.

”Splittringen” var lokalkulturellt en stor nyhet, och vi kunde inte klaga 
på brist på uppmärksamhet. Mercuriusteatern inbjöd genast till en press-
konferens om sina planer och fick uppslutning. Att vi bildat en ny grupp, 
som vi karakteriserade som den egentliga fortsättningen av Proteus, var en 
nyhet som torde ha nått fienderna per telefon någonstans långt borta, då 
de efter årsmötet genast måst fullfölja turnén med Djuret som ville sluta 
ljuga. När jag försökte föreställa mig deras upprördhet och deras känslor 
när de av självbevarelsedrift måste fortsätta göra det bästa möjliga av min 
pjäs, blev jag mycket munter (men anar inte om någon annan ser komik 
i situationen).

Innan vi träffade dem igen hann vi också skicka information om ”namn-
byte” till alla kunder och föreslå ombokning av de föreställningar som 
beställts för våren. Jag rapporterade pliktmässigt till Kulturrådet om bety-
dande förändringar i Proteusgruppen. En inspektris kom till Lund och 
fann vid genomgång av personallistorna, där tjänstetid var angiven, att det 
nybildade Mercurius innehade det konstnärliga kapitalet. Proteus anmo-
dades betala tillbaka sitt anslag för våren. Men genom vallfart till Stock-
holm och knäfall(?) fick de beslutet ändrat. För nästföljande spelår blev 
KURs anslag delat mellan de ”splittrade” grupperna.

Jag uttalade mig i olika sammanhang så elakt som möjligt om de konst-
närliga utsikterna för ”nya Proteus”, eller hade åtminstone full elak avsikt; 
jag tycker inte att ”att förstå allt är att förlåta allt”. Men jag visste redan 
genom övningstillfällen, då jag föreslagit fri utformning av ämnet ”Hämn-
den är ljuv! Var så elak som möjligt!” att både ord och sinnelag ganska snart 
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kommer till korta hos den som ska vara gement elak. Dessutom fanns det 
en annan gräns för hur illa jag med bibehållen värdighet kunde tala om 
fienderna, som jag trots allt själv anställt. 

Men den elakhet jag fick ur mig bidrog förmodligen till att ”nya P” bet 
ännu ambitiösare samman och nu förmodligen arbetade som en enhet 
med full insats! Det tog längre tid än jag väntat innan medlemmarna bör-
jade söka sig bort. Jag såg dem aldrig i aktion men tyckte mig förstå att de 
– något paradoxalt – försökte så mycket de förmådde likna ”gamla P”. 

Nu har jag gått lite i förväg, och återvänder till årsmötet och julmånaden 
1981, då vi hemma i Lund gjorde föreställningar under namnet Merkur. 
De var knutna till kvs lokal på Mårtenstorget och innehöll lunchseanser 
med en monolog av Olle Lind, skriven på del I av Dostojevskijs Anteck-
ningar från ett källarhål. Den annonserades som ”alternativ” till julhandel, 
och tycktes hos de få men aktiva besökarna verkligen fungera som motgift 
mot julhandelns kollektiva sinnesförvirring. Likaså när monologen blev 
ett kvällsprogram, kombinerad med ett delvis improviserat maskspel. Besö-
karna var då fler, och vi hade ställt en sparsamt smyckad julgran i lokalen. 

I maskspelet deltog Pia Johansson, en av de 9 som skilt mig från Pro-
teus. (Hon var alltså inte med på turné med Djuret II, där hon var alter-
nativt besatt.) Ingen av oss hade något emot just henne. Hon var en av de 
absoluta begåvningar jag stött på. Cirka 20-årig hade hon i Proteus under 
ett år spelat alla möjliga roller, som hon gått in i lugnt och eftertänksamhet. 
Jag frågade vad hon haft för intresse i att rösta bort mig, när hon ändå 
skulle börja i scenskola på nyåret, hon sa ”Jag trodde du ville få ett slut på 
det!” Och det var ju sant, och kanske talade hon också sanning. Improvi-
sera kunde hon redan. Vad scenskolan i Stockholm kunde ge henne vet jag 
inte, men kanske gjorde den henne ännu säkrare. Behovet av bekräftelse 
är inte mindre hos större begåvningar. 

Mitt beteende vid ”splittringen” var grumligt. Jag hade eftersträvat den 
och upplevde den som en befrielse men var ändå arg. Något hade det att 
göra med det fenomen som Johanne Luise Heiberg i sina memoarer, vilkas 
centrum är uppgörelsen med hennes makes bortskuffning från chefsposten 
på Det Kongelige teater, uppfunnit ett begrepp för: ”skådespelarglömska”. 
En specifik form av allmän otacksamhet, en tendens att inbilla sig ensam 
om sin skapelse.

MERCURIUSTEATERN
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Nygammal identitet 

Centrum var kontoret och dess utvidgning, en stor nersnöad trädgård som 
väntade på äppleblomning, teaterarbete och tebjudning för alla intressen-
ter. Kontoret var bemannat, uppvärmdes med el i stället för oljekamin och 
hade bekvämligheter på gården. Så småningom blev också ett kontor i 
Skövde bemannat. Mercuriusteatern hade kvar tillgång till kvs studio och 
arrangerade Aftnar där.

Ersättningar för scenografier, kostymer och ljudsystem fick ordnas i hast 
och transporteras i en släpvagn som det stod Budget Halva priset på. Upp-
sökande teater kom i gång på lånade pengar och krediter hos handlarna. 
Lönerna var fulla från början men utbetalningarna uppskjutna. Britt- 
Marie Wihlborg på Radio Malmöhus hade en pott för ”kultur” och kunde 
lägga fram programförslag som innefattade oss. Kerstin Birde, som spelat 
i Proteus i ett tiotal år men nu var anställd för spel och regi på Malmö 
stadsteater, tog tjänstledigt och spelade med oss igen för att få Mercurius-
teatern i ruljangs. Vi arbetade alla flitigt, men särskilt flitigt Ronny B 
Göransson, som spelade med i allting men dessutom hade förmåga att 
bygga, göra lay-outs, komponera musik med mera. Efter något år var vi 
solventa.

Vår inriktning var inte förändrad, men möjligen skärpt. Utbildning var 
kontinuerlig. Försök att få fler åskådare var intensiva, dock gällde fort-
farande ”fiska med krok, inte med nät”; om åskådarna var få, var de desto 
mer värda att ta vara på. Vi fann att åskådarna – konstigt nog – var försum-
made på teatern och var själva mycket noga med att försöka tänka ur deras 
synpunkt. Att inte visa upp ett resultat utan att introducera faktum för 
faktum (kalla det gärna tvångsmatning) och leda in i något som appelle-
rade till deras erfarenhet. Vi var alltid deras samtida men tyckte att ”aktua-
liseringar” var fjantiga och förolämpande. Vi deltog inte heller i försök att 
rasera vålds- och äckelspärrar och att bryta mot de få återstående  tabuerna. 
Fejkade samlag och mord är löjeväckande; spelbart är det som skåde spelare 
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kan skänka äkthet. Grotowskis läror var fortfarande ett fundament. Vi var 
högmodiga och rättade oss efter ingen annans smak men var som merkan-
tilt företag noga med att åskådarna skulle dela vår. Vi fick ännu fler spel-
platser och fler lokala vänner men förblev ”okända” fram till slutet. Enligt 
kurs statistik från vårt näst sista år (det sista årets blev inte tryckt) hade vi 
mycket mindre anslag per åskådare än någon annan teater.

Nånting bättre än döden hittar man överallt

Djuren i Grimms saga om att fly till ”Bremen” figurerar inte bara i barn-
pjäser utan, eftersom de kan symbolisera en artistgrupp, även i andra. Jag 
har alltid undrat hur det gick för sagans djur sedan de väl fått ett tillhåll. 
När vi (1982) valde Stadsmusikanterna som stoff till elementarpjäs fick jag 
tillfälle att själv hitta på fortsättning. Även sagans början blev förlängd, då 
djuren, i vår version tre, fick var sin inledning som skildrade deras hemska 
bakgrund.

Den stumma Åsnan piskades av två surögda arbetare runt med olika 
laster enligt mönster av ”slavtriangeln” mellan kontinenterna. Hans uppror 
och flykt utlöstes när han blev mobbad som ”feminin”.

Katten bodde i en källarhåla och tvingades göra tjänster åt sin alkoho-
liserade far, stadens buse. Hon stiftade en försiktig vänskap med en råtta; 
fadern kom hem, tvingade sin dotter att avslöja stället där väninnan göm-
de sig, och åt upp henne.

Hunden råkade höra att hans husbondfolk, fattiga bönder, tänkte av-
rätta honom därför att han var för gammal att sköta sin tjänst. Vi lånade 
av en annan Grimm-saga, ”Gamle Sultan”, där den dödsdömde Hunden 
får hjälp av Räven, som rövar bort husets lindebarn men låter Hunden 
rädda det och som belöning bli en omhuldad pensionär. Men i gengäld 
kräver Räven att Hunden skall blunda för hans raider. Inför ett ständigt 
utpressningshot ser Hunden åter ingen annan utväg än att dö men räddas 
till flykt av Åsnan.

Som synes rätt starka ”socialrealistiska” ingredienser! Skådespelarna im-
proviserade fram scenerna med fulla egna insatser men var noga med att 
en sagoatmosfär skulle bli förhärskande. Eller annorlunda uttryckt: en 
elementarpjäs måste kunna landa i både barnslig och vuxen erfarenhet.

Kävlingevägen 36 i Lund. Trädgården, upplåten till teater av Ragnar 
och Anna Hallqvist, efter repetitionsperiod med sommarpjäs.
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Avgörande för handlingens fortsättning var den samvetsömme Hundens 
tacksamhetsskuld och ”Rävens hämnd”, vilken underblåstes av avund-
sjuka mot dem som var vänner och skapade något tillsammans. Ur djupet 
av Hundens mummel steg, när Åsnan stampade i marken, ord som forma-
des till en extatisk hymn till Apollon. Hunden var en diktare. Katten som 
slutit sig till dem övervann sin beröringsskräck och dansade och sjöng. Vi 
tänkte oss henne som en musa och den ledsagande Åsnan som Mercurius.

En fjärde musikant, i sagan en tupp, hade vi bytt mot en höna, även hon 
dödshotad. Hon hade uppsnappat, att hennes gumma skulle koka soppa 
på henne till söndagsmiddag. Hon lockades av de tre flyendes anbud att 
följa med dem men flaxade som hypnotiserad inom en uppritad cirkel, 
vågade ej ta steget ut i friheten och gick i panik sitt sorgliga öde till mötes. 
Men Räven förföljde de tre. I en lång pantomimisk vandringsscen hjälpte 
de varandra över stock och sten och vatten.

Sedan de råkat infånga en tjuv och blivit stadens hjältar blev de kom-
munalt etablerade, deras bostad fick ”design”, och de fick i belöning också 
en socialtjänstekvinna, som skulle anpassa dem och vidareutbilda dem. 
Hennes lektion bestod i att hon, avklädd till kortkort, stönade en sång, där 
hon dillade på orden ”love” och ”madonna”, och viftade eller vrickade på 
de kroppsdelar som var rörliga, när hennes ovandel var fixerad vid ett talrör 
hon hade i munnen. Djuren tyckte det hördes smetigt och såg fult ut men 
förstod ju att det var de själva som inte begrep tillräckligt, och flydde 
modstulna från det ordnade livet.

I föreställningens gladaste scen (enveten grekisk musik!) släpade de sam-
man trädgrenar och byggavfall till ett eget hus, en koja där de hade sov-
platser på var sin nivå. Hunden nubbade ett porträtt av den arma ofria 
Hönan över sin plats. 

På natten vräkte Räven i kull det bräckliga bygget. De tre avstod då även 
från drömmen om fast egen bostad och beredde sig att bara dra vidare. En 
sång till friheten, avslutningen (trotsig grekisk musik!), fick förstärkt kraft 
genom att den stumma Åsnan plötsligt sjöng. En groupie hade de fått, en 
flygande skalbagge som dirrade försiktigt angeläget kring dem.

Flera åskådare sa ”det är ju er själva ni spelar …”. Det var inte sant, för 
vi hade inga olyckor och dödshot bakom oss och befann oss, medan vi 
återställde vårt ”kontaktnät”, långt ifrån en heroisk hyllning av frihet till 

varje pris. Samtidigt var det mitt i prick iakttaget, att vi uttryckte vår egen 
känsla med denna Stadsmusikanterna. Det var första gången som jag upp-
levde att praktiska avgöranden beträffande repliker, scenerier och allt be-
stämdes av ett personligt patos. Och att jag skämdes inte för att utnyttja 
detta patos så mycket jag förmådde för att få fram ett budskap om person-
lig frigörelse och asocial frihet.

Uppsättningen var ”avrundad”; eftersom handlingen en lång bit in var 
given, hade jag kunnat koncentrera mig på utformandet. Den var en fram-
stående ensembleprodukt, det var bara fem aktörer som, i lätt commedia-
stil, spelade alla roller. De snabba, skarpa karakteristikerna hade hjälp av 
birollsmasker av Eva Härstedt, som också gjort en scenografi av skärmar 
med snabbt utbytbara emblem, idel tecken. Less is more. Vi hade satt ut 
en liten gran i en scenhörna och litat på barnen, och på teckningar visade 
den sig ha uppfattats som den skog som Räven strök omkring i.

Skådespelarna var inte så nöjda, det märkte jag (alltid häpen över feno-
menet) när vi på hösten fick spela på Scheersberg. Återigen: skådespelare 
tvivlar tills de fått en bekräftelse som de kan uppleva som definitiv. Feno-
menet att en sådan gick att få genom tysk publik upprepades också. Tys-
karna kunde sagan, de fick ett synopsis att läsa, och Räven som conferen-
cier läste upp några små överledande verser på tyska, men dessa omsorger 
räcker inte som förklaring till den orgie i förståelse som uppstod, när åskå-
darna sög upp varje nyans i spelet, även i svenska tonfall, och efteråt ville 
tala om ett rätt sätt att leva. 

De ville emellertid också underrätta sig om fria grupper i Sverige, i 
Tyskland var sådana ännu inte så talrika och åtnjöt inte alls statlig hjälp-
samhet som svenska. Det ordnades en särskild tid för ”information”. Jag 
hade mina problem med detta eftersom jag inte kunde låta påskina att 
Mercuriusteatern var representativ och inte heller kunde säga mer än en 
gång ”det förhåller sig så och så med de fria grupperna, med undantag för 
oss, för Mercuriusteatern”… Men Kent Sjöström, som blivit beundrad för 
sin pantomimiska prestation som Åsnan, hade också överblick över alla 
tidens trender och kunde beskriva dem.

Vår vän på Scheersberg skickade oss till några andra ställen i Schles -
wig-Holstein. På folkhögskolan hade åskådarna varit teaterintresserad ung-
dom som just anlänt till en veckas teaterverkstad. På hemväg i Kiel var vi 
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placerade på ett Kultur-und-Kommunikations-Zentrum – en ungdoms-
gård en lördagkväll? Men folket där, inte bara helt ungt, visade sig vara 
ännu mer benäget att finna existentiell fördjupning i en saga. En efter-
följande ”diskussion” blev ett två timmars samtal (öl var tillgängligt), där 
olika erfarenheter av frihet utsades förtroligt som mellan gamla vänner. Ett 
huvudvittne var Hunden, spelad av Olle Lind, som man skrattat och grå-
tit åt, och som var störst auktoritet i lidande. (Under andra året överlät han 
sin roll till Christer Rosenberg.)

”Jag tyckte inte det var så sorgligt – mer en desperat optimism,” sade en 
ung sentida landsman till Nietzsche; det var en sammanfattning som vi 
slickade i oss. 

Annan självpresentation

I augusti 1982 ville Lars Vilks fira två-års-jubileum av Nimis. Denna fan-
tastiska sammansläpning av konst och natur, denna syntes av Kullabergs 
världar, var fortfarande förbjuden och dömd till rivning, långt ifrån sin 
nuvarande status som skyltad turistattraktion. Vårt spel där måste ha stort 
format och olika scener kunna ges på olika avsatser och klippor. Det  enkla 
ämnesvalet var att spela Mercurius själv: gudens födelse, hans utprovning 
i arabesker av sin flygkonst, homeriska episoder som budbärning till 
 Kalypso och Odysseus, med mera.

Det var en solig lördag, men få åskådare hade fått nys om spektaklet. 
Lite liv i det kom med några människor som förlustade sig i båtar nere på 
Skälderviken, blev nyfikna på vad som försiggick och själva blev ett liksom 
mytologiskt inslag när de nästan nakna kravlade upp en bit på strand-
stenarna för att titta. 

Vår egen behållning blev glädjen av att som ett gemensamt projekt 
kliva i klippor och få god aptit. Om vi lockats av det vi hört, att det fina 
med en happening eller event inte är själva händelsen utan ”dokumenta-
tionen” av den, blev vi besvikna, för den kollega till Vilks som hade fått 
hans uppdrag schabblade med båda filmkamera och diabilder. Vilks fick 
inget bidrag till sin reklam, och Mercurius äventyr förblev det allra dol-
daste inslaget i vår historia. Events var inte vår sak.

(Jag ville gärna göra anspelningar på Mercurius och fick med honom i 

egen person ytterligare en gång. Det var i en nyuppsättning av Nestroys 
Talismanen (1983), i ett kraftfullt danssolo som inledning till ett inlagt 
skämtsamt mytologiskt festspel, arrangerat att förföra huvudpersonen 
 Titus. Försöket misslyckades. Titus hade i den nya versionen fått skarpare 
revolutionär identitet.)

Offentlighet fick en annan naturhyllning, då Radio Malmöhus önskade 
sig ett program med Vilhelm Ekelund och valborgsmässoafton 1983 led-
sagade oss med en av radions bilar till två av skaldens särskilda ställen. Det 
första var en slänt ner mot Rönne å, miljö för trädkronor, ”det höga”. För 
”det låga, snoende, snärjande” fanns träskmark. Dikterna hade själva våren 
– mest fågelsång – som ljudfond. Det andra stället var klippor vid Arild på 
Kullaberg, där de växlande rösterna fick stå sig mot autentiskt ljud av vind- 
och vattenbrus. Sedan programmet spelats, blev en del av de bättre dikt-
tolkningarna kvar på radion och användes i pauser.

Fattigdom och högfärd 

Med Ranudo de Colibrados (1982), en Holbergkomedi med undertitel en-
ligt ovan, anknöt vi med full avsikt till vår egen historia, och pjäsen fick 
skjuts av det. Den hade spelats i Sverige på 1800-talet, och Don Ranudo 
hade varit en känd figur nästan som Jeppe på Berget. Men adelshögfärd 
var inte längre ett ämne att göra satir av. På Det Kongelige teater i Köpen-
hamn var pjäsen ett ökänt problem, inte mindre sedan skådespelerskan 
Bodil Ipsen på 1940-talet gjort en seriös men förmodligen alltför tragisk 
version av komedin. Och när vi efter vår sommarsäsong gjorde ett studie-
besök på en usel Don Ranudo på Det Kongelige blev vi inte ens glada för 
att vår uppsättning var bättre utan fylldes bara av medlidande med de arma 
skåde spelarna – stjärnor – som inte visste vad de skulle ta sig till för att 
verka roliga. Upplysningsmannen Holberg hade efter en period av pietis-
tisk teaterfientlighet gett upphov till en dansk teaterkultur med långt för-
språng före svensk, vilken dessutom tyvärr inte bygger på komedin utan 
(från Strindberg framåt) på gräl. Men Holbergs egen teater har ibland haft 
det svårt med ”Danmarks Molière”. Dansk respekt för traditionen och 
publikens förväntningar på rolighet har hindrat ett fritt förhållningssätt 
till pjäserna. Man kan jämföra med de engelska problemen med Shake-



speare. ”Ungdomen” förstår inte vad han säger; man har spelat Shakes-
peare med upplättat språk. 

