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Förord 
 

Scenkonstens historieskrivare har av tradition främst vänt sina blickar 
mot stora teaterhus i nationella centra, med sina lysande aktörer, geni-
ala regissörer och banbrytande föreställningar. Det som har hänt har 
med andra ord hänt i metropolerna medan krumsprången på provin-
sens teaterscener förbigåtts med tystnad eller möjligen ägnats ett 
förstrött intresse. 

 

Så skriver Dag Nordmark i förordet till studien Tiljorna vid vägen 

(1995). Han menar att Sverige ofta är lika med Stockholm och att 

huvudstadens teaterhistoria blir hela rikets. Studien av Spelet om 

Norbergsstrejken 1891–92 kan kanske bidra till att vidga detta per-

spektiv. Mitt intresse för ämnet arbetarkultur började dock på Stock-

holms universitet, under en kurs i arbetarlitteratur. Därifrån sökte jag 

mig till Bergslagen och Norberg, där jag kom att upptäcka att vanliga 

människor hade skapat angelägen teater av hög kvalitet.  

   Många personer har stöttat mitt avhandlingsarbete. Först och främst 

vill jag tacka mina handledare Ulf Boëthius och Lars Furuland, som i 

början av undersökningen var entusiastiska och positiva. Tyvärr fick 

Lars Furuland inte uppleva att min avhandling om Norbergsspelet 

blev klar, men jag gissar att han skulle ha glatt sig åt det. Även 

Willmar Sauter och Johan Fornäs gav i startfasen en myckenhet av 

stöd och inspiration. Under senare delen av arbetet har Boel Westin 

varit till ovärderlig hjälp, liksom återigen Willmar Sauter. Jag vill 

också tacka Per-Olof Mattsson, som ledde slutventileringen av av-

handlingen och gav värdefulla synpunkter. Han har också tålmodigt 

granskat min litteraturlista ett antal gånger. Även Anders Cullhed och 

Ingemar Algulin vill jag tacka för värdefullt stöd.  

 Andra personer som jag också vill passa på att tacka är John 

Andreasen, Århus universitet, Karsten Biering, Köpenhamns univer-

sitet, Olvai Hemmilä och Richard Estreen för intressanta diskussioner 

och tips. För text- och språkgranskning i slutskedet vill jag tacka 

Gisela Haag, Daniel Johnson, Alison Holden-Nyström och Lilian 

Westlin och för renskrift av figurer Henrika Florén.  

   Till Spelets kulturarbetartrojka, Sture Karlsson, Arne Andersson 

och Anders Lindström riktar jag ett varmt tack för deras öppenhet och 

förtroende för mig och mitt projekt. Vidare vill jag speciellt tacka 

Gustav Gustavsson på Norbergs folkminnesarkiv och Lennart 

Bergström, Norberg, för aldrig sviktande tålamod och hjälp när det 

gällt lokala förhållanden i och utanför Spelet. Till ATR:s kunniga och 

tillmötesgående personal vill jag också rikta ett tack. Sist ett stort tack 



 

till alla Spelets Norbergare, som så generöst har delgett mig fakta, 

synpunkter och känslor.  

   Bidrag har mottagits från Stockholms Arbetareinstitutsförening, 

projektet Kulturens roll i Bergslagen, NorFa, John Söderbergs stipen-

diestiftelse samt Karl och Betty Warburgs fond.  

 

 

Solberga, april 2012 

Gunnel Testad 
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Viktor, Per och August 
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EN NY SLAGS TEATER. UTGÅNGS-

PUNKTER  

Varje människa är ju oerhört duktig, kan 

oerhört mycket. Men det gäller att på något 

sätt få den här människan att plocka fram det. 

[…] Spelet gav ju oerhört många ord. Ord, 

bara så att man kunde tala om hur man hade 

 det och hur man kände det.
1
 

Citatet antyder hur rik varje människa i grunden är oavsett ursprung 

eller samhällsklass. Denna människosyn, som både är djupt positiv 

och demokratisk, är denna avhandlings utgångspunkt. Spelet om Nor-

bergsstrejken 1891–92 aktiverade många som tidigare varit ”tysta” 

och icke representerade inom kultur- och teaterområdet. Därför fann 

jag Spelet vara ett intressant undersökningsobjekt för min doktorsav-

handling.  

   Spelet om Norbergsstrejken 1891–92 är det fullständiga namnet på 

projektet och det är även namnet på föreställningarna. I den följande 

framställningen benämner jag mitt forskningsobjekt Spelet om Nor-

bergsstrejken, Norbergsspelet eller mestadels bara Spelet. Jag använ-

der inte kursiv stil på dessa titlar, utan markerar dem med versaler. Då 

avser jag det större sammanhanget, där gemenskapen, föreningen, 

manuskriptet och föreställningen ses som en helhet. För variationens 

skull använder jag också projektet. Om en specifik del av projektet 

avses, markerar jag det genom att skriva dramatexten, föreställningen, 

uppsättningen, föreningen etc. Alternativa benämningar kommer in i 

framställningen då andra forskare citeras eller refereras, t. ex. folktea-

ter eller folklig teater, arbetarteater, bygdespel, dokumentär teater, 

politisk teater eller ny form av historieskrivning. Ämnet för Spelet var 

de tre strejker som under 1891–92 försiggick i Norbergs bergslag. I 

titeln har dessa tre strejker smält samman till en – Norbergsstrejken.2 

                                                      
1 Intervju med dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet i Norberg, Egon 

Gröning, 19/1 1988, s. 8, IFÄ.  
2 Kursiv stil reserveras i denna avhandling för särskilt betonade ord eller uttryck samt 

för titlar.  
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   ”Allt tydligare ser man hur Spelet om Norbergsstrejken var en av 

70-talets viktigaste kulturhändelser i Sverige”, skriver teaterkritikern 

Claes Englund 1987.
3
 Teaterforskaren Willmar Sauter benämner 1977 

”som ett märkesår” då både Spelet om Norbergsstrejken hade premiär 

och då Tältprojektet genomfördes. Spelet blev en ”stor succé, som 

drog till sig publik från hela Sverige”, säger han.
4
 1970-talet har 

karaktäriserats som ett radikalt årtionde, då kulturarbetarna intresse-

rade sig för orättvisorna i världen och i Sverige, vilket innebar att 

arbetare och andra marginaliserade grupper ställdes i centrum. Vad 

gäller teatern sökte man gärna upp sin publik för att gestalta och 

skapa teater direkt ur verkligheten. De s.k. fria grupperna bestod 

oftast av professionella teaterarbetare, även om man samarbetade med 

olika grupper i samhället, t.ex. arbetare. I Spelet om Norbergsstrejken 

gick man ett steg längre: aktörerna hämtades direkt ur arbetslivet och 

var alltså amatörer. Anknytningen till den traditionella amatörteatern 

leder dock associationerna i fel riktning, eftersom man i Spelet om 

Norbergsstrejken tog avstånd från den traditionen och försökte skapa 

en specifik stil och estetik, som kunde användas av vanliga människor 

och där själva berättandet – inte skådespelarna – stod i centrum. 

   Spelet om Norbergsstrejken 1891–92 har kallats för Sveriges första 

arbetarspel. Det skapades 1975–77 i Norberg genom en omfattande 

insats av ett stort antal medverkande och premiären i Klackbergs 

storgruva 26 juni 1977 blev upptakten till en rad succéartade före-

ställningar, som fortsatte somrarna 1978–1981 och 1983. På många 

platser i Sverige etablerades sedan liknande spel. Norbergsspelet var 

en pionjärgärning och fick en slags modellbildande status. Mottagan-

det i det kulturella Sverige var överväldigande. Trots att avsikten med 

Spelet om Norbergsstrejken främst torde ha varit att engagera den 

lokala och regionala befolkningen, så vallfärdade människor från hela 

landet och Norden för att se föreställningarna. Att denna teaterform 

slog an hos en större teaterpublik under slutet av 1970- och i början 

av 1980-talen var kanske ett tidsfenomen. Betydelsen för dem som 

gjorde Spelet och för dem som där såg sina arbetarklassliv spelas upp 

på scenen kvarstår, liksom det faktum att arbetarklasserfarenheterna 

fick ett sceniskt uttryck. Dessutom byggde man upp en verksamhet 

och en alternativ organisationsmodell med arbetarkulturella för-

tecken. 

                                                      
3 Claes Englund, ”Så går beslutsamhetens friska hy/I eftertankens kranka blekhet 

över. Svensk teater 1984”, i Nordisk teater, projektansvarig Leif Janzon, Stockholm 

1987, s. 52. 
4 Willmar Sauter, ”Spelets kultur – ett 60-tal i rörelse”, i Teater i Sverige, red. Lena 

Hammergren, Karin Helander och Willmar Sauter, Hedemora 2004, s. 209. 
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   I talrika etnologiska, antropologiska, historiska och sociologiska 

studier beskrivs olika delar av arbetarkulturen i motsats till borgerlig 

kultur. I Sten O. Karlssons översiktsverk När industriarbetaren blev 

historia. Studier i svensk arbetarhistoria 1965–1995 (1998) omnämns 

inte mindre än ett 60-tal arbetarkulturstudier gjorda 1965–1995.
5
 

Denna separering av arbetarkultur och borgerlig kultur är inte lika 

vanlig inom de estetiska disciplinerna. Den dominerande borgerliga 

kulturen har förvisso påverkat arbetarkulturen och vice versa, även 

om det senare förhållandet uppstått i betydligt mindre utsträckning. I 

min undersökning har jag valt att i viss mån renodla den arbetarkultu-

rella aspekten och ställa den mot den borgerliga. Dels därför att Spe-

let verkligen var ett arbetarnas spel, med arbetare, om arbetare och för 

arbetare – dock inte i så stor omfattning av. Dels därför att de karaktä-

ristiska dragen för detta slag av kulturuttryck blir tydligare om per-

spektiven renodlas.
6
 I grunden för undersökningen finns således ett 

klassperspektiv, där jag särskiljer den borgerliga livsstilen och kultur-

produktionen från den arbetarmässiga livsstilen och kulturproduktio-

nen.
7
  

   Kulturbegreppet differentieras här genom att särskilja kultur som 

livsstil och kultur som estetiskt uttryck.
8
 De arbetarkulturella estetiska 

uttrycken i form av teater- eller spelverksamhet fokuseras i min un-

dersökning. För att skapa ett arbetarkulturellt uttryck räcker det inte 

med att använda de borgerliga formerna och fylla dessa med ett ar-

                                                      
5 Sten O. Karlsson, När industriarbetaren blev historia. Studier i svensk arbetarhisto-

ria 1965–1995, Lund 1998, s. 23. 
6 Maria Shevtsova  skriver att om man ska arbeta med en minoritetskultur måste den 

särskiljas för att inte hela begreppet minoritetskultur ska riskera att bli en metafor. 

(”And yet, when minority culture is invoked, they surely need to be particularized. If 

not, the whole notion of minority culture risks becoming a metaphor.”) I Maria 

Shevtsova, Theatre and Cultural Interaction, Sydney 1993, s. 16. 
7 För definitioner och diskussioner om dessa begrepp, se t. ex. Stefan Bohman, 

Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik (diss.), 

Stockholm 1985, s. 9–11, Mats Lindqvist och Magnus Wikdahl, ”Kultur och klass. 

En diskussion kring teori och metod i studiet av klasspecifika kulturmönster”, i Nord-

Nytt 1979:13, här s. 28, Jonas Frykman och Orvar Löfgren, Den kultiverade männi-

skan, Lund 1979, s. 222 (den borgerliga kulturen beskrivs där), Ivar Lo-Johansson, 

”Klass och litteratur”, i BLM 1987:6, s. 373, Per Sundgren, Kulturen och arbetarrö-

relsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander (diss.), Stock-

holm 2007, s. 24 – Sundgren definierar borgerlig kultur som ”den i samhället etable-

rade kulturen”, samt s. 353 ff. i samma källa och Ann Mari Engel, Teater i Folkets 

Park 1905–1980. Arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern. En kultur-

politisk studie (diss.), Stockholm 1982, s. 166–167. 
8 Forskning om kultur: rapport från en arbetsgrupp inom HSFR (Humanistisk-sam-

hällsvetenskapliga forskningsrådet), Stockholm, HSFR, 1984, s. 15 ff.  



 14 

betarmässigt innehåll. Man behöver även förändra såväl uttryckets 

form som funktion.
9
 Detta gjorde man i Spelet om Norbergsstrejken. 

I. SYFTEN OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Spelet om Norbergsstrejken innebar ett medvetet försök att skapa ett 

arbetarkulturellt estetiskt uttryck och en organisationsform för detta 

utanför den traditionella teaterns ramar. Syftet med min avhandling 

om Norbergsspelet är att utifrån ett motoffentligt och arbetarkulturellt 

perspektiv undersöka detta estetiska uttryck. Undersökningen är en 

monografisk studie av Spelet om Norbergsstrejken, som stått modell 

för och varit inspirationskälla till många efterföljande spel. Genom att 

närmare analysera och karaktärisera de typiska dragen, i kontrast till 

borgerliga kulturuttryck, oftast institutionsteater, eftersom vi här rör 

oss inom teaterns fält, är min avsikt att sätta in Norbergsspelet och 

liknande spel i ett större kulturhistoriskt och teoretiskt sammanhang. 

Tonvikten i undersökningen är lagd på manuskripttexterna och på 

föreställningen, dvs. de estetiskt bearbetade delarna i korrespondens 

med arbetarkulturen, men även projektets organisation, framväxt och 

mottagande undersöks. Eftersom jag fokuserar uppbyggnaden av 

projektet är arbetsprocesserna viktiga. Tidsmässigt följer jag Spelet i 

första hand under perioden 1975–1978. 

   Ett speciellt intresse ägnas teaterns funktionssammanhang, eftersom 

detta är en kärnfråga vad gäller de kulturella uttrycken ur klassmässig 

synvinkel. I Walter Benjamins essä ”Vad är den episka teatern?” re-

sonerar han om funktionssammanhanget: ”Men hur denna politiska 

teater [politiska tesstycken] än fungerade, socialt sett bidrog den bara 

till att proletära massor ryckte in i just de positioner som teaterappa-

raten skapat för de borgerliga massorna. Funktionssammanhanget 

mellan scen och publik, text och uppsättning, regissör och skådespe-

lare förblev så gott som oförändrat. Försöket att ändra det tar den 

episka teatern som sin utgångspunkt.” [Min kursivering.]10 Benjamins 

beskrivning av funktionssammanhanget är en utgångspunkt i under-

sökningen. Medan arbetarförfattarna haft att anpassa sitt skrivande 

efter den litterära institutionens regler och värderingar har arbetar-

spelen sökt och funnit en egen form och ett breddat funktionssam-

manhang. Spelen har skapats i nära samspel med människor som 

vanligen inte har förmågor eller möjligheter att uttrycka sig genom de 

etablerade kulturkanalerna. De flesta studierna av spelen har gjorts ur 

                                                      
9 Se Walter Benjamin, Essayer om Brecht, översättning Carl-Henning Wijkmark, 

Staffanstorp 1971, s. 97 ff. 
10 Ibid., s. 8. 
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historiska eller sociologiska synvinklar. Uppfattningen att man ”bara” 

spelar upp en historisk händelse har institutionaliserats och man har 

inte riktigt räknat med spelen i estetiska sammanhang.
 11

 Talande är 

kanske att termen arbetarspel inte finns i Nationalencyklopedin, utan 

omnämns under uppslagsordet arbetarteater: ”Spelet om Norbergs-

strejken 1891–92 (1977) och andra s. k. arbetarspel under 1970- och 

80-talen har främst uppmärksammat betydelsefulla händelser i arbe-

tarrörelsens historia.”
12

 Följaktligen har ingen djupare analys av arbe-

tarspelet som ett specifikt estetiskt uttryck gjorts. Det gör jag här.  

 
 
Avhandlingens syften är  

 
att sätta in Spelet i sitt tidsmässiga, kulturella och lokala samman-

hang, samt i en övergripande teoretisk ram 

 

att beskriva och analysera bakgrund, tillkomst, manuskript och före-

ställning samt mottagandet, för att utkristallisera Spelets karaktäris-

tiska drag utifrån ett motoffentligt perspektiv och som ett estetiskt 

uttryck för arbetarerfarenheter 

 
att undersöka några centrala delar av esteticeringsprocesserna, dvs. 

hur man gick till väga för att bygga upp ett arbetarkulturellt uttryck  

 

att utifrån mina undersökningsresultat granska och ge förslag på 

kompletteringar av termen arbetarspel 

 

att identifiera och påvisa det nya med projektet 

 

 

Det förekom givetvis en del anspelningar i Spelets manuskripttext 

som syftade på det allmänna politiska läget i Sverige i mitten av 

1970-talet och tidigare. Jag har dock valt att inte i så stor utsträckning 

sätta in Spelet i den samtida politiska kontexten. Det skulle ha inne-

burit källstudier som jag inte haft utrymme för. Paradoxalt nog var 

Spelet om Norbergsstrejken och de flesta andra spel formellt sett icke 

partipolitiska föreningar. 

 En annan intressant aspekt som jag av utrymmesskäl bara belyser 

punktvis är det dokumentära skapandet. Diskussion av begreppen 

folkteater, arbetarteater, bygdespel, politisk teater, agitationsteater 

                                                      
11 ”Kulturen försöker inordna det okända och hotande i den redan skapade ord-

ningen”, menar Jan Thavenius i Kulturens svarta hål, Stockholm 1987, s. 14. 
12 Nationalencyklopedin, band 1, uppslagsord ”arbetarteater”, Höganäs 1989. 
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m.fl. har jag på grund av begreppens vidlyftighet och bristen på rele-

vanta definitioner också uteslutit. Någon historisk genomgång av 

arbetarrörelsens teater, arbetarteater eller av amatörteater görs inte 

heller här. Andra har gjort det, se t. ex. Ny svensk teaterhistoria, del 

3, 1900-talets teater, där man finner en folk- och arbetarteaterhisto-

rik.
13

 Spelet om Norbergsstrejken inspirerades, som jag kommer att 

visa, främst av finsk amatörteater och av den brechtska traditionen. 

Detta behandlas i kapitel tre nedan.  

Uppläggning 

Avhandlingen har, inklusive inledningen, sex kapitel. I kapitel ett 

behandlas Spelets bakgrund och tillkomst lokalt och kulturellt, samt 

hinder och möjligheter i uppbyggnadsskedet. Kapitel två är det mest 

omfattande och undersöker manuskripttexten ur olika aspekter. Ett 

rikligt material har ställts till mitt förfogande av författaren, bl. a. 

flera olika stadier av manuskriptarbetet. Jag gör en presentation av 

författaren Sture Karlsson, samt det källmaterial som fanns tillgäng-

ligt, då han 1976 började med textarbetet. Därefter redogör jag för 

arbetsprocesserna med olika referensgrupper. Största utrymmet får 

manuskriptanalysen av den 1977 föreliggande texten. Kapitel tre in-

nehåller en fyllig presentation av regissören och idégivaren Arne 

Andersson, en beskrivning av hans regiarbete och iscensättning av 

Spelet. Jag gör en kortare föreställningsanalys, där även de rikligt 

förekommande musikinslagen ingår. Spelets mottagande och effekter 

kommenteras och analyseras i kapitel fyra. Jag har undersökt recen-

sioner i nationell, regional och lokal press och refererar i detta avsnitt 

en intressant pressdebatt, där frågor om de då existerande spelen var 

startpunkten för en ny slags teater eller ej. Reaktionerna bland arbe-

tare och arbetarorganisationer tas upp och den efterföljande arbetar-

spelsvågen redovisas. Sist i kapitel fyra kommer en uppföljning av 

vad som hände i Norberg i projektets spår, bl.a. fortsatt teaterarbete. 

Karaktäristiska drag och slutsatser och en komplettering av beteck-

                                                      
13

 Det aktuella avsnittet är Sverker Ek, ”Teater ut över landet” i Ny svensk 

teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, huvudredaktör Tomas Forser, bandredaktörer 

Tomas Forser och Sven Åke Heed, Hedemora 2007, s. 125–140. Andra forskare som 

gör en historisk genomgång av folkteater och arbetarteater är: Gunnar Ollén, Svensk 

amatörteaterhistoria 1865–1978, Stockholm 1979, Richard Estreen, Arbetarna och 

teatern. En blick på svensk folklig teatertradition, Stockholm 1972, Ann Mari Engel 

1982 och Dag Nordmark, Samhället på scenen. En studie i Rudolf Värnlunds drama 

Den heliga familjen, dess litterära och sociala förutsättningar (diss.), Umeå 1978. 

För en internationell genomgång av s. k. politisk teater, se Jon Nygaard, Teatrets 

historie i Europa. D.3, Teatret i vårt århundre: teater og samfunn, 1996, s. 104–127 

och s. 154–189. 
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ningen arbetarspel, sammanfattas i avhandlingens avslutande kapitel. 

Där knyts också undersökningens empiriska resultat till teorins kate-

gorier. Jag avslutar med en beskrivning av det nya med Spelet om 

Norbergsstrejken jämfört med tidigare traditioner.  

II. TEORIER OCH BEGREPP 

För att sätta in Spelet i ett vidare kultur- och samhällspolitiskt per-

spektiv har jag framför allt använt mig av Oskar Negt och Alexander 

Kluges beskrivningar av vad som händer med arbetarnas erfarenheter 

i den dominerande borgerliga offentligheten.
14 

Negt/Kluge utgick i sin 

bok Öffentlichkeit und Erfahrung (1972) från Jürgen Habermas’ 

offentlighetsbegrepp
15

 och förutom dennes begrepp ”borgerlig offent-

lighet” diskuterar Negt/Kluge även ”proletär offentlighet” och ”mot-

offentlighet”. Poängen i detta sammanhang är, att deras samhälls- och 

offentlighetsanalys delvis sker med utgångspunkt i arbetarerfarenhe-

ten. ”Die Dialektik von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit 

ist der Gegenstand unseres Buches”, framhåller de i förordet.
16 

 

   Den proletära offentligheten beskrivs av Negt/Kluge som en utopi, 

en idealkategori. Motoffentlighet – som är en förform till proletär 

offentlighet – kan tänkas ha uppstått i vissa tider, då den borgerliga 

offentligheten varit försvagad, menar de. De tre villkoren för att en 

motoffentlighet ska kunna uppstå är sammanfattningsvis: 

 

 

1. Producentklassens intresse måste vara den drivande kraften. 

 

                                                      
14 Oskar Negt/ Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur 

Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Frankfurt 

am Maine 1972. I norsk översättning av Rolf Reitan, Offentlighet og erfaring, Nor-

disk Sommeruniversitet, Kongerslev 1974. I engelsk översättning av Peter Labanyi, 

Jamie Owen Daniel och Assenka Oksiloff, med förord av Miriam Hansen, Public 

Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public 

Sphere, Minneapolis 1993. Dessa källor förkortas i fortsättningen Negt/Kluge 1972 

(det tyska originalet), Negt/Kluge 1974 (den norska översättningen) och Negt/ Kluge 

1993 (den engelska översättningen). 
15 Jürgen Habermas,  Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i 

det moderna samhället, översättning till svenska Joachim Retzlaff, Lund 1984. Ori-

ginalets titel, Strukturwandel der Öffentlichkeit, första utgåvan 1962. 
16 Negt/Kluge 1972, s. 7. Svensk översättning: ”Växelspelet mellan borgerlig 

offentlighet och proletär offentlighet är föremålet för vår bok.” 
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2. En kommunikationsform måste kunna etableras som kan relatera 

produktionsområdets särskilda intressen och samhället som helhet 

till varandra.
17

 

 

3. Det hämmande och förstörande inflytandet som utgår från den 

sönderfallande borgerliga offentligheten under den proletära of-

fentlighetens uppkomstprocess får inte vara övermäktigt.
18

 

 

 

Detta har egentligen aldrig uppfyllts under de sista hundra åren i 

något västligt industriland, menar Negt/Kluge. Dessa villkor ger dock 

anvisningar om de kvaliteter som ett motoffentlighet projekt bör 

sträva mot. Jag har funnit det givande att ha dessa tre villkor i bak-

grunden i mina analyser av Spelet om Norbergsstrejkens olika delar.  

   Negt/Kluge diskuterar även vad som händer med arbetarnas erfa-

renheter i ett kulturklimat som domineras av den s.k. borgerliga 

offentligheten. Enligt dem blockeras arbetarerfarenheterna genom 

olika mekanismer. När ansatser till en proletär offentlighet – eller en 

motoffentlighet – äger rum blir de av den borgerliga offentligheten ut-

övade mekanismerna synliga. Dessa är enligt Negt/Kluge: isolering, 

splittring, förträngning, tabuisering och assimilation.
19

 För att 

neutralisera och motverka den borgerliga offentlighetens inskrän-

                                                      
17 I den tyska originaltexten (1972) skriver Negt/Kluge ”Verkehrsform” (s. 163), den 

norska översättningen (1974) har ”samkvemsform” (s. 91), den svenska översätt-

ningen i Johan Fornäs' uppsats Musikrörelsen en motoffentlighet? (Göteborg 1979) är 

”livssammanhang” (s. 61) och den engelska översättningen (1993) är ”medium of 

intercourse” (s. 91). Johan Fornäs menar i ett mail (3/3 2000) att hans översättning – 

livssammanhang – inte var bra, eftersom begreppet Verkehrsform ”innefattar kom-

munikationsnäten och den livsvärld de upprätthåller”. Jag har här valt att översätta 

”Verkehrsform” med kommunikationsform. Begreppet organisationsform används i 

avhandlingen som ett mer generellt begrepp, medan kommunikationsform reserveras 

för en form, som upprättar kommunikation mellan det specifika området och sam-

hället.  
18 I originaltexten: ”Damit proletarische Öffentlichkeit – oder Gegenöffentlichkeit als 

Vorform von proletarischer Öffentlichkeit – entstehen kann, müssen drei Faktoren 

zusammenwirken: das Intresse der Produzentenklasse muss treibende Kraft sein; eine 

Verkehrsform muss herstellbar sein die die besonderen Interessen der Produktionsbe-

reiche und das Ganze der Gesellschaft aufeinander bezieht; schliesslich dürfen die 

von der zerfallenden bürgerlichen Öffentlichkeit während des Entstehungsprozesses 

der proletarischen Öffentlichkeit ausgehenden hemmenden und zerstörenden Ein-

flüsse nicht übermächtig sein. Die proletarische Öffentlichkeit ist in all diesen Punk-

ten nichts anderes als die Form der Entfaltung des proletarischen Interesses selber. In 

keinem der westlichen Industrieländer sind in den letzen hundert Jahren alle drei 

Faktoren zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten.” (Negt/Kluge 1972, s. 162 f.) 
19 Negt/Kluge 1972, s. 66. På tyska är dessa termer: Isolierung, Aufspaltung, 

Verdrängung, Tabuisierung och Assimilation. 
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kande inflytande visavi arbetarnas erfarenheter kan man teoretiskt sett 

tänka sig att ett motoffentligt projekt bör etablera egenskaper som 

sätter ovanstående kategorier ur spel och etablerar andra, ja, rentav 

motsatserna: inte isolera och splittra utan kombinera synkront och 

diakront och föra samman erfarenheter, inte förtränga utan expan-

dera, inte tabuisera utan tillåta och lyfta fram dolda erfarenheter, inte 

assimilera utan särskilja. 

