
156 recensioner

Scandia 82:1

Antologin illustrerar hur prästfruidea-
let förändrats från att spegla en, för att 
travestera R.W. Connell, hegemonisk 
”kvinnlighet” under en tid då religionen 
var samhällets fundament till en kvarleva 
från en förfluten tid som dess representan-
ter knappt vill kännas vid. Samtidigt ges 
intressanta och ibland gripande inblickar 
i enskilda kvinnors livsöden. Antologin 
manar till fortsatt forskning på fältet, 
till fördjupad teoretisk reflektion och till 
komparativa utblickar och jämförelser med 
andra länder och kulturer.

Yvonne Maria Werner

Svärd, sandaler och skandaler. 
Antiken på film och i tv
Isak Hammar & Ulf Zander (red.)

Studentlitteratur, 2015, 328 s.

Hur antiken framställs och brukas i film 
utgör – i synnerhet inom den anglosaxiska 
kultursfären – ett betydande men ännu 
snabbt expanderande forskningsfält. Vid 
sidan av tidiga föregångare, som antik-
vetaren Jon Solomon (vars The Ancient 
World in Cinema ursprungligen utgavs 1978) 
respektive de under 1990-talet verksamma 
Maria Wyke och Martin M. Winkler, är 
det framför allt efter millennieskiftet 2000 
som sådan forskning tilldragit sig ett allt 
större intresse. I kölvattnet av den episka 
storfilmen Gladiator (2000) har en mängd 
forskare, främst antik- och filmvetare, i 
allt snabbare takt producerat en betydande 
mängd monografier, antologier och artiklar. 
Framför allt hur romarriket skildras har 
tilldragit sig stor uppmärksamhet. Denna 
så kallade Gladiator-effekt nådde emellertid 
även andra länder och Marcus Junkelmanns 
omfattande Hollywoods Traum von Rom 
(2004) kan ses som ett tydligt exempel på 
detta. Inom nordisk historisk forskning är 
det emellertid ytterst tunnsått med dylika 
perspektiv, Mathilde Skoies antologi-
bidrag ”Antikken på film” från 2009 utgör 
måhända det enda tydliga undantaget.

Denna brist ämnar emellertid redaktö-
rerna Isak Hammar och Ulf Zander bidra 
till att avhjälpa med antologin Svärd, san
daler och skandaler. Denna volym inkluderar 
ett stort antal forskare från olika discipliner, 
där filmvetare och historiker verksamma 
vid Lunds universitet utgör den största 
kontingenten. Antologin omfattar ett över-
gripande introduktionskapitel samt fjorton 
texter som behandlar en mängd områden, 
alltifrån enskilda historiska gestalter till 
tv-sänd science fiction. Denna mängd 
utgångspunkter medför föga förvånande att 
alla artiklar inte kan behandlas ingående i 
en recension som denna. Även tidsspannet 
är omfattande, såväl sett till de perio-
der som skildras som till analysobjektens 
produktionsår. Såväl tidiga stumfilmer 
(BenHur, 1907) som nära nog dagsfärska 
storproduktioner (Hercules, 2014) behand-
las i olika omfattning. Alltifrån mytiska 
gestalter som Herakles/Hercules och Noah, 
till den senantike romerske hjälten Arthur 
analyseras.

Den definition av antiken som för-
fattarna utgår ifrån är med andra ord 
minst sagt vid. Romarriket samt filmer 
och tv-serier producerade under 1960-talet 
och därefter är emellertid de områden 
som lejonparten av bidragen ägnas åt. 
Huvuddelen av antologins texter grup-
peras av redaktörerna i ett antal lösligt 
sammanhållna teman. Ett sådant fokuserar 
framför allt på skildringens förhållande till 
det specifika medium genom vilket den 
förmedlas (exempelvis traditioner eller 
genrekonventioner). Ett annat tema berör 
framför allt samspelet mellan publikens 
förväntningar och gestaltandet av antiken. 
Här behandlas på ett givande sätt såväl 
kulturella föreställningar om sexualitet 
under antiken (Cecilia Trenter) som hur 
visuella representationer av antiken präglas 
av sin samtid (Therése Andersson). Ett 
tredje tema rör ideologiska och existen-
tiella budskap.