Ur språklig synpunkt är Holberg hanterligare, han är som dramatiker 
inte poet, och det är innehållet i pjäserna som behöver förmedlas fram till 
vår tid. På Det Kongelige har det funnits ett skådespelarstamträd för varje 
viktig roll eller rolltyp, men utanför den traditionsbärande scenen är det 
lättare att genomdriva bearbetningar och nytolkningar. Sådana är nödvän-
diga för vissa av komedierna, skrivna i rykande fart.

(Situationen på Det Kgl har blivit friare på sistone. Till exempel har 
Holbergs akademiska skämtpjäs Ulysses från Ithacia, som är så sofistikerad 
att jag aldrig skulle ha vågat presentera den, omstöpts till ett drabbande 
väsentligt men fullt holbergskt spektakel.)

Vår respektfulla bearbetning av Don Ranudo innebar vissa dramaturgis-
ka snitt samt omsorg med de scener, där snabbskrivaren Holberg tycks 
upprepa sig eller verkligen gör det; det gäller då att antingen stryka eller 
att sceniskt förnya konflikterna. Därtill kom vårt patos för att försvara 
”fattigdom och högfärd”, efter det att den blivit utskrattad. 

Don Ranudo och hans Donna Olimpia kan inte ens kallas ”överdrivna”, 
de är groteska i sin anstolthet. För alla förhållningssätt söker de förebilder 
i sina uråldriga ätters avdöda. De har knappt kläder kvar på kroppen; 
Donna Olimpia kan inte vända ryggen åt, då det fattas tyg i klänningen 
där. De är uthungrade men tillbakavisar värdigt ett generöst anbud om 
giftermål för sin son (i originalet en dotter), då anbudet kommer från låg-
adligt håll. I pjäsens mest berömda scen låter de en passerande bonde slå 
sig ner för att förfriska sig med något ur sin matsäck. Han dristar sig att ge 
dem ett smakprov på sin ost. De prövar lite mer och mer, och till slut har 
de ätit upp hela bondens ost. (Det gick åt mycket ost. Riksost i Kristian-
stad sponsrade den och fick en annons i vårt programblad, som vi annars 
höll reklamfritt.)

En poäng med scenen är att bonden, som utplundras, i det längsta låter 
sig luras. Han är inte mindre slug än andra men charmerad. Ranudo och 
Olimpia är i höviskt samspel med varandra de mest förtjusande varelser, 
som utstrålar vänlighet, nåd. Jag vill därmed inte försvara överklassens 
metodik men nämna något som är väsentligt för spel av rollerna. 

Det var intressant, kanske intressantare än någonsin, att se olikheter i 

Don Ranudo de Colibrados på Kulturen. Olle Lind, Ronny B Görans-
son, Kerstin Birde, Eva Ahlberg, Thomas Antoni.

Foto Rolf Önnerfält.
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åskådarnas reaktioner. På föreställningar på landet skrattade man ibland åt 
de ursprungligaste skämten, de som gällde adelns högfärd. Tydligen fanns 
där kvar något gammalt förhållningssätt till traktens godsherrar! – Gamla 
människor började ofta gråta. I den intrig som anläggs mot herrskapet 
ingår att de skall förklaras senila eller sinnessjuka. Jag tyckte mig förstå, att 
många gamla lever i skräck för att – med rätt eller orätt – omyndigförkla-
ras. Det blev en tankeställare för vårt löpande program Kultur i vården.

En intrig, som Holberg fräckt knyckt från Molière, skall bevisa för Don 
Ranudo och Donna Olimpia att de är galna och få dem att ge upp, vilket 
innebär att ge sin son till hans lågadliga käresta. De accepterar ett gifter-
målsanbud från kungligt håll. När prinsessan gör sitt festliga intåg, visar 
det sig att hon är från ”Etiopien”, svart.

Festtåget, då den spanska musiken avlöstes av exotiskt larm, var så fest-
ligt vi förmådde, och scenen där herrskapet och husets folk iakttog det och 
tog emot det var lång och innehållsrik, en utdragen chock. Men Don 
Ranudo och Donna Olimpia undertecknade bröllopskontraktet. När de 
vid uppläsningen av det hörde att bruden egentligen kom från den till-
bakavisade lågadliga spanska familjen, protesterade de mot bedrägeriet de 
utsatts för, men ingen ställde sig på deras sida.

En enstaka recensent blev fundersam och beskyllde pjäsen för rasism. 
Den gör visserligen inte narr av etiopier utan av folks fördomar och fanta-
sier om etiopier, men det framställs som löjligt att hellre acceptera en svart 
prinsessa än en lågättad vit spanjorska, och däri ligger förstås ett skämt 
med ras. Holberg är överhuvudtaget inte fin i kanten, han gör narr av 
borgare, bönder, hantverkare, tyskar, judar … Men tyvärr skulle väl Don 
Ranudo de Colibrados nu nog inte kunnat sättas upp utan att överfallas av 
utrensningskrav från åtskilliga rättänkande människor. Politiker och  andra 
som haft något att sälja eller dölja har alltid förstått sig på att använda 
eufemismer, men deras teknik har nu erövrats av känsliga, ja kanske nästan 
överkänsliga, hur som helst mycket beskäftiga personer, som bekämpar 
folknöjet att iaktta skillnader mellan olika stammar och skämta om dem, 
och som inbillar sig att man kan förädla mänskligheten genom att byta ut 
misshagliga ord mot intetsägande.

Holbergs komedier spelas ofta med den platta tendensen att visa att de 
som slagits av galenskap återförs till ”normalitet”. Vårt syfte var att visa de 

anstolta makarna i sin absurditet men försvara deras värdighet. Vi  förlängde 
upptäckten av bedrägeriet mot dem och tog fram serien av svek: svek av 
samhället, representerat av en notarie, svek av de tre hungriga tjänarna – en 
klipsk betjänt, en klipsk tjänarinna, en dum dräng (härliga roller, för 
 övrigt). Svek även av den egne sonen. När alla förklarat dem otillräkneliga, 
ger drängen den avgörande formuleringen: ”Jag tycker att herrn och frun 
är kloka nog, men rent ut sagt har de nog ett halvt dussin skruvar lösa.” 
Som läsaren säkert förstår tycker jag inte att den dumme drängen är dum, 
bara tillräckligt naiv för att innefatta det motsägelsefulla. 

Utan att säga något reste sig herrskapet, hämtade från dess plats en 
rulle som var deras långa ättetavla och tågade i väg med den, bara bort. En 
förlängning uppfann skådespelarna genom att plötsligt återvända – hade 
de ångrat sig? – nej de ställde sig att slita av sig sina lappade paltor, kasta 
dem på marken till sina fordringsägare, och tågade vidare i negligé (Olle 
Lind som ett litet vitt streck) till okända öden.

Medspelarna på scenen fick alltså tid på sig att visa sina reaktioner på 
det tvivelaktiga resultatet av att oförnuftet gett vika och förnuftet segrat. 
Men det var inte förrän efter ett par föreställningar som de började spela 
ut dem, ha olika meningar, bråka med varandra, ångra sig, framhärda i 
förnuft eller springa efter Don Ranudo och Donna Olimpia för att dela 
deras ovissa öde. Alla uppfann sitt spel, jag anbefallde ingenting. Men var 
angelägen om att scenen skulle sluta i kaos. Öppna, problematiserande slut 
hade vi gjort förr. Nu gällde det frågan: Vilket är viktigast för dig, den 
förnuftiga lösningen eller icke-sveket, den personliga lojaliteten?

Identitetslekar

Tvillingarna från Venedig (1984) av Carlo Goldoni kändes som en vänd-
punkt, jag har svårt för att säga varför. Det var ju bara klassisk komedi igen 
på sommaren, fortsättning under vintersäsongen, den tacksamma ”dialek-
tiska” tekniken att med avsidesrepliker ge ett extra perspektiv på skeendet, 
välkänt material av kärleks- och pengaproblem …

Jag tror att det nya kom framför allt med Goldonis sinnelag. Med Tvil-
lingarna från 1747 befann vi oss plötsligt framme i modern tid. Kvinnor 
hade tidigare varit centrala till exempel hos Marivaux, här var de självklart 
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likställda som individer, även om de var socialt bundna. Herrar hade ofta 
haft munviga tjänare, här skildrades människor av alla klasser som egensin-
niga varelser. Repliker hos Holberg var ibland förbluffande naturliga, hos 
Goldoni var alla repliker ett naturligt vardagligt flöde, ofta på venetiansk 
dialekt. Det kunde förekomma svassigt tal, men då som karakteriserings-
medel.

Jag kom till pjäsen via en engelsk adaptation. När jag jämförde med 
originalet, blev jag rasande på det engelska sättet att glätta ut och lägga till 
rätta. Med osvikligt säker dålig smak hade den engelska versionen reagerat 
på alla problematiska ställen och inte tyckt om vissa saker utan glidit över 
dem eller bara tagit bort dem – i stället för att alltså sätta in den analytiska 
sonden just där författaren signalerat fördjupning!

Goldoni har i korrespondens med den förste interpreten av tvillingarnas 
dubbelroll yttrat sig utförligt om den muntra komedin och försvarat att 
han gett den ett övervägande tragiskt slut. Det moderna i den ligger alltså 
också i en avsiktlig sprängning av komedigenrens gränser. 

Tvillingarna ligger i tiden mycket nära Goldonis Två herrars tjänare och 
är en syskonpjäs till detta mycket mer spelade verk. Likheterna är stora, 
fast Tvillingarna är vida bättre (djupare, innehållsrikare). Detta sagt med 
reverens för regissören Giorgio Strehler, som från 1900-talets mitt satte upp 
Två herrars tjänare gång på gång och därmed öppnade ögonen för ”Italiens 
Molière”, halvglömd även på hemmaplan. Hans berömda uppsättning var 
en ram kring Arlecchino, som kommit till fullt liv igen genom att spelas 
dels naivt i tanken, dels akrobatiskt virtuost.

Men med Tvillingarna hade Goldoni muterat till människoskildrare! 
Det urgamla motivet att tvillingar förväxlas erbjuder komik. Goldoni är 
ibland också mycket rolig men de människor som träffar tvillingarna, 
 ibland den ene, ibland den andre, har inte slap-stick-reaktioner utan blir 
allt mer oroade. De står inför en personlighetsklyvnings gåta. Goldoni 
 råkar här se ut som en föregångare till sin landsman Pirandello, som på 
1900-talet gjorde osäkerhet och glidningar i identitet till sitt huvudämne. 

Båda tvillingrollerna är stora, utmejslade karaktärer. Tonino är ”klok” 
och pjäsens hjälte; han kommer från storstaden Venedig. Zanetto är ”dum” 
och pjäsens narr; han kommer, liksom sin inte sprallige men bredbent 
klivande tjänare Arlecchino, från det primitiva Bergamo uppe i alperna. 

Tvillingarna från Venedig. Rosaura (Eva Ahlberg) och den 
 dumme tvillingen (Olle Lind). Scenografi Gunnar Frieberg.

Foto Roland Svensson.
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De båda bröderna, som präglats av olika uppfostran, har skilts åt som 
småbarn och vet inte om att de samtidigt befinner sig i kärleksärenden i 
Verona. Det uppstår i första hand komiska förväxlingar genom att Tonino 
är skicklig i fäktning, och Zanetto ropar på hjälp när någon drar en värja. 
Hos deras damer blir förväxlingarna allvarligare.

Tvillingarnas dubbelroll kräver nästan oavbruten närvaro på scenen och 
genomgående samma kostym. Olle Lind, alltid precis i detaljerna, marke-
rade skillnad när han utnyttjade sekunder utanför scenen till att på den 
ene tvillingen uppvika upp skörten framtill på rocken. Det kan kallas över-
flödigt, eftersom de olika rollerna ögonblickligen skilde sig i hållning och 
stil. Han spelade den talföre Tonino på ädel-lundensiska, charmerande 
med en liten tillsats av besserwisser. Den plumpe Zanetto var grumsig och 
inåtvänd. Men det var i den rollen som en utveckling och därmed den 
unika utvecklingen av hela komedin skedde. Zanetto blev förälskad, miss-
förstådd, ensam och olycklig. Hans hjälplösa kärlekslängtan lockade redan 
den fram åskådartårar. 

När Zanetto luras att dricka en dekokt som skall göra honom oemot-
ståndlig för kvinnor, dör han av ett gift, egentligen avsett för brodern. I 
slutscenen förenas tvillingarna äntligen, då Tonino finner Zanetto död 
inne i Osterian. (Friebergs scenografi bestod av tre ”hus” som på en renäs-
sansscen.) 

Åskådarna visste naturligtvis, att de omöjligen kunde få se tvillingarna 
mötas på scenen. Men de sörjde över den naive Zanetto och gjorde ett 
absurt känslomässigt motstånd mot hans död och mot att de inte skulle få 
se honom igen. Det gjorde jag med, varje gång. 

Uppsättningar utvecklas efterhand, och hos oss var detta också en med-
veten process. Man vinner skärpa, och föreställningen blir kortare. Men 
Tvillingarna blev samtidigt längre och längre, till slut en kvarts timme, 
vilket – utan texttillägg – är en enorm förlängning. Det var mycket lärorikt 
att vara med om den. Det var som att lyssna till rollerna, som krävde att 
få vara med och uttrycka sig under hela händelseförloppet. 

Förlängningen låg till en betydande del i den kollektiva slutsekvensen. 
Ende icke närvarande där är tjänaren Arlecchino, redan han en rörande 
figur, som gruffat med sin herre Zanetto men blivit förvirrad av att han i 
vartannat möte inte blir igenkänd av denne och djupt störd flyr från 

Tvillingarna från Venedig. Christer Rosenberg, Christian Wellton. 
Masker: Eva Härstedt. Scenografi: Gunnar Frieberg
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 Verona och springer hem till Bergamo, där han aldrig kommer att få veta 
vad som hänt. I slutsekvensen förklaras förväxlingarna. De som drabbats 
av möten med fel tvilling är inga ”biroller” utan har sin historia i pjäsen 
och mycket att reagera på i det som fortsätter hända. Zanetto dör, boven 
som förgiftat honom förgiftar – med slutmonolog – sig själv och dör. 
Florindo, Toninos bäste vän, har svikit honom och försökt ta hans fästmö 
ifrån honom, han blir prövad och förlåten.

Sorg bär i slutet pjäsens kvinnliga huvudperson, Rosaura. Hon har fått 
veta att hon är tvillingarnas syster, borttappad vid samma tillfälle då de två 
pojkarna skildes åt. Bara hon vet att hon nu varit förälskad i båda sina 
bröder, som hon visserligen trodde var en och samme, fast han uppträdde 
olika vid olika tillfällen (Tonino flirtig, Zanetto åtrående), men hennes 
kärlek har kommit henne att ana det trots allt gemensamma hos dem. 
Dock har hon bedragits av sina instinkter och kommit nära incest och står 
nu ensam, övergiven av sin fosterfar, Doktorn, som avslöjats som intres-
serad av henne bara som spekulation i ett arv. 

Rosaura har nästan ingenting att säga i den långa, relationstäta slut-
sekvensen. Men det var hennes öde som det var allra viktigast att ge rum 
för i sceneriet. Hon erbjuds en man hon inte tycker om och som uttryck-
ligen tar hennes för hennes arvs skull. Hon fick vända sig runt till alla 
kringstående och ta in deras uppfattningar. Efter det att hon inte fått stöd 
hos någon, sade hon bara ”Jag följer alltid min fars vilja”.

Pjäsen är rik, ja slösaktig. Goldoni måste ha upplevt det så själv, för han 
tog upp Florindos, den bäste vännens, förräderi igen och skrev en hel pjäs, 
Den sanne vännen, som enbart analyserar Florindos kamp för att inte ge 
vika när han förälskar sig i vännens fästmö. (Jag satte upp den i radio senare.)

När han skrev den pjäsen, hade han blivit inte bara mer hushållsam med 
ämnena utan genomfört en utrensning av commedia-figurer, typer som 
han inte längre blandade med ”realistiska” individer. Han avstod också från 
gammaldags motiv som kärleksdrycker och förgiftningar och att borttap-
pade syskon återförenas. Han hade lämnat blandformen i Tvillingarna 
bakom sig och erövrade ännu mer utrymme åt samtid och vardag. 

Om han därmed kritiserade sig själv, vill jag försvara honom. De tradi-
tionella eller ”osannolika” inslagen i Tvillingarna besvärar inte alls pjäsen 
utan bidrar till att ge den en mytisk förhöjning.

Slutscen med Eva Ahlberg, Kent Sjöström Margareta Unné. 
Foto Johan Wingborg
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Vår Tvillingarna från Venedig var den första i Sverige, tror jag. (Riktigt 
säker på sådant kan man inte vara.) Men i motsats till andra ”lanseringar” 
fick den efterföljare. En håltom uppsättning på Dramaten tog inte vara på 
de möjligheter Goldoni ger. Ulf Fembro älskade pjäsen och gjorde till och 
med två uppsättningar av den med sin grupp i Blekinge. De var fulla av 
liv och disponerade så, att Rosaura fick en central plats. 

Försök att hitta en stjärna att följa

Med de fria grupperna uppstod mer debatt om vad teater skall tjäna till 
och hos skådespelare ett behov av att kunna säga att de var samhällsnyt-
tiga. Vi kunde inte besvara frågan hur sådan nytta skulle åstadkommas, 
men vi sökte efter något sätt att framställa den enskildes problem: hur kan 
jag bli nyttig? Vi spetsade till frågan: Vad vore jag beredd att satsa mitt liv 
på, och dö för?

En modell för detta fanns i ”Löwensköld- trilogin” av Selma Lagerlöf. 
Dess manlige huvudperson Karl-Artur Ekenstedt är en högborgerlig yng-
ling, som avstår från akademisk meritering för att bli ”fattigpräst” utan 
befordringsmöjligheter, och så småningom nedsjunker till ”skojarpräst”, 
som uppsöker druckna bönder på marknader med ett illa anpassat budskap 
om frigörelse. Han agerar i en ursprunglig idealitet, men hans behov att 
”offra sig” är också ett slags självändamål. 

Kanske därför att hon inte ville upprepa sitt porträtt av den utsvävande 
men räddningsvärde prästen Gösta Berling framställde Lagerlöf prästen 
Ekenstedt som en allt mer motbjudande figur. En förljugen man, som i sin 
brist på självkännedom blir en plåga för sina starka, goda kvinnor (Char-
lotte Löwensköld, Anna Svärd). Lagerlöf kommenterade det själv med att 
hon ”nog fått Karl-Artur alltför avskyvärd” men kunde inte göra något åt 
det. I ett sent fragment, ett utkast till en fjärde del av romanserien, försöker 
hon ge honom en sorts upprättelse men misslyckas. 