   I förordet till den engelsk-amerikanska översättningen av Öffent-

lichkeit und Erfahrung – Public Sphere and Experience (1993) – be-

nämner Miriam Hansen liknande kategorier och adderar andra. Det 

görs i samband med en utförlig diskussion om erfarenhetsbegreppet 

hos olika teoretiker. Hansen utgångspunkt är ”erfarenheten” och hon 

lyfter fram de kategorier en idealisk offentlighet skulle behöva iscen-

sätta för att de verkliga erfarenheterna skulle komma till uttryck, 

nämligen öppenhet, inkluderande, mångfald, heterogenitet, oförut-

sägbarhet, konflikt, motsägelse och olikhet.
20

 Negt/Kluges bidrag är 

bland annat, menar hon, att de betonar den borgerliga offentlighetens 

brister.  
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har jag konstruerat 

följande matris: 

 

 

Mekanismer i den borgerliga  Mina förslag till motkate- 

offentligheten som förhindrar gorier21 

att arbetarnas erfarenheter   

kommer till uttryck, enligt 

Negt/Kluge: 

 

Isolering     Kombinera synkront och   

    diakront 

 

Splittring             Föra samman 

 

Förträngning           Expandera 

 

Tabuisering            Tillåta, lyfta fram 

 

Assimilation        Särskilja 

 

                                                      
20 Miriam Hansen, Foreword, s.ix–x1i (9–41), i Negt/Kluge 1993, s. xviii (18). Ter-

merna i Hansens engelska text är: openness, inclusiveness, multiplicity, heteroge-

neity, unpredictability, conflict, contradiction och difference.  
21 I verbform, för att direkt kunna applicera begreppen i undersökningen. 
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Matrisen kommer till användning framför allt för att identifiera hinder 

och framkomliga vägar för projektets förverkligande. 

   Begrepp som jag här kommer att presentera är klass, hegemoni, 

skillnaden mellan teater och spel och termen arbetarspel. Därefter 

följer några formella påpekanden. Men först vill jag klargöra begrep-

pet ”de verkliga erfarenheterna”, som utifrån Negt/Kluge är proble-

matiskt i en kultur som domineras av borgerligheten och där arbetar-

nas erfarenheter är splittrade och motsägelsefulla. En ungefärlig 

definition kan vara totaliteten av upplevelser och kunskap som 

arbetare egentligen registrerar, men som inte kan uttryckas i den 

borgerliga offentlighetens kategorier. Ett tänkt exempel ges av Johan 

Fornäs 1979: 

När arbetarklassen försöker uttrycka sina erfarenheter, söka en 
klassidentitet och upprätta sin subjektivitet, så visar sig den borgerliga 
kulturens apparater otillräckliga, ja hämmande. De återskapar och för-
stärker den uppsplittring och de motsägelser som arbetaren erfarit i sin 
samhälleliga vardag, utan att ge möjligheter till insikt, sammanknyt-
ning och egen kollektiv produktion.

22
 

 

Horace Engdahl beskriver den förmåga till syntes en arbetare måste 

kunna upprätta, enligt Negt/Kluge, för att en verklig erfarenhet ska 

kunna uppstå:  

En verklig erfarenhet för arbetaren kan uppstå endast om han förmår 
att hålla samman det kontinuum av arbete och fritid, ekonomiska och 
politiska intressen, fantasi, sinnlighet och disciplinerad produktion, 
som bildar en organiskt sammanhängande livssfär, men som de bor-
gerliga samhällsformerna konsekvent splittrar upp och isolerar i funk-
tionella särområden.

23
 

 

Uttrycket av de verkliga erfarenheterna påverkas alltså av möjlighe-

terna till uttryck, dvs. av de tillgängliga offentliga formerna.
24

 Om de 

tillgängliga uttrycksformerna eller offentligheten inte förmår rymma 

eller uttrycka det som egentligen erfars, kommer själva förnimmandet 

att stympas och förvrängas. Detta sker med arbetarnas erfarenheter. 

Negt/Kluge ger erfarenhetsbegreppet en ny förutsättning, jämfört med 

tidigare, menar Engdahl: 

                                                      
22 Johan Fornäs, Musikrörelsen, en motoffentlighet? Göteborg 1979, s. 36 och 

Negt/Kluge, 1974, s. 3 f.  
23 Horace Engdahl, ”Erfarenhetens dialektik. En genomgång av erfarenhetsbegreppet 

hos Hegel, Gadamer, Adorno och Negt/Kluge”, i Kris 1978: 7–8, s. 25. 
24 Här spelar givetvis traditioner också en stor roll. En annan viktig aspekt är den 

språkliga kompetensen.  
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nämligen att ställningstagandet till erfarenheternas värde inte kan 
skiljas från frågan om hur de skall kunna slå igenom i praxis. […] Om 
Negt/Kluges teori ur en synvinkel kan betraktas som ett slags kollek-
tivexistentialism, så har den definierat omvärldens motstånd […] som 
de sociala tvångsmekanismer, som bara alltför förnimbart sätter grän-
ser för arbetarklassens liv.

25
  

 

 ”Klass” kan utgå i flera kriterier: yrkesverksamhet, utbildning, 

inkomst, förmögenhet, relation till produktionsmedlen m. m. Under-

klass, medelklass och överklass är ett sätt att i själva begreppen inne-

fatta den värdemässiga grunden, hierarkin. Jag har i denna avhandling 

valt arbetarklass och borgerlighet som inte på samma sätt signalerar 

högt – lågt. Det viktiga i min studie är ”klassmedvetande”, dvs. den 

mentala präglingen av klasstillhörigheten.
26

 Men klassförhållandena 

har också utvecklat vitt skilda livsstilar och vanor:  

Skillnaderna mellan samhällsklasserna består inte bara av deras olika 
förhållanden till produktionsmedlen. Det finns också en skillnad i ar-
betsvillkor och boendeförhållanden. Klassmedlemmarna får delvis 
olika livssituationer och erfarenheter. Det påverkar deras världsbilder 
liksom deras framtidsutsikter. Man kan tala om skilda klasskulturer.

27
 

 

   Inledningsvis omnämnde jag den borgerliga kulturen som en domi-

nerande kultur. Hur en sådan dominans fungerar förklaras delvis av 

Antonio Gramscis hegemonibegrepp, som han utvecklade i de an-

teckningsböcker han skrev under sina år i fängelse 1928–1937. 

Hegemonin är en form av makt, som utövas genom konsensus. 

Raymond Williams behandlar begreppet i Keywords. Han skriver 

bland annat: ”The idea of hegemony in its wide sense, is then espe-

cially important in societies in which electoral politics and public 

opinion are significant factors, and in which social practice is seen to 

depend on consent to certain dominant ideas which in fact express the 

needs of a dominant class.”
28

 Den hegemoniska maktställningen inne-

bär att den dominerande klassen formar de underlydandes verklig-

hetsbild och värderingar. Det kan röra sig om informationsstyrning, 

övertalning, intellektuell påverkan m. m. I och med att innehavarna 

av hegemonin inte bara styr över de underlydandes handlingar, utan 

också deras tankevärld, deras verklighetsuppfattningar och värde-

                                                      
25 Engdahl 1978, s. 26. 
26 Se Mona Rosendahl, Conflict and compliance: class consciousness among Swedish 

workers (diss.), Stockholm 1985, s. 15–31.  
27 Bohman 1985, s. 9.  
28 Raymond Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society, revised edi-

tion, London 1983, s. 145. 
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ringar är hegemonin mer omfattande än den direkta makten.
29

 Detta 

innebär bl. a. att det är problematiskt att skapa något som inte genom-

syras av de dominanta värderingarna. 

   En utförlig diskussion av hegemoni görs i forskaren Björn Horgbys 

studie Rock och uppror (2007). Han menar att hegemoni kan ersättas 

med ”det borgerliga samhället” eller ”den borgerliga kulturen” och att 

”den sociala över- och underordningen i samhället i vid bemärkelse 

kan ses som en klassordning.” Det finns en koppling, menar han, 

mellan samhällets ekonomiska strukturer och den överordnade par-

ten.
30

  

   Raymond Williams diskuterar hegemoni utförligt även i Marx och 

kulturen (1980). Beträffande hur dominerande den dominanta kultu-

ren är säger han:  

Varje hegemonis verklighet, i sin utvidgade politiska och kulturella 
betydelse, är att även om den definitionsmässigt alltid är dominerande, 
är den aldrig vare sig total eller uteslutande. Vid varje givet tillfälle 
existerar alternativa eller direkt oppositionella former av politik och 
kultur som betydelsefulla element i samhället. […] Det betyder att en 
alternativ politisk och kulturell betoning och de många formerna av 
opposition och kamp är betydelsefulla inte bara i sig själva, utan som 
en fingervisning om vad den hegemoniska processen i praktiken måste 
bearbeta och få under kontroll.

31
 

 

Williams påpekar i slutet av citatet ett intressant förhållande: att det 

av hegemonin icke tillåtna och undanträngda dyker upp som opposi-

tion och alternativ. Här tangerar Williams det resonemang om offent-

lighetens utestängningsmekanismer som Negt/Kluge beskriver.
32

  

   Ett par andra centrala begrepp, vars betydelse aktualiserats i min 

studie är ”spel” och ”teater”. Är begreppen i nutida svenskt språkbruk 

synonyma eller finns det skillnader? Är det meningsfullt att skilja på 

termerna? Låt mig utreda detta något. Enligt Nationalencyklopedins 

ordbok, band 3
33

 kan teater ha två betydelser. För det första kan det 

avse ”scenisk konstart där de uppträdande med tal och rörelser ger 

intryck av att vara andra personer inbegripna i ngt händelseförlopp”, 

dvs. en benämning av själva verksamheten. För det andra kan teater 

                                                      
29 Karl Molin; ”’De borgerligas andliga inflytande.’ Om ideologisk hegemoni och 

socialdemokratins roll i samhällsomvandlingen” i Arbetarhistoria. Meddelanden från 

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, nr 63–65, årgång 16/7, 1992–1993, s. 16. 
30 Björn Horgby, ”En upprorisk tid”, i Rock och uppror: amerikansk, brittisk och 

svensk rockkultur 1955–1969, Stockholm 2007, s. 19.  
31 Raymond Williams, Marx och kulturen: en diskussion kring marxistisk kultur- och 

litteraturteori, översättning Anette Rydström, Stockholm 1980, s. 95. 
32 Se avsnittet Teorier och begrepp. 
33 Eftersom det inte finns något aktuellt svenskt teatervetenskapligt lexikon använder 

jag mig här av Nationalencyklopedins ordbok, band 3, Höganäs 1996. 
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även användas om ”lokal eller institution för uppförande av sceniska 

verk”.
 34  

   ”Spel” är ett mer mångskiftande begrepp, som i Nationalencyklope-

dins ordbok har nio olika betydelseområden. De mest relevanta bety-

delserna här är: ”utförande av viss(a) roll(er) på teaterscen el i film”35 

och ”större arrangemang med olika aktiviteter av idrottslig eller 

konstnärlig natur ofta regelbundet återkommande: festspel; ryttarspel; 

sommarspel; tornerspel; vinterspel; de olympiska spelen”. 

   Den första betydelsen av teater tycks ungefärligen sammanfalla 

med den första betydelsen av spel, dvs. begreppen syftar på den verk-

samhet som bedrivs. Den andra betydelsen av teater skiljer sig betyd-

ligt från den andra betydelsen av spel, i det att spel betecknar en 

lösare och vidare konstruktion, som även kan rymma annat än scen-

konst. Som övergripande begrepp för Spelet om Norbergsstrejken 

passar definitivt spel bäst, i dess båda betydelser, dvs. både vad gäller 

själva verksamheten och arrangemanget, därför är det den beteckning 

jag mestadels använder. I det tidigaste skriftliga dokumentet om Nor-

bergsspelet sägs att man ska göra en ”framställning av ett spel om 

Norbergsstrejken 1891” och att man vill ge bygden ”möjlighet att få 

ett återkommande sommarspel”.
36

 Valet av spel ger associationer i 

riktning mot frilufts- och sommarspelstraditionen i Sverige. Den lo-

kala, interna benämningen av projektet tycks också ha varit spel, men 

oftast i bestämd form: ”spelet”. Användningen av teater reserveras 

här i första hand för att beteckna verksamheten; det att återge yttre 

eller inre handling på en scen. 

 

   Termen arbetarspel myntades våren 1979, när fler liknande spel 

etablerats. Mycket tyder på att det var en massmedial term, som åt-

minstone inte kom i bruk internt i Norberg.
37

 Termen har dock blivit 

vedertagen för Spelet om Norbergsstrejken och liknande spel i medie-

sammanhang och i teateröversikter.38   

   ”Med arbetarspel menar man i regel en dokumentär, proletär och 

politisk amatörteater. Det är stora amatörspel med olika former av 

                                                      
34 Ibid. 
35 Betydelsenyanser: a) om skrivet stycke med flera roller, avsett att framföras på 

scen, i radio e. d.  [vanl. i sms.]: hörspel; lustspel; skådespel; sorgespel, sångspel. 
36 Ansökan till Statens Kulturråd, 15/9 1975, NFA. 
37 Första gången jag funnit termen i tryck är i en artikel av Jan Lewin, ”Folkets teater 

med teaterfolk”, i Sydsvenska Dagbladet, 15/8 1979. Dessförinnan benämndes Spelet 

om Norbergsstrejken med olika termer i medierna: folkteater, bygdespel, politisk 

teater, arbetarteater, kollektiv teater, historiskt dokument, ny form av historieskriv-

ning, sommarspel m. m. 
38 Termen finns inte i Nationalencyklopedin som separat uppslagsord, däremot åter-

finns den under uppslagsordet ’arbetarteater’. 
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professionell medverkan och ofta med arbetarklassens kamp mot 

överhet och kapital i äldre tid som ledmotiv. Något förenklat kan det 

sägas vara teater av, om och för arbetare.” Detta fastslår Lars 

Peterson i boken Kulturkraft i facket. En debattbok om LOs kultursyn
 

(1991).
39

 Han tilläger att i arbetarspelen rekryteras aktörerna ”i rörel-

sen och den egna bygden”, samt att spelen växt underifrån, ofta ge-

nom ”gräv där du står”-arbete och studiecirklar.40
 Arbetarspelsforska-

ren Leif Dahlberg
41

, som kommer till tals i samma text, tillägger att 

man också måste ”tala om viljan att berätta något viktigt” och att 

historien ”forskas fram och gestaltas dramatiskt”. Han pekar även på 

det viktiga förhållandet att varje spel oftast varit en separat organisa-

tion.
42

 

   Ovanstående beskrivningar av arbetarspelet rör yttre förhållanden. I 

min undersökning är avsikten däremot att lyfta fram de kvalitativa 

karaktäristiska dragen i framför allt den estetiska gestaltningen. 

III. FORSKNINGEN 

Spelet i olika översikter 

I detta avsnitt har jag sammanställt några beskrivningar av Spelet om 

Norbergsstrejken auktoritativa källor inom området. Litteratur- och 

teaterforskaren Tomas Forser har beskrivit fenomenet arbetarspel dels 

i Den svenska litteraturen, del VI (1989–1990), dels i Ny svensk 

teaterhistoria, del 3, (2007). I den första källan säger han:  

1970-talets radikala kulturrörelse skapade med de så kallade arbetar-
spelen sin egen teaterform, som återupptog traditionen från den tidiga 
arbetarrörelsens amatörteater […]. På friluftsscenerna fanns sedan 
länge en bygdespelstradition med Värmlänningarna och Himlaspelet 
som kända exempel. Men när det kom till premiären vid Storgruvan i 
Klackberg i Västmanland 1977 var det varken hembygdsnostalgi eller 
folklustspel utan klasskamp som stod på programmet. […] 
   Efter Norbergsspelet har över trettio arbetarspel skrivits och fram-
förts i landet. [– – –]  

                                                      
39 Lars Peterson, avsnittet ”Arbetarspelen”, i Kulturkraft i facket. En debattbok om 

LOs kultursyn, Stockholm 1991, s. 162. 
40 Ibid., s. 184. 
41 Leif Dahlberg var under några år anställd på Dramatiska Institutet i Stockholm, där 

han i mitten av 1980-talet forskade om arbetarspel ur ett kvantitativt och historiskt 

perspektiv.  
42 Peterson 1991, s. 162. 
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Människor som hör hemma i vad den statliga kulturpolitiken definierat 
som ”kulturellt eftersatta bygder” har varit med om att förnya svensk 
amatörteater och givit reell innebörd åt begreppet folkteater.

43
 

 

Forser menar att det var 1970-talets radikala kulturrörelse som ska-

pade en egen teaterform i arbetarspelen. Detta behöver nyanseras, 

anser jag, i varje fall när det gäller Norbergsspelet, eftersom de ar-

betsprocesser som bar upp Spelet i första hand inte sprang ur kultur-

människor utan ur arbetarbefolkningen i Norberg, även om kulturar-

betare bidrog i viktiga funktioner som författarens, regissörens och 

kompositörens. Spelets klasskampstema sätts i motsats till den tidi-

gare traditionens hembygdsnostalgi och folklustspel. Här rör Forser 

vid den arbetargrund som Spelet till stor del byggde på, men som ofta 

tappats bort eller medvetet tabuiserats, i olika sammanhang. I den 

senare delen av artikeln beskrivs vilka som varit med om att förnya 

amatörteatern och där används begreppet ”kulturellt eftersatt bygder”. 

Detta borde kompletteras med ”kulturellt eftersatta samhällsklasser”, 

anser jag. 

   Forsers andra text om arbetarspel i Ny svensk teaterhistoria, del 3 

(2007) ser något annorlunda ut: 

Den under perioden ideologiskt gångbara drömmen om en ”autentisk” 
teater, förankrad i de breda lagrens kultur och fria från exklusivitet och 
förkonstling, innebar inte bara inspiration för delar av den professio-
nella teatern utan var också en drivkraft bakom vitaliseringen av 
amatörteatern. Under 80- och 90-talen skrevs och framfördes ett stort 
antal arbetarspel i landet. De producerades av yrkesverksamma teater-
arbetare som tillsammans med entusiastiska amatörer berättade en orts 
eller bygds historia. Det handlade om stenhuggare i Hunnebostrand i 
Bohuslän, kopparverksarbetare i Huså i Jämtland, gruvarbetare i Nor-
berg, järnvägsarbetare i Karlsvik nära Luleå. De medverkande hade 
grävt, huggit och brutit där de stått och de tog sig rätten att berätta sin 
egen historia. Flera av spelen framfördes sommar efter sommar och i 
glesbygdens kulturhärdar förnyades amatörteatern och begreppet 
folkteater fick en högst påtaglig betydelse utanför den etablerade tea-
tern […].

44
 

 

Forser myntar här begreppet ”autentisk teater”. Även i denna artikel 

framhålls de yrkesverksamma teaterarbetarnas roll. Det lokala per-

spektivet är mer i fokus jämfört med Forsers äldre text. ”De tog sig 

                                                      
43 Tomas Forser och Per Arne Tjäder, ”Från hovteater till arbetarspel – 1900-talets 

teater”, i Den svenska litteraturen VI. Medieålderns litteratur: 1950–1985, red. 

Sverker Göransson och Lars Lönnroth, Stockholm 1990, s. 218. 
44 Tomas Forser, ”Institutioner, fria grupper och teatervanor”, i Ny svensk teater-

historia. 3, 1900-talets teater, huvudredaktör: Tomas Forser, bandredaktörer: Tomas 

Forser och Sven Åke Heed, Hedemora 2007, s. 482.  
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rätten att berätta sin egen historia” antyder de förhållanden som tidi-

gare varit för handen, nämligen att arbetare vanligen inte berättar sina 

historier, särskilt inte i teatersammanhang. Folkteaterbegreppet lyfts 

fram – inte arbetar- eller klassaspekterna.  

   Ett annat perspektiv som man ofta möter i beskrivningar av Nor-

bergsspelet är det som Claes Englund redogör för i boken Nordisk 

teater (1984) – nämligen Spelet som en teaterhändelse, ”en kultplats 

för svensk teater”: 

Kallmora gruva
45

 i Norberg, där spelet framfördes, blev snabbt efter 
premiären något av en kultplats för svensk teater. Här fanns inte bara 
ett gripande och roligt, episkt upplagt amatörspel som kunde fånga en 
lokal publik genom sin nästan dokumentära skildring av en viktig 
historisk tilldragelse på platsen. Här fanns också en konstnärlig kvali-
tet byggd på ärlighet och autenticitet. Här demonstrerades en 
ensemblekänsla vars like många professionella drömt om. […] 
 Spelet om Norbergsstrejken fick många efterföljare. En våg av  
s k arbetarspel drog över landet. Flera proffsteatrar inspirerades till 
samarbete med amatörer. Och så vidare. Allt tydligare ser man hur 
Spelet om Norbergsstrejken var en av 70-talets viktigaste kulturhän-
delser i Sverige.

46
 

 
Englund framhåller Spelet som ”gripande och roligt”, liksom den 

konstnärliga kvaliteten och ensemblekänslan. Inget nämns om att 

Spelet skulle vara ett arbetarkulturellt uttryck, ett spel som byggde på 

arbetarnas problematik och livsstil. Det kontroversiella ämnet – strej-

kerna – omnämns inte heller. 

   Kategorisering av Spelet som en av 70-talets viktigaste kulturhän-

delser följs upp i Margareta Wirmarks beskrivning nedan. Hon menar 

också att Spelet sågs som ett tecken för någonting nytt:  

Another strong movement that dates back to the 1970s is a new type 
of semi-documentary amateur theatre about the historical conditions of 
a certain landscape or town. The Play about the Norberg Strike was 
performed in 1977. In this play Arne Andersson, a trained director 
from Riksteatern, worked together with amateurs. The play was staged 
in the open during the summer and attracted many visitors to Norberg. 
The play was seen as a signal for something new; later on a lot of 
plays of the same kind were produced all over Sweden.

47
  

                                                      
45 Ska egentligen vara Storgruvan i Klackberg.  
46 Englund i Nordisk teater 1987, s. 52. 
47

 Margareta Wirmark, ”Sweden”, i European Theatre 1960–1990. Cross-cultural 

perspectives, red. Ralph Yarrow, London 1992, s. 174. 

Svensk översättning: ”En annan stark rörelse [den första var de fria grupperna] som 

daterar sig till 1970-talet är en ny typ av halv-dokumentär amatörteater om de histo-

riska förhållandena i ett speciellt landskap eller stad. Spelet om Norbergsstrejken 

framfördes 1977. I detta spel arbetade Arne Andersson, en utbildad regissör från 
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Wirmark skriver inte om Spelets klasskampstema och inte heller om 

arbetargrunden, utan betonar de lokala och historiska aspekterna.  

   I Svensk amatörteaterhistoria (1979) placerar Gunnar Ollén in 

Spelet om Norbergsstrejken sist under rubriken Frilufts- och bygde-

spel. Han skriver: 

Ändå kunde inget av dessa evenemang ifråga om publik uppmärksam-
het konkurrera med ”Spelet om Norbergsstrejken 1891–92”. […] I den 
suggestiva miljön, med spel på bygdens mål av sedan månader trim-
made aktörer, och koncentrerat kring dramatiska uppgörelser mellan 
arbetare på ena sidan, arbetsgivare, poliser och militärer på den andra, 
gjorde Norbergsspelet ett fascinerande intryck.

48
 

 

Ollén urskiljer inget specifikt med Norbergsspelet utan han betraktar 

det som ett ovanligt populärt spel, ett i raden av många frilufts- och 

bygdespel. 

 

   Sammanfattningsvis uppfattas Spelet om Norbergsstrejken och 

andra arbetarspel i ovanstående citat som en integrerad del av teater-

livet i Sverige. Arbetar- och klassgrunden framgår inte eller är otill-

räckligt beskrivna. Spelens funktion och relation till samhällsklas-

serna är också förhållanden som är otillräckligt belysta. 

Forskning som gett utgångspunkter 

Jag redovisar här tidigare forskning som jag utgått ifrån, dragit nytta 

av eller inspirerats av. Någon liknande undersökning av arbetarspelets 

estetiska kategorier, utifrån motoffentlighets-perspektivet, som jag 

gjort, finns så vitt jag vet inte.  

   Johan Fornäs doktorsavhandling i musikvetenskap Tältprojektet, 

Musikteater som manifestation (1985), har givetvis varit betydelse-

full. Hans undersökning av projektet och av föreställningen Vi äro 

tusenden – som för övrigt spelades samma sommar som Spelet om 

Norbergsstrejken hade premiär, 1977 – är liksom mitt avhandlingsar-

bete en monografi. Även om projekten var samtida företeelser och 

båda behandlade arbetarhistoria, så har de många olikheter. Författa-

ren till Spelet om Norbergsstrejken, Sture Karlsson, kontaktade hös-

ten 1976 Tältprojektet i ett brev, där han redogjorde för de planer som 

då fanns om att göra ett stort spel i Norberg. Ingen hörde dock av sig 

                                                                                                                  
Riksteatern, tillsammans med amatörer. Spelet iscensattes i det fria under sommaren 

och drog många besökare till Norberg. Spelet sågs som en signal för någonting nytt; 

senare producerades en mängd spel av samma sort över hela Sverige.” 
48 Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865–1978, Stockholm 1979, s. 209 f. 