Sådana indelningar ger viss struktur 
åt antologin, men som antytts ovan är 
den mängd olika teman som ryms inom 



recensioner 157

Scandia 82:1

dess pärmar så pass mångskiftande att de 
svårligen kan organiseras i enkla kategorier. 
Antologin ger därmed ett mer spretigt 
intryck än exempelvis de av Martin M. 
Winkler redigerade volymer som fokuserar 
på enskilda storfilmers framställningar. 
Samtidigt är en av den föreliggande voly-
mens styrkor just den bredd som ett sådant 
upplägg medför. Antologin innehåller ett 
flertal intressanta och välskrivna analyser av 
ideologiska och historiekulturella aspekter 
i episka storfilmer som King Arthur (Ulf 
Zander), 300 (Maria Gagnesjö) och den av 
fascistregimen beställda mastodontfilmen 
Scipione l ’africano (Fredrik Whitling), men 
berör även andra mindre klassiska perspek-
tiv som sannolikt skulle ha sorterats bort 
med ett mer restriktivt upplägg. 

Ett mycket bra exempel på detta är 
Isak Hammars bidrag om antiken i B-fil-
mer, i synnerhet de italienska så kall-
lade peplum-filmerna. Dessa fokuserade 
på mytiska kraftkarlars stordåd i halvt 
mytiska, halvt historiska miljöer, med 
Hercules/Ercole som typisk huvudperson. 
Hammar redogör initierat för filmernas 
tematik, betydelse och karaktärsdrag. Likt 
ett antal av de övriga i antologin förekom-
mande texterna gör emellertid analysen halt 
lite väl tidigt, och vissa intressanta teman 
kunde ha utvecklats ytterligare (kapitlet 
omfattar knappt 20 sidor). Detta gäller i 
synnerhet kropps- och manlighetsperspek-
tiven, vilka Hammar främst kort relaterar 
till annan forskning som bedrivits, snarare 
än själv förhåller sig till, vilket känns lite 
korthugget med tanke på den stereotypt 
maskulina muskelkraftens betydelse för 
peplumgenren. 

Andra givande exempel som kan nämnas 
är Dick Harrisons analys av humorns roll i 
skildringar av antiken samt Fredrik Eken-
grens och Ing-Marie Nilssons redogörelse 
för densamma i science fiction-serier på tv. 
För den sistnämnda texten om Stargate SG1 
(1997–2007) hade nog en kort diskussion 
av Erich von Dänikens Chariots of the 
Gods och de pseudovetenskapliga ancient 
astronut-teorierna varit på sin plats. Detta 
då serien och framför allt dess förlaga, 

Roland Emmerichs Stargate (1994), tyd-
ligt influerats av dessa, likväl som av mer 
traditionella förlagor.

Det faktum att såväl filmer som tv-serier 
analyseras inom en och samma övergri-
pande kontext bidrar till att lyfta antolo-
gin, inklusive översiktskapitlet, som till 
skillnad från andra liknande översikter 
inte utelämnar numera mindre välkända 
tv-produktioner. Exempelvis omnämns 
den intressanta Masada (1981), en av många 
historiska tv-serier som producerades efter 
den inflytelserika tittarsuccén Rötter (1977).

De två tv-serier som analyseras mest 
ingående är emellertid, måhända föga 
förvånande, Jag, Claudius (1976) och Rome 
(2005–2007). Såväl Lovisa Brännstedts 
genomgång av framställningen av Livia 
som Erik Hedlings diskussion av Marcus 
Antonius-porträttet i Rome behandlar på 
ett förtjänstfullt sätt hur två av antik-
ens mest kända gestalter skildras och de 
sammanhang dessa skildringar relateras 
till. Hedling försvarar även Rome gent-
emot felfinnande amerikanska forskares 
väl nitiska omdömen och analyser, och 
vill i stället betrakta den som en sorts 
mästerverk ifråga om dess förmåga att 
levandegöra en specifik historisk miljö. 
Detta omdöme kan undertecknad inte låta 
bli att instämma i, åtminstone för seriens 
första tolv avsnitt.

Såväl Marcus Antonius som Livia finns 
följaktligen med i antologins omfattande 
person- och sakregister. Även ett register 
över filmer och tv-serier inkluderas, vil-
ket är välkommet. Dessa fördelar verkar 
emellertid ha tillkommit på bekostnad av 
en sammanfattande litteraturförteckning, 
vilket orsakar en hel del onödigt bläddrande 
för läsare som på ett enkelt sätt önskar kont-
rollera någon av de rikligt förekommande 
referenserna. Sett till antologins innehåll 
saknas, de många perspektiven till trots, 
en mer ingående analys av dokumentära 
skildringar av antiken. Dylika perspektiv 
kommenteras endast relativt kortfattat i 
introduktionskapitlet, vilket känns som 
en brist då Gladiator-effekten även nådde 
sådana genrer.
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Sett till helhetsintrycket är emellertid 
Svärd, sandaler och skandaler en i allra högsta 
grad läsvärd antologi, som väl uppfyller sitt 
mål att vara intressant och givande läsning 
för såväl forskare som studenter.