Idén för pjäsen Ekenstedt var att ta story och figurer från Lagerlöf men 
vända på perspektivet, så att Karl-Artur väl begår sina misstag men får 
behålla sitt ärliga uppsåt att vara till nytta för ”de fattiga”. Då blir det till 
exempel inte av stupid egenrättfärdighet han bryter med sina föräldrar och 
med sin fästmö Charlotte utan därför att de vill hålla honom kvar den 

Ekenstedt. Teatersällskapet (Hans Polster, Ronny B Göransson, Chris-
ter Rosenberg, Elisabet Birath, Cecile Anckarsvärd) rekonstruerar 

ringsagan för Adrian (Jan Schenkel). Foto Johan Wingborg.
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respektabla borgerlighetens sfär. Han blev, med tillsats av material från den 
socialutopistiske Charles Fourier, en sorts förkommunist.

Många dramatiseringar av prosa går på grund därför att lasten är för 
stor; det finns för mycket stoff som man förälskat sig i och släpar med. 
Dramat blir lätt en följd av illustrationer. Jag ville akta mig för detta, 
kände mig stark när jag avstod från det ena underbara Lagerlöfkapitlet 
efter det andra, och försökte ta upp en enda tråd. Den var ”ringens förban-
nelse”, hämtad ur Lagerlöfs första del, Löwensköldska ringen, en fascine-
rande spökhistoria som dock är ganska löst förbunden med det följande. 
I pjäsen Ekenstedt sätts bitar ur alla tre delarna samman till en ny helhet, 
som dock är Lagerlöfs. Det var inte dåligt. Men det blev trots mina före-
satser för mycket, för långt – eller för kompakt. Det vi själva diskuterat i 
flera år (”Hur kan man bli nyttig?”) fanns med men var så innefattat i 
Karl-Artur, att frågan verkade historisk i stället för angelägen och över-
förbar till den aktuella verkligheten. 

Desillusionerad, knäckt av att ha misslyckats med att genom personliga 
uppoffringar stärka självmedvetandet hos ”de fattiga” vänder sig Karl-Artur 
i femte akten till en turnerande teater, arbetar sig in i den och genomför 
en provuppsättning av en egen text, som anknyter till ”ringen” och ”släkt-
förbannelsen”; att spela den är en sorts terapi. Men med femte akten i 
lustig antik provinsteatermiljö hade liksom en ny pjäs börjat, och många 
åskådare orkade inte med fram till att den lyfte på slutet. 

Jag tycker fortfarande att idealisten Karl-Artur Ekenstedt är värd att 
försvaras mot Lagerlöfs hat mot den förljugenhet hon utrustat honom 
med, och pjäsen skulle få fördel av att förlängas och spelas på två kvällar. 
Ja, ett sådant arrangemang hade kanske varit möjligt på en liten djärv 
privatteater i en världsstad för hundra år sedan…

Olle Lind solo
”Stora personligheter skulle förbjudas i små samhällen” låter Hjalmar 
Bergman en person säga i pjäsen Dödens arlekin. I likhet med detta kun-
de man säga att det uppstår problem med stora skådespelare i små teater-
grupper. I Teatersällskapet Proteus uppväxte stark avundsjuka mot Olle 

Lind. I Mercuriusteatern var kollegorna medvetna om vilken nytta han 
gjorde för alla, som förebild i rollarbetet, som publikdragare, som hjälpsam 
vän. Men det var plågsamt för alla, inte minst honom själv, att höra och 
läsa beröm av honom på de andras bekostnad, som om de skulle vara 
svaga därför att han var genialisk.    

Det måste vara sällsynt att en skådespelare under några års tid får så 
mycket lovord som han. För att det motivera det starka ordet ”genialisk” 
citerar jag ett yttrande av regissören och pedagogen Andris Blekte, när han 
sett Olle som Titus Feuerfuchs i Talismanen: ”En fantastisk skådespelare. 
Det finns ingenting att jämföra med. Charlie Rivel kanske, i vissa avseen-
den. Den avslappning Olle Lind har i alla upptåg …” 

Blekte var, det finns det väl ännu folk som minns, den store profeten för 
avslappning, vilken hos honom innebar en absolut beredskap i kroppen. 
Som unikt generös kollega sade han också: ”Vilken gärning ni gör med 
dessa viktiga författare som bara ni spelar! Och alla spelar så bra. Man ser 
naturligtvis olika nivåer i erfarenhet, men alla spelar i samma stil! ”

Jag tänkte tacksamt denna formel när klichén ”ojämnt spel” dök upp. 
Några år senare fanns en liknande formel tryckt i Entré, nummer 4, 

1986. Claes Englund, som sett Den inbillade sjuke: ”Olle Lind … en ganska 
ena stående artist, hans koncentrerade närvaro på scenen, också när han är 
’pas siv’. Detta gör att han lyfter med sig det övriga spelet – vilket är märk-
värdigt ojämnt.” Ja där kom ordet ”ojämnt”. Men jag fäste mig mer vid 
fortsättningen: ”Jag har lite svårt att helt ställa upp på Ulf Grans idé att 
 arbeta med tekniskt mindre skickliga skådespelare i vissa fall, en sorts 
 elevskolning. I Den inbillade sjuke är det dock en styrka att alla berättar 
samma historia, och med övertygelse. Och det finns en fin solidaritet i sam-
spelet.” (Min  kursivering.)

Vissa yttringar av ”teknisk skicklighet” på de riktiga teatrarna var mig 
motbjudande, och våra övningar och insceneringar hade som mål en 
 annan sorts spel, ett direkt och naturligt uttryck för uppsättningens inne-
håll. Men jag gick aldrig ut med någon deklaration av det. Ett eget spel-
ideal var svårt att beskriva och en känslig sak. En erfaren skådespelare sa 
en gång undantagsmässigt öppet: ”Jag förstår inte varför du inte låter ditt 
folk ta ut svängarna!” Hans iakttagelse betydde något, men det var för mig 
omöjligt att avgöra om den gällde ofrivilliga hämningar i spelet eller om 
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han efterlyste det vanliga konventionella känslospelet (spela glad i repliker 
med glatt innehåll och ledsen vid repliker med sorgset innehåll). Olles 
flesta motspelare var erfarna och kunniga, men eftersom det också fanns 
”elever” som kämpade med stilen, kunde jag inte uppträda som reformator 
av skådespeleriet. 

En iakttagelse: Ju längre en viss uppsättning spelades, desto mer nämn-
des individuella prestationer utöver Olle Linds. Det hörde också till de för 
mig obegripliga utvecklingarna av en uppsättning att den, förutom att den 
blev ”skarpare”, lockade fram reaktioner, till exempel skratt, på ställen som 
förnyats i spelet – som om publiken, mestadels färsk! också utvecklats, 
gjort samma erfarenheter som vi och lämnat vår och sin egen gamla ut-
veckling bakom sig.

Min intensiva arbetsgemenskap med Olle var inte friktionsfri. Han be-
höll självtvivel som kunde göra utslag i depression och negativism. Visser-
ligen alltid korta! Arbetstakten tillät inte uppehåll varken i det ena eller det 
andra tillståndet.

Om det i en recension stod bara att han spelat ”bra”, kunde han säga: 
”Där ser du! jag kan inte spela längre/jag har tappat det jag hade.” Ofta 
ville han ”inte fortsätta en dag till”, eller byta miljö etc. Men sådant sade 
han privat till mig, under de bilfärder där våra samtal mest försiggick. I 
arbetssituationerna gick han alltid framåt och siktade på nya erövringar. 
Jag hade tillfredsställelsen att fortsätta känna mig behövd som regissör, 
men litade framför allt på hans egensinnighet. Han tog till sig allt som 
kunde sägas, utan tjafs, och skapade sedan egna former av det. När han var 
säker på att han själv stod för hela rollskapelsen (som herr Fågel) eller det 
mesta i den, älskade han liksom Gud själv sitt verk 

Bland kamraterna intog han inte ställning som stjärna utan var förebild-
lig också i genomgångar och övningar. Om det är sant som det påstås, att 
det är de ledande dansarna som mest disciplinerat ställer sig vid stången 
varje morgon, liknade Olle dem. Han var den som mitt i en spelperiod 
kunde föreslå: ”Jag vet inte vad jag gör längre! Låt oss sätta oss och lusläsa 
texten igen.” Och många gånger studerade vi förebildliga ställen i operor 
där en sångare förberedde sitt glansställe eller flera sångare hade särskilt tät 
kontakt i duetten. 

Det berodde inte på dålig stämning att Olle njöt av att resa ut med egna 

uppträdanden. Han unnade kamraterna att göra föreställningar där de blev 
centrala och måste uppfattas efter sin egen kvalitet, utan jämförelser. Alla 
var belåtna med den uppdelningen – som ingalunda uteslöt att Olle utöver 
sina stora komediroller fortsatte att delta i många improvisationsföreställ-
ningar och på utbildningsdagar. Dessutom hade han sin grupp Lazzi i 
Lund och övertog gärna min uppgift att representera teatern till exempel 
i skaraborgska kommuner, där han var älskad av alla och blev bättre för-
stådd än jag själv. Men när jag nu överblickar hans situation tycker jag mig 
se att han blev hårt sliten. Pliktmedveten, hypokondrisk och stor miss-
brukare av antibiotika.

Den första soloföreställningen, som Dostojevskijs källarhålsman, kunde 
han ta runt i en portfölj och spela var som helst. Patrick Süskinds långa 
monolog Kontrabasen (1983) krävde en komplett rumsdekor och tog en 
heldag i anspråk. Olle trivdes med ensam förberedelse, som kunde ske på 
olika sätt, och småprat med vår nye tekniker, ingenjören Ingvar Skjöld, 
som från 1983 (med bärhjälp) hängivet skötte alla uppsättningar.

Pjäsen skildrar situationen att veta sig vara en medelmåttig exekutor på 
ett instrument vars klanger sällan får ljuda annat än som brum eller knäpp 
i en stor orkester. Kontrabasmannen karakteriseras genom sitt språk, inte 
genom att det är dumt eller kvickt eller högtravande eller felfyllt utan 
 genom att det hoppar mellan dessa nivåer, så att åskådarna aldrig kan slå 
sig till ro och tro att författaren uttrycker sin egen åsikt. Jag vet ingen 
svensk motsvarighet till Süskinds metod att låta kontrabasisten glida mel-
lan kunskaper, naiviteter, kärleksbekännelser och utbrott av betänkliga 
åsikter. Pjäsen krävde mycket arbete med språket om man ville locka fram 
både kritik av och sympati för den tragikomiske mannen – till slut huvud-
sakligen omtycklig, och detta också som resultat av hans språkliga an-
strängningar, hans stora kontaktbehov, hans iver och språkfel.

Tyvärr begränsades serien föreställningar genom slarv från teaterförlaget. 
Jag hade snabbt inköpt pjäsen, men när förlaget gick upp i ett annat, sålde 
man den också till en annan teater, vi blev bortglömda, och vårt kontrakt 
kunde inte förlängas. Kontrabasen blev mest känd genom en annan skåde-
spelare, som hade tid att åka landet runt med sin version. Den var förmod-
ligen helt annorlunda men respektabel nog; pjäsen blev hans.

Olle ordnade på egen hand en lång rad läsningar av dikter, samlade kring 
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ett tema, ibland varvade med en novell. I flera hus med gamla människor 
var han en återkommande gäst. 

Enligt Kulturrådets kriterier borde fria teatrar spela för ”eftersatta grup-
per”. Vi gjorde det i hög grad. Därför kunde vi också enstaka gånger kos-
ta på oss att spela något exklusivt som särskilt intresserade oss själva och 
en handfull åskådare. För den som kritiserade oss för detta hade jag ett svar 
till hands: att det inte fanns någon mer ”eftersatt” grupp än de intellektu-
ella. Men jag fick inget tillfälle att säga det offentligt, och kunde då inte 
heller fortsätta och säga att intellektuella behov inte tillfredsställs av ”av-
ant-gardet”, pretentiöst och likformigt genom decennierna. Detta hade jag 
mycket gärna velat säga.

Icke ett solo men en exklusiv begivenhet var Vem om jag ropade hörde 
mig? (1984). Det var inget ”experiment”; detta är ett ord som ofta missbru-
kas till exempel för att täcka över exhibitionistiska upptåg (”performan-
ce”). Jag tycker man skall reservera ordet experiment för att en tes provas. 
Vår Rilke-föreställning var bara en tolkning.

Olle spelade poeten Rilke i hans strävan till kontakt med hinsides verk-
ligheter, Kent Sjöström mimade bland annat den anropade Ängeln, blo-
dets flodgud Neptunus och Akrobatfadern. De utformade spelet på egen 
hand, min insats inskränkte sig till översättning av sex Duino-elegier av 
Rilke och till arrangemanget. Väsentliga var magnifika helmasker skapade 
av Eva Härstedt. Hon hade också gjort tre av Amor utplacerade mask-
skulpturer, kvinnliga idoler av olika medvetenhetsgrader.

Vi spelade Rilke bara i Skövde och Lund. Jag var förtjust i den fysiska, 
ibland lätt komiska naiviseringen av tankar, lite likt en 20-tals-balett. Upp-
sättningen hör till dem som kunde ha utnyttjats, om vi haft tid.

Blixens apa

Med Olle Linds solo Apan (1986) fick jag ännu större lust till vidare-
utveckling. Karen Blixens ”fantastiska berättelse” blev redigerad för att 
kunna framföras av en utanförstående men sanningssökande person, en 
på hittad vän till berättelsens tvetydige hjälte Boris. Olle hade ”anteckning-
ar”, en stor röd, sammetsklädd pärm att läsa ur, men övergick i viktiga 
situationer mellan Boris och hans brud, sådana som för sanningens skull 

Olle Lind i Kontrabasen.
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krävde noggrannast undersökning, till ett prövande, Brecht-aktigt ”halv-
spel”. Personer som talade eller omtalades hade sina bestämda placeringar 
och – mycket sparsamt – ett kännetecken. Ett sådant var en lätt spetsduk 
på huvudet på priorinnan, en from dam fast mycket väl orienterad i världs-
liga saker och ägarinna till en apa. Men absolut inte förekommande var att 
teatralisera henne till exempel genom att imitera en gammal kvinnas röst. 
Överhuvudtaget förekom inget röstspel ”för att skapa omväxling”. Spän-
ning uppkom genom Boris’ väns sätt att registrera texten, hans prövning 
av den, skepsis inför den, upptäckter i den; därigenom uppstod en ständigt 
varierad rytm. Jag undviker ordet ”pausering”, eftersom sådan hör ihop 
med teatralisk röstfärgning.

Viktigt för de två timmarnas spänning var naturligtvis att etablera publik-
kontakt. Men inte att använda den mycket, utan för att spara på den som 
medel. Olle hörde och såg allt som hände i salongen eller i fria luften och 
älskade att ta upp oförutsedda ljud och kommentera dem, kort och snabbt. 
Han var känd för denna förmåga, som länge ansetts som buskteaterkomi-
kerns verkningsmedel och haft en viktig fristad i revyn. Men under hans 
verksamhetstid uppkom en enmannarörelse, som senare skulle komma 
många mer eller mindre duktiga män och kvinnor att konkurrera med 
”stand-up comedy”, som åsyftar medhåll i skratt, och som gjorde monolog-
formen litterärt gångbar igen. 

Olles kontaktförmåga var unik och genuin. Men jag tyckte han överut-
nyttjade den ibland, och i Apan arbetade vi med att använda den bara i 
utvalda moment. Åskådarna eller åhörarna skulle få sin möjlighet att gissa 
anledning till berättarens ”ensamhet” eller bortvändhet. I växlingen mellan 
kontakt och icke-kontakt skymtade redan handlingen. Ständig materiell 
kontakt med apan skapade Olle genom att skicka runt en magisk träbit att 
lukta på och en skål kryddnejlikor att smaka på.

Apan passade ej för scen eller abonnemangspublik utan fick placeras 
mycket noga. Jag hann inte se den visad mer än ett par gånger, då jag 
tyckte jag gjorde mer nytta vid föreställningar som spelades på annat håll. 
Men vid Apan hade jag upptäckt att det finns ett stort, ganska outforskat 
område mellan teater och läsning och har längtat efter att komma tillbaka 
dit och stanna längre och kartlägga de mångfaldiga subtila möjligheter som 
finns i det upplevande berättandet. Med ”upplevande” avser jag att ut-

gångspunkten är tanke-, inte känslo-mässig, och att ”undersökningen” av 
texten kan ge olika resultat vid olika tillfällen. Undersökande är kanske det 
bättre ordet.

”Spänd bågen är, stå ej i pilens väg”

Mercuriusteaterns Skövde-kontor låg i Rosa huset, i ett litet kulturkvarter 
med Galleri Lucifer, cykelverkstad och över gården Grafiska verkstaden, 
där många maskiner stod till förfogande för länets konstnärer. Flitig vid 
dem var Lars Johansson, en ypperlig målare, som i sitt egensinne inte 
burits av någon trend utanför Västsverige, och som inte brydde sig om 
teater men blev en vän till skådespelare, och en verklig vän, med vilken 
man kunde ha ölsamtal om konsternas förhållanden inbördes och till livet.

Medan en skådespelare kunde sucka över att hans prestationer försvann 
med uppsättningen, sörjde Lars Johansson över att hela hans vilja till upp-
görelse med sig själv inte kom fram i bara tavlorna. På hans initiativ upp-
stod Samuraj (1988), ett program med bild, text och ljud. Dominerande 
bildmotiv var ett en torso (kropp utan huvud och underben) som Lars 
Johansson ständigt varierade: en framstormande man i rustning, en fram-
stormande rustning utan man, en framstormande man utan rustning, till 
exempel en hinderlöpare. Bilderna monterades av fotografen Ronny Hvass 
och spelades upp i växelverkan på diabildskärmar, medan Olle framförde 
texter. 

Olle satt strikt japanskt på en liten plattform, använde ibland solfjäder, 
läste dikter av Ekelund, Ekelöf, Stagnelius, Rilke, Seferis, Ritsos m fl, Zen-
lyrik och haiku och små bitar ur Shakespeares Kung Lear. Sammanhang 
och kontraster var huvudsakligen upphovsmännens eget verk. I första ak-
ten dominerade den manliga heroismen och aggressiviteten, aningslös och 
lidande. Andra akten var ett avsked, en dödsförberedelse. ”Att vara mogen, 
det är allt.” Bland figur- och knivbilder kom det in motiv av fjädrar, grodor, 
möss, ”obetydligheter” som genomströmmas av samma liv som männi-
skan.

Framförandet krävde extrem koncentration av Olle, och även av åskå-
dare som ville följa förloppet, som ibland var ytterligt långsamt som i ett 
no-spel. Ljudbilden var också asketisk, utan musik. Förutom rasslet av 
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diabildväxlingarna hörde man ibland hårda klanger av pianosträngar som 
Johan Lundbladh knäppte med fingrarna.

En intern provföreställning gjordes inför Skövde-societet: Volvo-chefer 
på utbildning. I det besinningsfulla samtalet efteråt framkom att samuraj-
symboliken var naturligt tillämplig för deras tänkande om framstormande 
konkurrens, avancemang och hårda tag. Uppsättningen fick förhandsryk-
te, men av de beställda föreställningarna blev bara ett fåtal spelade, innan 
Olle insjuknade i lunginflammation och dog. Det var sin egen dödsför-
beredelse han skurit ut en form för.