 28 

från Tältprojektets sida.49 Fornäs kommenterar något om skillnaderna 

mellan de båda projekten: 

Sommaren 1977, samtidigt med Tältprojektet, spelades i Norberg det 
första svenska ”arbetarspelet”. Arbetarspel blommade de följande 
åren upp på en lång rad orter i landet. Det växte fram en lokalt förank-
rad amatörteaterverksamhet som gav uttryck åt den egna ortens arbe-
tarrörelsehistoria. Arbetarspelen hade fästen både inom och utanför 
socialdemokratin (se Björn/Poulsen, 1981). De skilde sig avsevärt från 
Tältprojektet, varför man inte kan tala om någon direkt efterföljd. Det 
handlade ju om lokala amatörer, inte turnerande teaterproffs.50 
 

En annan skillnad Fornäs lyfter fram är, att arbetarspelen byggde på 

lokal förankring, som skapade ”större amatörmässig aktivitet” och 

därmed större lokala politiska effekter.51 

   Tillämpningar av Negt/Kluges teoretiska ansatser finner man i 

Johan Fornäs’ tidigare uppsats Musikrörelsen – en motoffentlighet? 

(1979). Där görs en genomgång av Negt/Kluges viktigaste punkter 

tillämpade på, den s.k. musikrörelsen under 1970-talet i Sverige. Lena 

Hellbloms doktorsavhandling i pedagogik (1985) använde sig av 

samma teoretiker när hon studerade studiecirklar i Vikmanshyttan och 

Söderfors.52 Den tredje svenska tillämpningen av Negt/Kluge har 

gjorts i Eva Lindbladhs doktorsavhandling i sociologi, Vardag och 

politik (1988). Hon undersökte arbetarrörelsens framväxt i Lands-

krona och Verdandi-avdelningen Framtidskämpens utveckling från 

1896 till 1980-talet. Gemensamt för de två senare undersökningarna 

är, att de intresserat sig för vad organisationen (offentligheten) 

förmått gestalta och vad i människornas liv och värld som inte 

rymdes. Båda studerar egentligen arbetaroffentligheten, dvs. den 

offentlighet som byggts upp från arbetarhåll. Negt/Kluge menar dock 

att denna officiella arbetaroffentlighet (fackföreningar, partier, 

studieförbund, kulturinstanser, skolor etc.) inte förmått bejaka eller 

gestalta arbetarnas verkliga erfarenheter, utan man har i stället byggt 

upp organisationer med den borgerliga offentligheten som förebild 

                                                      
49 Brev från Sture Karlsson 12/10 1976 till Arbetsgruppen för arbetarrörelsens histo-

ria i Tältprojektet, kopia IFÄ. 
50 Johan Fornäs, Tältprojektet. Musikteater som manifestation (diss.), andra utgåvan, 

Stockholm 1985, s. 326. 
51 

Ibid., s. 335. I början av mitt fältarbete hade jag en del samtal med Fornäs, efter-

som våra projekt tangerade varandra på en del punkter, bl. a. vad gällde medverkande 

kulturarbetare och politiska grupperingar. Den teoretiska ansats som hans uppsats om 

musikrörelsen hade och som jag funnit värd att bygga vidare på användes dock inte i 

hans avhandling. 
52 Lena Hellblom, Från primitiv till organiserad demokrati: en studie av några 

offentligheter inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen med utgångspunkt i 

1970-talets studiecirklar i Vikmanshyttan och Söderfors, Lidingö 1985. 
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och därmed har stora erfarenhetsområden hamnat utanför någon 

offentlighet överhuvudtaget.
53

 

   De olärdas kunskap: kulturkamp, teater och kreativitet i Kenya 

(1989) är en undersökning av sångspelet Sjung för mig, mor efter 

manuskript av Ngugi wa Thiong’o. Undersökningen är gjord av 

Ingrid Björkman. Det finns många likheter mellan Spelet om Nor-

bergsstrejken och Kenya-projektet. I det senare var motsättningarna 

dock mer uppenbara och resultatet av iscensättningen våldsammare – 

kulturcentret raserades. I första kapitlet formulerar Björkman föl-

jande:  

Den afrikanske författaren hade enligt honom [Ngugi wa Thiong’o] en 
viktig uppgift i sitt samhälle: han eller hon skulle befria sina landsmän 
från det förakt för sig själva och sin egen kultur, som systematiskt 
inympats i dem av västerlänningarna. Det kunde författaren göra ge-
nom att berätta deras rätta historia för dem [uttrycka de verkliga erfa-
renheterna!] och korrigera den västerländska litteraturens vrångbild av 
afrikanerna.

54
 

 

Ngugis formuleringar var tillämpliga även i min undersökning och 

hade något av principiell innebörd för förtryckta grupper i stort. Detta 

ledde mig till andra internationella studier av motståndsteater, där 

likheterna med Spelet om Norbergsstrejken var uppenbara. Av ut-

rymmesskäl refererar jag dem inte här, men jag hoppas få möjlighet 

att återkomma till motståndsteater och motståndstexter i mera gene-

rell bemärkelse i ett kommande projekt. 

   En annan internationell studie som varit värdefull i mitt arbete är 

Linda och Kostas Myrsiades’ studie om den grekiska motståndstea-

tern under nazistockupationen (ca 1941–44). Titeln är Cultural Re-

presentation in Historical Resistance. Complexity and Construction 

in Greek Guerrilla Theater (1999) och undersökningen fokuserar hur 

meningsfull teater skapades ur det konkreta livet i bergstrakterna. De 

gräsrotsrörelser som uppstod där blev livsviktiga ur överlevnadssyn-

punkt. Paret Myrsiades beskriver bl.a. esteticeringsprocesserna i rela-

tion till det rådande livet och de aktuella förhållandena. Kopplingen 

mellan estetiskt uttryck och livsstil är tydlig i deras arbete, vilket varit 

inspirerande för min undersökning. 

   Richard Estreens studie Arbetarna och teatern (1972) är ett pionjär-

arbete på forskningsområdet. Det bygger på en 3-betygsuppsats vid 

Litteraturhistoriska institutionen vid Lunds universitet. Boken är en 

                                                      
53 Liknande slutsatser kommer Per Sundgren fram till i sin avhandling Arbetar-

rörelsen och kulturen, Stockholm 2007, se ”Avslutande kommentarer”, s. 353–360. 

54 Ingrid Björkman, De olärdas kunskap: kulturkamp, teater och kreativitet i Kenya, 

Stockholm 1989, s. 13. 
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omarbetad och utvidgad version av uppsatsen. Intressant är Estreens 

definition av teater. Han använder ordet i en vidare mening än 

vanligt, åtminstone i början av boken. I det första kapitlet, Bondesam-

hällets teater, tar han upp fester, dramatiska lekar, berättare, mark-

nadsnöjen, dramatiken i skillingtrycken, avrättningarna, bondkomi-

ker, folklustspel och revyer. Teater blir här ”liktydigt med en 

sammankomst mellan människor där uppträdanden, skådespel 

och/eller former av rollspel förekommer”.
55

 För övrigt innehåller 

boken en genomgång av teatern inom arbetarrörelsen fram till ungefär 

1920. 

   Avhandlingen Teater i Folkets park 1905–1980. Arbetarrörelsen, 

folkparkerna och den folkliga teatern. En kulturpolitisk studie (1982) 

av Ann Mari Engel, består av fyra klart avgränsade huvudavsnitt: 

Arbetarrörelsens kultursyn, Folkparkerna och folkparksteatern, Folk-

parksrepertoaren och Mellan masskultur och finkultur. Engel trodde 

att hon skulle finna både arbetarkultur och arbetarteater i Folkparker-

nas repertoar, men hon kommer fram till att någon riktig arbetarteater 

fanns inte på Folkparksscenerna. Däremot spelades de s. k. sociala 

dramerna och massor av folklustspel. I avsnittet Arbetarkul-

tur/Proletärkultur behandlar hon en ansats till ett alternativ till ”den 

borgerliga kultursynens strikta åtskillnaden mellan arbetsliv och 

nöjesliv, offentlighet och familj”. Alternativet innebär att olika områ-

den – här strejkmöten, teater och dans – kopplas ihop.
56

 Engel menar 

att arbetarkulturen måste ”innefatta erfarenheter från arbetarklassen 

som klass, inte i första hand som individer”. Vidare påpekar hon att 

arbetarkulturen måste representera ”delaktighet i stället för elitism, 

solidaritet i stället för konkurrens, kollektivitet i stället för individua-

lismen, politisk kamp i stället för verklighetsflykt osv.” Hon menar att 

dessa ideal inte präglade folkparksrepertoaren.
57

 

   Ett lokalt perspektiv återfinns i Dag Nordmark, Tiljorna vid vägen 

(1995), en undersökning som behandlar landsortsteater – ”ett 

jungfruligt forskningsfält”. Nordmark tar i förordet bl.a. upp spän-

ningen mellan centrum och periferi och andra motsättningar inom 

teaterlivet, t.ex. klyftorna mellan olika teatertraditioner.
58

 I början av 

mitt arbete med Norbergsspelet hade jag god nytta av Lars Furulands 

forskning inom det litteratursociologiska fältet. Bl.a. kom Litteraturen 

i bygden (1978) att fungera som en introduktion av lokal kultur.  

   Tre undersökningar som i likhet med mig följer ett dramas produk-

tionsprocess, etablering och mottagande är för det första Dag 

                                                      
55 Estreen, s. 13. 
56 Engel 1982, s. 167. 
57 Ibid., s. 168. 
58 Nordmark, s. 12–13. 
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Nordmarks avhandling Samhället på scenen. En studie i Rudolf 

Värnlunds drama Den heliga familjen, dess litterära och sociala för-

utsättningar (1978). Det är en dramamonografi och dramat skrevs 

1931 och uruppfördes på Dramaten 1932. Särskilt intressant för min 

undersökning är kapitel 4, som behandlar det sociala dramats form-

problem. Men även Nordmarks studie av dramats mottagande är in-

tressant. Nordmark visar att kritikerna i hög grad var inskolade i den 

borgerliga traditionen och missförstod en annan slags dramaturgi. För 

det andra har Tomas Forser, Jorden rör sig! Brechts ”Galileis liv” – 

från text till teater, (1983) varit inspirerande, liksom Kurt Aspelin, 

Timon från Athen: ett drama, en uppsättning, ett möte med publiken 

(1971). 

   Slutligen vill jag nämna Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 

1865–1978 (1979). Olléns bok har ett kronologiskt brett perspektiv 

och i hans bok ingår såväl all slags amatörteater, även arbetarteater, 

som genren frilufts- och bygdespel. Även olika amatörteaterorganisa-

tioner beskrivs. Hans bok har i mitt arbete fungerat som en uppslags-

bok. 

    En avhandling i historia vid Örebro universitet, Arbetare på scen: 

amatörteater som politiskt verktyg av Stefan Backius, blev klar i feb-

ruari 2011. Den behandlar bl. a. Spelet om Norbergsstrejken, som ett 

exempel på kulturens politisering under 1960- och 70-talen. Arbetar-

spelsvågen och bildandet av ett arbetarteaterförbund är områden som 

också behandlas i avhandlingen. Speciell uppmärksamhet riktas mot 

ABF:s roll. Backius har i beskrivningen av Spelets tillkomst delvis 

använt samma källmaterial som jag. Vid läsningen av hans framställ-

ning blir det tydligt att samma företeelse kan tolkas och värderas 

olika, beroende på perspektiv, teori och metod. 

IV. METODER  

Den empiriska nivån och det lokala fältarbetet 

Efter att jag läst texter och uttalanden om spel i allmänhet och om 

Norbergsspelet i synnerhet bestämde jag mig för att starta min under-

sökning genom att närma mig Spelet med ett antropologiskt förhåll-

ningssätt. Orvar Löfgrens uppsats om motkulturer inspirerade mig till 

att börja ”underifrån” eller med Löfgrens benämning ”inifrån”, dvs. 

med att undersöka den lokala nivån, dess människor och miljöer: 

Det behövs en mycket mer förutsättningslös kartläggning med ett in-
ifrånperspektiv som försöker gripa denna kultur [arbetarkulturen] ge-
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nom dess egna kategorier. […] Den borgerliga kulturens hegemoni in-
nebär inte bara att andra kulturformer blir undanskymda, de kommer 
heller inte att lämna så tydliga avtryck i källmaterial och samtida de-
batt. En konsekvens av detta är att studiet av arbetarkulturen främst får 
bedrivas genom fältarbete och intervjuer.

59
 

 

Löfgrens påpekanden var relevanta för min undersökning av Spelet 

om Norbergsstrejken. Inledningsvis bekantade jag mig med Norberg, 

norbergare, spelföreningen, deltagarna och de projekt som då fanns 

att tillgå i Norberg.
60

 Jag fick på detta sätt primära kunskaper om 

”spel-världen”. I nästa fas gjorde jag djupintervjuer med vissa grup-

per med olika tillhörigheter i Spelet:  

 

Grupp 1: Pionjärer, dvs. äldre personer som var med från början och 

andra, som var aktiva under de första åren, dvs. 1975–1977. 

 

Grupp 2: Projektgruppen, dvs. den grupp som det första halvåret 

(1975) drev projektet.  

 

Grupp 3: Kommunpolitiker och glesbygdsforskaren Ronny Svensson, 

som då var verksam i Norberg och som deltog i föreningens arbete 

och i omstruktureringen av näringslivet, bl.a. genom den s.k. Nor-

bergsmodellen. Intervjuerna med denna grupp kom att röra sig om 

kulturens och teaterprojektens betydelse och effekter för kommunen.  

 

Grupp 4: Regissör Arne Andersson och författaren Sture Karlsson 

samt fortlöpande samtal med dessa. Kompositören och musikern 

Anders Lindström har jag intervjuat vid ett tillfälle och senare kom-

pletterat denna intervju med ett par samtal. 

 

Mina intervjuer vad gällde grupp 1–3 hade vissa fasta frågor men jag 

var också öppen för de intervjuades egna tankar och idéer, vilket 

medförde att intervjuerna blev ganska långa.
61

 Jag ville även i detta 

stadium förutsättningslöst lyssna in de intervjuade utifrån deras egna 

utgångspunkter i så stor utsträckning som möjligt. Intervjuerna ban-

dades och skrevs sedan ner och godkändes i de flesta fall av de inter-

vjuade. De fasta frågorna berörde: 

                                                      
59 Orvar Löfgren, ”Kulturbygge och kulturkonfrontation”, i Kultur och medvetande – 

en tvärvetenskaplig analys, red. Ulf Hannerz, Rita Liljeström, Orvar Löfgren, Stock-

holm 1982, s. 48 f.  
60 Den kaukasiska kritcirkeln och Galileis liv av Bertolt Brecht, samt diskussioner 

och manusförslag till en fortsättning av Spelet om Norbergsstrejken. 
61 Jag använde mig av framför allt av följande handböcker: Carsten Bregenhöj, 

Etnologisk interviewteknik, Köpenhamn 1971 och Mats Ekholm och Anders 

Fransson, Praktisk intervjuteknik, 3., omarbetade upplagan, Stockholm 1984.  
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1. Personhistoria och bakgrund. Kunskap om Spelet ur ett 

deltagarperspektiv 

2. Mötet mellan projektet och gemene man 

3. Effekter av Spelet
62

 

4. Kultursyn i allmänhet, samt före och efter Spelet.  

 
Detaljerade frågor finns i bilaga 1. Min förhoppning var att jag skulle 

kunna använda mig av aktörernas uttalanden – gäller grupp 1 i första 

hand – i avhandlingstexten. Detta har jag dock oftast avstått ifrån, på 

grund av att aktörerna ofta uttryckte sig med gester, miner och sam-

förståndsstrategier,
63

 vilket innebar att de språkliga uttrycken ofta 

kändes torftiga i relation till de totala uttrycken och intentionerna. 

Däremot blev intervjuerna viktiga för valet av mina utgångspunkter 

och perspektiv i själva undersökningen. 

Mellannivån  

Denna nivå har mycket kommit att handla om med vilka redskap man 

analyserar estetiska arbetarkulturuttryck och vilka kvalitativa katego-

rier som är viktiga i en sådan analys. Jag kom att använda mig av den 

radikala, alternativa teatertraditionens kategorier, som jag anpassade 

till Spelets dramatext. Kategorierna beskrivs närmare i kapitel två. 

För föreställningsanalysen valde jag en tydlig och enkel modell: 

Tadeusz Kowzans olika teckensystem. 

   Föreställningen Spelet om Norbergsstrejken har drag av både 

muntlighet och skriftlighet. Teaterföreställningen i sig är ju en munt-

lig akt, medan manuskriptet – underlaget till muntligheten – förelig-

ger i skrift. I detta projekt är manuskriptet skrivet med ett slags vårdat 

talspråk. Till det kommer att arbetarspråket bygger mer på kollektiv 

muntlighet än på individuell skriftgestaltning.
64

 Detta område skulle 

                                                      
62 Separat redovisning av detta finns i en uppsats, Gunnel Testad, ”Spelet i kommu-

nen. Betydelsen av en kultursatsning – Spelet om Norbergsstrejken”, s. 41–85 i Kul-

turens roll i Bergslagen. Ett projekt med forskning, utbildning och kulturverksamhet. 

Rapport nr 11, 1987/88, Styrelsen för Uppsala högskoleregion. 
63 Exempel på sådana: ”Du vet väl hur dä va…”, ”han…du vet…som va halt”, ”ja, dä 

va nåt så…ja, ja vet int va ja ska säj”, osv. 
64 Se Stina Hansson, ”Talandets Mimesis”, s. 67–69 i Tidskrift för litteraturveten-

skap, 1986:1, om olika sätt att se på representationer. ”Det betecknade, le signifiant, 

är alltså inom denna äldre litterära kultur inte en skriftbild utan en ljudbild, transkri-

berad i skriftlig form.”(s. 68) Det slutliga manuskriptet till Spelet om Norbergsstrej-

ken kan också sägas vara ett slags nedtecknat tal i skriftlig form. Magnus Öhrn be-

handlar muntligt och skriftligt i sin avhandling om Fritiof Nilsson Piraten, Talat 

glöms men skrivet göms. En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap, Lund 

2005. 
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man kunna undersöka mer, men utrymme för detta har inte funnits 

inom ramen för denna avhandling. 

Den teoretiska nivån 

Denna nivå innefattar offentlighetsperspektiven och därmed också 

klassperspektiven. Ett av Negt/Kluges ändamål är ju att undersöka 

vad som händer med arbetarnas erfarenheter i den borgerligt domine-

rade offentligheten, samt vilka villkor som måste gälla för att en mot-

offentlighet ska komma till stånd. Den teori som jag redovisat tidigare 

prövas mot empirin, helt enkelt genom att ställa teorins frågor till det 

empiriska materialet och undersökningsresultaten. Detta görs i någon 

mån efter varje kapitel, men huvudsakligen i avhandlingens sista ka-

pitel.  

 

            * 
 

   Att forska om arbetarspel i allmänhet och om Spelet om Norbergs-

strejken i synnerhet har ur materialsynpunkt varit problematiskt. Det 

lokala materialet i Norberg har flyttats och stuvats om ett par gånger, 

så den kopieringen av föreningsmaterial, videor och en del tidnings-

material i början av mitt fältarbete har visat sig oumbärlig. Före-

ningen för Spelet om Norbergsstrejken hade då sitt säte i Norbergs 

gamla tingshus. En hel del värdefullt material har nu försvunnit, t. ex. 

originalvideoinspelningarna och Slutmanuskripten. De centrala orga-

nisationerna för teater, amatörteater, arbetarkultur och arbetarrörelse 

har endast sporadiskt dokumenterat material om Spelet om Norbergs-

strejken. Den organisation jag fann mest användbar var Amatörtea-

terns riksförbund, som tidigare låg i Fagersta.65 Kanske hade mycket 

samlats där på grund av närheten till Norberg. Arbetarspelen var till 

att börja med fristående föreningar och organisationer och kanske 

fanns inte tillräckligt med resurser för dokumentationen. Detta är 

djupt beklagligt. Denna folkliga och arbetarkulturella kulturyttring 

riskerar att glömmas bort efterhand som dess människor försvinner. 

                                                      
65 Sedan 2007 ligger Amatörteaterns riksförbund i Västerås. 
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KAPITEL 1. INGENTING ÄR OMÖJLIGT 

Till och med en yllehandlare måste ju 

förutom att köpa billigt och sälja dyrt 

också se till att yllehandeln kan äga rum 

obehindrat.
66

 

Citatet anspelar på att man förutom att bedriva en viss verksamhet 

även måste engagera sig i de förhållanden som reglerar verksamheten. 

Tillämpat på teaterområdet innebär det att man måste förändra pro-

duktionsförhållandena. Den institutionsteater och den amatörteater-

tradition som fanns under 1970-talet då Spelet om Norbergsstrejken 

tillkom, kunde inte i någon större utsträckning användas för det arbe-

tarkulturella projektet. Man byggde därför upp en ny organisations-

form, utifrån icke-borgerliga koder.  

   I detta avsnitt redovisas de lokala förhållanden som kom att bli 

grunden för Spelet om Norbergsstrejken, geografiskt, näringslivsmäs-

sigt och sociokulturellt. Tidsandans betydelse skissas, med särskild 

tonvikt på kulturpolitik och teater. Spelets framväxt beskrivs kort, 

liksom möjligheter och hinder under uppbyggnadsskedet. 

   Med utgångspunkt i Negt/Kluges villkor för att en motoffentlighet 

ska uppkomma, kan följande frågor ställas: Hur blev producent-

klassen drivande kraft? Kunde man skapa en organisationsform som 

kommunicerade med det omgivande samhället – en kommunikations-

form? Kunde den borgerliga offentlighetens förstörande inflytande 

sättas ur spel eller försvagas? Och slutligen: kunde den isolering, 

splittring, förträngning, tabuisering och assimilation som den borger-

liga offentligheten skapar gentemot arbetarnas erfarenheter upphävas? 

                                                      
66 Bertolt Brecht, ”Galileis liv”, s. 73–154 i Bertolt Brecht, Fem dramer, redaktör 

Herbert Grevenius, översättning av Curt Berg, Stockholm 1968, s. 150. Ralf 

Långbacka omnämner detta citat som en metafor, när han i boken Bland annat om 

Brecht: texter om teater, Stockholm 1982, i inledningen kommenterar den byråkrati 

och de politiska ramar som reglerar teaterverksamheten. 
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I. FÖRUTSÄTTNINGARNA 

Platsen 

Att Norberg skulle bli arena för en ny teaterform – arbetarspelet – var 

mer en slump än ett medvetet val. Ändå kom just platsen i vid bemär-

kelse – inkluderande näringsliv, struktur, människor, mentalitet – att 

betyda mycket för slutresultatet. Kort sagt fick de lokala förhållan-

dena i Norberg avgörande betydelse för Spelets utformning. 

   Norberg ligger i norra delen av Västmanlands län, ett par mil från 

Fagersta och Avesta och 8 mil från Västerås. 

 
       Figur 1. Norberg med omnejd. 

 

 

I slutet av 1977 hade kommunen 6 670 invånare. Västmanlands län 

var då det län i Sverige som hade störst andel av befolkningen syssel-

satt inom industrin, dvs. stål-, gruv-, skogs- och verkstadsindustrin. I 

Norberg dominerade gruv- och stålindustrin och c:a 40 % av alla för-

värvsarbetande arbetade vid tiden för Spelets framväxt inom denna.
67

 

   Att Norberg sedan medeltiden varit en gruvort där man brutit malm 

och framställt järn vittnar många övergivna gruvschakt och gruvlavar 

om. Norberg är en typisk Bergslags-kommun, där järnmalmen och 

tillgången på skog varit avgörande för samhällets uppkomst och exi-

stens.
68

 Under åren 1965–1970 minskade dock antalet förvärvsarbe-

tande i kommunen kraftigt, på grund av gruvnedläggningar inom 

Norbergs Gruvförvaltning.
69

 Nedläggningarna fick återverkningar 

även inom andra näringslivsgrenar, t. ex. verkstadsindustrin. Antalet 

                                                      
67 Näringslivet i Norberg: produktionen – en kommunal angelägenhet? Ett val-3 

arbete av Lisa Brunnström, Barbro Eriksson, Anne-Louise Johansson, Björn 

Hagelby, Rolf Helmers och Torsten Sandgren, KTH Stockholm 1978, s. 3–4, NB.  
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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bosatta inom kommunen minskade totalt sett med ca 2 000 personer 

från 1960-talet till 1978.
70

  

   Norberg hade högprocentiga malmer, vilket gjorde att man inriktade 

sig på att framställa järn för specialstål. Detta gjordes i Spännarhyttan 

– Sveriges modernaste hytta, som invigdes 1974, men las ner redan 

1981, bl. a. på grund av att kunskapen och tekniken för att göra spe-

cialstål utvecklats och etablerats på andra håll i världen. Det var den 

sista specialstålhyttan i Sverige. Samtidigt upphörde också gruvdrif-

ten.
71 

Spännarhyttan revs 1984, men innan rivningen verkställdes satte 

Norbergsamatörerna upp ett antal föreställningar av Bertolt Brechts 

Den heliga Johanna från slakthusen, en pjäs som bland annat be-

handlar spekulationsvansinnets följder. Med rivningen gick en tusen-

årig industritradition i graven.
72

 Cirka 300 personer blev arbetslösa. 

Även företag som var beroende av Spännarhyttan blev utan syssel-

sättning. I slutet av 1970-talet försvann dessutom ca 100 jobb inom 

verkstadsindustrin.
73

 

   1981 fick man det slutliga beviset på, att den uråldriga gruv- och 

järnnäringen inte längre var lönsam. Det utlöste en kris. ”Många grät 

ju faktiskt öppet, för att man tänkte, att nu är det slut med den här lilla 

kommunen”, kommenterade kommunalrådet Egon Gröning.
74

 En 

aktionsgrupp bildades på initiativ av Metall- och Gruvfacken, SAP 

och VPK. Syftet var att stödja de fackliga organisationernas krav att 

inte lägga ner den sista specialstålhyttan i landet. Så småningom utar-

betades den s. k. Norbergs-modellen, där man arbetade med olika 

alternativa lösningar på de sysselsättningsproblem som uppstått.
75

 

Trots hårda törnar mot näringslivet har de flesta människor stannat 

kvar. Man har försökt hitta ersättningsarbeten bl.a. inom konststens-, 

verkstads- och trävaruindustrin.
76

  

   Självklart har järn- och gruvindustriarbetets erfarenheter dröjt sig 

kvar i form av människors minnen, historier och präglingar. De tal-

rika gruvhålen och industribyggnaderna – ofta av slaggsten – som 

överallt i Norbergs utkanter står gapande tomma är en påtaglig på-

minnelse om det som varit. Under de två år (1975–1977), som jag i 

första hand har följt Spelet om Norbergsstrejken, pågick nedlägg-

ningarna ännu. 