Martin Karlsson

Politik och passion. Svenska 
kungliga äktenskap under 600 
år
Henric Bagerius & Louise Berglund 
(red.)

Natur & Kultur, 2015, 331 s.

Det är sällan historiker får stå i det mediala 
rampljuset för att kommentera en nyhets-
händelse. I juni 2015 hade jag emellertid 
det ovanliga nöjet att höra Henric Bage-
rius och Louise Berglund tala på bästa 
sändningstid i SVT:s morgonsoffa om sin 
nyutkomna antologi, lanserad i samband 
med det svenska prinsbröllopet i Stock-
holm: skicklig förlags-pr för en bok som 
säkert intresserar många, och som därmed 
fick välförtjänt uppmärksamhet. 

Politik och passion innehåller sju empi-
riska kapitel från lika många författare 
som ger exempel på äktenskap från varje 
århundrade mellan 1400- och 2000-tal. 
Att porträttera kungliga par är ett relevant 
sätt att aktualisera den utslitna genren 
kungabiografi. Historien om dessa äkten-
skap bidrar till att belysa förväntningarna 
på maktens representanter, på mäns och 
kvinnors handlingsutrymme och på kär-
leksdiskursens kontinuitet och förändring. 
Det är emellertid inte kungligheternas inre 
liv som exponeras i boken utan snarare 
mediebevakningens historia, en form av 
metahistoria kring makthavare som har 
varit gängse sedan 1990-talet (där det 
mest kända exemplet väl fortfarande är 
Peter Burkes The Fabrication of Louis XIV). 
Författarna engagerar sig med andra ord 
i vad makten kommunicerar, till vem och 
med vilka medel – och hur kritik av kunga-
makten alltid har varit politiskt sprängstoff. 

Vad har egentligen Victorias och Daniels 
kärlekshistoria gemensamt med den elva-
åriga engelska prinsessan Filippa som 
giftes bort 1405 med Erik av Pommern? 
En första tanke om att redaktörerna har 
gripit om ett för vitt ämne förbyts snart 
i övertygelse om riktigheten i deras tes 
om det som de kallar samhällsäktenskap. 
Ett kungligt äktenskap var och är i alla 
av  seenden storpolitik som ställer stora 
krav på kontrahenterna. Henric Bagerius 
formulerar tesen slagkraftigt i inledning-
skapitlet i tre genomgående funktioner 
gemensamma för alla kungliga äktenskap 
oavsett tid och rum. Den första handlar 
om att bekräfta överenskommelser och 
forma allianser, till exempel att uppmuntra 
en dynastisk förbindelse som kunde vara 
fördelaktig för riket eller upprätthålla sam-
manhållningen inom landet, en funktion 
aktuell också idag. Den andra funktionen 
är närliggande med den första, nämligen 
att säkra tronföljden och stärka dynastin. 
Kungliga par måste föda arvingar men 
också förkroppsliga monarkin som en lång 
obruten kedja av framstående individer. 
Den tredje funktionen att att förtydliga 
normer och skapa harmoni, där Bagerius 
understryker kungligheternas roll som 
förebilder för sitt kön och för äktenskaplig 
sämja. Normöverträdelser hos kungligheter 
döms hårdare på grund av deras privilegier 
– med den höga ställningen följer särskilda 
krav. Sammanfattningsvis är budskapet 
att förväntningarna på kungligheter har 
skiftat genom tiderna, men behovet av att 
de ska motsvara äktenskapliga idealbilder 
tycks bestående.

Bokens kapitel är lagom många och 
lagom långa, författade av drivna skriben-
ter som av allt att döma har fått skicklig 
projektledning av sina redaktörer och för-
lagsmedarbetare. Antologin som helhet 
fångar det allmänna och det personliga i 
en fascinerande historisk exposé. Kapitlen 
ger infallsrika bidrag till hur man kan ta 
sig an historien om olika äktenskap, där 
varje kungligt par bidrar till förståelsen av 
den tidsperiod som de levde och verkade i. 