Till hans minne initierade Lars Johansson och Ronny Hvass en stipen-
diefond för unga skådespelare. Dess grundkapital kom från en Samuraj-
mapp, såld för 5000 kr, som innehöll fem etsningar och fem fotografier 
samt ett urval texter att associera till, bland annat en diktsvit av Olle om 
möss som kilar under snötäcket.

I Lars Johanssons motivkrets kom sedan att ingå commedia-figurer, och 
1990 gjorde han scenografi till commedia-uppsättningar. Stipendiefonden 
förvaltas sedan 2014 av teaterhögskolan i Malmö.

Mjussekaler
En välsignad fördel med Skaraborg var – långt före vår officiella etablering 
som länsteater – tillgången till levande teatermusik. Regionmusiken i 
Skövde var under upplösning eller omstrukturering, ”Billinge brass” hade 
tid över, och trumpetaren med mera Ronny Nyman var en handlingskraf-
tig man som tycktes längta efter att placera blåsargruppen i nya samman-
hang. Alltsedan 60-talet hade vi med växande sångintresse vänt oss till 
musikstuderanden, sedan musikprofessorn Bengt Edlund i Lund för att 
han skulle göra arrangemang och piano-ackompanjemang, det senare mest 
på band. Vi kunde nu tacka för oss.(Men skulle återkomma efter några år.)

En offenbachiad

Jag hade proppat Den italienska halmhatten (1985) av Eugène Labiche full 
av korta kupletter från fem i Sverige knappt spelade Offenbach-operetter, 

men den var en övergångsproduktion så till vida som musiken fortfarande 
kom från band, med piano av Bengt Edlund och en kvartett från Region-
musiken, som spelade arrangemang av Ronny Nyman. Vad beträffar sjungan-
det begrep jag att jag grovt underskattat svårigheterna. Men bland nyenga-
gerade skådespelare fanns en utbildad operett-tenor, Göthe Norehäll, som 
skakade på huvudet åt mig och bredvid sitt rollarbete satte i gång med 
instuderingen av solon, duetter och körer.

I förhållande till andra sommarpremiärer var Halmhatten (från mitt på 
1800-talet) munter men idélös, vilket flera kritiker påpekade. Dess männi-
skoskildring är inte vacker: alla personerna är lögnaktiga, fåfänga, hjärt-
lösa, giriga och platta. Men i sin gemena galenskap har de också en vimsig-
het som tillät att till slut gjuta ett försonande skimmer över dem. Labiche 
är känd för en ”don de mouvement”, rörelsebegåvning, och praktiserar 
något man kunde kalla ”de fysiska hindernas teater”; allting hakar upp sig 
för personerna i vardagslivets illfundigheter, återkommande klåda på ryg-
gen eller skoskav som vill stoppa deras rörelse. ”En pjäs är ett djur på tusen 
fötter, som måste vara i gång hela tiden,” säger Labiche.

Under arbetet fick vi allt mer respekt för Labiche. Liksom de stora kom-
ediförfattarna skrev han direkt för teatern och ofta för vissa skådespelare. 
Rörelseflödet påminde om commedia dell’arte men var inte improviserat 
utan minutiöst reglerat i ord, pauser, spasmer. Inte förrän man följde hans 
föreskrifter, begrep man vad han menade. I detta avseende liknade han 
Beckett! Mindre tillfälligtvis var hans precision i vardagskomiken så lik den 
som Jacques Tati bygger sina filmer på, att han måtte ses som en före-
gångare till denne.

Skådespelarna kunde inte som vanligt hämta styrka ur att de framförde 
ett angeläget innehåll, men välkomnade den nyttiga hårda tekniska drillen, 
och jag lärde mig att inte alltid rygga för den. 

Utvikning om medarbetare

De tre bildskaparna Gunnar Frieberg, Dana Borg och Eva Härstedt sam-
verkade i många produktioner men utgjorde inte något ”team” utan var 
självständigt arbetande konstnärer, som utväxlade ett och ett annat stick-
ord om färgskala och stil. (Det har på senare år blivit vanligt att en regissör 
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omges av folk som förflyttar sig i klunga och ofta gör samma uppsättning 
på olika ställen.) 

Deras insatser var alltid betydelsefulla men kvantitativt som störst i Den 
italienska halmhatten, ett lättviktigt utstyrselstycke. Det sista ordet bör 
uppfattas något ironiskt, för vi var kvar inom den fattiga teaterns ramar, 
avsedda att ta fram skådespelarnas berättelse till de enskilda åskådarna, och 
utan extra ögonfägnad. 

Gunnar Frieberg, även tecknare, animatör och skulptör, gjorde sceno-
grafier åt åtskilliga teatrar men så småningom flest åt oss. Han föredrog 
små teatrar, eftersom det var en princip för honom att aldrig rita något 
som han inte hade möjlighet att utföra. Hans krav innefattade bland annat 
att ingenting fick skvallra om sig själv som kuliss: alla rumsdelar måste ha 
en logisk avslutning uppåt och neråt, målade ytor måste ha en plastisk 
utformning. Ofta tvungen att skapa en fond i stället för ett rum bekäm-
pade han tvånget genom att göra fonden så genombruten som möjligt, 
med inbyggda överraskningar att öppna eller fälla ut. Men scenografin 
jämte dräkter och ljus skulle anpassas för lastkapaciteten hos en Volks-
wagen skåpbil lt31. 

Varje scenografi av Frieberg skulle vara värd sin beskrivning som ett 
underverk av finurlighet. (Att packa in den efter föreställningarna krävde 
också ett visst mått av sådan men gick ju fem minuter fortare för var gång.) 
Halmhatten verkade först olöslig: fyra rumsinteriörer och en exteriör! Gun-
nar delade min mening att åskådarna, om det inte är avsikt att de skall bli 
desorienterade, har rätt att veta var berättelsen utspelas. Han skapade ett 
rum med en ram, sammanhållen av en gesims upptill. De fyra väggarna 
hade roterbara delar, med vilkas hjälp väggarna i scenskiftena vändes ett 
halvt varv och framvisade sin baksida, försedd med den nya scenens sceno-
grafi och nya rumskarakteriserande attribut. 

*

Costumièren Dana Borg, kollega sedan 70-talet, sydde inte men berättade 
för ett skiftande antal sömmerskor vad de skulle göra. Dessutom kunde 
hon på ett förbluffande sätt få billigt köpta plagg att passa hop med exklusi-
va. Halmhatten var placerad i 1920-talet och krävde kontrast mellan  pari sisk 

Den italienska halmhatten. Eva Ahlberg som baronessan med Olle 
Lind som Fadinard. Foto Johan Wingborg.
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elegans och klumpig högtidsdräkt hos ett halvlantligt bröllopsfölje, som 
pjäsen igenom förföljer brudgummen, som jagar efter en dams halmhatt, 
som hans häst ätit upp. Den stora kollisionen äger rum vid en soaré hos den 
konstsvärmiska baronessan av Champigny. Eva Ahlberg var själv ett konst-
verk i en vidlyftig poncho med ett kubistiskt mönster, som gick igen i väg-
gar na; till scenografin hörde också en tvåsitsig stålrörsfantasi till sittmöbel.

(Ett alltid närvarande ungdomsminne har varit baronessan av Cham-
pigny på Stadsteatern i Malmö. Hon spelades av den intressanta Marianne 
Löfgren. På repetitionen lät henne Carl-Gustaf Kruuse ta om baronessans 
fjolliga sångentré gång efter gång. ”Man måste hålla på tills det blir exakt.”)

Dräkter blir ofta förbisedda i recensioner. Dana Borgs blev påfallande 
ofta nämnda och lovprisade. Med bakgrund i Polen hade hon, tror jag, en 
särskild erfarenhet och alldeles säkert en psykologisk intuition för roller. 
Hon gjorde var och en tydlig. ”Jag har arbetat som i trance i två dagar!” sa 
hon en gång. Eftersom det gällde något så litet som idén till en väst till 
Dostojevskijs källarhålsman fann jag först hennes uttryckssätt stort till-
taget. Men västen var perfekt, både historisk och nutida, och mitt i prick 
på rollkaraktären som befann sig i framväxt; ingen annan väst i världen 
kunde ha varit lika bra. 

*

Maskmakerskan och skulptrisen Eva Härstedt arbetade även för andra 
teatrar, men mest för oss. Varje mask hörde till en specifik pjäs och tol-
kade dess handling men var dessutom utarbetad till ett konstverk med egen 
rätt. Evas masker var oftast halvmasker, psykologiska studier utförda på 
avgjutningar av skådespelarnas ansikten. Hon var noga med att studera 
skådespelarna i instuderingsarbetet. Jag kunde bli överraskad eller till och 
med förskräckt, när jag såg först såg en mask. Men upptäckte sedan ofta 
att den hade en fördjupande effekt och mer innebörd än den av mig  tänkta. 

En mask kan göra en karaktär tydlig vid första anblicken, vilket är en 
särskild tillgång vid en kort entré. Masken kan också förstora den enskilde, 
ge honom en symbolisk betydelse, göra honom till en arketyp, eller till en 
gud. Masken rör sig genom tiderna och kan förkorta eller förlänga tids-
förlopp. Masker kan representera en massa; tre besläktade masker är mer 

än tre, ett kollektiv. Masker tvingar till utrensning av överflödiga rörelser 
och förstärka de sanna, elementära uttrycken av glädje, sorg, förvåning, 
men de kan också förtydliga tankeförlopp och överhuvudtaget aktivisera 
åskådarna som måste läsa av deras uttryck och engagera sig i tolkningen av 
dem. I skådespelarnas arbete ingick undersökning av maskens ”register”, 
jämförbart med att en sångare hittar sitt, och eventuellt utvidgar det. En 
viss mask kan inte – i synnerhet inte om den är grotesk eller karikerande 
– uttrycka allting, men ofta oväntade saker.

I Halmhatten gällde det inte psykologiska närbilder. För den pjäsen, där 
en skara bröllopsgäster jagar brudgummen pjäsen igenom och kolliderar 
med ett annat kollektiv, fanns tretton personer till disposition. Förutom 
sina ansikten hade de alla utom brudgummen en eller flera masker och 
kunde tillsammans illudera uppåt ett fyrtiotal människor, utan att åskå-
darna – tror jag – blev observanta på att de såg samma aktörer i olika 
skepnader. (Jag tycker att man, om det inte finns någon innehållslig idé 
med det, skall undvika synbara dubbelbesättningar, men numera skäms 
man inte för sådant.) I bröllopsföljet kastade sig vem som helst in som för 
tillfället inte spelade något annat. Ibland var den trettonde medverkande, 
inspicienten, med – när han hade ledigt från sina sysslor att reglera ljus, 
förbereda scenväggarnas förvandlingar och göra ett par små uppdykanden 
i egen roll som betjänt.

Om maskerna hade som huvudfunktion att skapa ett myller av påträng-
ande bröllopsgäster från förstaden, nästan från landet, var de dock inte 
likformade utan framträdde så småningom som särpräglade individer, vis-
serligen genetiskt och socialt besläktade. För maskmakerskan gällde det 
också att harmonisera dessa masker med andra och framför allt med de 
masklösa ansiktena, med eller utan sminkmask. Alla var fransmän, ingen 
kom från Mars, och kontrasterna var bara sociala. 

I andra uppsättningar kunde en definitiv kontrast mellan människoslag 
vara utgångspunkten. Men jag ger mig inte vidare in i det outtömliga 
ämnet maskanvändning utan nämner bara några egna trossatser: Man kan 
(ibland) ta av en mask på scenen eller (ibland) beröra den med handen, 
fast båda delarna anses vara opassande. Man kan som skådespelare ha för-
del av att ibland växla mellan mask och icke-mask i en roll. Vana vid spel 
i mask hjälper fram förmåga att överhuvudtaget koncentrera sitt spel.
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För ungdom

Peder Mes (1984–85), efter en novell av Hjalmar Bergman, fick musik skri-
ven av Lars G Flink, som lyssnade till kort beskrivning, sa ”alltså stämning 
så och så? OK!” och till synes utan svårighet levererade melodiska musik-
nummer i olika populära stilar. Med berättelsen fick vi något besvär. Den 
innehöll återblickar, spel i spelet och omkastade roller men var fullständigt 
klar. Centrum var en katastrof som uppstod ur kollisionen mellan påstådd 
mesighet och äkta mod; beståndsdelar var att vara besatt av trånad och att 
gå i döden för den älskade. För den avsedda högstadiepubliken, som  hörde 
och såg och litade på sina sinnen, fanns här inga problem att haka upp sig 
på. Men vuxna bedömare (inköparna!) trodde att en komplicerad berät-
telseform måste innebära svårigheter, letade efter begravda hundar, blev 
konfysa och sa ”ungdomar förstår inte det här”. Förmodligen var de också 
generade av den extrema bergmanska idealismen och av att kärlek fram-
ställdes naturligt ungdomligt, dels mycket krasst, dels mycket förandligat. 

Men jag hade som författare också dummat mig igen, gett vika för en 
drift till ”minsta möjliga” och nöjt mig med att vara klar, fast jag vet att en 
hårt koncentrerad berättelse ställer onödigt stora krav på uppmärksamhet 
och att man inte behöver skämmas för en viss liten utförlighet. Jag hade 
också släppt fram en ofärdig första föreställning. Före en andra attack för 
att få ut pjäsen fyllde jag på ord och rörelser i situationer som varit onödigt 
knappt behandlade. Roligt hela tiden var det första samarbetet med en 
orkester. Den bestod av horn, trombon, slagverk, tuba och två trumpeter, 
en besättning som skapad, tyckte jag, för att trolla fram den farliga, av 
signaler genomkorsade skog, där Peder Mes mest utspelas.

För barn 

Olle Lind skrev Emanuel och drömmarna (1987) med tanke på föreställ-
ningsvärlden hos barn i mellanstadiet, men denna barnmjussekal var  också 
en elementarpjäs, utbjuden också som familjeföreställning. Dess första 
 titel, Pappa och jag, antyder att den unge Emanuel gör upp med pappa. 
Om han själv är kuschad beror det på att pappa är kuschad av kontors-
chefen; mamma vågar inte ingripa i nånting. Inspirerad av en dröm där 

både han och pappa hjältemodigt intar ett piratskepp lyckas Emanuel höja 
hela den lilla kärnfamiljens självförtroende. Pjäsens originalitet låg i kom-
binationen av vardagsverklighet och dröm och starka tilltro till att önske-
drömmar kan alstra handlingskraft.

Rolig musik för blåsare hade skrivits av Berndt Sjögren. Varför den 
spelades med ”professionell” ljudförstärkning – obehövlig i skollokaler – 
minns jag inte. Förmodligen var det för att musikerna skulle slippa hålla 
igen för att sångtexterna skulle höras. Det dyra experimentet skapade 
emellertid bara besvär, och det var med stor lättnad jag hörde Ronny 
 Nyman i kraftfulla ordalag förklara det avslutat och låta uppsättningen 
utvecklas i fred utan myggor.

Till minnet av Hippodromteatern 

Att sätta upp operett innebar ingen flirt med en ”lägre publiksmak” utan 
ett företag som på de flesta håll betraktades med misstro men som för mig 
var uppfyllandet av en gammal önskedröm. Vi kunde ge Carl Zellers Fågel-
handlaren (1988) därför att Ronny Nyman utan tvekan, tror jag, tog sig an 
att arrangera musiken, i format en komisk opera, för åtta blåsare, slagverk, 
piano och en ensam violin (till ”farfarsvisan”!). Musik i Väst ställde också 
en dirigent till förfogande.

Jag hade fostrats till teater i en tid när det i stort sett fanns bara operett 
att se i Malmö. Jag fick många kicks av Oscar Winges uppsättningar på 
Hipp och accepterade endast motvilligt att det kunde vara värt att se teater 
utan orkester, kör och balett, för att inte tala om Ingalill Söderman, Inga 
Brink, Hans Funck, Nisse Ericson, Aurora Åström, komiske gubben Åke 
Askner, många fler … Specialister i kvickhet, charm och glädjespridning. 
Jag har bevarat aktningen för den speciella kompetens som utvecklades 
särskilt hos subretter och deras manliga motsvarigheter och beklagar att 
deras genre är utdöd. 

Operett anses, om den fortfarande nämns, vara idiotisk, och ofta är den 
det. Hur stor skada är det inte att tjusig musik försvinner genom att  mycken 
operett inte är spelbar! Ingmar Bergman överraskade under sin regissörstid 
i Malmö med att vilja sätta upp Glada änkan, en stor bedrift. Han under-
sökte verket och restaurerade det vackert. Även vissa ”klassiska” operetter, 
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som bevarat visst anseende, kan framstå som idiotiska därför att de belas-
tas av dåliga översättningar, bearbetningar, avlagringar av dumheter, och 
av att de inte spelas på allvar.

Jag fick i handen en gammal översättning av Fågelhandlaren och återsåg 
skämt jag redan som barn funnit obegripliga. Originalet var inte alls så! 
Jag gick alltså ut med ambitionen att återupprätta den meningsfulla hand-
lingen, ganska lik en lättare, genomerotiserad Figaros bröllop och väl värd 
att framföras även av sjungande skådespelare. Mitt svärmeri för föregång-
are i gamla tiders teatersällskap, som talade den ena kvällen och sjöng den 
andra, ingick.

Det fanns många röster i ensemblen, och några var skolade. Men jag 
hade åter underskattat svårigheterna och fick sätta i gång med att skriva in 
texterna på rätt ställe i alla notexemplar. Så småningom var det förutom 
Ronny Nyman och dirigenten tre repetitörer som arbetade med sång-
instudering. En av dem var barytonen Martin Rossing, som även gjorde 
buffarollen Weps och på kurfurstinnans kärleksmelodi arrangerade en gri-
pande vemodig finalkör i tredje akten.

Jag fortsatte att begå misstag. Jag tyckte att sång och spel skulle följas åt 
hela vägen. Fågelhandlaren har förutom en lång rad vackra melodier två långa 
operamässigt genomkomponerade aktslut med mängder av dramatiska hän-
delser. Det var möjligt att gå igenom scenerier, men det stötte på kompakt 
motstånd när jag ville att sångare, som ännu inte var säkra på sina insatser, 
skulle sjunga och spela scener. Jag fick nöja mig med att de försäkrade att 
de skulle låta sig regisseras när de visste vad de sjöng. De höll sina löften. Jag 
älskade den genomgående blåsklangen och tyckte också att sången lät bra, 
men självklart kunde musikkritiker påstå att rösterna  kunde ha varit  större.

Jag gjorde misstag med behandlingen av en diva. Operettsopranen  Berith 
Bohm hade tappat höjden men hade kvar ett härligt altläge, var pigg på 
att spela, lät sig lockas till Adelaide i rollfacket ”komisk gumma”, och fick 
sitt parti utökat med ett par sånger. Det blev en stor, tacksam roll. Men 
ibland buskade hon till den ett tag, oväntat när. Det var mitt fel. Hon 
spelade ut med en uppburen stjärnas attack, och fåfäng var hon inte alls, 
men fullständigt ovan vid detaljregi, vid ”kritik”. När hon lydigt ändrade 
på ett ställe blev hon irrationellt osäker på ett annat. Jag drog mig tillbaka, 
hon var inte arg på mig, men skadan var skedd, och jag lärde mig att man 

till stjärnor med gammaldags uppfostran säger bara något enstaka nyckel-
ord, litar på dem och öser beröm utan minsta förbehåll efteråt. Hennes 
gästspel var en attraktion både för oss och åskådarna, och hon trivdes 
mycket bra, att döma av att hon, själv generös, ideligen uttryckte glad 
förvåning över att alla hennes yngre kamrater var vänliga och hjälpsamma 
mot varandra.