                                                      
70 Ibid., s. 16.  
71 Arne Pettersson, “Norberg, en liten ort i norra Västmanland med 6 800 invånare”, 

s. 57–67 i Ronny Svensson, Lasse Karlsson, Kjell Gustafsson m. fl., Möjligheter runt 

knuten: att lita till lokala resurser, Göteborg 1984, s. 57. 
72 Ibid., s. 58. 
73 Samtal med Arne Pettersson, 26/2 1988, s. 1, IFÄ. 
74 Intervju med dåvarande kommunalrådet Egon Gröning, 19/1 1988, s. 3, IFÄ.  
75 Möjligheter runt knuten 1984, s. 58. 
76 Informationsdokument från Norbergs kommun 20/10 1986, NFA. 
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   Norberg är delvis präglat av den s. k. bruksandan, som innebär en 

speciell organisering av liv och erfarenheter. I uppsatsen ”Bruksandan 

– hinder eller möjlighet?” (1997) beskriver Maths Isacson några ty-

piska egenskaper. Han slår inledningsvis fast att bruksandan skall ses 

som en kultur, i betydelsen ”ett gemensamt medvetande, ett gemen-

samt tankemönster”. Bruksandan etableras på orter som domineras av 

stora industriföretag och ”bör delvis tolkas som en platsmedvetenhet” 

– det lokala är alltså i centrum. Brukssamhällen har en klar social 

skiktning, som färgar såväl relationer som den fysiska miljön. Man 

umgås inte över klassgränserna. Den sociala kontrollen är stark och 

Jantelagen likaså. Bruksandan är tydligt patriarkal och en arbetets 

kultur – pliktkänslan är stark. Vidare framhåller Isacson att före-

ningslivet är framträdande på bruksorterna. Positiva sidor av bruks-

andan är gemenskapen, lojaliteten, yrkesstoltheten, den tekniska 

kompetensen och arbetsglädjen, medan bl. a. bristen på initiativkraft 

och entreprenörer, ovana vid förändring, utbildningsfientlighet, 

misstänksamhet mot det annorlunda och mot avvikare samt avundsju-

kan ses som negativa sidor.
77

  

   Bilden av bruksmentaliteten i Norberg måste dock modifieras på 

grund av de speciella förutsättningar som just gruvarbetet skapat. Det 

rör framför allt tolkningen av omvärlden – gruvarbetarna var jämfört 

med andra arbetargrupper på bruksorter inte så auktoritetsbundna. I 

min intervju med dåvarande kommunalrådet i Norbergs kommun 

framkommer detta tydligt: ”det fanns en oerhörd stolthet ibland dom 

här gruvarbetarna. Dom krökte inte rygg för någonting egentligen, de 

böjde sig inte.”
78

 I Sten O. Karlssons översiktsverk När 

industriarbetaren blev historia (1998) behandlas Ulf Erikssons av-

handling, Gruva och arbete: Kirunavaara 1890–1990 (1991). 

Gruvarbetarna beskrivs där som modiga, uthålliga, hårdföra, råstarka 

och självständiga män.
79

 

   På grund av att Norberg är ett litet samhälle (ca 6 000 invånare) 

med begränsad yta träffas människor ofta och i olika sammanhang. 

                                                      
77 Maths Isacson, ”’Bruksandan – hinder eller möjlighet?’ Sammanfattning av fyra 

seminarier i Bergslagen 1995–1997”, i Bruksandan – hinder eller möjlighet? Rapport 

från fyra seminarier hållna under perioden hösten 1995–våren 1997, red. Ewa 

Bergdahl, Maths Isacson och Barbro Mellander, Ekomuseum Bergslagens skriftserie 

nr 1, Smedjebacken 1997, s. 120, 122 och s. 131.  
78 Intervju med Egon Gröning 19/1 1988, s. 1. Vidare: ”Gruvarbetarna tog mera egna 

initiativ, och det menar jag berodde på arbetets art. Man var tvungen att göra det. Här 

hade man väl aldrig egentligen någon att fråga. Vem skulle man fråga? För det var 

bara gruvarbetarna själva som kunde bäst, det där om berget.” Ur samma intervju s. 

3, IFÄ. 
79 Andrahandskälla: Sten O. Karlsson, När industriarbetaren blev historia. Studier i 

svensk arbetarhistoria 1965–1995. Lund 1998, s. 205 och 210.  
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Det privata och det offentliga blandas. Detta fick betydelse bl. a. för 

rekryteringen av aktörer till Spelet.  

Politik och kultur i Norberg 

Norbergs kommun hade fram till 1988 en stark socialdemokratisk 

majoritet i kommunfullmäktige. 1977–79 hade socialdemokraterna 21 

mandat av totala 35.
80 

Både det politiska livet och föreningslivet har 

varit livaktigt och haft ett brett register med många engagerade kom-

muninnevånare.
81

 Vid tiden för igångsättandet av Spelet fanns inte 

någon enda amatörteatergrupp i Norberg, men däremot en arrange-

rande teaterförening, som i Folket Hus visade den turnéteater – oftast 

från Riksteatern – man beställde. Föreningen bildades i mitten av 

1970-talet.
82

 Det fanns dock ingen direkt aktiv amatörteatertradition 

inom teaterområdet – en utgångspunkt som på sätt och vis var bra, om 

man ville bygga upp något nytt. 

   Projektet Spelet om Norbergsstrejken startade sin verksamhet på 

Norrby Teater i Fagersta. 
83

 De första mötena hölls där, även den 

första repetitionen. Innan Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 

bildades var Norrby Teater den organisation som var projektets admi-

nistrativa centrum. Även ledande personer vid Norrby Teater engage-

rade sig i spelplanerna: amatörteaternestorn Einar Bergvin, journalis-

ten Curt Lundberg
84

, skådespelaren och dramaläraren Maj-Britt 

Gordon
85

 och skådespelaren Björn Littorin – teaterns förste verksam-

hetsledare. Den femte medlemmen blev skådespelaren och regissören 

Arne Andersson, den ende som inte hade anknytning till Norrby 

Teater. Tillsammans bildade de projektgruppen för Spelet om Nor-

bergsstrejken. Förutom den 1975 anställde verksamhetsledaren arbe-

tade en dramapedagog på heltid, en AMS-anställd kontorist och några 

                                                      
80 Gunnel Testad, ”Spelet i kommunen”, s. 39–85, i Kulturens roll i Bergslagen: ett 

projekt med forskning, utbildning och kulturverksamhet: projektåret 1987/88, Upp-

sala: Styr. för Uppsala högskoleregion, 1988, Rapport nr 11, 1987/88, s. 57. Av de 

andra partierna hade vänsterpartiet 3 mandat, moderaterna 3 mandat, centerpartiet 6 

mandat och folkpartiet 2 mandat.  
81 Samtal med chefen för Fritidskontoret, Rolf Carlsson, 24/2 1988, IFÄ. 
82 Intervju med Einar Bergvin, 4/7 1986, s. 5, IFÄ. 
83 Teatern grundades 1955. Teatern har blivit ”en mönsteranläggning” och en förebild 

för andra icke-professionella småteatrar, t. ex. Kammarteatern i Uppsala, Lilla teatern 

i Västerås, Kammarteatern i Trollhättan, Studioteatern i Malmö, ABF-teatern i Bo-

den, NTO-studion i Mölnlycke, NTO-teatern i Helsingborg, Teater 32 i Uddevalla m 

fl. Källa: Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865–1978, Stockholm 1979, s. 

161–163.  
84 Suppleant i Norrby Teaters styrelse. 
85 Anställd på Norrby Teater, men bodde i Norberg. 
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timanställda ledare på teatern.
86

 1977 omfattade verksamheten 120 

barn som sysslade med skapande dramatik och dockteater. I vuxen-

grupperna fanns omkring 40 aktiva. En liten grupp med tre skåde-

spelare – Korpteatern – skapades för att fylla behovet av skolteater. 

Denna grupp kom att ingå som en viktig del i Norbergsspelet i form 

av dess sång- och berättargrupp. De avlönades av Norrby Teater för 

att arbeta med Spelet.
87

 

   Det hade legat nära till hands att Norrby Teaters vuxna amatörtea-

terskådespelare hade blivit aktörer i Norbergsspelet. Så blev inte fal-

let. Den dåvarande verksamhetsledaren Björn Littorin menade, att de 

var helt ointresserade av Spelet eftersom ”det var något som inte var 

rumsrent”
88

. Hösten 1976 höll Arne Andersson en veckoslutskurs på 

Norrby Teater. Han kommenterade den så här: ”Det blev en väldig 

polarisering faktiskt, mellan mig och flera av de som var aktiva där. 

De hade inte alls samma synpunkter på vad teater var som jag hade. 

Och de kom heller aldrig med sedan.”
89

 På våren 1977, när behovet 

av aktörer i Spelet var akut, repeterades Sist av alla heta älskare av 

Neil Simon på Norrby Teater. Man vågar kanske dra slutsatsen att 

den sociala sammansättningen på amatörteaterskådespelarna förmod-

ligen var traditionellt medelklassmässig – många var lärare. Den ideo-

logiska schism som Norbergsspelets entusiaster erfor, antyder något 

om de rådande förhållandena inom amatörteatern även i ett nationellt 

perspektiv. Den svenska amatörteatern hade tidigare inte heller 

lyckats engagera arbetarbefolkningen i någon nämnvärd utsträckning.  

   På grund av den ideologiska schismen valde projektgruppen att 

förankra Spelet i Norberg i stället, vilket innebar att börja helt från 

grunden. En ideell förening med namnet Föreningen för Spelet om 

Norbergsstrejken bildades 2 maj 1976. 

Tiden 

Under 1960- och 1970-talen genomgick samhälle och kulturliv – inte 

minst teatern – stora förändringar. Bland annat kom arbetarklassen i 

fokus i samhällsdebatten. Det allmänt radikala samhällsklimatet med 

solidaritet och rättvisa som honnörsord gjorde att man fokuserade på 

de sämst ställda i det svenska samhället och i världen. Den radikala 

                                                      
86 Ollén, s. 162. 
87 Ibid. 1977 bestod Korpteatern av Mai-Britt Gordon, Jan Björkin och Olav 

Andersen. Dessa kom att bli stommen i Spelets berättargrupp, som kompletterades 

med dragspelaren Svante Karlsson. Källa: Einar Bergvin, ”Kultursnobbar” i riv-

ningshus. En bok om Norrby Teater genom 25 år, ATR:s förlag/Teaterforum Fagersta 

1981, s. 175. 
88 Intervju med Björn Littorin, 31/8 1986, s. 13, IFÄ. 
89 Intervju med Arne Andersson 2/7 1986, s. 14, IFÄ. 
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vågen som historikern Kjell Östberg beskriver i sin bok 1968 när 

allting var i rörelse (2002), skapade flera möjligheter till ett genom-

brott för ett projekt som Spelet om Norbergsstrejken – inte minst ge-

nom att den borgerliga offentligheten ifrågasattes och försvagades. 

   Sociologen Harald Swedner hade genom sina publikundersökningar 

(1967 och 1971) visat att den statligt subventionerade institutionstea-

tern var ett intresse för ett fåtal.
90

 Teatern hörde till en ”finkultur” 

med inbyggda ”barriärer” och tematiskt var den borgerligt bestämd. 

Detta gjorde att man i kulturkretsar började intressera sig för publiken 

– framför allt en bredare publik, med dess eftersatta grupper, inte 

minst arbetarklassen.
91

 De sociala barriärerna i kulturlivet betonades 

även i en rapport från LO, Fackföreningsrörelsen och kulturen 

(1971). Man konstaterade att stora grupper i samhället, framför allt 

bland LO:s medlemmar, stod främmande för finkulturen.92 

   Kulturens och teaterns funktion i samhället diskuterades och kriti-

ken mot institutionsteatern var stark under 1960- och 70-talen. Jäm-

fört med institutionsteatern tillämpade de fria grupperna helt andra 

arbetsmetoder, där ideologisk enighet, demokratiska principer och 

publikrelationen stod i fokus. Det konstnärliga arbetet decentralisera-

des och ”alla gjorde allt”. Man sökte upp sin publik och spelade t. ex. 

på ungdomsgårdar, i förorter, på torg och i gymnastiksalar . Ofta dis-

kuterades föreställningen med publiken efteråt. Teaterns funktions- 

och kommunikationsmöjligheter breddades avsevärt, bl. a. så att tea-

tern nu också skulle omfatta inte bara medelklassen, utan också ”ef-

tersatta grupper”.
93

 

   I Norbergsspelet var skillnaderna mellan teater och publik inte så 

stora när det gällde erfarenheter och samhällsklass. De inom teater 

oerfarna arbetarna var aktörerna, och de spelade för sina likar i första 

hand. De fria grupperna hade på olika sätt fokuserat arbetarklassen 

och dess problemställningar, men inte gått riktigt så långt som att låta 

en hel produktion bäras upp av arbetarna själva. Ett exempel på sam-

arbeten med arbetargrupper var Narrens uppsättning Solidaritet – 

Arbetarmakt 1970 – en pjäs där teatergruppen skaffade sig kunskaper 

om de strejkande gruvarbetarna i Kiruna, Malmberget och Svappava-

                                                      
90 Harald Swedner, Teatervanor och musikvanor i Storstockholm, Stadskollegiet, 

Stockholm 1967 och Om finkultur och minoriteter, Stockholm 1971. 

91 Tomas Forser, ”Institutioner, fria grupper och teatervanor”, i Ny svensk 

teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, huvudredaktör Tomas Forser, bandredaktörer 

Tomas Forser och Sven-Åke Heed, Hedemora 2007, s. 426 f. 

92 Fackföreningsrörelsen och kulturen: rapport från LO:s arbetsgrupp för kulturfrå-

gor/i samarbete med Landsorganisationen i Sverige, Stockholm 1971, se särskilt 

”Kulturdelaktighet och miljö”, s. 48–59, som beskriver de klassmässiga kulturklyf-

torna på ett relevant sätt. 

93 Forser 2007 i Ny svensk teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, s. 452 f. 
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ara.
94

. Dessa erfarenheter ”befrämjade en annan estetik”, menar Per 

Arne Tjäder, ”en vardaglig realism som byggde på att gruppen redo-

visade sina inhämtade kunskaper om miljön”. Proteatern gjorde något 

liknande när de satte upp Volvopjäsen 1970 och Fria Proteatern 

Typerna och draken 1972 – en pjäs om typograferna på DN.
95

  

   Den dokumentära teaterns metod etablerades framför allt genom 

Peter Weiss. Han beskriver sin metod 1968 i en artikel i BLM. Hans 

nyskapande pjäs Marat-Sade hade svensk premiär på Dramaten 1965. 

Den skapade ”ny teaterkonst med ett teatermaskineri satt i den poli-

tiska vänstermedvetenhetens tjänst”.
96

 Weiss framhåller i artikeln, att 

den dokumentära teatern är ”referatets teater”. Den använder sig av 

autentiskt material, ”oförändrat till innehållet, bearbetat i formen”. 

Urvalet av material och ”principen som verklighetsutsnitten monteras 

efter bestämmer den dokumentära teaterns kvalitet”, säger han.97 Spe-

let om Norbergsstrejken var inte en dokumentär teater i Weiss´ 

bemärkelse. Spelet byggde visserligen på dokumentärt material, strej-

kerna i Norberg 1891–92, men det fiktionaliserades och sammanställ-

des sedan enligt en slags antitetisk montageprincip. 

   Inom det litterära fältet blev det dokumentära skrivandet betydande. 

Rapportböcker, reseskildringar och dokumentära romaner medförde 

en förändrad författarroll: författaren skulle vara objektiv, dokumen-

tera och rapportera om den obekväma verklighet där förtryck och 

orättvisor låg i dagen.
98

 Göran Palm gick ett steg längre. Genom att ta 

anställning på företaget L. M. Eriksson kunde han dela arbetarnas 

erfarenheter under en längre tid. Experimentet resulterade i två rap-

portböcker.
99

 

   Radikaliseringen kom också att påverka synen på industrimiljöer 

och industrihistoria. Under 1970-talet växte ett nytt synsätt fram, där 

fokus låg på arbetets och arbetarnas historia. En utbildningsserie för 

radio och TV med namnet Bygd i förvandling och med undertiteln 

Hur industrialismen förändrade våra levnadsvillkor startades hösten 

1974 av TRU (Television och Radio i Utbildning). En kursbok skri-

                                                      
94 Gruvarbetarna strejkade i 47 dagar. Denna strejk utlöste en nationell strejkvåg. 

Gruvarbetarstrejken fick stor medial uppmärksamhet. Källa: Kjell Östberg, 1968 när 

allt var i rörelse. Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, Stockholm 

2002, s. 126 ff.  

95 Per Arne Tjäder, Den allvarsamma lekplatsen. Tillstånd och förändringar i svensk 

teater, Stockholm 1984, s. 86. 

96 Om Peter Weiss, i Ny svensk teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, s. 456 och i Den 

svenska litteraturen, band VI, s. 87. 

97 Peter Weiss, ”Anteckningar om den dokumentära teatern”, i BLM 1968:3, s. 194. 

98 Tomas Forser och Per Arne Tjäder, ”Strömkantringarnas tid – 1960-talets debatt 

och prosaförfattare”, i Den svenska litteraturen, band VI. Medieålderns litteratur: 

1950–1985, red. Sverker Göransson och Lars Lönnroth, Stockholm 1990, s. 75–129. 

99 Ett år på LM, Göteborg 1972 och Bokslut från LM, Göteborg 1974. 
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ven av etnologen Mats Hellspong fanns att tillgå. Tanken var att 

människor skulle arbeta lokalt med att skriva sin egen historia. Runt 

om i landet startades en mängd studiecirklar. Två viktiga handböcker 

gavs ut i ämnet: Gunnar Silléns Stiga vi mot ljuset 1977 och Sven 

Lindqvists Gräv där du står 1978.
100

 

   I Norberg startade arbetet med Spelet 1975, och där kunde man 

alltså inte dra nytta av handböckerna. Däremot studerades lokalhisto-

ria i den 1974 utkomna Norbergsboken101 i studiecirklar, som senare 

kom att fungera som referensgrupp till Spelet och några av dessa blev 

även aktörer i Spelet. 

   Viktiga drag i den s.k. gräv-rörelsen är, enligt forskaren Annika 

Alzén, förutom det lokala intresset, underifrånperspektivet. Detta 

innebär att det är arbetarnas erfarenheter i det lokala samhället som är 

utgångspunkten. Vidare finns där ett konfliktperspektiv och en anti-

auktoritär framtoning, ett misstroende mot alla former av auktoriteter. 

Därför kännetecknas gräv-rörelsen av deprofessionalisering, som är 

ett led i kritiken mot den traditionella historieforskningens ovanifrån-

perspektiv och forskarnas brist på erfarenhet. Alzén pekar vidare på 

en stark antiauktoritär hållning och en ständigt pågående kamp för att 

förändra samhället.
102

 Detta kan översättas till teaterns fält, där kriti-

ken och ifrågasättandet både av teatertraditionerna och av institu-

tionsteaterns ensidiga inrikting på medelklasslivet, resulterade i ett 

avståndstagande från traditionellt utbildade skådespelare. I Norbergs-

spelet var det de arbetande människorna själva, som med sina yrkes-

erfarenheter gestaltade teaterns berättelse. Enligt Alzén var gräv-rö-

relsen ett led i en omfattande demokratiserings- och decentralise-

ringsprocess, vilket också var viktiga mål i den nya kulturpolitik som 

presenterades 1974.
103

 

   I Kulturrådets förslag 1974 föreslogs bl. a. att man skulle stimulera 

människors möjligheter till eget skapande. För att uppnå detta fanns 

en rad åtgärder framlagda. Man uttryckte till och med att stimulans 

till eget skapande måste vara ett av de dominerande inslagen i den 

framtida kulturpolitiken. Amatörverksamheten gav ”utomordentliga 

förutsättningar” att aktivera människor. Studieförbunden och studie-

cirklarna gavs en viktig roll angående utvecklingen av folkliga kul-

turaktiviteter. Men man uppmärksammade även amatörverksamhet i 

andra former och införde ett lokalt aktivitetsstöd av generell karaktär 

                                                      
100 Annika Alzén, ”Industriarbetet och industriarbetarna”, i Fabriken som kulturarv: 

frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950–1985 (diss.), Stock-

holm 1996, s. 79, 81 och 83. 
101 Norbergsboken: en sockenbeskrivning, utgiven av Norbergs kommun, redaktör 

Göran Kihl, Norberg 1974. 
102 Ibid., s. 90 f. 
103 Ibid., s. 92. 



 44 

på kulturområdet. Detta skulle komplettera studiecirkelverksamheten. 

2 miljoner kr för budgetåret 1974/75 föreslogs för ”experiment och 

utvecklingsarbete” inom kulturell verksamhet på lokal nivå.
104

 Detta 

bidrag söktes av Norbergsspelet, men ansökningen beviljades inte. 

II. FRAMVÄXTEN 

Från idé till föreställning 

15 juni 1975 sammanstrålade fyra av de fem som kom att bilda pro-

jektgruppen till Spelet om Norbergsstrejken. NBV hade sin årliga 

amatörteaterfestival i Västerås. Dit kom Arne Andersson, Einar 

Bergvin, Maj-Britt Gordon och Björn Littorin. Den femte medlem-

men i gruppen blev Curt Lundberg. Alla utom Arne Andersson var på 

olika sätt knutna till Norrby Teater.
105

 15 september 1975 formulera-

des en ansökan om bidrag till projektet Spelet om Norbergsstrejken 

till Statens kulturråd. Inga bidrag beviljades.
106

 En första presentation 

i massmedia kom i samband med avslaget från Kulturrådet, 21 no-

vember 1975. Man hade kontaktat Gruvs avdelning i Norberg, som 

lovat ställa upp med en referensgrupp samt företrädare för Norbergs 

kommun.
107

 Det första offentliga mötet hölls i Norbergs Folkets hus, 

14 december 1975. Projektgruppen hade inbjudit 130 politiska, fack-

liga och ideella föreningar samt enskilda personer. Arrangörer för 

mötet var förutom projektgruppen, Norrby Teater och Kulturnämnden 

i Norberg. Ett 50-tal personer kom, de flesta representerade medlems-

starka organisationer såsom studieförbund, fackförbund, kommunen 

och hembygdsföreningen. Responsen var positiv.
108

 

   Första tanken, som formulerades i ansökan till Kulturrådet, var att 

journalisterna i projektgruppen skulle skriva manuskriptet. Detta änd-

rades och på ett möte i mitten av mars 1976 redogjorde Arne 

Andersson för olika författarkontakter: Lennart Lidström, Carsten 

Palmaer och Sture Karlsson nämndes som tänkbara kandidater. 

Karlsson valdes efter livlig diskussion.
109

 Författaren arbetade sedan i 

                                                      
104 Kungl. Maj:t proposition 1974:28, s. 311 f. 
105 Intervju med Maj-Britt Gordon 27/6 1986, s. 1 ff., IFÄ och intervju med Einar 

Bergvin 4/7 1986, s. 1 f, IFÄ.  
106 Intervju med Einar Bergvin 4/7 1986, s. 1 f, IFÄ.  
107 Fagersta-Posten 21/11 1975 och Vestmanlands Läns Tidning samma datum.  
108 Fagersta-Posten 15/12 1975. 
109 Protokoll från föreningsmötet 14/3 1976, NFA. 
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flera steg fram en Synopsis och så småningom olika manuskript som 

lästes och diskuterades in i det sista.
110

  

   En ideell förening, Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 

1891–92, bildades 2 maj 1976. Gruvarbetaren Bengt Bergman blev 

föreningens förste ordförande. Föreningens uppgift var  

att producera, driva och stödja Spelet om Norbergsstrejken samt sti-
mulera till studier kring Norbergsstrejken, dess bakgrund och följd-
verkningar i samhället 
 
att genom studie- och upplysningsverksamhet öka intresset och förstå-
elsen för teaterns olika uttrycksformer 
 
att främja och stimulera amatörteatern 
 
att utveckla en uppsökande verksamhet med organisationer, institutio-
ner och föreningar i syfte att främja föreningens målsättning.

111
 

 

Föreningsbildandet minskade beroendet till Norrby Teater också ge-

nom att kommunen upplät ett gammalt hus, Täkten, och senare det 

centralt belägna gamla Tingshuset i Norberg, för föreningens aktivi-

teter. Hösten 1976, vid årsmötet 31/10, bestod föreningen av 12 före-

ningar och 60 enskilda: ett år senare hade antalet ökat till 20 före-

ningar och 223 enskilda. Av den ursprungliga projektgruppen kom 

två att ingå i den nybildade föreningens styrelse, nämligen Einar 

Bergvin som ordinarie ledamot och Björn Littorin som suppleant. 

Resten av styrelsen bestod av människor som var mer eller mindre 

hårt knutna till föreningslivet i Norberg. 

   18 juni 1976 höll den nya styrelsen sitt första sammanträde. Proto-

kollet ger ett dynamiskt och aktivt intryck. Man diskuterade bland 

annat. ekonomin, Riksteaterns medverkan, projektbeskrivning, kon-

trakt med Storgruvans ägare (gällde den kommande spelplatsen), 

scenograffrågan, klädinsamling, musiken till Spelet, Norrby Teaters 

medverkan, antal föreställningar, PR samt planerat studiecirkelarbete.  

   Manuskriptarbetet påbörjades våren 1976, så repetitionerna kunde 

börja hösten 1976 och fortgick sedan allt intensivare under våren 

1977 med rekrytering av nya aktörer in i det sista. Den spelplats man 

valde – Storgruvan i Klackberg – skapade enorma problem. Det var 

en fantastisk, men livsfarlig plats och den krävde en hel del schakt-

ning, nerhuggning av träd och sly och säkerhetsanordningar av olika 

                                                      
110 Det sista manuskriptet skrevs ner efter första årets föreställningar, 8 juli 1977. De 

första läsningarna ägde rum under sommaren 1976 i referensgrupper. Första repeti-

tionen kan dateras till 21–22 augusti 1976 på Norrby Teater. 
111 Stadgar för Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 1891–92, bilaga till 

årsmötesprotokoll 31/10 1976, NFA. 
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slag. Andra faktorer som försvårade arbetet på spelplatsen våren 1977 

var, att snön låg kvar långt in i maj, samt att en övertidsblockad för-

hindrade arbete på kvällstid. Situationen verkar ha varit något kaotisk. 