Svanesång

Jag satte upp Offenbachs Prinsessan av Trebisond (1990) medan jag i prak-
tiken redan var avskedad från Skaraborgs länsteater. Jag styrde då inte över 
ekonomin och behövde inte spara, eller rättare sagt: jag fick inte göra det. 
Scenografen Gunnar Frieberg kunde äntligen göra kompletta dekorbyten 
och fylla flera skåpbilar. Han var dessutom specialist på Offenbach och höll 
kontakt med Offenbachsällskapet i Paris. Musiken var rik, och handlingen 
hade en mening som gick att förstärka. 

Ett litet fattigt cirkussällskap uppträder på marknad, där det också säljs 
lotter. När det vunnit högsta vinsten, drar det sig tillbaka till en bekväm 
tillvaro i lyx och har tråkigt (akt II). I tredje akten skildras hur artisterna 
successivt avfaller från den ordnade tillvaron, sparkar sig fria och återgår 
till att dra kring med sina konststycken. Jag roade mig med att i denna 
historia lägga in mer eller mindre hemliga syftningar på Mercuriusteatern 
och mig själv. Roligast var det att skriva en jublande slutkör med ajöss till 
alla länsteatrar och dylikt. På begäran blev jag i applådtacket ”spontant” 
uppdragen på scenen och även teaterföreningsfolk som önskat mig bort 
måste hylla mig. Ironien i detta var nog inte drabbande, men mina fröjder 
hade blivit småskurna.

Den nyupptäckte tenoren Tito Beltrán var engagerad som dragplåster. 
Han drog inte som väntat, men han gjorde ett lojalt, naivt, gott arbete i 
sin roll som tonåring, förälskad i en prinsessa, som egentligen är en den 
attraktivaste figuren i ett vaxkabinett, fast allra egentligast en cirkusflicka 
som för tillfället ersätter vaxdockan som gått sönder. Pojkens roll var enligt 
kutym på Offenbachs tid skriven för en sopran. Offenbachsällskapet i 
Paris uttalade skarpt ogillande av vår förändring, som dock var till stor 
fördel för berättelsens sannolikhet.
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Beltrán hade förvisso inga svårigheter med att framställa svärmeri för 
kvinnor. Utanför rollen attackerade han stort och smått, dock alltid still-
samt och på sitt sätt oskyldigt. Flera år senare läste man om omständig-
heterna kring att han anmälts för ”våldtäkt”. Alla visste hur erotomaniskt 
han fungerade. Tjatig, men ingen våldsman. Hans dom, två års fängelse, 
kanske hör till det svenska rättsväsendets beskäftiga övergrepp och torde i 
världens ögon vara lika malplacerad som anklagelserna mot Assange.

(Synen på sexuell syndighet har utvecklats snabbt. Från mitten av 1900-
talet var ”svensk synd”, kompletterad av dansk, en lönsam exportvara som 
mottogs med hånfniss och liderligt intresse i Tyskland och längre söderut. 
Men rätt plötsligt hade vi svenskar en strängare officiell moral än någon 
annan. Det väsentliga i den förändringen är naturligtvis att alla resurser 
sätts in för att förhindra övergrepp; det är en stor och nödvändig ange-
lägenhet. Men angiveri-mentalitet och en särskild lust att sätta fast kändi-
sar är en trist liten följdföreteelse.) 

I fråga om röstmaterial erbjöd Beltrán mest. Men i Prinsessan deltog 
också i olika roller en skicklig vokalkvartett från Musik i Väst, komplet-
terad av sjungande skådespelare. Ronny Nyman hade åter gjort delikata 
blåsararrangemang, som tog vara på både cirkusliv och ironiserad roman-
tik, och föreställningen hade som helhet en respektabel musikalisk nivå. 
Eftersom Prinsessan av Trebisond också var innehållsligt rik, hoppades jag 
på beröm för min erövring. Men just denna uppsättning förblev obeskri-
ven utom i de lokala medierna. Kanske skickade jag för många inbjud-
ningar, kanske hade tiden gått mig förbi, så att jag inte märkt att det inte 
längre fanns spår av intresse kvar för ”nya klassiker”. Jag konstaterade att 
jag inte var så förhärdad mot besvikelser som jag inbillat mig. 

Samgång av tendenser och erfarenheter
Med Den inbillade sjuke, följd av en medicinsk frågestund (1986) sammanföll 
vårt intresse för klassisk komedi med de erfarenheter från sjukvård som vi 
gjort när vi spelat program som Kultur i vården, och vi försökte, med in-
spiration av bland annat Ivan Illichs Medical Nemesis, vidareföra Molières 
kamp mot underkastelse under läkare och läkemedelstillverkare. Molière 

själv spelade sin relativt korta text som en comédie-ballet, med utfyllnad 
av spektakel i prolog, mellanspel och epilog, vilka numera vanligen, trots 
anknytning till komedins handling, stryks. Vi blandade tiderna och lät 
själva komedin, en föregångare till modern analys av ”kärnfamiljen”, utspe  las 
i victoriansk tid och omges av scener med nutida läkare och försäljare. 

I prologen fick en grupp läkare utföra en arrogant ”skändning”, syna 
introppande åskådare och karakterisera dem som typiska patienter. Det 
första mellanspelet var en ”psykoanalytisk” dröm av huvudpersonen  Argan, 
där han var ett ömtåligt barn som inte vågade leka lekar med sin käcke 
lillebror, där han drömde att Döden kom och kvävde honom, men där han 
till slut till slut fann lyckan i att alla kvinnspersonerna var änglalika sjuk-
systrar som pysslade med honom i var sin ände. Det andra mellanspelet 
var en intern överläggning av läkemedelsfabrikanter om hur de på smartast 
sätt skulle öka sina vinster. Läromästare var Refaat-el-Sayed, vars oför-
blommerade reklam för sig själv jag hämtat ur en facktidskrift. Avslöjandet 
av Fermenta och den framgångsrike skojaren, ”årets svensk” 1985, skedde 
ett halvår efter vår premiär, där var vi förutseende!

I Molières epilog blir förre sjuklingen Argan själv doktor, sedan han 
tenterats i medicin och svarat rätt på alla frågor (honnörsord ”lavemang!”). 
I vår efterföljande frågestund skingrades Olle Linds medspelare ut i 
 salongen och ropade förberedda frågor till honom; därefter var det fritt 
fram för åskådare att fråga doktorn. Det kom alltid många frågor. Olle 
utförde sitt mästarprov i improviserad slagfärdighet och svarade ibland 
förbluffande sakligt, och ibland med nonsens. Svarslös blev han aldrig, och 
slutade aldrig att glädja sig åt att i god doktorsstil mästra och förolämpa.

Molières hat mot läkare och deras medbrottslingar tycks gränslöst. Det 
sticker upp i pjäs efter pjäs, ibland som huvudsak, ibland i förbifarten. 
Många av de cyniska repliker han lägger i munnen på okunniga och makt-
lystna läkare och apotekare lät sig utan vidare överföras till vår bearbetning, 
och dräpande argument mot Argans inbillningssjuka kunde lånas in från 
andra pjäser, bland annat till en stor uppgörelse mellan Argan och hans 
hurtfriske bror (ingalunda att ses bara som ”resonör”). I Den inbillade 
sjuke är Molière bittrare än någonsin men har också vidgat perspektivet 
från läkarnas maktmissbruk till förutsättningarna för den, människors 
skräck för att dö och väl också för att leva. 



Argan med sin dotter Angélique, Elisabet Birath.

Den inbillade sjuke. Olle Lind som Argan. Fond av Leif Ericson. 
Foto Henrik Hedenius.
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Själva treaktarens motiv är det traditionella att ung kärlek segrar över 
hinderna, men behandlingen av det är inte alls söt. Den inbillningssjukes 
passion, som gör patriarken till ett offer för läkarens och apotekarens ut-
pressning, destruerar också hans familj och tvingar den till ett liv där alla 
måste ljuga. Bakom den medicinska satiren finns en pjäs om sådana familje-
bindningar som på 1900-talet skulle analyseras av Gregory Bateson och 
R.D. Laing.

Det olyckliga förhållandet mellan fadern och hans trofasta men frihets-
törstande dotter Angélique står i kontrast till det makalöst lyckliga för-
hållandet mellan husläkaren och hans son, en ung läkare, vars fröjd det är 
att låta den älskade fadern diktera hans ord och handlingar. Dessa två 
komiska personer är inte bara narrar (och bör inte buskas bort). De utgör 
en maktfaktor, och tematiskt ingår de i Molières förutseende kritik av den 
borgerliga familjen. Båda förhållandena mellan fäder och barn är, på var 
sitt sätt, lika galna. Starka ingredienser är också att Argan mutar sin yngre 
dotter att spionera på Angélique och att hans otrogna andra hustru av slöjar 
sig med ett jubelrop när hon tror att han dött.

Scenografin av Leif Eriksson var en fond i form av en anatomisk plansch 
med inälvor; framför den en privattoalett med klocka att ringa i vid lyck-
ade uttömningar. Argan tronade i en gammal höj-och sänkbar tandläkar-
stol. Besökarnas taburetter hade bäckenform. I bedömningen av uppsätt-
ningen förekom inte ordet finess! Men ett par glosor som ”kantig” och 
”grova pekpinnar” var lätta att ta, när en lång rad recensenter utförligt 
beskrev vår attack i dess helhet, inklusive mellanspelen. Ändå var fram-
gången främst Olle Linds. Genom hans ”äcklige gubbe” förnam man  något 
av hans egen älskvärdhet. Jag kan inte säga hur detta intryck kom till, för 
hans Argan var skoningslöst karakteriserad. Kanske var det en naivitet i all 
egoism och elakhet som lät älskvärdheten anas? Eller är det kanske så, att 
en stor och ”tacksam” roll som Argan (många har fått beröm i den) alltid 
låter ana skådespelarens personliga fundament?

Förmodligen ensam bland alla Argan var Olle Lind om att forma sin 
mun som en slutmuskel. Han fick därigenom en särpräglad fysionomi. Det 
är osannolikt att någon åskådare identifierade bilden, och det var inte 
 heller meningen. I alla stumma lägen formerade Olle munnen så, för sin 
egen skull, skådespelarmoraliskt. 

Smitta och aids

Skaraborgs landsting ville ha en informationsföreställning om hiv att visa 
i första hand på skolor, regementen, amu, ungdomsanstalter och för vård-
personal. Intränglingen och kärleken (1987) fyllde sin funktion, det upp-
levde de tre medverkande i de efterföljande samtalen. I pressen fick den 
ofta sådan något grumlig kritik, som vittnar om obehagskänslor. Debatt 
uppstod också om pjäsens tendens.

Vi ville varna för smittorisken men också kritisera myndigheter, som 
först varit slappa mot en ”enbart homosexuell” farsot och sedan inte gjort 
mycket för att motverka ryktesspridning om smittans vägar och skräck-
bilden av de smittade. Mycket hårt gick vi åt läkaren Lita Tibbling, som 
gjorde sig bekant för förslaget att internera de smittade på öar. 

”Intränglingen” var hi-viruset i egen person, en slibbigt insmickrande, 
maktmedveten entertainer med alla en sådans kontaktmedel. Torbjörn 
Alström i rollen förutsatte att han var en publikgunstling och vände oför-
trutet det äckel han väckte till tecken på hemligt samförstånd. Halva före-
ställningen upptogs av ett ”föredrag med ljusbilder”, där han presenterade 
släktingar och föregångare som pest och syfilis och som gäster tog in sina 
nuvarande medarbetare, som var skräckspriderskan Tibbling och en präst, 
en sprutnarkoman, en hora och en läderbög (klichébilder).

I andra delen uppträdde en man som knappt vågade tala med sin läkare, 
en frimodig lasarettsstäderska, och ett ungt par som i en serie situationer 
sökte sex, stimulerade sig med partnerbyte, blev smittade och fann  varandra 
i allvaret. I ett quodlibet, ett sångpotpurri, fick kända vistexter nya, ”aids-
relaterade” betydelser. Föreställningen kunde kritiseras som heterogen eller 
godkännas för att den fick med många aspekter på ämnet. 

Från extrem teatralitet gick föreställningen, som antytt, till allt mer 
 vardagssituation. I en avslutande monolog lekte vi med verkligheten. Den 
tredje medverkande, musikern Johan Lundbladh, steg upp från sitt instru-
ment, satte sig framför åskådarna och berättade att han var homosexuell 
och smittad. I ganska fumliga ordalag beskrev han sin situation och gjorde 
stilla narr av de fördomar om sin smittsamhet som han mötte. Han hade 
ordning på sitt liv och försvarade inte allt han gjort, men stod för det, och 
insisterade på sin värdighet.
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Åskådarna uppfattade monologen som sanningen om den som fram-
förde den och förvånade sig när de fick höra att den inte var det. Jag frå-
gade mig om ”verklighets-tricket” då var bortkastat. Men tror till slut att 
det var effektivt – att det var bra för de unga åskådarna att ha umgåtts med 
en smittad, som de kunde uppfatta som lik dem själva, en vanlig kille, bara 
något bittrare.

Landstinget lät en professionell studio spela in en videoversion av före-
ställningen, men tycktes inte bemöda sig om att sprida den.

Vad ni vill

Uppsättningen av Shakespeares Trettondagsafton eller Vad ni vill (1987) var 
placerad i modern miljö i nordbornas drömland Italien, och tolkad till 
exempel så att Andreas Blek af Nosen blivit en fubbig turist och Narren en 
mycket trött man, som för sitt levebröd utbjöd mystifierande små New-
Age-skojerier, som hade det som roligast när han som psykiater hämnades 
på sin fiende Malvolio, och som försvann ensam i slutet när hans små 
uppdrag att gå med bud mellan människor blivit slutförda. Sexuella smitto-
risker var inte inlagda, men hela uppsättningen var en fortsättning på 
hiv-pjäsen. Ett inlägg mot smittrisk-hysterin, som man var dag kunde läsa 
i tidningen om (”Publiken flyr dansrestaurangerna!”). Ett försvar för kär-
leken i olika sinnliga former.

Att erbjuda ”vad ni vill!” är generöst mot de älskande och mot individer, 
som orienterar sig fram i sin sexualitet. Pjäsen börjar i ”hopplös kärlek” 
och fortsätter ett slags utprovning av olika erotiska möjligheter, tills kär-
leksmödan får sin belöning i ett lyckligt slut, som innefattar förvirring som 
lett till mognad men också det sagoaktiga underverket, att en manlig tvil-
ling inställer sig, så att den kvinnliga tvillingen i androgyn gestalt kan 
sluta vara ”ett stackars monster” som tjänar både man och kvinna. Ett 
antal ungkarlar står ensamma i applådtacket som en påminnelse om verk-
ligheten, men pjäsens huvudsak är en dröm om lycklig normalitet. 

Kärleksbejakelsen finns således i rikt mått i själva pjäsen, och en pjäs av 
Shakespeare kan möjligen slås i spillror av en tysk registjärna men inte 
rubbas genom bara en ”ny tolkning”, den rubbas bara en centimeter, och 
man vet att otaliga andra har ansträngt sig i försök med liknande, för 

Intränglingen och kärleken. Eva Wendt, Johan Lundbladh, Torbjörn 
Alström. Scenografi Marianne Järpedal. Foto Arne Johannesson.
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 vanliga åskådare osynliga, centimeter som resultat, Jag förväntade mig inte 
att uppsättningen skulle omtalas som ett inlägg i ”aids-debatten”, men det 
var det ändå, genom att den – just vid denna tid – hyllade kärleken. 

… en evig fyrbåk 
som skådar stormarna och står där oavvänd…

Vårt patos hade betydelse för åtskilliga detaljer. Den viktigaste av dem var 
nog bilden av Orsino, manlig huvudperson. Pjäsen inleds med en scen som 
intensivt analyserar hans kärlekskval, uppkomna av att en viss dam inte 
vill ha honom. Mycket långsamt, pjäsen igenom, får hans passion ett annat 
objekt, som han kan förenas med. På grund av detta byte har Orsino ofta 
fallit offer för ”modern psykologi” och gjorts löjlig som självförälskad, 
förälskad i själva känslan, posör, tyrann och gud vet vad. Vi tog hans pas-
sion på allvar och tyckte att detta tog fram pjäsens mening.

I ett avslutande tillägg trädde huvudpersonerna fram bredvid varandra 
i rampen och reciterade med all uppbådbar entusiasm var sin halsstarrig 
kärleksförklaring i form av en Shakespeare-sonett.

Jag ser på det skrivna och finner att jag dels sagt, att vi med Vad ni vill 
velat kämpa mot aids-rädslan, för kärleken, och dels sagt att denna vilja 
inte var uppfattbar eller åtminstone inte var en utsagd sens moral. Men 
möjligen är motsägelsen i detta skenbar. Möjligen fick uppsättningen just 
vid denna tid sin verkningskraft – om den fick någon.

Liten digression om ”verktrohet”

Några dogmatiska punkter:

• Tolkningar av pjäser skall utgå från författarens avsikt eller från en av 
hans avsikter.

• Icke-tolkande uppsättningar av pjäser är påfund, som framkallar frå-
gan: varför har man inte skrivit en ny pjäs? 

• Texten är A och O, men texten är dialogen, inte eventuella scenanvis-
ningar (eller författarens egna tolkningar). Scenanvisningar är tids-
bundna, dialogen är ”evig”. 

Programomslag av Marianne Järpedal. 
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• I varje ord av översättningen avslöjar översättaren sin tolkning, sin ten-
dens.

• För att få fram textens avsikt måste man använda alla medel för att 
studera den och förstå den i sitt historiska sammanhang. 

• Nu kommer paradoxen: För att levandegöra en texts avsikt måste man 
sätta till en egen avsikt. En sådan tändsats är nödvändig om inte pro-
dukten skall bli stendöd.

• Den egna avsikten kan vara en helt annan än författarens, till exempel 
vid angrepp på svulster i samhället. (Vad visste Shakespeare om den 
förvirrade svenska anblicken av hiv?) 

• När problem uppstår vid instuderingen, skall man gå tillbaka till origi-
naltexten. Då uppenbarar sig en feltolkning – till exempel ett översätt-
ningsfel, fast kanske bara något så litet som fel nyans av ett synonymt 
ord.

• Efter ytterligt noggrant, upprepat textstudium kan man, med bibehål-
lande av klasskampsmönsterna, ta sig rätten att stryka text som inte 
passar in, till exempel därför att den tillhör bara författarens tid.

• Men författaren har alltid levererat ett underverk, som innefattar alla 
kommande tolkningar och vid rådfrågan hjälper dem att bli exaktare 
tolkade. 

• Teater (om inte stendöd) spelas alltid i nutid och textens kostymer 
(1600-tal etc) är alltid utbytbara mot andra, om de bibehåller och vida-
reför de till exempel sociala förhållandena mellan personagerna. 