Sex dagar före premiären skriver Fagersta-Posten: ”Spelet om Nor-

bergsstrejken går in i slutskedet, på söndag är det dags för urpremiär, 

men fortfarande pågår repetitionerna i oförminskad skala. Uppe på 

spelplatsen vid Klackbergsgruvan pågår arbetet för fullt.”
112

 Två da-

gar före premiären rapporterar samma tidning: ”In i det sista har man 

ändrat scener, […] än är spelet inte riktigt färdigt!” Regissör Arne 

Andersson säger i samma tidning: ”Någon optimist är jag inte, men 

en föreställning blir det ”,113 och det blev både de planerade föreställ-

ningarna och några extra insatta. Förutom de första sex föreställ-

ningsåren 1977–1981 och 1983 sattes Spelet om Norbergsstrejken 

upp i reviderad form upp somrarna 1991–92, för att hedra 100-års-

minnet av de verkliga strejkerna. Redan i slutet av 1970-talet hade 

man i föreningen börjat resonera om ett nytt spel, som skulle ta vid 

där det gamla slutade. Dessa planer kom inte att realiseras.
114

  

   Spelplatserna har i alla uppsättningarna valts med stor omsorg. 

Norbergsspelet framfördes på en liten platå framför ett stort gruv-

schakt, med en skrovlig, svart bergvägg som bakgrund. Det var en 

imponerande plats, med stark anknytning till Spelets innehåll, ortens 

människor och näringsliv. Spelplatserna för Brecht-uppsättningarna 

har haft liknande funktioner. Även pjäsvalet kan sägas ha gjorts ut-

ifrån viljan att bidra till belysning och debatt av förhållandena i 

Norberg med omnejd; en betydelsefull ambition var att teatern skulle 

vara en del av samhällsdebatten.  

   Trots stora kritikersuccéer var man i spelföreningen inte nöjd med 

utvecklingen på publikhåll. Allt större del av publiken kom utifrån 

och långtifrån, därför att man ansåg att uppsättningarna var teater-

mässigt spännande. Regissören Arne Andersson fick år 1986 Svenska 

Teaterkritikers ”stora pris”
115

 för nyskapande eller på annat sätt bety-

dande insatser inom svensk teater med motiveringen:  

                                                      
112 Fagersta-Posten 20/6 1977. 
113 Fagersta-Posten 24/6 1977. 
114 I stället för en fortsättning på ”Norbergsstrejken” valde man att spela tre Brecht-

pjäser: 1984 spelades Den heliga Johanna från slakthusen, en pjäs om spekulations-

ekonomin i Chicago på 1920-talet. Man spelade i Spännarhyttans hytthall – nio år 

tidigare Europas modernaste industrianläggning i sitt slag, nu plötsligt förvandlad till 

rivningsobjekt av marknadskrafterna. Efter de åtta föreställningarna revs hyttan. 1985 

och 1986 satte man upp Den kaukasiska kritcirkeln och sommaren 1988 uppfördes 

Galileis liv. Samtliga föreställningar spelades av amatörer. Bakom uppsättningarna 

stod Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 1891–92, en förening som numera 

(2012) är nedlagd.  
115 Ett nationellt pris. 
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för hans arbete med Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken, där 
han som inspiratör och regissör lagt grunden till en konstnärligt högt-
stående folklig amatörteater, som engagerar en hel bygd och påverkar 
hela det svenska teaterlivet. En ny höjdpunkt i Norbergsspelens histo-
ria blev uppsättningen av Brechts Kritcirkeln sommaren 1985

.116 

 

Varför var man då inte nöjd? Arne Andersson menade, att denna typ 

av teater var så pass sammanvävd med problematiken på orten, att 

med en publik från andra delar av landet, med andra erfarenheter, 

”förlorar föreställningen sin funktion och mister sin betydelse”.
117

 

Kontextualiteten, anknytningen till tidsproblematiken, till orten och 

dess människor har varit väsentliga i de uppsättningar man gjort i 

Norberg och detta har styrt bl.a. pjäsval och spelplats.  

Organisation, arbetsformer och ideologi 

Den ideella förening som skapades bakom Spelet hade drag av en-

hetsfrontsidén, men också av en verkligt demokratisk kulturmodell, 

där aktiviteterna var öppna för alla. Ett annat signifikativt drag var att 

det omgivande samhället involverades och att teateraktiviteterna 

kombinerades med historia och politik. Under vintern 1976–77 på-

gick fem studiecirklar med totalt 75 deltagare med bl. a. Norbergs-

strejken som ämne.
118

 Gamla folkrörelsemodeller kom alltså till an-

vändning, men också de för tiden typiska organisationsformerna: 

stormötet och enhetsfronten. Den senare fick en övergripande funk-

tion och därför kommer jag att presentera den utförligare nedan. 

   Rent konkret blev behovet av en arbetsfördelning inom föreningen 

så småningom alltmer kännbart. Allt kunde inte lösas via stormöten. 

På ett styrelsesammanträde 11 december 1976 kunde Arne Andersson 

presentera en produktionsplan från januari 1977 fram till Spelets 

premiär 26 juni 1977. Planen var gjord av Jan Karlén, då elev på 

Dramatiska Institutet i Stockholm. Arbetet skulle försiggå i sju olika 

grupper. Dessa var: ekonomigrupp, dokumentationsgrupp, informa-

tionsgrupp, repetitions- och regigrupp, rekvisita- och maskgrupp, 

projekteringsgrupp och scenografigrupp. Inom varje grupp skulle det 

finnas en ansvarig och en sammankallande. Tillsammans skulle dessa 

gruppledare vara deltagare i produktionsmötet, som skulle hållas var 

14:e dag. Från och med januari 1977 arbetade man efter denna plan. 

   Redan från början fanns olika politiska åsiktsinriktingar företrädda 

inom Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken; alltifrån ultra-

                                                      
116 ”Årets priser”, i Teaterårsboken 1986, Solna 1986, s. 7. 
117 Arne Andersson, ”En folkets kultur”, i Brechts Kritcirkeln: Teater i Norberg 28 

juni–12 juli 1986, s. 7 (teaterprogram).  
118 Västmanlands Folkblad 4/3 1977. 
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vänster, syndikalister, socialdemokrater och till mer borgerligt inrik-

tade deltagare. Förutseende nog hade man i föreningens stadgar skri-

vit in ”den stora samlande frågan”, vilken bestod i att producera, 

driva och stödja Spelet om Norbergsstrejken. Det hindrade inte att 

man diskuterade politik, olika historietolkningar och värderingar. 

Dessa meningsskiljaktigheter verkar dock ha stimulerat debattklima-

tet och energin i projektet. Enhetsfrontstanken kom att bli en betydel-

sefull, sammanbindande kraft. Låt oss undersöka närmare vad denna 

innebär.  

   Sven-Olof Josefsson framhåller i sin avhandling Året var 1968 att: 

”En enhetsfront fordrar alltid en stor och samlande fråga så att de 

aktiva i fronten för tillfället kan skjuta åt sidan ideologiska skiljelinjer 

och andra motsättningar. Frågan måste också kunna engagera och 

frigöra mental energi som kan omsättas i handling.”
119

 Den stora 

fråga som under 1960- och 1970-talen samlade olika krafter till en 

enhetsfront var Vietnam-kriget. Josefsson menar att denna första anti-

krigs-enhetsfront fungerade som en ”organisatorisk förebild” för den 

radikala studentvänstern. Vietnamrörelsen hade visat att ”en enhets-

frontspolitik kunde vara framgångsrik”.
120

 

   Idén om enhetsfronten kan spåras till ”Den tredje internationalen” 

(Den kommunistiska internationalen), verksam 1919–1943, även 

kallad Komintern. Denna verkade som ett övernationellt kommunis-

tiskt parti.
121

 Tanken på att försöka överbrygga arbetarrörelsens splitt-

ring i två partier genom att samarbeta i vissa frågor framgår i följande 

citat:  

På 20-talet förespråkade Komintern att kommunistpartierna skulle för-
söka samarbeta i konkret handling med de socialdemokratiska parti-
erna. Syftet var att stärka arbetarkampen för konkreta krav genom att 
tillfälligt överbrygga en del av de motsättningar som uppkom inom 
klassen till följd av arbetarrörelsens splittring i två partier

.122 

 

Arne Andersson har i efterhand preciserat sin uppfattning om enhets-

frontstanken i samband med Spelet om Norbergsstrejken. I hans ver-

sion innebar enhetsfrontstanken 

att genom forskning och diskussioner enas kring den politiska linjen i 
motsats till, att utifrån en färdig politisk linje få arbetet dithän att lin-
jen i teaterarbetet passar den förutbestämda politiska. Det väsentliga 
med detta arbetssätt är att alla medverkande är en del av processen 

                                                      
119 Sven-Olof Josefsson, Året var 1968: universitetskris och studentrevolt i Stockholm 

och Lund (diss), Göteborg 1996, s. 254.  
120 Ibid., bl. a. Arne Andersson deltog aktivt i den s. k. Vietnam-rörelsen.  
121 Nationalencyklopedin, band 11, uppslagsord ”komintern”, Höganäs1993. 
122 www.arbetarmakt.com/marxistisk_ordbok, uppslagsord ”enhetsfront”, 6/1 2012. 

http://www.arbetarmakt.som/marxistisk_ordbok
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mot den gemensamma målsättningen och alla oavsett förkunskaper har 
en given plats, det är vad jag menar med en enhetsfrontspolitik.

123
 

 

I Anderssons uppfattning ligger, förutom de ovan nämnda beskriv-

ningarna av åsidosättandet av motsättningarna, även ett par andra 

principer: decentralisering och prioritering av det konkreta arbetet 

med människor och deras uppfattningar. Gräsrotsarbetet och under-

ifrån-perspektivet var centrala.  

   Ideologin i framförallt Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken 

ställdes på sin spets vid andra årets premiär, den 16 juni 1978, då den 

socialdemokratiska partistyrelsen med Olof Palme i spetsen bokat 75 

av läktarens ca 350 platser. Socialdemokraterna var vid denna tid i 

opposition. Partistyrelsen hade förlagt några dagar till Klackbergsgår-

den
124

 för att planera 1978 års partikongress. Gunnar Sträng, Sten 

Andersson och övriga ledamöter applåderade Norbergsspelet 

entusiastiskt. Olle Ekman från Vestmanlands Läns Tidning var på 

plats och beskrev besöket: 

Andraårspremiären gick utan missöden och i halvtidspausen gav Olof 
Palme sina spontana kommentarer till Spelet om Norbergsstrejkens 
premiär så långt: 
– Det är oerhört imponerande. Roligt och trevligt på alla sätt, tyckte 
han.  
   I kön till kaffe- och bullståndet med skådespelarna runt sig tillsam-
mans med publiken drar Olof Palme paralleller mellan Norbergsspelet 
och dagens situation. […] 
– Visst kan man dra vissa paralleller. Argumenten i debatten är de-
samma i spelet som idag, säger han. 
– – – 
   Efter premiärens slut höll Olof Palme ett tacktal till Norbergsspelets 
jätteensemble. 
– Jag vill framföra ett varmt tack för det vi fått se. Vi vet att det är fol-
ket i Norberg som har skapat spelet för att skildra sin historia.[…] 
– Händelserna i Spelet var förspelet till 1891 års kongress i Norrkö-
ping. Vi har varit i Klackberg och förberett 1978 års kongress. Det är 
åttio år mellan men i dag är Bergslagens industri hotad. 
   Palme slutade med att uppmana till kamp. 
Kampen för ett bättre samhälle måste gå vidare. Och i den striden är 
solidariteten vapnet, avslutade Olof Palme innan publiken spontant 
sjöng Internationalen. [Sic!]

125
  

 

   Allt var dock inte enighet och engagemang. I samma artikel återges 

i en ruta den konflikt som Palmes förfrågan om att få säga några ord 

                                                      
123 Intervju med Arne Andersson 2/7 1986, s. 4, förtydligande tillägg, IFÄ.  
124 Belägen nära Norbergsspelets spelplats, Storgruvan i Klackberg. 
125 Olle Ekman, ”Olof Palme på ’Strejkpremiären’: Man kan dra paralleller”, i Vest-

manlands Läns Tidning – extra 17/6 1978. 
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efter föreställningens slut utlöste bland Spelets aktörer. ”Denna för-

frågan uppfattades av en falang inom spelet som ett partipolitiskt 

utspel och representanter för falangen menade att Olof Palme inte 

borde få tacka skådespelarna.” För att komma till ett beslut i frågan 

ordnades en omröstning. Skulle Palme få tala efter föreställningens 

slut eller inte? Svaret blev ja. Men en representant från protestfa-

langen menade att nu ”är det alltså fritt fram för vilka organisationer 

som helst att hålla tal från läktaren”.
126

 Episoden visar, anser jag, på 

två viktiga drag som har med Spelet i stort att göra. Dels att man ar-

betade i en laddad politisk atmosfär, där detta tacktal från Palmes 

sida, kunde utlösa en sådan konflikt. Många vänstergrupper hade varit 

starkt kritiska till socialdemokratin i allmänhet och representanter för 

dessa deltog givetvis även i Spelet eller i föreningen. Dels visar epi-

soden hur noga man var med att hålla Spelet partipolitiskt neutralt, 

som en gemenskap utanför de partipolitiska striderna. Den kritiska 

falangen menade att Palmes tal kunde verka prejudicerande och på så 

sätt rubba den ömtåliga balansen i samarbetet.  

III. ATT BYGGA UPP ETT LOKALT ARBETAR- 

SPEL. MÖJLIGHETER OCH HINDER 

Massmedier och dokumentation 

Både lokalpress och rikspress visade från första början stort intresse 

för Norbergsspelet. Lokaltidningarna Fagersta-Posten och Vestman-

lands Läns Tidning följde noggrant varje steg i utvecklingen av pro-

jektet. Detta spred givetvis idéerna till lokal- och regionalbefolk-

ningen och bidrog till ”att engagera en hel bygd”. Aftonbladet var 

först i rikspressen att göra ett tvåsidigt utförligt reportage om strej-

kerna i Norberg och om planerna på ett spel (11/1 1976): ”Sveriges 

första gruvstrejk ska bli bygdespel i Bergslagen med tusentals [sic!] 

aktörer.”
127

 I den aktiva informationsgruppen ingick bl. a. journalis-

terna Einar Bergvin och Curt Lundberg. Senare tillkom Yvonne 

Gröning, även hon journalist. Gruppen arbetade mycket energiskt 

med att sprida information om Spelet. Det var inte bara tidningar som 

kontaktades, de arbetade även med reklambroschyrer, affischer, pro-

gramhäften, presskonferenser, utställningar och publikarbete. Samma 

kväll som spelpremiären – 26 juni 1977 – sändes ett 50 minuter långt 

reportage i TV om förarbetet till Spelet. Inspelningen ägde rum i slu-

                                                      
126 Ibid. 
127 Artikeln var skriven av Karlis Branke. 
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tet av maj 1977. Samtidigt gjorde också fyra DI-elever en dokumen-

tärfilm om förarbetet. Filmens namn blev Eld i berget.
128 

   Sammantaget blev Spelet mycket omskrivet såväl före premiären 

som efter. Men inte nog med det, man gjorde även flera radioprogram 

om Spelet. Allt detta bidrog givetvis till det nationella genombrott 

som projektet fick. 

Rekryteringen 

I Kulturrådsansökan tänkte man sig att aktörerna skulle hämtas från 

Norrby Teater och Norbergsbygden och att instuderingen göras i stu-

diecirkelform. Man räknade alltså med att många Norbergsbor skulle 

ställa upp som statister. I december 1975 publicerades Curt 

Lundbergs artikel ”Nu är det strejk gubbar!” i FiB Kulturfront.
129

 Där 

kunde man även läsa om spelplanerna och där uppmanar projektleda-

ren Arne Andersson alla intresserade att ”redan nu” ta kontakt med 

amatörteaterstudion i Fagersta, dvs. Norrby Teater.
130

 Endast ett tiotal 

personer kom till Tingshuset i Norberg till första repetitionen för 

Norbergsspelet.
131

 De få som kom gjorde upp en lista på personer som 

kunde tänkas vara intresserade. Man gick t. o. m. så långt att man tog 

till telefonkatalogen och ringde runt. Alla som inte direkt sa nej satte 

man ett kryss för.
132

 Trenden började vända i januari 1977, men enligt 

Andersson m.fl., blev det ingen riktig uppslutning förrän i april/maj 

1977. Då hade man börjat repetitionerna uppe vid Storgruvan och 

parallellt med dessa pågick röjning, schaktning, läktar- och husbyg-

gen på spelplatsen. Vem som helst kunde komma och titta eller delta, 

vilket också var ett sätt att engagera allt fler Norbergsbor. Det blev så 

småningom ett rent folknöje att åka till Klackberg.
133

  

   Hur kom det sig att det var så svårt att rekrytera aktörer? Dåvarande 

Gruvs ordförande menade att folk nog tyckte om idén i stort, men att 

det var nog det att de inte trodde sig kunna.
134

 Avsaknad av 

teatertraditioner och kulturfientlighet (”Kultur handlar ju aldrig om 

oss!”) inom speciellt arbetarklassen var givetvis en starkt bidragande 

orsak. Ovisshet och misstänksamhet mot ett så pass annorlunda pro-

jekt kan ha varit vara en tredje orsak. En fjärde skulle kunna vara att 

                                                      
128 Produktionsmöte, informationsgruppen, 15/5 1977, NFA. 
129 En första aktualisering av Norbergsstrejkerna 1891–92.  
130 Curt Lundberg och Leif Lejdelin, ”Nu är det strejk gubbar!”, i FiB Kulturfront 

22/1975. 
131 ”Norbergsspelet svårt få aktörer”, i Fagersta-Posten 13/10 1976.  
132 Intervju med Arne Andersson, 2/7 1986, s. 14, IFÄ. 
133 Yvonne Gröning, ”Det här är det märkligaste som hänt Norberg på länge”, i Vest-

manlands Läns Tidning 6/6 1977. 
134 Intervju med Enar Wennerlund, 7/12 1987, s. 14, IFÄ. 



 52 

av de personer som var med och startade projektet var endast Bergvin 

och Gordon kända i trakten och de var knutna till Norrby Teater, vars 

framtoning jag beskrivit tidigare. Ytterligare en mer övergripande 

orsak skulle kunna vara bruksandan, vilken bl. a. innebär misstänk-

samhet mot nytänkande och förändringar och dessutom hård social 

kontroll. 

Ekonomi 

Den projektgrupp som träffades på amatörteaterfestivalen i Västerås 

15 juni 1975 hade ett bra läge för sin ansökan om medel att förverk-

liga sommarspelsvisionen eftersom Statens kulturråds projektbidrag 

till kulturella försöksprojekt landet runt fanns att söka.
135

 ”Bidrag för 

experiment och utvecklingsarbete inom kulturell verksamhet bland 

amatörer” var det exakta namnet på dessa bidrag för kulturella sats-

ningar som regeringen gett Kulturrådet 2 miljoner kronor att fördela. 

De 52 000 kr projektgruppen inledningsvis ansökte om avslogs utan 

skriftlig motivering i mitten av november 1975.
136

 

   Einar Bergvin kommenterade avslaget i artikeln ”Spelet om Nor-

bergsstrejken dög inte åt kulturrådet” (1991). När han i efterhand 

läste listan över de 50 projekt som fick bidrag kunde han ”inte hitta 

något projekt som fått tillnärmelsevis så omfattande och långvariga 

följder som det projekt vi inte fick pengar till.”
137

 Norbergsspelet 

hade alltså till att börja med ingen framgång hos Statens kulturråd. 

Orsakerna till detta kan man endast spekulera om, eftersom skriftlig 

motivering uteblev.  

   Det blev Norbergs kommun som så småningom gick in som den 

största bidragsgivaren. Föreningen fick dock inte klartecken om ett 

större garanterat belopp förrän i början av maj 1977, vilket gjorde att 

hela projektet var ytterligt osäkert ända in i det sista.
138

 Summan av 

de totala utgifterna uppgick till 350 000 kr.
139

 Svenska Riksteatern 

kom att bekosta större delen av Anderssons arbete. Redan hösten 

1975 hade Andersson ersättning för resor och fick traktamente då han 

arbetade i Norberg. Från och med januari 1977 var han anställd på 

heltid där. I praktiken började dock heltidsarbetet redan i november 

                                                      
135 Intervju med Einar Bergvin, 4/7 1986, s. 1, IFÄ. 
136 Ibid. 
137 Einar Bergvin, ”Spelet om Norbergsstrejken dög inte åt kulturrådet”, i Teaterfo-

rum nr 2 1991. 
138 Kommunfullmäktigeprotokoll 25/4 1977, samt Kulturnämndsprotokoll 2/5 1977, 

NKA.  
139 Preliminär kostnadsberäkning och finansieringsplan för Spelet om Norbergsstrej-

ken, 18/2 1977, NFA. 



 53 

1976.
140

 Tre av berättargruppens fyra medlemmar (den s. k. Korptea-

tern) avlönades av Norrby Teater. 

   I den ekonomiska kalkyl som gjordes 21 mars 1977 var iordning-

ställandet av spelplatsen den största utgiften. Man hade beräknat den 

till 122 000 kr, trots en del skänkt material (virke) och enormt mycket 

frivilligt arbete. I själva verket kom kostnaden att bli ännu större: 143 

000 kr. Det var priset för att förvandla ett igenvuxet gruvområde till 

teaterscen. Kommunens politiker ställde sig frågande och undrade om 

man inte skulle kunna förbilliga projektet genom att välja en mer 

konventionell spelplats, t. ex. Folkparken?
141

,
142

 På den punkten blev 

det ingen ändring. Där tycks kulturarbetarnas visioner varit styrande, 

vilket man inom kommunen i efterhand insåg värdet av.  

   Även grannkommunerna Fagersta och Skinnskatteberg bidrog, 

Fagersta kommun med 25 000 kr
143

 och Skinnskatteberg så små-

ningom med 15 000 kr.
144

 I den senare kommunen orsakade före-

ningens begäran om pengar en del stridigheter, förmodligen av 

politiska skäl. Till de mindre bidragsgivarna hörde Svenska 

Gruvindustriarbetarförbundet och Svenska Metallarbetarförbundet. 

Det sistnämnda gav också föreningen sitt kulturstipendium på 15 000 

kronor. Dessutom lämnade många andra föreningar och privatperso-

ner bidrag av varierande storlek.
145

 

                                                      
140 Samtal med Arne Andersson, 16/12 1986, IFÄ. 
141

 En talande bild av spelplatsarbetet ger protokollet från projekteringsgruppen 15/5 

1977: 

Grovjobbet gjort, men finplanering återstår. Slutplanering med bandtraktor. 

Börja planera hur husgrunderna skall vara beskaffade. Lägga ut syllar? Dela 

upp arbetsstyrkan i mindre grupper: grundarbete, läktarbygge, husbyggnads-

grupp. Fylla upp där arbetarbostaden skall ligga. Proj.arb. bör ske på dagtid 

för att inte störa repetitionerna. Börja måla hussektionerna. Går inte göra rit-

ning på läktarna föränn [sic!] marken är färdigplanerad, men det går göra en 

modell/profil. Kan läktaren bli större än planerat? Vinkelproblem. Sätta igång 

med stängslet. Inspektion av polisen. Karlén [anställd producent] vill rensa 

slänten i brottet, men anses av övriga som riskabelt [lodräta bergväggar!]. 

Lundquist undersöker övriga installationer. Beställa upp telefon så fort som 

möjligt. Ordna med kurer till exp. och biljettförsäljning. (NFA) 
142 Ur intervju med kommunalrådet Egon Gröning, 19/1 1988, s. 5 f., IFÄ: ”Och jag 

minns det så väl och jag minns det med viss skam, för att jag sade då vid det tillfället: 

’Herregud, ni kan väl vara uppe i Folkparken? Kosta på 100 000 bara för att vara där 

just då.’”  
143 Fagersta kommun, kommunfullmäktigebeslut 26/4 1977, FKA.  
144 Skinnskattebergs kommun, kommunfullmäktigebeslut 3/5 1977, SKA. 
145 Föreningen för Spelet om Norbergsstrejkens verksamhetsberättelse, 1/11 1976 – 

31/10 1977, NFA. 
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   På hösten 1976 slog styrelsen i föreningen fast att ”minsta möjliga 

kostnad för alla arbeten måste beaktas”.
146

 Avvägningar mellan att 

klara sig själva eller att skaffa professionell hjälp gjordes vid många 

tillfällen, t. ex. när det gällde scenograf och kompositör: 

Berättartext/musik: Måste bindas ihop på ett bra sätt. Skicka ansökan 
till Rikskonserter om bidrag för kompositör. Anders Lindström

147
 

kommer hit 3:e april. Betänkligheter om kostnaden och om det princi-
piellt riktiga i att anlita en expert. Finns det lokala musiker som skulle 
kunna göra det lika bra? Diskussion för och emot.

148
 

 

   Olika erfarenhetssfärer blottläggs här: å ena sidan de relativt unga 

professionella kulturarbetarnas djärva vision om föreställning och 

projekt och å andra sidan föreningens försiktighet och realism. I 

denna schism fanns även en spänning mellan att välja lokala krafter 

som var gratis kontra utbildat yrkesfolk ”utifrån”, som krävde be-

talt.
149

 För musikens komponerande och instudering skaffade man en 

professionell musiker, scenografin löstes med lokala krafter och Stor-

gruvan som spelplats låg fast.  

   Den försiktighet som präglade många av de äldre i föreningen var 

förståelig. Planerna var djärva och kunskaperna om sådana här jätte-

projekt var obefintliga. Anmärkningsvärt är att många ändå sa sig 

vara beredda att till och med satsa pengar ur egna fickor, om det 

skulle behövas. Det visar hur lite man var van att kräva och få, men 

också att engagemanget var oerhört starkt.  

   Det största bidraget i projektet utgörs av de samlade ideella insat-

serna av alla medverkande, intresserade och frivilliga. Utan engage-

mang och massor av gratisarbete skulle inget Spel kommit till stånd. 

Inom föreningen försökte man skaffa fram pengar på många olika 

sätt: genom lotterier, bössinsamlingar, försäljning av diverse produk-

ter, gästande teaterföreställningar, stipendieansökningar etc. Uppfin-

ningsrikedomen var stor.  

 

                                                      
146 Protokoll från Föreningen för Spelet om Norbergsstrejkens årsmöte 31/10 1976, 

NFA. 
147 Musiker och kompositör, kom att göra musiken till Spelet, samt repetera in den-

samma.  
148 Ur repetitionsgruppens protokoll, 27/3 1977, NFA. I ett brev från Sture Karlsson 

till Anders Lindström , redan 12/9 1976, kopia i IFÄ, tillfrågas Lindström om han 

kan hjälpa till med musiken för Spelet.  
149 Inneslutet i detta spänningsfält ligger också det mellan ideellt arbetande aktörer 

kontra de tre betalda kulturarbetarna Arne Andersson, avlönades av Riksteatern, 

Sture Karlsson och Anders Lindström. Även delar av berättargruppen – Korpteatern 

(Maj-Britt Gordon, Jan Björkin och Olav Andersen) – fick lön för sin insats från 

Norrby Teater. 
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   Den borgerliga hegemonin på kulturområdet och den statsunder-

stödda kulturella demokratins misslyckande blir således tydliga i 

projektet Spelet om Norbergsstrejken. Trots att kulturpolitiken efter 

1974 skulle aktivera nya grupper, kom som jag visat inte några natio-

nella bidrag till Norbergsspelets hjälp. Till detta kom att de självför-

nekande krafterna var starkt internaliserade i var och en – ett resultat 

av blockering av arbetarbefolkningens erfarenheter. I detta projekt 

hade dock en styrka och ett engagemang byggts upp, vilket gjorde att 

man trots stora hinder gick vidare. Att aktörernas skattepengar gene-

röst finansierade kulturyttringar som de själva inte hade någon del i 

kunde man i detta läge inte påverka.  

   Negt/Kluges första villkor – att producentklassen måste vara den 

drivande kraften – hade kommit en bit på väg genom föreningsbil-

dandet. Det skapade en bas för verksamheten. Genom det decentrali-

serade arbetssättet och med deltagarnas erfarenheter som utgångs-

punkter, gjordes  aktörerna till subjekt i produktionen. Det andra vill-

koret – att skapa en kommunikationsform, dvs. en organisationsform 

där området kommunicerar med samhället – kunde uppfyllas genom 

enhetsfrontstanken och föreningsbildandet. Organisationsformen ska-

pade genom sin öppenhet många kanaler till övriga arenor i sam-

hället, inte minst gruvnäringen. När det gäller det tredje villkoret – 

det om den borgerliga offentlighetens förstörande inflytande – fick 

man hjälp av tidsandan. Under 1960- och 70-talen både ifrågasattes 

och kritiserades den borgerliga offentligheten starkt, vilket hade till 

följd att  den försvagades och förändrades. Intresset för arbetarkultur 

och för arbetarklassen i stort främjade projektet. Detta bidrog till att 

Spelet om Norbergsstrejken kunde förverkligas. 

   Isoleringen och splittringen av näringsliv och samhälle från kultur-

sfären upphävdes. I stadgarna stod bland annat att man skulle histo-

riskt studera tiden för strejken. Platsens betydelse vävdes in i projek-

tet, inte minst gruvarbetarmentaliteten, att inte ge sig, att vara stolt. 

Den sammanhållning och gemenskap som är positiva delar av 

bruksmentaliteten togs till vara. Den tidigare assimilationen av 

arbetarerfarenheterna till borgerliga kategorier kunde nu upphävas 

och de tabuiserade och förträngda arbetarerfarenheterna gavs en 

speciell organisation och så småningom ett eget uttryck. Att de 

kategorier som den borgerliga offentligheten anses utöva gentemot 

arbetarerfarenheterna kunde bemästras studerar jag närmare i kapitel 

två, där manuskriptarbetet behandlas och i kapitel tre, där 

iscensättningen fokuseras. 
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KAPITEL 2. MANUSKRIPTET - EN DEMO-

KRATISK PROCESS 

Der Mensch auf der Bühne hat für uns die 

Bedeutung einer gesellschaftlichen 

Funktion. Nicht sein Verhältnis zu sich, nicht 

sein Verhältnis zu Gott, sondern sein 

Verhältnis zur Gesellschaft steht im 

Mittelpunkt. Wo er auftritt, da tritt mit ihm 

zugleich seine Klasse oder seine Schicht 

auf.
150

 

I detta avsnitt undersöks texten till Spelet om Norbergsstrejken ur 

olika aspekter. Till att börja med presenteras författaren Sture 

Karlsson. Därefter följer en beskrivning av källäget vad gäller de 

faktiska strejkerna 1891–92 samt en redovisning av textproduktionens 

arbetsprocesser, där speciell uppmärksamhet riktats mot referens-

gruppernas inflytande över textens utformning. Det största utrymmet 

ägnas sedan åt en analys av det Slutmanuskript som skrevs ner som-

maren 1977. Frågor som undersökningen söker besvara är: Vem var 

Sture Karlsson? Vilken bakgrund och erfarenhet hade han innan han 

anlitades att skriva manuskriptet till Spelet om Norbergsstrejken? Hur 

hanterade han sin författarroll? Vad fanns skrivet sedan tidigare om 

strejkerna? Hur användes det? Hur såg arbetsprocesserna ut och vad 

bidrog arbetaraktörerna med? Och slutligen: vad blev det för slags 

text?  

   Med tanke på att detta var ett pionjärprojekt, där man ville skapa ett 

uttryck med arbetarkulturella förtecken, ett motoffentligt projekt, 

arbetar jag med Negt/Kluges tre villkor i bakgrunden: producent-

klassens intresse som drivande kraft, att etablera en kommunikations-

form som relaterar projekt och samhälle till varandra samt att ej för 

                                                      
150 Erwin Piscator, Das Politische Theater, Berlin 1929, s. 131–132. Svensk översätt-

ning: Människan på scenen är för oss bärare av en samhällelig funktion. Det är inte 

hennes förhållande till sig själv eller hennes förhållande till Gud utan hennes förhål-

lande till samhället, som står i fokus. Då hon uppträder, uppträder på samma gång 

hennes klass eller skikt. 
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starkt förstörande inflytande från den borgerliga offentligheten sker. 

Men det var ändå de av borgerligheten blockerande mekanismerna 

isolering, splittring, förträngning, tabuisering och assimilation som i 

en uppbyggelsefas var viktiga att sätta ur spel för att man överhu-

vudtaget skulle kunna åstadkomma ett helgjutet resultat. Motkatego-

rierna kombinera synkront och diakront, föra samman, expandera, 

tillåta, lyfta fram samt särskilja blev särskilt viktiga i konstruktionen 

av text och föreställning.  

I. FÖRFATTAREN STURE KARLSSON – EN 

PRESENTATION 

Författarvalet 

Sture Karlsson valdes våren 1976 som författare till Spelet om Nor-

bergsstrejkens dramatext. Det fanns redan då relativt bestämda idéer 

om hur författararbetet skulle gå till och detta fick Karlsson anpassa 

sig till. Bland annat var ämnet, syftet, framtida aktörer och arbetssätt 

redan bestämda. Däremot hade Karlsson fria händer vad gällde 

dramaformen. 

   Valet av författare kan till stor del tillskrivas regissör Arne 

Andersson. Denne hade sett Sture Karlssons pjäs 1361 i en elevupp-

sättning på Dramatiska Institutet i Stockholm 1975. Den handlade om 

Gotlandsböndernas försvar mot Valdemar Atterdags riddararmé. 

Andersson var mycket positiv till texten, inte minst på grund av 

Karlssons förmåga att dramaturgiskt konstruera de stora bågarna i 

händelseförloppet.
151

 Sture Karlsson kände sig ”hedrad, engagerad, 

ödmjuk” när han blev vald till Norbergsspelets författare. Arbetsfol-

kets villkor, historia, ekonomisk historia och analysmetod var områ-

den som han behärskade, ansåg han. Däremot kom han inte från 

Bergslagen eller Norberg.152 

   I en intervju i Avesta tidning uttalar sig Sture Karlsson om sitt 

kommande arbete. Varför en pjäs om denna konflikt? 

Det är för svensk arbetarhistoria ganska unikt med 2000 man som so-
lidariskt strejkar i sju månader. Kampen mellan arbetarklassen och ka-
pitalet är vad vi ska berätta om med pjäsen, även om själva strejken 
slutade med seger för statsmakterna.  

 

                                                      
151 Intervju med Arne Andersson 2/7 1986, s. 10 f., IFÄ. 
152 Brev från Sture Karlsson till Gunnel Testad, 1/5 2000, s. 3, IFÄ. 
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Han fortsätter:  

Man måste komma ihåg att orsaken till strejken var människornas svå-
righeter att överleva. Att gå i strejk var på 1800-talet naturligtvis ett 
svårt beslut för familjeförsörjare. Häri ligger en dramatik som pjäsen 
ska berätta om

153
 

 

De som arbetade tillsammans med Karlsson har vittnat om hans 

förmåga att lyhört och ödmjukt integrera aktörernas synpunkter. För 

att skaffa sig lokalkunskap och närhet till aktörerna bodde Karlsson 

ett par sommarmånader (1976) i Norberg i Täkten, en gammal riv-

ningskåk, som uppläts av kommunen. En gång i veckan bjöds det på 

kaffe och tårta och ”efter ett tag brukade historierna komma”. Sture 

Karlsson påpekar hur förbjudna och skambelagda strejkerna var hos 

gemene man.
154

 Karlsson anställde även en journalistelev för viss 

arkivforskning.  

   Det arbetssätt som projektgruppen skissat – att arbeta fram manu-

skriptet i flera steg, med olika referensgrupper, med många omskriv-

ningar – accepterades av Karlsson och det var ett effektivt verktyg när 

det gällde att integrera de lokala förhållandena och arbetarkunska-

perna. Material samlades fortlöpande in. En huvudkälla till materialet 

om strejkerna blev Nils-Gustav Hildemans licentiatavhandling, Nor-

bergsstrejken 1891–92 (1958).
155

 

Reaktioner  

Under 1970-talets början hade Sture Karlsson fått en profilering inom 

offentligheten som dokumentär författare och som ”den röde majo-

ren”. Detta epitet hade uppstått på grund av hans arbete inom det mi-

litära, där han vägrat lyda en överstes order med omfattande följder.156 

Han hade också i samband med detta tagit aktiv politisk ställning – en 

position till vänster. I en recension från 1974 skriver Nordal 

Åkerman: ”Karlsson är en av många borgerliga personer som vid det 

politiska uppvaknandet knappast ens överväger möjligheten att an-

sluta sig till den reformistiska socialismen, utan hoppar strömhopp 

över socialdemokratin rakt in i ultravänstern.”
157

 Sture Karlsson säger 

själv att han vid åren för arbetet med Spelet (1976–77) var ”dialektisk 

                                                      
153 ”Strejkmanuset klart i sommar”, osignerad artikel i Avesta tidning 20/4 1976. 
154 Intervju med Sture Karlsson 30/10 2008, s. 1, IFÄ.  
155 S. 455–635 i Norberg genom 600 år: studier i en gruvbygds historia, utgiven av 

Norbergs Grufförvaltning genom Kjell Kumlien, Uppsala 1958. 
156 Översten JO-anmäldes bland annat. Händelserna skrevs ned i hans första bok, 

Översten och jag, som utkom 1971. 
157 Nordal Åkerman, ”En roman av en FN-observatör – ’Det förlorade landet’”, i 

Dagens Nyheter 25/3 1974. 
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marxist, socialist, antiimperialist, ej socialdemokrat eller kommunist, 

ej tillhörande något parti eller någon annan politisk organisation”.
158

 

   Ledande socialdemokratiska kommunpolitiker i Norberg uttryckte 

en viss tvekan inför författarvalet: ”Vi tänkte att ska han skriva det 

här, vad händer då, är det kommunistpropaganda?” Å andra sidan 

erkändes att Karlsson var ”en väldigt skicklig skrivare” och man hop-

pades att motsättningarna skulle överbryggas för ett bra resultat: ”Det 

är ju arbetarrörelsens människor allihop”, menade dåvarande kultur-

nämndsordföranden i Norberg, Erik Hjelm.
159

 

   Valet av Sture Karlsson gav också eko i pressen, där kolumnisten 

Gösta Söderlund160, Vestmanlands Läns Tidning, drog fram Karlssons 

politiska hållning i en insändare, där han påtalade Karlssons medver-

kan i Gnistan 
161

, ”en av grupperna till vänster om vänsterpartiet kom-

munisterna”.
162

 Denna insändare bemöttes av ”Arbetsgruppen för 

Spelet om Norbergsstrejken” genom Einar Bergvin följande dag med 

motiveringar av valet, med tonvikten på Karlssons kompetens som 

författare och som person: 

Att vi valt Sture Karlsson att hjälpa oss i det arbetet [att skriva manu-
skriptet] beror på att hans förmåga att finna ett dramatiskt språk för 
sådana situationer som det här handlar om, är väl dokumenterad i litte-
rär produktion för scenen som Redaktör S antingen inte känner till 
eller föredrar att förtiga. Och det beror också på att han är så pass öd-
mjuk som författare att han går med på att samarbeta med referens-
grupper.

163
 

 

   När det gäller bilden av Sture Karlsson i medierna kom ofta hans 

författarskap och författarkvalitéer att skymmas av den rädsla och 

kritik hans politiska ställningstagande väckte. Bergvin tycks i sitt svar 

                                                      
158 Brev från Sture Karlsson till Gunnel Testad, 1/5 2000, IFÄ. Påståendet kan också 

verifieras genom ett brev från Sture Karlsson till Frank Baude, daterat 16/5 1977. 

Den senare var ordförande i det kommunistiska partiet KPML(r) fram till 1999. 

Karlsson skriver: ”Till mina principer hör alltså att inte binda mej vid någon organi-

sation och att inte låta mej användas som slagträ i den svenska vänsterns inbördes-

krig. Jag vägrar att ställa upp på de villkoren.” Kopia IFÄ.  
159 Intervju med Erik Hjelm, 7/12 1987, s. 6–7, IFÄ. Hjelm var ordförande i kultur-

nämnden i Norberg 1974–1976. Även hans efterträdare, Gunnar Fjellman hade lik-

nande åsikter. Se intervju 14/9 1986, IFÄ. 
160 Publicist (1909–85), från 1937 anställd i socialdemokratisk press. 1952–1972 var 

Söderlund chefredaktör för Dala-Demokraten. Han avgick 1972 efter en konflikt med 

partiet och blev därefter kolumnist i Vestmanlands Läns Tidning. Källa: Nationalen-

cyklopedin, band 18, uppslagsord ”Söderlund, Gösta”, Höganäs 1995. 
161 Organ för Sveriges kommunistiska parti (SKP), utkom 1967–1986. 
162 Vestmanlands Läns Tidning 20/4 1976. 
163 Vestmanlands Läns Tidning  21/4 1976. 
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varit medveten om denna problematik och han berör den längre fram i 

sin artikel: 

Om det kan vara till någon tröst för den som ser konspiration i varje sak någon 

vänsterradikal är inblandad i, ska vi berätta att råmanuskriptet, vartefter som 

det kommer ur Sture Karlssons skrivmaskin, ska bearbetas i referensgrupper 

som består av människor från bl. a. Gruvs avdelning i Norberg och från före-

ningslivet i övrigt – och dessutom ska det prövas ur spelmöjlighetssyn-

punkt.
164

  

 

Söderlunds reaktion och kritik bemästrades av Einar Bergvin och 

projektet kunde gå vidare.  

Litterär produktion och stil 

Sture Karlsson föddes 1928 i Linköping, tog studentexamen 1948 och 

genomgick sedan 1954–61 militär utbildning t.o.m. krigshögskola165, 

studerade psykologi, pedagogik, sociologi och historia.
166

 Han togs 

även ut till en 15 månader lång militär utbildning till plutonchef.167 

Förutom romaner och dokumentära böcker har han skrivit dramatik 

och arbetat som frilansjournalist. Det rör sig om en omfattande pro-

duktion inom olika områden, som jag i denna undersökning inte har 

utrymme för att återge.  

   Hans debutbok Översten och jag: Kapten Sture Karlssons JO-an-

mälan: ett uppmärksammat rättsfall, människor, miljöer och konse-

kvenser (1971) byggde på biografiskt och dokumentärt material och i 

de verk som följde, utgick Karlsson ofta från sådant material i väx-

lande grad. Han arbetade fram en effektiv, korthuggen prosa, som 

samtidigt i sina val av bilder och iakttagelser ur livets vitt skilda sfä-

rer skapade kontrastrika och vemodiga uttryck. 1972 kom Förvand-

lingen, en rent skönlitterär berättelse i historisk miljö, 1973 publice-

rades romanen De överlevande. Även detta var en historisk roman, 

som handlade om Valdemar Atterdags härtåg mot Gotland år 1361. 

Nordal Åkerman menade i en recension att Karlsson ”imponerat ge-

nom sin utomordentliga stilistiska talang, sitt häftiga engagemang och 

sin förmåga till intolkning i mänskliga öden”.168 Redan året därpå kom 

nästa roman, Det förlorade landet (1974) 169. Iscensättningen var nutid 

                                                      
164 Ibid. 
165 Han togs ut till 15 månaders plutonchefsskola, mot sin vilja. Källa: Brev från 

Sture Karlsson till Gunnel Testad, 20/3 2009, IFÄ.  
166 Svenskt författarlexikon 1971–1975, Stockholm 1981. 
167 Brev från Sture Karlsson till Gunnel Testad 20/3 2009, IFÄ. 
168 Nordal Åkerman, en recension av ”Det förlorade landet” (1974), i Dagens Nyheter 

25/3 1974. 
169 Titeln syftar på Palestina. 
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och skildrade Egypten och  Israel, där huvudpersonen K var FN-ob-

servatör – som Karlsson själv var en tid.  

   Strax efter det att manuskriptet till Norbergsspelet färdigställts (8 

juli 1977) publicerades romanen Vägen till Damaskus (september 

1977). Den utspelade sig både i Mellanöstern och i Sverige. Bokens 

övergripande tema var ”människans försök att lyfta sig ur de förned-

rande och fjättrande strukturer som innesluter oss”
170

 – ett tema som 

även Norbergsspelet kan sägas handla om. De kompositionella grep-

pen liknar varandra i de båda verken. I såväl Spelet som i romanen 

används ett slags collageteknik. Den litterära tekniken i romanen – 

jag tänker på iakttagelser, bilder och situationer – är drastisk i sin 

sammanställning. Karlsson arbetar gärna med en mycket saklig ton. 

Samtidigt är själva urvalet och sammanställningen av iakttagelser 

sparsmakad, djupt känslomässig och ofta skarpt ironisk. Ordvalet är 

enkelt, syntaxen likaså. Sture Karlssons nästa större episka verk var 

Linda Syréns bergsbestigning, som kom 1986. 

Dramatisk produktion 

Efter Spelet om Norbergsstrejken arbetade Karlsson fram manuskript 

till en rad arbetarspel, vilka återges i det följande. Året inom parentes 

avser premiäråret. Spelet om Sundsvallsstrejken (1979) sattes upp av 

en amatörteaterförening och av Västernorrlands regionteater. Samma 

år hade spelet Döderhult prmiär. Det framfördes av Riksteaterns 

Växjö-ensemble och av amatörer. En ny version av Spelet om Sunds-

vallsstrejken kom 1980 och Spelet om Järnverket 1982. Det senare 

sattes upp av Norrbottensteatern tillsammans med Karlsviks amatör-

teaterförening. Andra dramatiska produktioner som Sture Karlsson 

skrivit är Kärleken genom verkligheten (1986) – ett spel om Moa 

Martinsons liv och diktning och Drömmen om friheten (1991), som 

var ett spel om Casselgruppens utvandring från Kisa till Iowa 1845.
171

 

Dessutom omarbetade Karlsson Spelet om Norbergsstrejken till de 

uppsättningar som gjordes 1991–92, till 100-årsminnet av de ur-

sprungliga strejkerna. Hans erfarenhet av arbetarspel och dramatiska 

produktioner ledde till att han anlitades som lärare i ”Att skriva för 

teatern” på Dramatiska institutet i Luleå 1980–81 och på Dramatiska 

institutet i Stockholm 1981–82. Karlsson var även aktiv som lärare på 

ATR:s veckokurser i samma ämne. Han anlitades ofta som föredrags-

hållare, speciellt på seminarier om arbetarspel.172 

                                                      
170 Lars Ragnar Forssbergs recension i Expressen 20/12 1977. 
171 I brev från Sture Karlsson till Gunnel Testad 1/5 2000, s. 6 f., IFÄ.  
172 Ibid., s. 2, IFÄ. 
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II. ATT SKAPA EN ARBETARKULTURELL 

DRAMATEXT  

Källmaterialet  

I programhäftet till Spelet om Norbergsstrejken från 1977, säger Sture 

Karlsson att han som grundhandledning för att ta fram historiken till 

Spelets dramatext, använt ”Hildemans licentiatavhandling”: ”Hans 

faktaredogörelse blev en likare för mig när jag läste annat, mer eller 

mindre medvetet färgat material”, påpekar Karlsson.
173

 Nils-Gustav 

Hildemans ovannämna undersökning – Norbergsstrejken 1891–92 – 

föreligger i otryckt version 1955, men trycktes tre år senare som en 

del av verket Norberg under industrialismens genombrottstid 

(Uppsala 1958). Denna utgåva användes av Sture Karlsson vid för-

fattandet av Spelets dramatext.  

   Hildeman hade givetvis gått igenom det då befintliga källmaterialet 

i form av officiella källor (landshövdingsskrivelser, kronofogdens 

detaljerade rapporter, handlingar från de rättegångar som hade sam-

band med strejken m.m.), källor från arbetsgivarsidan, källor från 

arbetarsidan och slutligen tidningspressen (Social-Demokraten, 

Aftonbladet, Bärgslagsbladet, Mälaren m. fl.). ”Det kan inte förne-

kas,” säger dock Hildeman om det officiella materialet, ”att det är 

arbetsgivarnas syn som till den övervägande delen satt sin prägel på 

myndigheternas relationer.”
174

 Vidare föreligger en stark obalans 

mellan arbetsgivarsidans material, som bevarats och arkiverats, me-

dan arbetarsidans material är förlorat. Alltför ofta finns i noterna dis-

ponent Granström som källa, enligt Hildeman. I J. V. Kramers bok 

Norbergsstrejken 1891–1892 (1932) får man veta att protokoll fördes 

på arbetarnas möten, men att protokollen förmodligen bränts upp. 

Kramer var en av de arbetare som deltog i strejkerna. Han var då i 20-

årsåldern.
175

  

                                                      
173 Spelet om Norbergs-strejken 1891–92/ ett spel av Sture Karlsson; regi: Arne 

Andersson; musik: Anders Lindström, Teaterprogram 26 juni–10 juli 1977, Norberg, 

s. 48. Karlsson hade också hjälp av en journalistelev med att ta fram material om 

strejken och om SAP:s kongress i Norrköping under maj 1891, bl. a. på Arbetarrörel-

sens arkiv i Stockholm. I en C-uppsats i ekonomisk historia från VT 1984, Strejkak-

tiviteter och repression i Norberg 1891–92, skriver Håkan Lövblad att Hildemans 

arbete var det som föreföll mest gediget även då. (Ekonomisk-historiska institutio-

nen, Uppsala universitet, VT 1984.) 
174 Hildeman 1958, s. 456. 
175

 Johan Viktor Kramer, Norbergsstrejken 1891–1892, första utgåvan 1932, denna 

utgåva Bokboden i Norberg 1988. I Kramers publikation, s. 59 f. får man veta mer 

om protokollen:  
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   Hildeman värderar dock inte Kramers redogörelse av strejkerna 

särskilt högt: ”Hans skildringar av strejken bygger i ganska ringa 

utsträckning på bevarat primärmaterial och har närmast memoarka-

raktär.”
176

 Hildeman anser vidare att skildringen är ”starkt partisk och 

mycket fientlig gentemot arbetsgivarna”. Kramers berättelse är också 

full av lätt påvisbara faktiska fel, menar Hildeman.
 177

 Icke desto 

mindre har skriften haft viss betydelse vid skapandet av manustexten 

till Spelet om Norbergsstrejken, i det att några episoder har hämtats 

därifrån.178 

   Andra författare som redogjort för de historiska förloppen i Nor-

bergsstrejken är t.ex. Albin Lindkvist, Ragnar Casparsson, Hilding 

Nordström och Oskar Lidén. Deras beskrivningar gås igenom och 

värderas av Hildeman och jag lämnar dem därför därhän. En skrift 

som Hildeman däremot inte alls berör är romanen Uppror i Järnbära-

land av Maj Hirdman (1945). Den handlar om strejkerna i Norberg 

1891–92. Det finns en del likheter mellan romanen och dramatexten, 

särskilt vad gäller episoder och rollkaraktärer.
179

 Jag utvecklar dock 

                                                                                                                  

Vid alla strejkmöten fördes noggranna protokoll över förhandlingar och be-

slut. Strejkens sekreterare var, förutom undertecknad vid vissa tillfällen, en  

f. d. bokhållare från Stockholm vid namn Östberg. Han hade kommit på dekis 

och hamnade till sist som gruvarbetare i Norberg. Östberg var fullständigt 

hemma i stenografi, och han roade sig ganska ofta med att stenografera mötes-

förhandlingarna. Det blev sedan protokoll på 15 à 20 foliosidor från varje 

möte. […] 

  Han hade alla protokoll förvarade hos sig. Han avled kort tid efter strej-

kens slut, och förmodligen var det någon gammal tant, som tog och gjorde en 

brasa av hela pappershögen. 
176 Hildeman, s. 458: ”Den äldsta versionen av skriften publicerades vid 25-årsminnet 

av strejken 1916 i tidskriften Gruvarbetaren. År 1928 återkom Kramer i tidningen 

Norrlandsfolket med en ny uppsats i samma ämne, i mycket likalydande med den 

föregående men fylligare. Fyra år senare (1932) utkom skildringen i bokform i Ar-

betarnas Kulturhistoriska Sällskaps skriftserie.” 
177 Ibid., s. 459. 
178

 Händelser i Kramers framställning som återfinns i Spelet om Norbergsstrejken: 

Scen 15, överhetens överdådiga fest efter det att arbetarna gått med på att kompro-

missa, scen 18–19, där Hinke Bergegren hjälper till att hindra strejkbrytarna att ar-

beta i gruvan. I scen 27 förekommer ”gubben Norgren” med en strumpa fylld av 

insamlade pengar från Uppsalastudenterna, hos Kramer heter gubben Nordgren, men 

det är i övrigt samma episod.  