Kolonisering av Skaraborg
Vi hade ofta spelat i Skövde, en stad med eget operettsällskap och mycket 
riksteater. Landstingets energiske kultursekreterare Lennart Sixten  önskade 
etablera en länsteater, lät på slutet av 70-talet oss och ett par andra grupper 
göra provperioder i Skövde med environger och genomdrev på 80-talet en 
omvandling av Mercuriusteatern. Provocerande var redan att det var hela 
gruppen som (enligt mitt villkor) skulle anställas.

Skaraborg var en snedformad liten landsvinkel. Åker man igenom den 
på E23 säger den, trots skymten av några platåberg, ingenting. Men viker 

man av, finns ett vimmel av små vägar som alla går till ställen. Vissa router 
blev efter hand vanliga, men trots många försök att lära mig landskapet 
måste jag ofta titta på kartan. Orter låg överraskande långt bort och skilde 
sig från varandra. De sjutton kommunerna verkade vara centra uppvuxna 
ur egen kultur, många byar också. Det var roligt, när vi hann, att göra 
turer till minneslundar och monument. Vi hade ingen båt att segla med 
på Vänern-havet men kunde titta ut från Läckö, där vi också spelade  några 
somrar, och promenera på det smala Hindens rev en lång bit ut i vattnet 
mot Värmland. De flesta kommunerna hade teaterföreningar – Rikstea-
terns organ, fick jag inpräntat – men ännu ymnigare var amatörsällskap, 
de fanns överallt, och saknade inte självmedvetenhet. Det fanns många 
goda konstnärer och i Skövde en fin konsthall, öppen för ”caféteater”. 
Floran av lokaltidningar blomstrade ännu nästan som i gamla dagar. Två 
teaterskribenter i Skövde Nyheter tog fullt ansvar för att vi valt Skövde till 
säte (och förolämpat Falköping, som gav oss det generösare lokal-erbju-
dandet!) och följde allt vi gjorde med uppmuntrande beskrivningar.

Ändå, föregripande sagt: Skaraborg var sig självt nog och hade inte be-
hov av någon länsteater. Jag lade inte två strån i kors för dess etablering. 
Lennart Sixten skötte steg för steg alla sammanträden och hade alla kon-
takter med politiker. (Att jag inte stiftade bekantskap med dem blev en av 
de många orsakerna till min undergång.) 

Men vi gav länet mycket för pengarna. Våra år för år ökade kontrakt 
upptog föreställningsantal och arbetstimmar. Vi redogjorde för varje minut 
av fördelningen mellan Skövde och Lund, eller rättare sagt av turnerandet 
från Skövde respektive Lund som centrum. Det önskades av oss att vi 
också skulle kolonisera grannprovinser, och vi trevade mot Karlstad och 
Örebro. Vi reste väl minst lika mycket som förut, men med fler återkoms-
ter till platser. I Skaraborg var alla stamanställda skådespelare också peda-
goger i skolor och amatörföreningar som önskat hjälp; vi sade ja till allt. 
Vi kallades länsteater långt innan vi blev det. Till förfogande i Skövde stod 
möblerade ettor med präktigt landstingsporslin. Repetitionslokal fick vi, 
till vaktmästarens allt större bekymmer, i förra kommunalhuset i Skultorp, 
en förort på vägen söderut. En liten publik kunde till nöds tas in där. Men 
vi var mer uppsökande än någonsin och bemödade oss om lokalkolorit.
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Vad är en glasruta här i världen?  
Det behövs aldrig någon särskild anledning att syssla med Almqvists ”tav-
la ur livet” Det går an, en fördomsfri, aktuell pamflett för kvinnans själv-
ständighet och samtidigt ett poetiskt underverk, men nog tyckte vi det var 
särskilt roligt att ta Det går an eller En vecka (1985) till de trakter, där glas-
mästardottern Sara Videbäck och sergeanten Albert passerar med delad 
skjutspeng, och till Mariestad och Lidköping, där deras uppgörelser för 
livet äger rum. Att Almqvist tycker om att beskriva karakteristiska land-
skapsställen passade in bland våra egna upptäckter av Skaraborgs fagra 
miljöer.

Dramatiseringen gjordes för bara de två personerna och en specialtill-
verkad vacker karmstol med olika funktioner. Ronny B Göransson skrev 
vemodiga ”stämningsstycken” som spelades in av regionmusiker. Scenerna 
var ordnade som Alberts återblick på sitt möte med Sara plus en slutscen. 
I Ingvar Skjölds scenografi dolde sig bakom rundhorisontens draperi tre 
olika fönster att i tur och ordning visa och belysa. Uppsättningen var kon-
centrerad kring glas, glasmästaryrket, glasets egenskaper, glaset som ”ett 
mellanting” mellan det lilla Inne och det stora Ute, och som symbol för 
Sara Videbäck, själv ett mellanting, som i sin klarhet ger syn på verklig heten.

Vi spelade Det går an i länets bygdegårdar, alla, eller åtminstone för-
vånande många och aktiva sådana, men också överallt annars utom på 
stora scener.

En tolkad myt
Anita Gustavsson var en skaraborgsk romanförfattarinna, gift med en 
bonde, och uppmärksammad inte minst för skildringar av en biffprodu-
cerande gårds ekonomiska villkor. Hon var mer bitsk än känslosam och 
inte alls ”provinsiell”. Av samma stoff som en roman om Lilith och den av 
Gud skissade olikheten mellan man och kvinna skrev hon, i något rådslag 
med mig, sin första pjäs, en självständig dramatisk version, Lilith – Adams 
första hustru (1987). Hon anlade en naiv ton och nalkades myten med en 
egen skämtsamhet, men den gick fram mot det tragiska slutet, att Lilith, 
som hävdat likställdhet, fick sitt sköte utropat som syndens hemvist och 
blev av två mäktiga mansänglar för evigt utdriven i öknen.

Det går an. Elisabet Birath/Christer Rosenberg som Sara och Albert.
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Som närmande till skaraborgskulturen blev Lilith ett fiasko. Den ambi-
tiösa teaterföreningen i Vara, beläget på slätt och den enda fula staden 
bland de många små, gick med iver in för premiären. Eftersom uppsätt-
ningen hade arenaform (för första gången på länge) hade jag önskat be-
gränsning av åskådarantalet. Dubbelt för många åskådare anmälde sig. I 
en kompromiss blev vissa uteslutna, men från vissa platser såg man ändå 
dåligt, och för många tårtor hade bakats. Vara teaterförening förlät mig 
aldrig detta. 

På lång sikt hade det kanske fatalare effekt, att Semael, djävulsgestalten, 
av skaraborgaren Håkan Palm spelades på dialekt i en scen där han förför 
Eva, i Anita Gustavssons version en velig, mansanpassad kvinna. Förfat-
tarinnan varnade mig för att använda dialekt. Förförelsen var bara verbal, 
men västgötskan kunde tas som en förolämpning. Naturligtvis var den inte 
avsedd så. När jag först började se teater förekom dialekt bara hos bond-
komiker, men dialekter hade så småningom fått visst erkännande som 
karakteriseringsmedel (en engelsk skådespelare skall kunna många!) och 
jag hade ofta utnyttjat fenomenet, att skådespelare får en förstärkt botten 
av äkthet när de på väl motiverade ställen använder sin uppväxts tungomål. 

Vägen till undergång

För Harald Muellers Dödsflotten (1987) gjorde skaraborgskonstnären John 
Ahlgren sin första scenografi, tankfull, djärv och tinglig. Han var kanske 
mest bekant för detaljstudier av landskap. Växter förekom också på scenen, 
men i förvriden, pervers plastisk form, då pjäsen skildrar tillståndet efter 
världskatastrofen och en färd nerför den förgiftade floden Rhen. Ahlgren 
byggde också själva flotten, på vilken fyra utstötta smittade personer slåss 
om de sista resterna av något ätbart. En flat platta i första akten skulle i 
pausen lyftas och bli en gungande flotte. Pausen var spännande för dem 
bakom scenen, då kompressorn ibland sölade med att fylla slangarna under 
plattan. 

I pjäsen uppstår så småningom relationer mellan tre av de döende per-
sonerna, sedan de måst avrätta en förbenad uregoistisk nittonhundratalare. 
Förloppet är grymt men inger ändå något slags hopp. Dödsflotten spelades 
överallt i Tyskland. Uppsättningar jag såg i Heidelberg och Stuttgart 

 förstärkte min uppfattning om vad jag inte skulle göra. I Sverige kom 
 senare ytterligare en uppsättning, men till exempel i Malmö var våra före-
ställningar de enda. Pjäsens kraftfulla varning för miljöförstöring var 
också en analys av dess sociala följder, av slutkampen mellan de besuttna 
och de klonade och utstötta. Som andra pjäser med aktuellt ärende anam-
mades den av de redan övertygade men kunde nonchaleras av de till  växt-
dårar som bort se den. Men den var också ett konstverk, tror jag. Kanske 
var den beroende av sina chockeffekter och kunde ses bara en gång. 

Av Skaraborgsåskådare fick vi denna gång det bästa intryck. Dödsflotten 
var inte någon insmickrande produkt, och det kom inte många åskådare 
på varje ställe, men de som såg den talade om den, och de  teaterföreningar 
som köpt den stod för sitt val.

Vi ansträngde oss i flera år för att undvika att bli köpta som grisar i 
säcken, vi visade oss och arbetade överallt i provinsen och fick, tyckte vi, 
förankringar överallt. Bara några på vart ställe, men småskalighet var ju 
kännetecknande för Skaraborg. Sommarsejourer i tält i Fornbyn i Skara 
var framsteg, ehuru ett ingenting mot nöjena i Bert Karlssons Sommarland 
en bit därifrån. Nära tidpunkten då vi officiellt skulle bli länsteater kom 
några misslynta insändare, som spontant bemöttes av inhemska vänner. 
Men när etableringen var ett faktum, kom en ”storm” av insändare i stort 
sett från en och samma släkting till en av de anställda. Och i Skaraborg 
visade det sig finnas samma inställning som under kulturrevolutionen i 
Kina: att man inte försvarar sig mot kritik utan lyssnar, tackar och be-
känner.

”Liten tuva stjälper ofta stort lass” är en bondesanning. När angreppets 
karaktär av privatfejd ändå blivit avslöjad fanns kvar en följd, att man inte 
behövde vara lokalpatriotiskt vördnadsfull i förhållande till Länsteatern. 
En galen hund hoppar över stängslet, och skocken vågar då följa. Lands-
tinget kunde nu trots den långa inprovningstiden få skäll för sin teater som 
inte bjöd på en enda kändis och som inte ens försökte efterlikna saker som 
varit underhållande i Stockholm.

Mercuriusteaterns sista uppsättning var Den mördar med en kyss – 
 kärleken hos Shakespeare (1988), ett collage av kärleksscener med tolv roller 
från nio pjäser spelade av Kerstin Birde och Olle Lind, assisterade av en 
musiker och en pojke som uppträdde som Amor. En av collage-formens 



Kerstin Birde och Olle Lind i Shakespeare-collage. 
Foto Henrik Hedenius.

många uppgifter är att dra fram scener, som annars passerar obemärkta 
därför att den helhet de ingår i är så rik. Men viss tonvikt lade vi också på 
mindre kända pjäser såsom Lika för lika, som vi gjorde en svit scener ur. 
– Detta var årets festliga sommarföreställning; den spelades överlappande 
med Länsteaterns invigningspjäs.*

Vem tror på sagor?

Jag har alltid berömt mig av att jag aldrig spelade ”underhållnings”-reper-
toar, att alla uppsättningar var original (plagiat är vanliga!) och att jag 
aldrig sysslade med en pjäs som jag inte tyckte om. Allt under förutsättning 
att de olika vägarna till åskådare av olika kategorier var noga utstakade. 
Men det latenta skaraborgska missnöjet fick utlösning genom att jag på 
grund av egen förtjusning i en text och i det nya grepp jag tänkte ta på den 
var oförsiktig i valet av introduktionspjäs. Hjalmar Bergmans Sagan hade 
premiär vid Börstorps slott den 1 juli 1988. Kulturminister Bengt Görans-
son höll ett vackert invigningstal och vid kvällsfest i en matsal ytterligare 
ett tal. Det rörde mig till tårar, då han visade sig personligt engagerad i 
pjäsens framställning av ont och gott.

Högtidligheterna medförde en prestige-succé. Men när vi på hösten 
kom med Sagan till teaterföreningarna, ansågs den obegriplig. Jag hade 
inte gjort den lätt. Pjäsen presenterades inte som det romantiska feeri, som 
den hade viss ryktbarhet som, utan som en uppgörelse med romantiska 
föreställningar och som en fortlöpande diskussion av frågan, om man (en 
flicka) kan hålla huvudet under vattnet och dö för att befria sin älskade 
från den tyngd som hennes kärlek förorsakar honom. Jag hade rättat mig 
efter Stina Bergman, som med i mina ögon övertygande argument hävdat 
att hennes make, besviken på teatrarnas likgiltighet för hans mest person-
liga verk, aldrig skrivit om pjäsen enligt sina ursprungliga intentioner. Hon 
hade själv därför omarbetat den och stärkt dess vilda dissonanser. Uppsätt-
ningen var djärv och avsiktligt delvis ful att se på (dock mycket intressant 
att se när den hade bakgrund av gröna träd).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* En beskrivning av Olle Lind som Biron i Shakespeares Kärt besvär förgäves finns 
i en artikel i Teater-liv, en antologi utgiven av Ulf Peter Hallberg 2003.  
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Om Sagan var felplacerad i Skaraborg gjorde den sig bättre på andra 
ställen. Dock ej där jag, stolt över en genomgripande tolkning, haft störst 
hopp om förståelse. Det var på Bergmanföreningens årsmöte i Örebro. Vid 
sammankomsten efter föreställningen var det omöjligt att få ett ord om 
den ur experter och folk som vördade Bergman.

Men en analytisk recensent i Nerikes Allehanda skrev något som gjorde 
mig tankfull: att uppsättningen var ”för handfast och för stiliserad på 
samma gång”. Dessa förvisso kritiskt menade ord var skarpsynta. De gav 
mig upplysning om mig själv och vad jag höll på med och om det mot-
stånd jag ibland mötte. Jag vände på de kritiska orden och tänkte att de 
uttryckte mitt teaterideal – en kombination av något drastiskt och ”rått” 
och en helhet som inte var avbildande utan mytisk. Något ditåt. (Någon 
teaterteori utvecklade jag aldrig.)

Jag pendlade till Malmö men vistades längst perioder i Skövde. Som 
officiell länsteater arbetade vi som förut och försökte ha produktioner och 
andra resurser till hands för alla ändamål. Men vi hade nu en egen teater-
lokal, i väntan på beslut från Skövde kommun en provisoriskt inrättad 
gammal fabrik, svår att andas i, i Mariesjöområdet utanför Boulogner-
skogen men nära lägenheterna, som vi nu betalde hyra för, och vilkas in-
redningar vi övertagit. Jag har fortfarande kvar landstingsporslin, ovanligt 
slitstarkt och dekorerat med en blå rand av förmodligen nyttiga blommor, 
bär och blad. 

Den tekniska avdelningen var utökad. Skådespelarna fick betalt när de, 
nu frivilligt, gjorde Bygg och Bär, och när de hade passagerare i sina bilar, 
med mera.. De var redan vana vid att skriva rapporter som jag samman-
räknat om sina minuters användning men fick nu lära sig ett mer inveck-
lat system för det. Själv hade jag definitivt slutat med att bära pundare och 
linda sladd och sköta bandspelaren men sålde fortfarande programblad, 
när det inte inkräktade på de teateranställdas möjligheter till att tjäna 
några kronor. Jag var nu upptagen i teaterchefernas skrå och motpart till 
mig själv som regissör. Ingen förfogade över så få ”grundbelopp” som jag, 
men jag kunde besöka möten där de stora cheferna diskuterade hur de 
skulle få fram mer pengar till sina institutioner. Jag besökte i ämbetet 
Stockholm, Malmö (!) med mottagning på rådhuset, Köpenhamn likaledes 
samt med besök i Det Kongelige Teaters kantin, Vilnius och Warszawa. Jag 

Sagan. Kamp i nattens djuriska stadium. Christer Rosenberg, 
Günther Herbrich, Elisabet Birath, Håkan Palm, Göthe Norehäll. 

Foto Hans Svensson.
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gjorde ingen nytta, men fick i öststaterna se några sista mästerliga föreställ-
ningar som skapats under den onda tid, då teater var ett andningshål och 
instängda människor i brist på annan sysselsättning sökte sig till teater. 

Miss-stämning efter Sagan i Skaraborg skulle enligt planerna skingras 
på nyåret 1989 av Hamlet, en pjäs som ingen kunde förkasta som okänd. 
Olle Lind stod på höjden av sitt kunnande och skulle ha gjort en märklig 
prestation. När han snart efter länsteaterstarten insjuknade och dog, visste 
jag att också min tid i Skaraborg egentligen var slut. Men jag fortsatte  Olles 
arbete med Strindbergs Kamraterna (1989), avsedd som hans regidebut. 
Hamlet befann sig i förberedelse hos scenografen John Ahlgren och 
kostym makerskan Suzanne Högsbro. De lyckades ställa om till Slutet gott, 
allting gott (1989) – ack, ödets makabra ironi! Praktiska hänsyn fick råda. 
Tiden var begränsad, jag var sedan en tidigare uppsättning förtrogen med 
den ersättande komedin, och ensemble för Hamlet var ganska lik ensemble 
för Slutet gott; det verkade som om Shakespeare själv arbetat för delvis 
samma folk i båda pjäserna. Vad de redan färdiga skisserna beträffar – 
 renässans fick bli ungrenässans! Skisserna befann sig i Hällekis, vid foten 
av Kinnekulle, och de senhöstliga färderna genom de sköna trakterna går 
väl aldrig ur mitt minne.

”Utan de döda var allt/ 
ödsligt och mörkt och kallt” 
En del av sorgearbetet fick plats i en föreställning om skulptrisen Agnes de 
Frumerie (död 1937), vars verk är rikligt representerat i museet i Skara. I 
Den överlevande (1989) regisserade Eva Härstedt tre aktriser, som spelade 
Agnes och hennes två systrar, som dog före henne, hennes älsklingssyster 
helt ung. För Agnes hade de döda liv och kom tillbaka till henne i dröm-
men och hånade eller manade henne. 

Stoff om kvinnlig uppfostran lånade jag från Simone de Beauvoirs Det 
andra könet. Men huvudfrågan i pjäsen var hur man kan ha glödande 
engagemang i sin konstnärliga gärning samtidigt som man nästan säkert 
vet att man är en medelmåtta. Agnes de Frumerie resignerade, avstod från 
det stora formatet hos Rodin eller Camille Claudel och gjorde små famil-
jära skulpturer. Mot slutet av sitt liv experimenterade hon stolt med ett 

194

mercuriusteatern

nyuppfunnet material, pâte de verre, glasmassa. Tingen, som är ett med 
sin färg, kan beskådas på museet; de har ibland en egen halvgenomskinlig 
charm. Hennes positiva lynnesart kommer kanske bäst till synes i en byst 
av Strindberg, skapad i Paris på 1890-talet. Han ser där ung och glad ut, 
och enligt ett rykte var detta den avbildning av sig som han överhuvud-
taget var mest nöjd med.

Bilder från olika stadier av Agnes de Frumeries kamp med sina motiv 
ingick i uppsättningen, byggd som en soaré, där Billinge Brass spelade 
”salongsmusik” mellan de koncentrerade scenerna från en konstnärlig ut-
veckling och tre systrars inbördes förhållanden. En extra lokal touch blev 
tillsatt genom systrarnas terzett-sång av några av skaraborgsfödde Gunnar 
Wennerbergs Gluntar, vilkas texter travesterats för att bli skarpa. 

Jag började tänka att Den överlevande med sin diskussion av ämnet ”Var-
för är jag ändå bara medelmåttig?” kanske inte var bara lokalt intressant, 
men en medverkandes sjukdom satte stopp.

Svea rikes vagga

På sommaren 1989 förolämpade jag en del skaraborgare med Sanningens 
spegel, bearbetning av ett lustspel från 1846 efter fransk förlaga av August 
Blanche, ”1846 och 1946”. Blanche leker i den andra akten av tre med en 
framtidsvision av 1946. Frapperande är hans drift med den kvinnliga 
emancipationen: ”Kvinnorna har blivit galna sedan de blev karlar. De har 
ärvt våra rättigheter men även vunnit våra olater ” – det överraskade mig 
att det redan 1846 fanns en så oblygt manlig vrångbild av förhållandena år 
1946. 

I min bearbetning valde jag åren 1846 samt nutid, 1989, och flyttade 
ramhandlingen till Västergötland. Den förekomna anledningen därtill var 
en strid om var Svea rikes vagga stod. Inte minst i Skaraborg finns det 
förvisso betydande fornminnen. I en möjligen överdriven föreställning 
om deras innebörd kämpade ”västgötaskolan” för uppfattningen att den 
 svenska riksbildningen utgick västerifrån. De som traditionsenligt hyllade 
Uppsala som Sveriges utgångspunkt fick anledning att pröva sina argu-
ment. Den västgötska nationalkänslan gjorde emellertid också amatöriska 
utslag.
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Blanches huvudperson, amatörarkeologen Bautastenius var karikatyriskt 
igenkännlig som en gubbe som i sitt forntidssvärmeri låter sig luras av 
vilket gammalt kärl eller betsel som helst som slängs ner i en av de gropar 
han låter gräva i sin trädgård. Men Sanningens gudinna uppstiger ur den 
djupaste gropen, avslöjar smickrare i hans omgivning och skickar honom 
fram i tiden, i min bearbetning till nergången av en tunnelbanestation i 
Stockholm där ett representativt samhällsutsnitt av personer kunde defi-
lera. Han möter i nutiden till slut en skaraborgare på väg till tv att vittna 
för västgötaskolan och återge sin vision av ”Uppsalas” belägenhet på Kinne-
kulle; han blir skrämd av en glimt av vansinne i mannens blick och åter-
vänder ur sin framtidsdröm hem för att göra bot.

Till koreografisk hjälp hade jag Brita Holm, som efter dansarkarriär 
länge varit lärarinna i mim vid Skara skolscen. Hon antydde gärna att mina 
erfarna skådespelare var amatörer i jämförelse med eleverna med ett års 
utbildning. Jag kunde flina åt hennes arrogans, men den var så extrem, att 
de vanligen mycket fredliga och lärvilliga skådespelarna fick övertalas att 
strunta i tilltalet och se bara till hennes yrkesskicklighet. Den var beund-
ransvärd. 

Jag berättar detta som exempel på en skaraborgsstämning. Brita Holm 
fäste sig ofrivilligt vid uppsättningen, en lättviktare med fånigheter som 
jag själv också fått en svaghet för. Bredvid mig på en tältföreställning i 
Skara fnissade hon plötsligt till, lutade sig mot mig och sa ”Jag tycker det 
här är roligt!” Det var som bekännelsen av en hemlig last och vittnade om 
en viss frigörelse av Brita Holm från hennes miljö i Skara, som förmodligen 
var Länsteaterns största motståndsnäste. Den lilla ”lärdomsstaden” Skara 
var traditionellt och automatiskt sur på det stora Skövde, som råkade ligga 
vid stambana och förmått tillskansa sig både teater och annat.

Teaterstyrelsen förmådde försvara teatern och mig i första omgången. 
Men den var oerhört känslig för ”opinionen”. Kanske är alla politiskt till-
satta styrelser det? jag känner till bara Skaraborg, och jag begrep aldrig hur 
opinionen mättes. Rådvillt vände sig teaterstyrelsen till Lennart Sixten, nu 
kulturchef. Han var beredd att kämpa för den länsteater han genomdrivit, 
men i sin kamp för livet visste han sig ingen annan råd än att tvinga ner 
opinionen sådan den uppstigit i ”Riksteaterns teaterföreningar”, de ville 
inte längre köpa oss. Från att ha varit en ekonomisk konsult till mig som 

teaterchef, blev han ”administrativ chef” som skulle rädda hela bygget. 
Hans ursprungliga kärlek – ordet är inte överdrivet – till Mercuriusteaterns 
produktioner övergick i förakt för att jag ”trodde man kunde sköta en tea -
ter som en fri grupp”. Jag teg länge, eftersom jag hade en tacksamhetsskuld 
till honom. Men förhållandet oss emellan var det sista halvåret hätskt. 

Jag tvingades skära ner verksamheten och bryta kontrakt med folk som 
skulle pryda kommande säsong, det blev en dyr historia för landstinget. 
Medan jag väntade på att bli avskedad arbetade jag i första hand med att 
”äntligen få ur mig en säker succé”. Lennart Sixten slösade resurser på den, 
och jag fick låtsa att jag rättade mig efter en producent! Det var när jag 
satte upp en operett eller komisk opera, Offenbachs Prinsessan av Trebisond 
(beskriven på annat ställe). Den var intressant nog men inte alls idiotsäker 
som succé, den var ju inte ens så känd som Sköna Helena!

De flesta avskedade teaterchefer – teaterchefer avskedas ofta – har varit 
i konflikt med sin ensemble. Men mina vänner skådespelarna lärde sig 
fackliga procedurer och kämpade, med få undantag, för mig och försökte 
riva sönder nätet av rykten och lögner och komma tillrätta med styrelsen. 
Vi arbetade vidare tillsammans som i en bubbla eller oas. Jag begrep aldrig 
vad som hände utanför. En aning fick jag en kväll när jag drack öl på pub-
ben Husaren i Skövde och råkade komma i samspråk men en också något 
påverkad, osympatisk journalist från en av de många lokaltidningarna. 
Han sa ”Du är ju en trevlig kille egentligen – men bort ska du!” De sista 
orden i ett mättat, laddat tonfall. Han visste något och talade som repre-
sentant för en kollektiv nationalistisk sammansvärjning mot en utböling 
med skånsk dialekt. Jag var inte paranoid när jag uppfattade hans budskap. 
Det var i all mysticitet det närmaste jag kom sanningen om min  avsättning. 
Den förnuftiga satsen, att man kan dra nytta av att lyssna till sina fiender, 
hade här ingen tillämplighet. Teaterstyrelsen gav aldrig en motivering till 
avskedandet. Själv skulle jag kunna räkna upp otaliga motiveringar. Många 
av dem berättigade. 

Commedia dell’arte

En fråga i början av mina teaterminnen var hur skådespelaren blir mest 
kreativ. Den blev aldrig glömd, men kanske skymd av Olle Linds natur-
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liga förmåga. Jag ägnade mitt sista halvår med kvarvarande makt åt utbild-
ning. Vi hade ofta lekt med Arlecchino och andra commedians typer, som 
var så igenkännliga att man inte behövde presentera dem utan kunde 
hoppa in i handlingen och börja spela den direkt. Nu skulle vi ta itu med 
dem nästan från grunden.

Programmets första del var träning i commedia, ledd av Torbjörn Al-
ström. Det gällde snabb respons, maskföring (begränsa huvudets rörelser), 
fysiskt utspel, allt sådant som commedia kräver men som ger vinst för allt 
teaterspel. Det fanns ingen såatt säga museal avsikt att trimma in exakta 
imitationer av rörelsescheman hos maskfigurerna, sådana som de enligt 
vetenskapen kanske var. Däremot fick de kvinnliga typerna, i traditionen 
ej så definierade som de manliga, särskilt utrymme.

Programmets andra del var uppsättning av Dieter Waldmanns Från 
Berga mo till i morgon bitti (sommarpjäs 1990), som jag för länge sedan satt 
upp på Studentteatern och fortfarande fann vara en lika lustig som peda-
gogisk presentation av commedians typer. I inledningen är Arlecchino och 
Pierrot ensamma kvar och släpar kring på en kista som innehåller även 
kumpanernas dräkter och rekvisita. Alla är försvunna. Men när de två 
sista komedianterna kommer in i en stad – framtida, överreglerad, tråkig 
– känner de en efter en igen sina vänner i deras nya uppenbarelseformer, 
befriar dem och låter dem blomma upp i sina gamla. Den beräknande 
Fröken Duva blir återigen en givmild Colombina, den självupptagne 
 älskaren Leander fattar Leandros svärd för att undsätta sin älskade, polisen 
Skaremos blir skojaren Scaramuccia. En dumslug Arlecchino driver en 
handling, där varje figur får sin levande presentation, tills hela patrasket 
står där med sina glada inbördes strider och knep.

Tredje delen hade en egen commedia samt commedia-improvisation 
som mål. Jag skrev en pjäs, Arlecchinos äventyr (1990), en Goldoni-pastisch, 
som Torbjörn Alström gjorde en charmerande uppsättning av. En annan 
commedia var förberedd som improvisationsmaterial.

Arlecchinos äventyr blev föga spelad, och improvisationsdelen kom inte 
till stånd. Teaterns administrativa avdelning lydde mig inte, och min länge 
väntade uppsägningslapp anlände äntligen och väntade på underskrift. 
Att den dröjt så länge berodde förmodligen på att teaterstyrelsen måste 
hitta en efterträdare och var angelägen om att också göra sig av med den 

administrative chefen samtidigt men hade besvär med att omplacera ho-
nom, som var skaraborgare och landstingsanställd. 

När jag åkte hem, lutade jag åt att tycka: gott så! Teater är inget allmänt 
behov, teater är en dekadent storstadsspecialitet. Men jag ångrar denna 
uppfattning, när jag minns teatermöten med enstaka människor från länet. 
Jag avskyr tendensen i den haussade filmen Fucking Åmål, som propagerar 
för förakt mot allt liv utanför Stockholm. 

Skaraborgs länsteater, som arbetades fram under 80-talet, hade troligen 
sin lugnaste tid under 90-talet, då den leddes av två förståndiga teater-
chefer och äntligen fick en snygg lokal i Skövde, om än en som var alldeles 
för liten och som jag flera gånger sagt nej till. Medarbetare jag haft fick 
aldrig uppdrag mer. Men skådespelarna var oavsättbara. Ett par av dem 
sade upp sig. De kvarvarande blev efter några år till sin häpnad omvand-
lade till operaanställda, då nämligen västprovinserna centraliserades och 
Göteborgsoperan tog över teatern i Skövde. Några lokala, uppsökande före-
ställningar gjordes, sedan gitte Operan inte längre. Länsteatern blev alltså 
en parantes i det skaraborgska kulturlivet.

Några av mina vänner, såsom icke operasångare utlösta från Göteborgs-
operan, är kvar i nejden och har med egna teaterföretag fortsatt kolonisa-
tionen av f d Skaraborg. 
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Utan makt, utan åskådare

Utan teaterensemble hade jag ingen makt. Jag kom att sakna den. Men jag 
kan inte tävla om makt. ”Att inte behöva rätta sig efter någon är större 
lycka än att regera över hela världen,” som drottning Kristina sade.

Mercuriusteatern återupplivade sig (bara) en gång, med Krig och kärlek 
av Goldoni (sommaren 1992). Denna pjäs finns egentligen inte. Grunden 
i den är La guerra, ett Goldoniverk från 1757, som mig veterligt fått beröm 
enbart av Goethe och som har en suverän första men en försummad andra 
del. Jag lånade från en annan krigspjäs av Goldoni, Den förälskade soldaten, 
in en intrig, i vilken en menlös Arlecchino (Christer Rosenberg) blir sjang-
hajad till soldat, fylls av avsmak, deserterar och hotas av dödsstraff. Det 
syntes inga sömmar av hoptråcklingen av de två pjäserna, Krig och kärlek 
var en komplett pjäs, genom inbördeskrig i Jugoslavien tyvärr också euro-
peiskt aktuell.

Goldoni, som skrev mitt under sjuårskriget, nämner inga länders namn 
utan talar – allmänt, men konkret – om moralisk destruktion genom krig. 
Som en sorts pacifist kritiserar han inte sina officerare utan skildrar dem bara 
som ett gäng uppspelta dårar som inte har en aning om varför de offrar sina 
liv och är otillgängliga för fästmörs bevekande böner. Men med stor  skärpa 
utlämnar han de civilas parasitism. Dominerande skurk är en krigskommis-
sarie (med gästspel av den erfarne Leif Forstenberg) som med oöverträffbar 
självbelåten cynism försvarar sina rättigheter till korruption. Som redskap 
använder han en girig marketenterska; en ganska liten roll men en före-
gångerska till Mutter Courage. Bondflickor passar på att trissa upp  priserna 
på sina produkter. En roll med intressant utveckling i är förvaltarens  dotter, 
som uppfostrats till egoistisk förhärdelse mot sina offi cersvänner – de skall 
ändå snart dö – men börjar fundera och betänka sig och lämnar fadern.

Det tog ett halvt års slit att få samman pengar till löner och att göra sig 
påmind hos de gamla arrangörerna. Vi kunde ta farväl av ett antal kära 
spelplatser, men Mercurius-aktörerna förbrukade sin fond av nostalgi. 

Programomslag.



Officer och bondflicka, Torbjörn Alström 
och Kerstin Birde. 

Krig och kärlek. Arlecchino och marketenterskan, Christer Rosenberg, 
Eva Wendt. Masker Eva Härstedt. Foto Frans Burghofer.

Formellt fascinerade mig Goldonis första akts sällsynta disposition: offi-
cerskollektivet, som väntar på att få komma ut och slåss, presenterades som 
fyra grupper, samtidigt närvarande på scenen, en stor, inbjudande, slut-
tande plattform, omgiven av raka bitar på olika nivåer. Alla hade egna 
tidsfördriv men var vaksamma på allt som hände. Rörligast var den strids-
gladaste, en kapten som hoppade på ett ben. (Torbjörn Alström spelade 
den enbente, förutom en Pulcinella som värvningskorpral på två ben, och 
en general utan ben.) 

Att studera hur officerarnas intresse, och publikens, oavbrutet bytte 
 fokus fyllde en gammal lust hos mig, som tidigare ibland lagt in enklare 
simultanspel. Jag tyckte att teater här i sammansatthet konkurrerade med 
opera och lätteligen övertrumfade film, som blott sällan har intressanta 
helbilder med olika saker att se. Jag tror att arbetet med Kriget påverkade 
mig så att jag därefter var mindre intresserad av att driva fram en handling 
än av att visa ett antal människor i reaktioner på varandra. 

Jag översatte och bearbetade Lehárs Leendets land (1993), regisserad av 
Arne Strömgren, för Malmö stadsteater. Var inte svag för denna operett, 
som dock blev dramaturgiskt förbättrad. Men jag hade slagit en spik i 
 teaterns likkista och min egen. Produktionen var teaterns sista i sin gamla 
charmfulla trespaltighet innan den upplöstes i fristående organisationer 
för musikteater, drama, dans. Operett hörde till gamla dumma tider och 
 skulle inte mer förekomma. Det var svårt att försvara operetten; det 
 hämnade sig att operett ibland förr kastats kärlekslöst ut till efterblivna 
malmö bor. 

Undervisade några år i teori på teaterhögskolan i Malmö och fick för 
radioteatern översätta och regissera nya texter av Max Goldt, Natalia Ginz-
burg och Yasmina Reza och, efter att ha tjatat, också introducera gamle 
Goldonis Den sanne vännen.

Jag arrangerade om Nestroys Talismanen för och gjorde små textbidrag 
till föreställningar av ”Stumpen-ensemblen”, som grundats i Helsingborg 
på 90-talet av mina vänner regissören Hans Polster och teaterhistorikern 
Maths Jesperson, och följde med beundran uppspelen av bland annat 
Jersild-pjäsen Stumpen, ”Ingeborg Holm” (en pjäs från 1906 som skildrar 
fattigvården just i Helsingborg), den upproriska mjussekalen Don Qui-
jote och Tolvskillingsoperan, den sistnämnda i den längsta version jag 
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någonsin sett, med tyngdpunkt på extra körer och soli av pjäsens tiggare, 
rätteligen de som frambär Brechts egentliga ärende.

Ramen för verksamheten ges av rsmh. ”Uteliggare” som kommer in 
eller hämtas från gatan spelar roller utan att det görs skillnad mellan dem 
och de ”psykiskt hemlösa” som befinner sig på olika stadier i sin kamp för 
friskhet och mot droger, både fördömda droger som de inte bör återfalla 
till, och de av experter ordinerade. Inte heller märks i uppsättningarna 
någon skillnad mellan de ”asocialas” och de friskhetsstämplade, idealistiskt 
stöttande deltagarnas prestationer.

Hela Stumpen-företaget har varit avhängigt regissören Polsters långa 
erfarenhet och särdeles praktiska sinnelag, som yttrar sig vid en mängd 
lokalbyten, i arrangemang av kabaréer där individer bereds tillfälle att 
komma till tals, och vid instuderingarna av stora pjäser i en flexibilitet som 
gjort alla vana vid att hoppa in i andras roller och varvid Polster och Jes-
person själva markerat ett stort antal.

Vad jag vet moraliseras inte angående uteblivna repetitionsinsatser, men 
har heller inga annonserade föreställningar blivit inställda. Moralen är under-
förstådd och självklar: man infinner sig och spelar sin roll. På detta indi-
rekta sätt tycks många ha funnit en plats i livet. 

Gruppens svaghet – att den varit beroende av en speciell regissörs erfaren-
het och patos – tycks bemästrad genom att en annan erfaren regissör, Eivin 
Andersson, berett sig på att ta över den och då även integrerat sin före-
gångare Polster som aktör.

Gamla vänskapliga förbindelser gav mig möjlighet att på Theaterforum 
Kreuzberg, en liten egensinnigt kämpande teater mitt i Berlins turkiska 
kvarter, sätta upp min egen Afrodite von Knidos oder Kriminelle Komödie, 
vars ursprung var en tidningsnotis om två dumma tjuvar som bryter sig in 
hos ett medelålders par i Mellansverige, varvid en sympatiförskjutning 
uppstår, allt enligt ”norrmalmstorgssyndromet”. Stampubliken,  bortskämd 
med exklusivt valda moderna klassiker, uteblev, och uppsättningen fick 
aldrig luft under vingarna. Felet var huvudsakligen mitt eget. Jag hade 
tröttnat på att ”skapa spänning” och ägnat mig bara åt relationerna, åt 
”komedi”, åt det psykologiska spelet och mångahanda ironiska kast. 

Med risk för att det skulle se ut som om gubben promenerade ner för 
ålderstrappan och blev barn på nytt ägnade jag mig åt studentteater igen. 