   I början av manusarbetet (Manuskript 1 och 2) fanns en annan episod från Kramer 

med: en situation där en folklig stubborkester protesterade mot Frälsningsarméns 

indragning av arbetarnas möteslokal. I Slutmanuskriptet till Spelet är episoden om 

stubborkestern borttagen. 
179 Några likheter mellan Hirdmans roman och Spelet om Norbergsstrejken beskrivs 

nedan. 
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inte denna jämförelse, utan använder huvudsakligen Hildemans arbete 

i de avsnitt där jag jämför dramatext med källmaterial. 

   Källsituationen var alltså ganska komplex. Hildeman har som histo-

riker ett anspråk på att kartlägga Norbergsstrejkerna, deras förlopp 

och orsaker så noggrant som möjligt. Hur var det med dramatexten 

beträffande detta? Den kallas i sin tidigaste utformning endast ”Nor-

bergsstrejken” av författaren. Ordet ”spel” i titeln Spelet om Nor-

bergsstrejken finns inte med förrän på Slutmanuskriptet (8/7 1977) 

Ändringen kan tyda på en större försiktighet vad gäller anspråket på 

rekonstruktion av historien. Ett annat faktum som pekar i samma rikt-

ning är att det i programhäftet från 1977 berättas om ”underlaget” till 

pjäsen. Hildeman kontaktades av Sture Karlsson via brev under arbe-

tet med manuskriptet. Karlsson skriver: ”Vårt problem är ju framför-

allt avvägningen dokumenterade händelser – fiktion. Men vi vill inte 

bryta mot historiska fakta.”
180

 Tolkningen av Hildemans och andras 

redogörelser för strejkerna i Norberg samt dramatiseringen av detta 

material till arbetarspel skulle givetvis kräva en stor undersökning. 

Här görs endast jämförelser med källmaterial och dramatext på några 

utvalda punkter. 

                                                                                                                  
   ”Boka”, dvs. den kreditbok, som de flesta arbetare använde för att handla i bolagets 

handelsbod, presenteras i Hirdmans roman i kapitel 3, Tilda och Boka. I pjäsen före-

kommer den i scen 3. I samma scen finns i slutet en liten episod om en flicka med 

vaglar, en bristsjukdom som kunde avhjälpas med lite smör. Den återfinns hos Hird-

man på s. 27 f. 

   Familjen Carlström i Hirdmans roman liknar i mångt och mycket familjen Viklund 

i pjäsen. Liksom Jonas Viklund kom Carlström att hamna i fängelse för en bagatell-

artad förseelse. Liksom Viklunds har Carlströms en inneboende, Pierreau, i pjäsen är 

det Kalle Svensson. Pierreau håller ihop med Berna, som är piga hos disponenten. I 

pjäsen är Stina Karlsson disponentpiga och hon håller ihop med Sven Viklund. Pi-

gorna liknar varandra. Hos Hirdman heter det: 

Disponenten ställde till med en fest i sitt hem för sina kolleger inom gruvför-

valtningen. Berna hade både vackra och goda öron. Ingen av herrarna tänkte 

på att den lilla sötnosen, som de vid obevakade tillfällen sökte ge en klapp där 

bak – efter vanan – kunde vara intresserad av strejker och lönefrågor. Såna 

flickor hade man aldrig hört talas om. De skålade och pratade och hon serve-

rade som hon brukade. Hon hörde att de beslöt att som en motattack mot ne-

derlaget vid Malmoragruvan sänka lönerna vid de övriga gruvorna. De skulle 

börja med att avskeda de arbetare som var mest aktiva inom sin organisation. 

Sen skulle de hota med lönesänkning. 

Så snart Berna blev fri från serverandet skyndade hon till Pierreau med vad 

hon visste. (s. 61) 

I Norbergsspelet samlar pigan Stina Karlsson information från gruvkontorets högsta 

ledning och informerar sin fästman Sven Viklund och övriga arbetare. I scen 2, 10 

och 23 uppträder Stina ungefär så som Berna hos Hirdman – som en slags glad spion.  
180 Brev från Sture Karlsson till Nils-Gustav Hildeman, 25/8 1976, kopia IFÄ. 
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Ramar och syften 

Sture Karlsson började med att skriva ner syfte, politiskt innehåll, 

tänkt publik och konstnärlig metod. Han skrev också en första skiss 

innehållande ”dramatiska episoder”. Dessa otryckta dokument kan 

dateras till början av maj 1976 och har rubriken Norbergsstrejken. 

Han skriver under första punkten, ”Syfte”: 

Föreställningen ska skildra konflikten mellan Norbergs gruvarbetare 
och kapitalet 1891–1892. 
 
Kunskap om och förståelse för arbetarnas villkor ska skapas. 
 
Möjligheten att ändra de rådande förhållandena ska behandlas liksom 
arbetarklassens medel för att göra detta. 
 
Till medlen hörde att skapa medvetenhet hos arbetarna, att organisera 
arbetarna samt att därefter med solidariteten som största styrka ta upp 
striden. 

 

Jämfört med det syfte som angavs i Kulturrådsansökan har detta se-

nare dokument en tydligare markering av det marxistiska synsättet 

och det arbetarklassmässiga ställningstagandet. 

   Det ovannämnda syftet gällde föreställningen. Ett annat dokument, 

skrivet av Arne Andersson – förmodligen efter diskussionerna mellan 

Karlsson och Andersson våren 1976 – har överskriften ”Målsätt-

ningen med teaterföreställningen om Norbergsstrejken 1891–92”. 

Anderssons målsättning är: 

att ta vara på de erfarenheter, berättelser och kunskaper om arbetsvill-
kor som lever kvar hos folket i Norberg 
 
att samla och organisera folket kring studier om gruvstrejken, dess tid 
och verkningar 
 
att resultatet av studierna och föreställningen ska föra vidare kunska-
per om en av vårt lands största arbetskonflikter och ställa frågor för 
framtiden 
 
Slutligen är det min förhoppning att studierna och arbetet med före-
ställningen skall leva vidare år från år och därmed utgöra en grund för 
en ny folklig tradition i Norberg.

181
  

 

I Anderssons målsättningar är betoningen av det marxistiska perspek-

tivet inte så stark. I stället ligger emfasen på förankring och delta-

                                                      
181

 Arne Andersson, Målsättningen med teaterföreställningen om Norbergsstrejken 

1891–92, dokument från sommaren 1976, kopia IFÄ.  
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gande av folket i Norberg, liksom tillvaratagande av deras kunskaper 

och erfarenheter. Andersson menade att man alltså inte enbart skulle 

göra en teaterföreställning om strejken, utan att det var hela projektet 

som var det viktiga och det kan sägas inrymma just detta: att genom 

arbetsprocesser och studier engagera så många som möjligt i Norberg. 

Han menar att hela idén gick ut på att göra någonting som ”sprang ur 

folket självt”– inspirationen till detta kom från Finland och Närpes.
182

 

   Det finns en olikhet i inriktningen mellan författaren Sture Karlsson 

och regissören Arne Andersson. Medan Anderssons idéer handlade 

om en bred och djup upphämtning av människors erfarenheter och 

uttryckssätt, så var Karlssons idéer mera intellektuella. 

   En enkel övergripande innehållsdeklaration för pjäsen finns angiven 

i Sture Karlssons första utkast om arbetet med ”Norbergsstrejken”
183

:  

1. Villkoren 

2. Strejken 

3. Nederlaget 

 

Under rubriken ”Medel” finns relativt färdiga idéer vad gäller ut-

förande och övergripande form för manuskriptet/föreställningen:  

Full skala. 

Ram och småscener. 

Familj för identifiering. 

Men kollektivet skildras. 

Handling i stället för tal. 

Kollektiva och enhetliga handlingar. Stiliserade för att ge symbolisk 

effekt.  

Musik och sånger samt ljud överhuvudtaget.  

Från statiskt läge till allt mer spända motsättningar i konflikten fram 

till den tragiska upplösningen. 
 

Karlsson skriver också att det ska det vara ”noga faktaunderbyggt, ge 

ingen lösning, skildra personer utan speciell sympati eller antipati, låt 

åskådarna dra slutsatserna”. De motsättningar som skulle skildras var 

flera:  

                                                      
182 Samtal med Arne Andersson 5/1 1990, s. 1, IFÄ.  
183 Sture Karlsson, Ett första utkast om arbetet med ”Norbergsstrejken”, maj 1976, 

kopia IFÄ. 
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arbetare – kapital  

arbetare – statsmakt  

arbetarna – deras ledning  

solidaritet med kamraterna – egen eller familjens välfärd 

strejk – kompromiss 
184

 

 

I detta skede spekulerade man om två tänkbara spelplatser i Norberg: 

Mossgruveparken eller Storgruvan i Klackberg. Idéer förknippade 

med den förra spelplatsen innehöll tankar om publikmedverkan och 

att föreställningen skulle röra sig mellan olika platser. Klackberg å 

andra sidan var ett enda stort gruvhål, hade bra akustik och låg ostört. 

Men även här tänkte man sig att visa flera saker samtidigt och ge 

möjlighet till ”dialektiska lösningar” inne i varje scen. Det slutgiltiga 

valet av spelplats kommenterade Sture Karlsson så här:  

Klackbergs storgruva var ingen idyll. Det var den kapitalistiska utsug-
ningen i all sin råhet. Ingen scenograf i världen kan bygga upp den 
scenen någon annanstans.  
 
Klackberg valdes.185 

 

   I ett efterhandsperspektiv kan tyckas att dessa inledande syften och 

ramar uppfylldes väl. Skapandet av ett större funktionssammanhang 

finns redan i Arne Anderssons formulerade syfte – att bädda in före-

ställningen i studier om tiden och att förankra föreställningen i orten 

Norberg. Tidsmässigt omfattar syftena såväl historisk tid (1891–92) 

som nutid och framtid. Observera att syftena utformades av Arne 

Andersson och Sture Karlsson och först därefter kom aktörerna in i 

bilden. 

Arbetsprocesserna i manuskriptarbetet 

Textens framväxt och redigering i sju stadier har kortfattat beskrivits 

av Sture Karlsson i programhäftet till Spelet om Norbergsstrejken 

1977. I ett dokument från ett Arbetarspelsseminarium säger Karlsson:  

Det går inte att isolerat tala om ”text” för ett arbetarspel om inte dess 
bakgrund i målsättning för Spelet och dess framväxt ur en gemensam 
analys diskuteras. Texten är ingen färdig ”klassiker” som sänks ner 

                                                      
184 Ibid. 
185 Sture Karlsson, ”Manusarbetet” i Spelet om Norbergsstrejken 1891–92/ ett spel av 

Sture Karlsson; regi: Arne Andersson; musik: Anders Lindström, Teaterprogram 26 

juni–10 juli 1977, Norberg 1977, s. 47 f. 
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över dem som ska genomföra spelet. Texten måste växa fram ur en 
demokratisk process.

186
 

 

I Sture Karlssons manuskriptmaterial från olika stadier har jag kunnat 

följa utvecklingen från idéer till färdigt manuskript, och det är tydligt 

att det är en yrkesförfattare som leder arbetet under den tid som 

manuskriptarbetet pågick. Många förslag till förändringar och tillskott 

arbetades så småningom in i den ”öppna texten”. Här fanns möjlig-

heter att hämta upp ”de verkliga erfarenheterna”. Förslagen kom från 

olika grupper, t. ex. gruvarbetare, Norbergsbor, aktörer i Spelet och 

pensionärer. Senare tillkom ändringar som gjordes under repetitio-

nerna och på spelplatsen. I denna del av min undersökning har jag 

följt de olika stadierna och till sist försökt mig på att i arbetsprocessen 

särskilja vad arbetaraktörerna bidrog med och vad som formades av 

Sture Karlsson och Arne Andersson. Den senares teatermässiga vi-

sion och arbetarklassmässiga kompetens påverkade också utform-

ningen av manuskripttexten. Under de sista månaderna före premiä-

ren 26 juni 1977 kom också musikern Anders Lindström in i bilden 

och då skrevs de flesta av sångerna för berättargruppen.  

   Vad hände med ursprungsmaterialet? Hur påverkades textens ut-

formning av referensgrupper och från och med hösten 1976 av arbe-

taraktörer och från och med våren 1977 också av repetitionerna? 

Lyckades man neutralisera den borgerliga offentlighetens präglingar 

av arbetarerfarenheterna?
187

 Och lyckades man med det andra steget: 

att etablera andra positiva kategorier?
188

 Jag har granskat textens ut-

veckling utifrån kategorierna innehåll, ideologi och struktur och be-

skriver nedan i vilken kontext texten bearbetades. 

 

   Det första utkast, där hela pjäsen skissats, kallades Synopsis, och 

denna låg färdig i slutet av maj 1976. Den innehöll åtta huvudscene-

rier med sammanlagt 39 scener. Av de tio konfrontationer, som Spe-

lets färdiga dramatext kan sägas innehålla, finns redan nio. Ideolo-

giskt sett är motsättningen överhet – arbetare starkast här, arbetarnas 

förhållningssätt är inte så tydligt utformade ännu. Strukturellt sett 

finns ansatser till korta kontrasterande episoder med en berättelselinje 

som en underförstådd kontext. Publikmedverkan finns föreslagen i 

flera scener, vilket togs bort senare. En del av stiliseringarna finns 

skissade.  

                                                      
186 Sture Karlsson, Text samt dess bakgrund i målsättning och analys för ett arbetar-

spel, otryckt dokument inför Arbetarspelsseminarium 3/11 1979, s. 1, IFÄ. 
187 Isolering, splittring, förträngning, tabuisering och assimilation. 
188 Motkategorier härrörande ur Negt/Kluge: kombinera synkront och diakront, föra 

samman, expandera, tillåta och lyfta fram samt särskilja. Hansens tillägg: bl. a. öp-

penhet, heterogenitet, mångfald, motsägelser. 
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   Denna Synopsis skickades runt till en referensgrupp, men på grund 

av att den ansågs svår att föreställa sig skrevs den om av Sture 

Karlsson till novell. Som tidigare nämnts bosatte han sig under ett par 

månader under sommaren 1976 i Norberg, vilket gynnade kontakten 

med lokalbefolkningen och kunskapen om de lokala förhållandena. 

Han besökte också inbördeskrigets Libanon två gånger, vilket enligt 

Karlsson avsatte spår i nästa textstadium, som var Manuskript 1. 

Detta är daterat 26 juli 1976 och är ett fullständigt manuskript med 

väl avgränsade rubriksatta scener, replikskiften och utbyggda situa-

tioner, med 36 namngivna personer och dessutom icke-namngivna 

grupper som arbetare, barn, soldater, poliser och musikanter. Kunska-

per om gruvarbetet och arbetsförhållanden har tillförts, men arbetar-

diskussionerna är abstrakta och svepande. Sista scenen är här en 

bröllopsscen, med tal och orkestrar – ett glatt och lyckligt slut alltså. 

Konfrontationerna i Manuskript 1 är brutala och i detta manus uppvi-

sas de största kontrasterna. 

   Strukturmässigt har Manuskript 1 en ny scenindelning jämfört med 

synopsis. De sammanlagt 30 scenerna är uppdelade i två delar. En 

renodling av scenernas innehåll och perspektiv har skett. Man kan  

tydligt urskilja den i manuskriptarbetet allmänna tendensen att skapa 

ett episodartat berättande, ofta med polariserade scener i följd. Detta 

ger ett slags prismatiskt speglande av händelseförloppet. Några pas-

sager med samtidiga skeenden finns fortfarande med. 

   Manuskript 1 lästes i referensgrupper sommaren 1976 av intresse-

rade. 21–22 augusti 1976 startade man läsningar och repetitioner på 

Norrby Teater. 120 deltagare i studiecirklar om Norbergs historia 

involverades. Arne Andersson lät alla prova alla roller och man arbe-

tade mycket konkret med handlingar. Man tog långa kaffepauser och 

diskuterade. Aktörerna ingrep, avbröt och ändrade. Sture Karlsson 

deltog i en del av dessa repetitioner. Här kom texten på allvar i kon-

takt med ”experterna” på de praktiska förhållanden den beskriver. 

Författaren inhämtade en hel del att ändra och tillföra till Manuskript 

1, som inarbetades till Manuskript 2. Det låg färdigt 23 december 

1976. 

   Arbetardiskussionerna har här blivit betydligt mer konkreta och 

realistiska. Ytterligheter i konfrontationerna är nedtonade. Scen 7:s 

manliga arbetarmöte har ersatts av en scen med diskuterande kvinnor. 

Tendensen att generalisera de mångskiftande och komplexa förhål-

landena vad gäller gruvor och olika strejker framträder här. Vissa 

berättartexter och sånger har tillkommit. Ideologiskt sett har arbetar-

nas två linjer starkare betoning och har utarbetats mer, speciellt ge-

nom de två rollfigurerna Kalle Svensson och Greta Engström. Över-

huvudtaget är rollfigurerna tydligare. Strukturellt sett har förenkling 

och bortrensning av lösa trådar fortsatt. Principen verkar ha varit att 
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skala av scenerna till deras viktigaste beståndsdelar. De för Slutmanu-

skriptet karaktäristiska avbrotten i berättelselinjen har börjat skapas. 

Stiliseringar genom återhållsamhet, likformighet, tomhet samt renhet 

har också börjat skrivas in, t. ex. ”Gruvplanen är tom”, ”Dörrar och 

fönster är stängda” och ”Ingen ser åt gruvkontoret”. Stiliseringarna 

ligger här i scenanvisningarna. 

   Manuskript 2 användes våren 1977 då repetitionerna kom igång på 

allvar. Sture Karlsson deltog i några repetitioner, men alla ändringar 

då gick via Arne Andersson. Spelplatsen kunde inte användas fullt ut 

förrän i slutet av maj, på grund av snö. Det gick sedan mer än ett 

halvår mellan Manuskript 2 (färdigt 23 december 1976) och ned-

skrivningen av det slutliga manuskriptet (8 juli 1977). Aktiviteterna 

intensifierades, repetitionerna och sommarens föreställningar påver-

kade nu texten. Givetvis kompletterades Manuskript 2 efter hand,  

t.ex. med de viktiga sång- och berättartexterna. 

   Slutmanuskriptet skrevs ner 8 juli 1977 efter sommarens föreställ-

ningar. Jämfört med Manuskript 2 är scen 1–17 helt identiska. Den 

största förändringen är en ny slutscen (scen 29). Den något lust-

spelsaktiga bröllopsyran i Manuskript 2 har ersatts med en saklig 

framställning av strejknederlaget och tre korta tal – från tre perspek-

tiv: den gamle arbetarens, landshövdingens och till sist strejkledaren 

Gustav Qvarnströms. Alla medverkande på arbetarsidan ställs upp 

som på ett gammalt arbetarfoto och ser för första gången i pjäsen rakt 

mot publiken. Logik och orsaksmässiga förklaringar har ersatt mer 

känslomässiga partier. Ideologiskt sett har motsättningarna mellan 

överhet och arbetare nyanserats och är svagare jämfört med Manu-

skript 2. En intressant förändring är att förväntningarna på Hjalmar 

Branting har trissats upp. Berättartexterna har samlats till vissa insat-

ser. Lösa episoder som inte direkt haft någon bärande funktion har 

tagits bort. Tendensen att skapa avbrott mellan scenerna är nu påtag-

lig. Den strukturella gestaltningen har blivit allt tydligare. 

   Medan Sture Karlssons och Arne Anderssons syften och ramar låg 

relativt fasta, bidrog arbetaraktörerna med konkretion, arbetarkunskap 

både vad gällde klasskompetens, gruvarbetarpraktik och kunskap om 

platsen Norberg. Texten kom att fyllas med aktörernas liv, framförallt 

innehållsmässigt. Ideologiskt sett nyanserades maktrelationerna 

mellan arbetare och överhet, medan motsättningen kompromiss – 

strejk markerades. Strukturellt sett var dock aktörernas påverkan liten, 

där styrde Sture Karlsson och Arne Andersson och senare Anders 

Lindström till största delen.189  

   Producentklassens intressen försäkrades i själva manuskriptarbetet 

via det inflytande aktörerna fick. Denna process var lång och 

                                                      
189 Har i efterhand bekräftats av både Arne Andersson och Sture Karlsson.  
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omständlig, men nödvändig för att skapa något som hade arbetarkul-

turell och lokal prägel och man lyckades, åtminstone till viss del, 

neutralisera den borgerliga offentlighetens präglingar av arbetarerfa-

renheterna. 

III. MANUSKRIPTANALYS 

De två traditionerna – distinktiva drag 

I den följande manuskriptanalysen har jag som utgångspunkt haft en 

undersökning, där skillnaderna mellan dels den borgerliga, indivi-

duella, illusionsskapande traditionen och dels den folkliga, plebejiska, 

radikala, alternativa traditionen inom teatern utförligt beskrivs. Det 

görs i Javed Malicks, Towards a Theater of the Oppressed.
190

 Låt oss 

se något närmare på dessa traditioner.  

   Malick hänvisar inledningsvis till Roland Barthes distinktion beträf-

fande berättelser: ”Some narratives are predominantly functional 

(such as popular tales), while some others are predominantly indicial 

(such as psychological novels)”.
191

 Även dramaturgier kan klassifice-

ras på samma sätt, anser Malick, beroende på om den strukturella 

emfasen eller det fokuserade intresset läggs på berättelsen (story)
192

 

eller på individen (character)
193

. Han hänvisar till en rad andra fors-

kare som använt denna uppdelning.194 Malick benämner dessa drama-

turgiska typologier för ”story-based” resepektive ”character-based”, i 

svensk översättning den berättelse-baserade respektive den individ-

baserade dramaturgin. Utifrån dessa distinktioner blir det möjligt att 

                                                      
190 Javed Malick, Towards a Theater of the Oppressed. The Dramaturgy of John 

Arden, Michigan 1995. De två traditionerna jämförs också i Darko Suvin, To Brecht 

and beyond: Soundings in Modern Dramaturgy, Brighton 1984, speciellt kapitel två, 

”Brecht vs. Ibsen: Breaking open the Individualist to Closed Dramaturgy”, s. 56–74, 

Rikard Schönström, En försmak av framtiden. Bertolt Brecht och det konkreta, Eslöv 

2003, s. 93 ff. och Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880–1950, översättning 

Kerstin Derkert, Stockholm 1972, speciellt s. 84–97; på s. 93 f. finns Bertolt Brechts 

schema över skillnaderna mellan Dramatisk teaterform och Episk teaterform, ur-

sprungligen publicerade i Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Maha-

gonny (1931). 
191 Malick, s 41, som i sin tur citerar Roland Barthes, ”An introduction to the struc-

tural analysis of narrative”, s. 237–272 i New Liteary History. Vol. 6, 1975, här s. 

247. 
192 Definieras som ”a complete sequence of events”, Malick, s. 41.  
193 Definieras som ”the psycho-biographical dimension of an agent”, ibid., s. 42.  
194 T. ex. Marvin Rosenberg 1958, Bernard Beckerman 1970 och Georg Lukács 

1971. 
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urskilja två traditioner med djupt olika politiskt, konstnärligt och 

ideologiskt innehåll, menar Malick.195 Den borgerliga traditionens 

strukturerande kategorier är: 

 

 
1. huvudfokus på individer, deras inre känslor, individuella psykologi 

och på det privata. Tonvikt på det särskiljande 

 

3. monologisk rum och tid 

 

4. individualistisk ideologi196 

 

5. koncentration på ett berättarfokus.197 

 

 

Denna dramaturgi, säger Malick, är av ganska sent datum och är be-

tecknande nog samtidig med uppkomsten av den borgerliga världs-

åskådningen, vars individualistiska ideologi den förkroppsligar.
198

 

Vidare diskuterar Malick den borgerliga dramaturgiens förlust av ”the 

storytelling”. Den illusionistiska dramaturgin koncentreras på en enda 

händelseföljd som är ofullständig. Genom att komponera en handling 

följer den ett lineärt mönster av intensitet och skapar en gemensam 

emfas och ett strängt begränsat berättarfokus, som måste koncentreras 

på denna emfas helt och uteslutande.199 

   Den berättelsebaserade dramaturgin – den radikala traditionen – 

visar däremot upp samhällssituationer som förändringsbara och män-

niskors situationer som beroende av samhällets och arbetslivets orga-

nisation. Man betonar den gemensamma situationen. Livets olika 

delar sammanförs, samband läggs i dagen och delarna visas vara be-

roende av varandra. Det innebär att ett sammanhang upprättas, där 

världen inte är uppstyckad i isolerade delar.
200

 De strukturerande kate-

gorierna i den berättelsebaserade dramaturgin är: 

 

 

1. Fokuseringen av händelser  

 

                                                      
195 Malick, s. 42. 
196 Ibid. s. 43 
197 Ibid. s. 63 
198 Ibid., s. 43. 
199 Ibid. s. 63 
200 Ibid. 
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2. Månggällande (dvs. omväxlande, mångstämmig, även polariserad) 

rum/tid  

 

3. Överindividuella relationer och en dialogisk eller delad social kon-

text. En icke-individualistisk eller kollektivistisk världsåskådning 

 
4. Multilineärt, episodiskt berättande .201

  

 

 

Skillnaderna mellan de två traditionerna är emellertid flera. Synen på 

relationen teater – verklighet skiljer sig också åt avsevärt. Malick 

menar att den borgerliga, illusionistiska teatern har en naiv och me-

kanisk syn på relationen konst – verklighet och citerar Francis 

Fergusson, som har beskrivit det som ”the pretence of unarranged and 

untheatrical actuality”
202

, dvs. att man låtsas att teatern är verklighe-

ten.  