En vän från 60-talet, lundaförfattaren Per Svenson, mindes att jag spelat 
några små stycken av honom, erbjöd mig pjäser, skådespelare, lokaler och 
att ta hand om allt praktiskt så att jag bara skulle behöva sitta stilla och 
uttala mig. Jag hade respekt för hans ordkonst, finstämd och tydligen för 
spröd för att han skulle lyckas vinna insteg på riktiga teatrar. Hans otren-
dighet engagerade mig. Men han hade nu också vidgat sitt register, som 
var erotisk psykologi, och skrivit ett par stycken om konflikter mellan folk 
i gamla Öst- och Västtyskland. Mignons rygg fick en uppmärksammad 
premiär på Lilla teatern i Lund. Författarens läge blev inte bättre av den, 
jag tror jag tyckte arbetet var så roligt att jag överansträngde texten.

Ett av Per Svensons aktörsfynd var teaterstuderande Björn Levander. 
Han blev senare deltidsanställd som dramalärare vid Malmö högskola och 
väckte min beundran genom att han helt öppet tog emot alla som in-
ställde sig, d v s folk av högst skiftande nationalitet, ålder, erfarenhet, ut-
bildning och intellektuell standard. Han gjorde kontinuerligt övningar 
med dem och sorterade aldrig bort någon, men de icke seriöst intresserade 
sorterade bort sig själva. En kärntrupp uppstod. Kanske är det självklart 
men tycks mig ändå anmärkningsvärt att det i en samling amatörer alltid 
finns ett par teaterbegåvningar samt några fler som låter sig hyfsas, förutom 
de som en anständig ledare anstränger sig för att åstadkomma mindre 
uppgifter åt. Mig personligen gladde Levander genom att flera gånger ta 
över och vidarebehandla texter som min Arlecchinos äventyr och Nestroys 
Talismanen. För högskolan var det en förlust att han slutade tjänsten för 
att resa till Tyskland och skriva doktorsavhandling om spelet mellan Faust 
och Mefistofeles i Goethes Faust.

På en förfrågan om att arrangera spel för läkare som skulle fortbilda sig 
handledning i medicin, vågade jag säga ja, fast jag hade en skriande brist 
på ensemble; jag hade lärt känna tre begåvade studenter, som uppträtt i 
Lund och Malmö. Det djärva företaget blev noga övervakat av en mång-
hövdad kommitté. Jag fick lära mig mycket. Vi hade spelpass i tre dagar i 
Stora salen på Grand i Lund inför läkare som inte var fullt frivilligt när-
varande. Efter första dagen önskade kommittén att vi skulle avstå från att 
invitera åskådare till scenen, då det var fel folk som kom upp. Men vi fick 
in tillräckligt många förslag till konfliktlösning, och önskemål om nya 
scener, och hade själva ett lager av provokativa texter, varibland den mest 
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bildade var scenen i Faust I, där Mefistofeles förklädd handleder en ny-
kommen, lätt bortkollrad baccalaureus, och den skarpaste var ett citat av 
Georg Klein, som varnar för missbruk av vetenskapen. I improviserade 
sketcher med uppgörelser mellan kränkta studenter och handledare kom 
vi nära David Mamets Oleanna (en studentska som hämnas på handleda-
ren), inte därför att vi försökte plagiera hans mästerliga pjäs utan därför 
att den är rik på aspekter och tolkningsmöjligheter. 

De två unga männen som spelat för läkarna anmodade mig sedan att 
hitta på något teatralt med dem; jag var ovan vid att bli ombedd och sade 
ja utan betänkande. Då den tillfälliga gruppens primadonna tyvärr emigre-
rat fick man leta efter en enaktare för två manspersoner och valde helt 
enkelt Strindbergs Paria, som på grund av tillgänglighet ofta slunkit fram 
i sådana bristsituationer. Författarens avsikt är att demonstrera en över-
människas rätt att med av henne själv tillrättalagd moral platta till en paria. 
Jag översåg med detta på grund av det vimmel av åsikter och spelmöjlig-
heter den fnoskiga pjäsen erbjuder, och arbetet med den var en experimen-
terande fröjd. Rollernas attityder och värderingar blev ventilerade, mot-
sagda, omkastade. Vi var den ”vetenskaplige” Strindberg trogna genom att 
låta Lilla teaterns scen vara ett laboratorium med lätt accent av sommar på 
landet. Fonden pryddes av textade kärnsatser och karikatyriska porträtt av 
de morska männen Darwin, Nietzsche, Lombroso, E.A. Poe samt en gräs-
hoppa. Ett tiotal gånger frystes bilden, och herr X och herr Y stod stilla i 
tolkbara hållningar, medan det hördes undersköna avsnitt avpianoetyder 
av Sjostakovitj. 

Paria har kanske gjort effekt ibland genom koncentration på sin krimi-
nella anekdot, en utpressningshistoria. Vår snarast meditativa föreställning 
väckte osäkerhet och ibland avsky – ja jag var med om att bekanta till mig 
tågade förbi mig till utgången utan att säga ett ord. Som om vi var skyl-
diga till Strindbergs anfall av antihumanitet! Vi tycktes ha verkligen gestal-
tat sådan. Vi hade också förberett ett helt omkastat slut, men skåde spelarna 
ville inte visa det, de tyckte det var fusk, ”en annan pjäs”.

En föreställning följd av diskussion med publiken visade att den kons-
tiga eftersmaken skingrades så snart oviljan mot pjäsen blev formulerad 
och utsagd och vi själva kunde avbörda oss de åsikter vi (visserligen med 
idel förbehåll) framfört. Jag beslöt att vår Paria alltid skulle spelas med 

sådan luftning och såg fram emot en lyckad fortsättning. Men skåde-
spelarna, som inte tyckte om att visa sig efter att ha spelat, vägrade spela 
fler gånger. Just som vi äntligen skulle kunna få in pengar för våra omkost-
nader, som visserligen var ringa! Men jag kunde inte säga något mot det 
moraliska beslutet av dem att, efter allt sitt hängivna arbete, inte vilja 
deltaga i något de inte kunde stå för. Jag hade själv ofta tyckt att skåde-
spelare inte bör låna sig till vad som helst.

Kafkas apa

Men fortsätta arbeta ville de, till nöds under det trevliga namnet Teater 
Lombroso. Vi måste då handskas med ojämna förutsättningar. David 
Book, som spelat parian herr X, var mycket ung men fullblodsprofes-
sionell. Per Östborn som amatör hade ofta kunnat ge övermänniskan herr 
Y intellektuell charm. I Kafkas apa (2005–6) spelade han en understöd-
jande roll, som inte förekommer i originalet Bericht für eine Akademie, 
en apas rapport om sin förvandling till människa. I föreställningen kon-
trollerades apan av sin impressario, som ibland driver på honom, ibland 
försöker hindra honom att säga olämpligheter till publiken. Rollen skapa-
des med hjälp av några sidor dagbokstext, där Kafka beskriver  impressarion 
(utan att sedan nämna honom i ”rapporten”), och genom improvisatio-
ner. 

Medan David Book arbetade som intensivast med Kafkas apa, provade 
han också in på Malmö teaterhögskola och blev elev inom den sista kullen 
med fyra i stället för tre års utbildning. Han ville ha stämpeln ”utbildad”.

Kafkas ”föreläsning” har en rot i en satiriskt skämtsam biografi (1814) av 
E.T.A. Hoffmann av en apa med konstnärliga ambitioner. Hos Kafka 
(1917) handlar det mer förtvivlat och mångtydbart om det unika framsteg 
en infångad ung apa gör när han underkastar sig situationens tvång, ger 
sig hän åt dressyren och tvingar sig fram till att bli en komplett människa. 
Apan kan på scenen framställas på många olika sätt: från att kroppsligen 
fortfarande vara en apa, fast i mänsklig kostym, till att vara förvandlad till 
människa, kanske med restglimtar av något djuriskt. Eftersom han inte 
kan låta bli att längta efter sin ungdoms naturliga tillvaro, kan föreläsning-
en bli mer eller mindre dissonant. 
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Vi tog fasta på att apan, en offentlig person, hade blivit artist, hade en 
repertoar och sjöng sånger på olika språk. Sin föreläsning höll han inte för 
en akademi utan för en varietépublik som vid detta tillfälle förutom under-
hållning förväntade sig apans berättelse om sitt liv. Han visste att han 
borde hålla sig till framgångsreceptet och hävda att det var hans egen vilja 
som triumferat över alla hinder. Impressarions uppgift var att kontrollera 
att hans stjärna inte förgick sig och talade för mycket sanning. 

Impressarion fick besvär med apan redan när han presenterade honom 
och apan störde honom med dumma hyss med publiken. David Books 
mångfacetterade tolkning började sålunda med ett okynne som parodie-
rade en allmän uppfattning om apaktighet. ”Föreläsningen” om sitt liv 
började han som parodi på en föreläsande professor. Men när han kom in 
i sin berättelse stötte han på hinder hos sin övervakare och framför allt hos 
sig själv. Han kunde eller ville inte berätta utan att verkligen ”gå in i sitt 
minne” till exempel av hur det var att sitta inspärrad i Hagenbecks bur på 
fångstskeppet och av att bryta sig loss och börja bli människa i imitation 
av hur en sjöman svepte en öl med en suverän gest. Vi arbetade hårt med 
principen att den väsentliga teatrala situationen överhuvudtaget inte är 
reproduktion utan ett nu. Jag kan inte förklara hur detta nu uppstår (alla 
scener är ju inrepeterade!) men utan tvivel har det att göra med en särskild 
tankekraft hos aktören. Den fungerade som obruten trots mängder av il-
snabba kast.

Spelets apa kom ibland nära kollaps i sina minnesbilder men tog sig upp 
i mellanstick av ett tiotal kupletter, ibland bekräftande, ibland kontraste-
rande 20-talslåtar, som lät som Kurt Weill även när jag inte lånat från 
denne. Med vacker mörk röst lät David inte ett ord av texterna gå förlorat. 
Men huvudlinjen var apans genomgång av sitt liv, den blev en sorts psyko-
analytisk seans, där impressarion ibland fick hjälpa honom vidare. Efter 
att ha blivit fullständig människa hade apan en ”alldaglig” scen i logen 
bakom kulisserna som en vårdslös cynisk artist obekymrad om allt. Effek-
ten av att han ”inte spelade” var överväldigande, som om man aldrig sett 
någon uppträda naturligt förr. I en sista entré var David sminkad till Pier-
rot, fick applåder för en sång om döden och bröt sedan alla regler genom 
en aggressiv förnekelse av att han blivit lycklig av att erövra mänsklighet 
och artistisk succé. 

Kafkas apa var den sista teateruppsättning jag gjorde och också den 
bästa, i det avseendet att den tvingade fram mest tolkning, mest erfarenhet 
och mest personregi. David Book älskade sin roll och absorberade en 
mängd idéer om den. De han inte ville ha lät han bara ligga. Arbetet var 
sällsynt intensivt. Men i en kaffepaus frågade jag David varför han nöd-
vändigtvis ville spela teater, och han svarade att han gjorde det för att visa 
sanningen. Svaret förvånade mig på sätt och vis inte, för jag hade sett hur 
omöjligt det var att få fram ett enda falskt moment hos honom. Inför en 
svårighet kunde jag nämligen någon gång truga och säga ”säg eller gör det 
bara, så får vi se hur det går”. Men han lät det vara tills han kunde garan-
tera för sanningen. 

Men med ”sanning” menade han också något mer. Teater var för honom 
platsen, där en berättelse kunde framföras i sin motsägelsefullhet och kon-
troversialitet. Skådespelaren är den som – inom ett sammanhang – kan 
göra något oväntat. Hans kropp och själ kan visa motstridiga tendenser 
samtidigt. Med sin höga uppfattning om skådespelarkonstens möjligheter 
manifesterade David den uppfattning som Gombrowicz formulerat: att en 
konstnärlig prestation äger rum inte för att visa livet som lättare, utan som 
svårare. 

Efter premiär på Malmö stadsbibliotek (där jag en gång fått visa min 
första grupp-uppsättning) lyckades vi placera föreställningen bara tjugo 
gånger till. Det fortsatta arbetet även vid återupptagandena ledde till en 
unik föreställning varje gång. Det kom aldrig många åskådare men av dem 
som kom, kom många flera gånger. 

*

Mycket av 1900-talets teaterhistoria kan rubriceras som kamp mot den 
fjärde väggen, mot spel som låtsas att ingen tittar på det. Den fjärde väg-
gens absoluta herravälde blev ganska kort, men en tid ansågs vändning ut 
mot åskådarna höra hemma bara i IIIe klass. Under den teatertid jag kan 
överblicka är aktörens förhållningssätt till publiken kanske det som för-
ändrats mest. Man möter nu sällan icke-utåtvänt spel. Jag vet inte om 
stand-up comedy luckrat upp sederna eller om denna specialitet är bara ett 
följdfenomen till att aktören anser sig själv vara alltför intressant för att 
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inte kasta sig pladask på åskådarna. Torftig uppsättning av något skrivet 
kan också hjälpa honom att visa att han ”bara spelar teater”, där han kom-
mer in på en tom scen och inte föreställer något annat än röst 1 eller röst 
2 etc. och efter att ha markerat en spelscen återgår till personligt läge. – En 
annan modern, antiintellektuell företeelse är så kallad performance, ett 
blomstrande paradis för exhibitionister.

Mycket gammalmodigt är att en ridå först skiljer nyfikna åskådare från 
en väntande ny spännande värld. Scenen är sin egen verklighet, skådespe-
larna befinner sig i den lokal de befinner sig i. Helst skall produkten också 
avspegla att den arbetats fram under medbestämmande förhållanden. 

Att teater ”bara är teater” en gammal självklarhet, som dock har varit 
förutsättning för många raffinerade lekar med identitet och sanning (mas-
sor av exempel hos Shakespeare!) Som filosofiskt påstående är det ointres-
sant. Men det har blivit lättare att vara dramatiker. En sådan kan strunta 
i uppbyggnad av ett drama och skriver nu oftare monologer eller ”levere-
rar” ordmaterial, som Kristina Lugn eller Elfriede Jellinek. Av regissörer av 
Jellinektexter krävs en författares kompletterande uppfinnarförmåga.

Av aktörer krävs nu andra egenskaper än de som redan ingår bland 
kraven i hans utbildning. Han får klara sig på egen hand. Ensembler är på 
utdöende; det finns knappt längre någon som tar visst ansvar för hans 
placering och utveckling. Han må lära sig att tränga sig fram och sälja sig 
själv. Om han blir på allvar självständigare av detta, vill jag låta vara osagt; 
jag tvivlar, eftersom han fortfarande är beroende av att bli inplacerad i ett 
sammanhang och produceras. Den manlige aktören har dessutom den i 
och för sig naturliga och nödvändiga men beskäftigt forcerade jämställd-
hetsprocessen att dras med och får finna sig i att bli avundad om han 
tilldelas en roll som författaren skrivit som man och som brukar spelas av 
män.

Aktörer är ett för många regissörer svårberäkneligt bekymmer. Det är 
frestande att styra eller behärska deras insatser genom att dränka dem i 
video, ljusspel och poplåtar. Tekniska medel slutar vara hjälp och blir till 
ersättning för spel.

Det som aktörer nu framför allt inte lär sig och sällan får praktisera är 
att tolka en roll. En god roll är gestaltningen av en människa som utveck-
las. Hon förekommer i pjäser, som erbjuder hållbara strukturer men som 

kräver tolkning, genomlysning och sinne för vad som är betydelsefullt att 
dra fram i vår samtid. Få regissörer behärskar yrket, och mediernas krym-
pande recensionsavdelning anförtros åt tyckare, som kan säga till exempel 
”Hon gjorde med Medea sin bästa roll” och alltså koncist avslöjar sin 
oförmåga att göra åtskillnad mellan pjäs och tolkning. De är ju inte heller 
intresserade av detta utan av att berätta om sig själva och sin upplevelse. 

Skådespelare vill framställa något autentiskt. Men de litar nu sällan på 
att en tolkning av ett givet stoff kan vara autentisk, originell, självständig. 
Liksom en förälskelse kan haka upp sig på rädsla att gå förlorad i en annan 
människa kan en tolkning förfelas genom ångest inför självutlämning (som 
ingalunda är det samma som förställning). Återstår då en ironisk attityd 
eller att visa sig själv i poser. Ingenting oväntat kan hända, eftersom allting 
är lika väntat eller oväntat inom en lös struktur

När man någon gång ändå möter en betydelsefull, sanningskär rolltolk-
ning att beundra, tycks den sticka upp ur trots mot skådespeleriets deka-
dens. Begåvning, kunnighet, en särskild närvaro har satsats, men bakom 
ligger väl också en kamp för den maktposition som berättigat till att spela 
teater, tolka en roll.

”Rättvis” bedömning av sanningskära skådespelare utan makt (utan lan-
sering) är inte att räkna med. Det har den sällan varit, fast på teaterrika 
platser har kritiker och publik ibland spanat efter talang. I våra dagar är 
talangjakt en utbredd företeelse men gäller ungt folk som kan imitera 
någon annans sätt att sjunga och röra sig.

Finns en ursprunglig lust att föreställa någon, att spela teater, att fram-
ställa ett mänskligt förlopp? Kan det åter uppstå kraftcentra av människor 
som vill spela teater därför att de vill det, utan syfte att sälja sig själva? 

*



peter stein

Att det är texten, ingenting annat, som utgör den europeiska tea-
tern, det är jag rent militant övertygad om.

Teater är inte till för att avbilda vår tids förminskningar och vanska-
pelser … Vi bör genom teatern undersöka vilka andra former av liv 
det funnits.

Ett tecken på att ett stycke är tätt skrivet är att dess figurer inte 
verkar dummare och mindre hemlighetsfulla än författaren – de 
måste vara större än han.

När jag läser en pjäs, måste jag begripa så mycket som möjligt av 
vad författaren på ett visst ställe har menat, vilket slag av kroppslig-
het som ryms i det, hur dramaturgin ser ut. På scenen måste jag 
sedan gå genom nålsögat, de nutida villkoren … Men det är för 
teatern fullständigt likgiltigt om ett krig utkämpas med atombom-
ber eller med sablar … Om jag förstärker våld med våld, blir det 
dumt.

peter brook

I ett samhälle där viss mänsklig förmåga till uppfattning och med-
vetenhet ständigt förråas och förnekas, finns ändå möjligheten att 
en nucleus på några hundra personer bär denna förmåga och kan 
hindra att samhället blir alldeles automatiserat. Teatern kan vara ett 
eko av något som inte gått helt förlorat. Den utlöser krafter som gör 
livet uthärdligt.

I ett reaktionärt samhälle blir teatern revolutionär, i ett postrevo-
lutionärt får den en andlig funktion. Ingenting är mer meningslöst 
än att teatern flyter med i samhällets breda ström. 

göran o eriksson

Teatern är i dag den enda konstart där man alltjämt laborerar med 
bilden av en logiskt uppbyggd personlighet, vars handlande moti-
veras inte (bara) av nya situationer utan av en inre psykologisk 
struktur.

Dialogen är källtexten. Vare sig jag sätter upp en pjäs eller översätter 
den uppfattar jag replikerna som dokumentära. Alltså är det rollen, 
inte författaren, som jag måste identifiera mig själv med om jag vill 
få dem att tala svenska.

I dag kallas den professionell som på kortast möjliga tid kan nå ett 
resultat som liknar tidigare resultat. Det är kommersialismens bild 
av konstnärligt arbete, maximal utdelning av minimal insats.

Bara genom yttersta trohet blir man fri i sitt arbete, och bara om 
man strävar efter att exakt återge en annan tid kan man hoppas att 
uttrycka sin egen. 
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