   Den radikala, alternativa teatern å andra sidan använder många 

strukturella grepp som har till uppgift att betona att teatern inte är 

verklighet. Den komplexa värld av delade sociala relationer som den 

radikala teatern vill förmedla, har en ”frank recognition of the essen-

tially playful and artificial nature of the theater”
203

. Det finns en lång 

tradition av detta ”ludic emphasis”
204

 – betonandet av spel och av 

illusion. Jag kallar här dessa grepp illusionsbetonande. Men ”the lu-

dic emphasis” innebär också betoning av det lekfulla och det humo-

ristiska i teatern: 

Almost all these artists and groups [syftar på tidigare nämnda 
företrädare för den radikala traditionen i början av 1900-talet, Chaplin, 
Meyerhold, Mayakovsky, Eisenstein, Reinhardt, Piscator och Brecht] 
in the radical alternative tradition began with the realization that an 
emphasis on fun and playfulness was a prerequisite [nödvändig 
förutsättning] for any theater that wants to deal with the large issues of 
contemporary sociopolitiacl life and aims to draw popular plebeian 
audiences to itself.

205
  

 

Den riktning inom den radikala traditionen som betytt mest för Spelet 

om Norbergsstrejken är utan tvivel den episka eller dialektiska tea-

tern, vars förgrundsgestalt Bertolt Brecht är. Jag återkommer till det 

                                                      
201 Ibid., s. 43. 
202 Francis Fergusson, The idea of theatre: The art of drama in changing  perspective. 

Garden City, N. Y.: Doubleday, 1955, s. 191, i Javed Malick, Towards a Theater of 

the Oppressed, s. 101. 
203 Malick, s. 102. 
204 Ludic (latin) = spel, lek, ibid., s. 103. 
205 Malick, s. 105. 
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specifika Brecht-inflytandet i slutet av kapitel tre. Jag hänvisar här till 

den radikala traditionen i allmänhet, som jag beskrivit via Malick. Det 

finns dock inslag i Spelet som kan hänföras till den illusionistiska 

traditionen, t.ex. en slags berättelselinje med peripeti.206 För analysen 

av Spelets dramatext har jag valt följande undersökningspunkter ur 

den radikala traditionen:  

   Punkt ett – fokuseringen av händelser – behandlas i avsnittet Hän-

delser i Spelet. Olika aspekter av punkt två och fyra tas upp under 

Strukturerande kategorier, som jag delat upp i Berättandet och Illu-

sionsbetonande kategorier – ”the ludic emphasis”. Punkt tre har jag 

sammanfattande benämnt Ideologisk gestaltning. 

   Det Slutmanuskript jag analyserar skrevs ner i slutet av den första 

sommarens föreställningar (26 juni – 10 juli 1977) och är daterat 8 

juli 1977. Manuskriptet ändrades i mindre omfattning de följande 

spelåren 1978–1981 och 1983. Slutmanuskriptet finns inte utgivet i 

tryck, men kan lånas från ATR:s pjäsbibliotek i Västerås. 

Händelser i Spelets dramatext 

Ur dramatextens repliker, scenanvisningar och berättartexter kan föl-

jande händelser tas fram. Förloppet är kronologiskt, med varierande 

tidsintervaller och perspektivskiften. 

 

I Norbergs gruvor sänks lönen vid Kallmora järngruva. Arbetarna vill 

inte godta lönesänkningen. Tre av dem utses till att gå och tala med 

disponenten, därför att de vill vara med och bestämma om sina löner. 

Arbetet vid Kallmoragruvan är extra besvärligt. De blir bryskt avvi-

sade av disponenten. De svarar då med att utlysa strejk. Detta händer i 

början av februari 1891. 

   Disponenten hotar med vräkning och avsked och anställer strekj-

brytare. De 85 gruvarbetarna i Kallmora stöds av 800 andra gruv-

arbetare genom bl. a. pengar till mat. De ordnar möten och organise-

rar sig i en fackförening. Gruvägarna har planer på lockout mot alla 

gruvor i Norbergs bergslag. Arbetarna röstar för att gå ut i allmän 

strejk om inte Kallmoraarbetarnas och fackföreningens krav godtas. 

Detta händer den 11 april 1891. 

                                                      
206 Författaren Sture Karlsson menar att hans förebilder har varit Ibsen och Brecht i 

första hand. Hans förslag på dramaturgiska begrepp är : motsättningar, framförallt 

huvudmotsättning, karaktärer, drivande karaktär: kapitalet verkande genom dispo-

nenten. Hjälte: Qvarnström och huvudkaraktär: Sara Viklund. Vidare skriver han om 

”kurvan, vändpunkter och konfliktlösning”. Källa: Brev från Sture Karlsson till 

Gunnel Testad, 11/3 2009, IFÄ.  
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   Den 13 april har gruvbolaget sagt nej till arbetarnas krav och allmän 

strejk utbryter. Till disponenten kommer flera telegram, vilka rap-

porterar att strejken spritt sig till fler arbetsplatser och orter. Dispo-

nenten samtalar med Marcus Wallenberg per telefon. Militär är på 

väg. Omkring 1 500 arbetare strejkar sammanlagt. Disponenten 

kommer till ett arbetarmöte för att tala med arbetarna och han försö-

ker övertala dem att avbryta strejken och att åtminstone blåsa ner 

Spännarhyttan, som annars förstörs. Han utlovar möjlighet till för-

handlingar i så fall. Arbetarna låter sig övertalas. Militär besätter 

Norberg. Strejken fortsätter. 

   Några av arbetarna har varit i Uppsala för att diskutera med arbets-

givarna. Den 20 april får vi veta att om arbetarna avbryter den på-

gående strejken, kommer arbetsgivarna att gå med på att tillsätta en 

skiljenämnd. Arbetarna ska ha tre representanter och gruvägarna tre. 

Alla sex ska vara "ojäviga". De tre från arbetarsidan "får inte vara 

arbetare". Arbetarnas representanter blir Hjalmar Branting, en liberal 

civilingenjör och en gruvfogde. 

   Den 20 april 1891 håller arbetarna ett stormöte där Hjalmar 

Branting talar. Han anser att arbetarna ska sluta strejka och godta 

kompromissförslaget. Arbetarna röstar ner förslaget; de vill ha fortsatt 

strejk. Efter några dagar har "vinden slagit om " och  kompromissen 

segrar i stället. Då bjuder disponent Granvall på kalas. "I dagens läge 

finner jag skiljenämndsförfarandet vara det minst riskabla", säger 

han.207 

   Den 23 april, när arbetarna ska börja arbeta igen, avskedas nio 

fackliga förtroendemän. I scen 17 skjuter disponenten och gruv-

ingenjören skarpt med pistoler mot en måltavla. Så börjar en ny 

strejk, denna gång i Kallmora silvergruva. I de andra gruvorna fort-

satte man arbetet. De avskedade fick inga nya arbeten. En skilje-

nämnd utredde lönefrågorna. I Norrköping höll Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet sin andra kongress under maj månad. Vi får veta att 

Norbergs gruvarbetare representerades av borraren Gustav Qvarn-

ström och redaktör Hjalmar Branting. 

 

Andra akten börjar med att arbetarnas strejkvakter förs undan av Nor-

bergs nyuppsatta poliskår. Hinke Bergegren kommer för att tala 

strejkbrytarna till rätta. Poliserna arresterar Gustav Qvarnström, Ivar 

Modig, Jonas Viklund och Hinke Bergegren. De får ett straff på några 

månader, att sittas av på fängelset i Västerås. Förseelse? De hade 

försökt hindra strejkbrytarna att arbeta och därmed trotsat polismak-

ten, som kallats dit för att se till att strejkbrytarna skulle kunna arbeta 

utan störning från strejkvakter eller andra arbetare. 

                                                      
207 Slutmanuskriptet, s. 77. 
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   Gruvägarna bildar också en förening. De skriver kontrakt och stad-

gar och hotar med lockout. Domen för de häktade överklagas av ar-

betarsidan. 

   Disponenten går runt i gruvförvaltningens bostäder och knackar på i 

arbetarhemmen. Han försöker få arbetarna att skriva på de nyupp-

gjorda hyreskontrakten. Dessa innebär att man inte får "avhålla sig 

från arbete" mer än högst tre dagar. Om man gör det, får man inte bo 

kvar. (Således ett sätt att sätta stopp för strejkandet.) Vidare får man 

enligt det nya kontraktet inte hysa främmande personer. (För att för-

hindra arbetarnas agitatorer och ledare att få tak över huvudet. Dessa 

vandrade från plats till plats för att sprida information och kampanda, 

samt för att samla in pengar.) Arbetarna försökte få kontraktet ändrat, 

men utan resultat. Arbetarna beslutar att allmän strejk ska utlysas om 

disponenten avskedar dem som vägrat skriva under.  

   Vid Klackbergs storgruva, 17 november 1891, avskedas de 20 ar-

betare som vägrat  kontraktsunderskrift. Allmän strejk utbryter. Den 

varar i sju månader. Arbetarna får mat från hela Sverige och från 

Amerika.  

   I mars 1892 ska vräkningsdomarna verkställas. Vi får i scen 25 följa 

arbetarfamiljen Viklunds vräkning. Inget kontrakt undertecknas. Vera 

Viklund river sönder det och slänger bitarna i pottan, under det att 

disponenten ser på. 200 skrev dock på kontraktet, 70 vägrade. I april 

1892 har arbetarna strejkmöte på hemlig plats i skogen. De börjar få 

svårare att klara sig, men det blir förmodligen lättare när sommaren 

kommer, vill man tro. Qvarnström och Viklund kommer tillbaka från 

häktet, bleka och tärda.  

   Men även motståndarsidan, speciellt disponent Granvall, börjar 

försvagas. Strejkerna har spritt sig och med dem socialismen. "Det 

har gått för långt. Och det är inte jag som bestämmer", säger dispo-

nent Granvall.208 

   Den sista strejken slutade 15 juni 1892, då arbetet togs upp i alla 

gruvor. Många lämnade Norberg och flyttade till Amerika eller Kiru-

navaara.209  

 

   Ämnet för Spelet är den första fasen i arbetarnas organisering och 

de strejker som blev följden av deras nyvunna medvetenhet. Ämnes-

valet med de då rådande konflikterna var alltså tänkt att även kunna 

appellera till de rådande förhållandena i samhället 1977.
210

 Det inne-

                                                      
208 Ibid., s. 131.  
209

 För en översikt över samtliga scener, se bilaga 2. 
210

 I ett dokument skrivet knappt ett år före premiären på Spelet om Norbergsstrejken 

uttalar sig författaren Sture Karlsson angående ämne och syfte: 
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hållsliga planet uppvisar även mera allmängiltiga erfarenheter från 

arbetarhorisont och man kan säga att Spelets dramatext fokuserar 

arbetarnas problem och erfarenheter i stort – då som nu. Det är främst 

de kollektiva samhälleliga relationerna som står i centrum, alltså inte 

privata enskilda livsöden eller motsättningar. I Malicks beskrivning 

av den radikala traditionen heter det att den fokuserar ”händelser som 

betonar överindividuella relationer och en dialogisk eller delad social 

kontext” samt ”en icke-individualistisk eller kollektivistisk världs-

åskådning”. Detta överensstämmer med perspektiven i Spelet. 

   De lokala inslagen finns på flera plan och är viktiga som identitets-

skapare, dvs. för att ortsborna skulle känna igen sig, men också för att 

ge publiken en uppfattning av Spelet som ”verklighet”. När det gäller 

de agerande personerna fanns flera som hade verkliga förebilder,  

t.ex. Gustav Qvarnström, kronofogde Karlsson, gubben Norgren och 

disponent Granvall, vars rollfigur dock var sammansatt av två verk-

liga disponenter, Axel Nordvall och Gustaf Abraham Granström.211 

Många lokala geografiska namn förekommer, t.ex. Karbenning, 

Kallmora järngruva, Klackbergs schakt, Kolningsberg, Morbergsfältet 

och Andersbenningsfältet. De ingår som en viktig del i det lokala 

stoffet. Hit hör även instoppade anekdoter, t. ex. den om flickan med 

vaglarna i scen 3,212 gubben Norgren som var hos Uppsala-stu-

denterna och samlade en strumpa full med pengar i scen 27.  

   Ett antitetiskt universum, skapades inom det kapitalistiska sam-

hällets ram i Spelet. Polariseringen eller antitesen, här i form av mot-

stående klasser, dvs. överhet och arbetare, är för övrigt ett genom-

gående kompositionellt grepp som berör flera plan. I nedanstående 

tabell finns en översikt av polariserade kategorier:  

 

 

 

 

                                                                                                                  

Vi har inte valt vilket historiskt förlopp som helst. Vi har inte valt Trojanska 

kriget eller Engelbrektsupproret därför att utgångsvärdena för dessa stora so-

ciala kriser inte existerar idag. […] 

Norbergsstrejken var en konflikt mellan arbetarklass och kapital. Den mot-

sättningen föreligger än idag. Arbetarklassens två strategier var – och är – 

samexistens på i princip sett kapitalets villkor. En reformistisk linje står mot 

en revolutionär. Under strejken stod de kompromissvilliga mot de militanta.  

Vi tror att vi genom att teatermässigt gestalta strejken ska kunna ge bilder av 

aktuella motsättningar i det svenska samhället. / I Sture Karlsson, Teori 

bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken”, augusti 1976, s. 1 f, kopia IFÄ. 
211 Brev från Sture Karlsson till Gunnel Testad 1/5 2000, s. 5, IFÄ. 
212 Ströks dock i föreställningen 1977. 
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Dramaturgisk kategori Överhet Arbetare 

samhällsställning överordnade  underordnade 

samhällsstruktur härska, utöva makt samarbeta 

strategi vid konflikt order,hot, våld organisation, solidaritet, 

strejk 

inbördes relationer konkurrens, osämja samarbete, respekt, ärlig-

het 

livsmål högre vinster, bibehålla 

makten 

människovärde, få mer 

makt, medbestämmande 

politiskt värdesystem konservativt, kapitalism radikalt, socialism 

representation få, individer många, kollektiv 

scenografi höger, gruvkontor vänster, arbetarbostad 

språk formellt, kansliartat, 

abstrakt och generalise-

rande, skriftspråk 

talspråk, ofta knutet till 

konkreta situationer  

 

 

Dessa polariserade innehållskategorier är ett grepp som ur dramatur-

giska och pedagogiska synvinklar var tacksamma att konstruera. Men 

hur starkt har greppet med antiteser påverkat urval och återgivning av 

fakta i relation till källmaterialet? Det är givetvis så att källmaterialet 

uppvisar en mycket högre grad av komplexitet och redovisar ett be-

tydligt fylligare faktamaterial än vad som kunde rymmas i dramatex-

ten. Här följer en kort jämförelse med avseende på faktaurval på vissa 

punkter. 

Jämförelse med källmaterialet  

I esteticeringsprocessen skulle en spelbar dramatext skapas utifrån ett 

komplext historiskt källmaterial. Det gjordes givetvis genom ett urval 

av fakta och diverse andra gestaltningsmässiga ingrepp i källmateria-

let. Arbetarkulturella faktorer, Norbergskontexten och referensgrup-

pernas sammansättning är faktorer som kan ha spelat in, liksom för-

fattarens värderingar. 

   Strejkens utbrott har i dramatexten (scen 6) en orsak – lönesänk-

ningen av torrborrsackordet i Kallmora gruva. Hildeman anger åtmin-

stone sex olika bidragande faktorer till strejkutbrottet.213 Detta är ett 

första exempel på en stark förenkling i dramatexten. Ett andra exem-

pel på bortval av material har att göra med strejkledaren Gustav 

Qvarnströms roll och betydelse. Han framstår i det historiska mate-

rialet som den store, kraftfulle ledaren som förmådde samla och entu-

siasmera de arbetare, för vilka socialism och facklig kamp var något 

                                                      
213 Hildeman 1958, s. 482 ff.  
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helt nytt. Qvarnström var inte bara en lokal hjälte i Norberg. Han 

anlitades även flitigt av det socialdemokratiska partiet i Stockholm, 

reste i Bergslagen och i hela Sverige som föredragshållare och som 

agitator.
214

 ”Stockholmarna” ordnade även en agitationsresa till 

Köpenhamn för Qvarnström.
215

 Ett bevis på Qvarnströms betydelse 

och popularitet visar följande lilla anekdot, som återfinns hos Hilde-

man. Qvarnström hade suttit i Västerås fängelse i två månader och 

den 30 oktober 1891 försattes han på fri fot. Då lades gruvarbetet 

delvis ner i Norberg. Många arbetare hade helt enkelt tagit ledigt för 

att möta strejkledaren vid stationen. Man tågade sedan till arbetarlo-

kalen i Kärrgruvan, ”där kontraktsfrågan diskuterades”.
216

 

   Qvarnström var således en nationellt betydande arbetarhjälte – i 

dramatexten är han den lokale ledaren som anför arbetarmötena lugnt 

och myndigt. Vidare finns Qvarnströms roll som agitator inte med i 

dramatexten. Det skulle ha lyft fram honom som individ. Enligt de 

tidiga syftena för projektet skulle kollektivet skildras.
217

 Detta tycks 

ha varit ett starkare styrande princip än att skildra en särpräglad indi-

vid, även om han var arbetarhjälte. 

   Ett tredje exempel på förenkling i dramatexten finns i scen 24, där 

de strejkande arbetarna får proviant, som rättvist delas upp av kvin-

norna. Sara Viklund frågar var all maten kommer ifrån och får till 

svar: ”Från hela Sverige. Och ända från Amerika.”
218

 Det är ett 

mycket allmänt svar, vars bakgrund i källmaterialet är oerhört kom-

plex. Det mödosamma arbetet med information, agitation och vädjan 

om hjälp i omvärlden beskrivs i liten omfattning i dramatexten, me-

dan Hildeman ger detta stort utrymme. Det förhållandet att många 

arbetare på andra orter i Sverige och till och med i Amerika stöttade 

de strejkande med mat och pengar var i sig ett bevis på arbetarnas 

starka solidaritet och strejkens betydelse. Man såg den som en princi-

piell strid för arbetarnas sak.
219

 Vidare finns strejkens nationella och 

internationella betydelse klart framlagd i källmaterialet, men inte i 

dramatexten. Den förhåller sig till de lokala referensramarnas mer 

                                                      
214 Ibid., s. 490, 503 f., 507, 511–514 och 541. 
215 Ibid., s. 527. 
216 Hildeman, s. 517, som i not 233 hänvisar till några nummer av tidningen Social-

Demokraten, 30/10, 31/10, 3/11 och 4/11 1891. 
217 Sture Karlsson, Teori bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken”, augusti 1976, 

kopia IFÄ. 
218 Slutmanuskriptet, s. 110. 
219 ”Den offervillighet som landets organiserade arbetare här lagt i dagen kunde, 

ansåg man inom den socialdemokratiska distriktsstyrelsen, endast förklaras av att 

’alla klart förstodo, att striden icke gällde blott Norberg, utan arbetarnas förenings- 

och strejkrätt i allmänhet’.” (Hildeman, s. 527. Citatet i den senare delen av me-

ningen är hämtat från Distriktsstyrelsens årsberättelse i Social-Demokraten 8/9 

1892.)  
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begränsade perspektiv. Återigen är tonvikten större på det lokala än 

på det nationella eller internationella i Spelets dramatext. 

   Sammanfattningsvis kan man slå fast att den komplexitet och de 

många tänkbara orsakerna som Hildeman påvisar har förenklats be-

tydligt i dramatexten på de punkter jag här har berört. Urvalet av 

vissa händelser gjordes förmodligen med hänsyn till tid, publik och 

begriplighet. Men det finns också exempel på färgstarka händelser 

som kan ha valts bort av andra anledningar, exempelvis att kollektivet 

och dess enhetlighet var viktigare att framhäva än att skildra enstaka 

individer. 

Strukturerande kategorier 

Nästa steg i analysen av dramatexten rör form och struktur. I förläng-

ningen har den med tillgängligheten för den tänkta publiken att göra 

och i hur hög grad texten skulle komma att kommunicera med det 

omgivande samhället. Med stöd av Malicks undersökning och med 

min egen närläsning av texten har jag kommit fram till att dela upp 

undersökningen av dramats form och struktur i berättandets olika 

aspekter och i illusionsbetonande kategorier.  

Berättandet 

Vid genomgången scen för scen blir det uppenbart att scenföljden inte 

utgör någon sammanhängande enhet. Tvärtom skiftar rum och tid och 

det klassmässiga perspektivet från scen till scen. Fokuseringen på 

olika individer kontrasteras med fokus på kollektiva sammanhang. 

Till detta mångspektrade berättande kommer berättargruppen, vars 

synvinklar och funktioner också varierar. Man kan benämna narrati-

viseringsmetoden för tablå-  eller fasetteknik. Viss påverkan från 

filmdramaturgin kan också anas.220 Scenerna är mer eller mindre 

fristående illustrationer till det totala händelseförloppet. Detta existe-

rar alltså som en tänkt helhet bakom scenernas utsnitt. Hur åstadkoms 

denna fasetteknik? Till att börja med underöker jag de grundläggande 

kategorierna tid, miljö, personer och perspektiv och dess angivelser 

och funktioner i dramatexten.  

   Ingenting i första scenen antyder vid vilken tidpunkt vi befinner oss. 

Men i scen 2 finns en indirekt tidangivelse: ” Här är Kongelig Maje-

stäts Förnyade Grufvestadga gifven Stockholms Slott den 16 maj 

                                                      
220 Enligt uppgift från Arne Andersson var Bernardo Bertoluccis film 1900 (produk-

tionsår 1977) en inspirationskälla, liksom Bo Widerbergs film Ådalen 31 (1969, 

baserad på Birger Normans roman med samma namn). Andra filmer som inspirerat är 

Den stora gruvstrejken (1963), Jordens salt (1954), Joe Hill (1971) samt en del av 

Erik ”Hampe” Faustmans filmer, speciellt Främmande hamn (1948). 
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1884. Bara sju år gammal.”
221

 Året är alltså 1891. Nästa tidangivelse 

får man i scen 6, Prologen, i berättarnas inledande text: ”Gott folk, för 

er berättar vi om strejken nittiett”
222

. Längre fram i samma inslag 

heter det: 

Här började den långa strid 
som bottnade i nöd 
dom stred i femton månars tid 
för rättvisa och bröd. 
 
År artonhundra nittiett 
En gråkall vinterdag 
Dom började sin kamp för rätt 
Den slöt i nederlag.223 

 

Vi får veta hur länge strejkerna varade och vi får en något mera exakt 

uppgift om när arbetarna började strejka. Här nämns också hur strej-

kerna slutade: i nederlag. En mera precis datering av den första strej-

kens utbrott (Kallmorastrejken) finns i scen 9 i scenbeskrivningen: 

”Berättelse om vad som hänt från Kallmorastrejkens utbrott i början 

av februari (till den 11 april).”
224

Tidpunkten för strejkernas slut anges 

i sista scenen (29) i gruvarbetaren Albert Envalls tal:  

Det var på försommaren 1892.  
Dom tog upp arbetet i gruva efter gruva.  
I den sista gruvan började dom på nytt den 15 juni.

 225
  

 

Strejkerna pågick alltså enligt pjäsen från ”en gråkall vinterdag”, 

1891, närmare bestämt från början av februari till ”försommaren 

1892” eller den 15 juni. Men i berättarnas första insats sägs också: 

Den strid som stod år nittiett 
den pågår än idag  
den ene äger pengars rätt 
den andre ångest har.226 
 

Vi får här en anknytning till nutid, vilket är ett återkommande grepp i 

berättarnas texter. I Albert Envalls tal (scen 29) förflyttas vi också 

plötsligt till ett här och nu: 

                                                      
221  Slutmanuskriptet, s. 7. 
222 Ibid., s. 25. 
223 Ibid., s. 26. 
224 Ibid., s. 38. 
225 Ibid., s. 139. 
226 Ibid., s. 25. 



 82 

Vi som var kvar – vi slutade strejken. Men vi skrev aldrig under några 
papper. 
Så vi har inte erkänt oss besegrade. Här står vi ännu. Vi är ju kvar.

227
  

 

Envall står som representant för en av de strejkande arbetarna från 

1892 och talar ”nu”. Pjäsen har i huvudsak två tidsplan: 1891–1892 

(= då) och ”nu”. Nuplanet iscensätts mestadels av berättarna, men i 

slutet även av Albert Envall. Detta är det övergripande mönstret när 

det gäller tid i dramatexten. 

   Ordningen i berättandet är kronologisk, men scenerna utspelas med 

varierande tidsintervaller: ibland under samma dag. Det gäller för 

scen 6 , 7 och 8. Scen 9 utspelar sig först 10 veckor senare, mellan 

scen 9 och 10 har det gått endast två dagar. Scen 10 och 11 utspelas 

också under samma dag och mellan scen 11 och 12 har det gått en 

vecka. Det finns också scener utan tidsangivelser, t.ex. den symbo-

liska scen 17, som handlar om disponentens och gruvingenjörens 

pistolskytte. Sammanfattningsvis kan sägas att urvalet av scenhändel-

ser inte är gjorda utifrån en regelbunden kronologi. 

   Årstider finns ibland omnämnda, dygnstid mera sällan, någon mar-

kering av klocktid eller ”tidens gång” är ovanlig i själva scenerna. I 

den bemärkelsen blir tiden stiliserad, ej verklig, inuti scenerna. Be-

rättargruppen har däremot i sina sånger och texter gott om tidsangi-

velser, som ger en nästintill dekorativ effekt. Angivelserna är inte 

direkt nödvändiga för förståelsen, men väl som en markör för att 

fingera verklighet. 

   I bilaga 3 visas hur tidsintervallen mellan scenerna ser ut. När två 

scener utspelas samma dag förändras oftast något annat: perspektiv, 

miljö eller personer så att kontraster och avbrott skapas. Ytterligare 

ett sätt att åstadkomma avbrott är genom berättargruppens inskott. 

Pjäsens förlopp blir på detta sätt varierat och perspektivrikt. 

Jämförelse med källmaterialet 

Vid en jämförelse mellan dramatextens tidsaspekter och källmateria-

lets är det uppenbart att vissa skeenden har komprimerats. Rumsliga 

förhållandena har generaliserats. I källmaterialet förekommer olika 

gruvor, som i pjäsen sammanfallit till ”gruvan”. En generalisering har 

skett. Sammanhangen förenklas, vilket medför att en del stoff får en 

annan betydelse än i källmaterialet. 

   Ett exempel på komprimering av tiden gäller scenerna 12–14, som 

alla tre i dramatexten utspelar sig den 20 april 1891. Hos Hildeman är 

tidsspannet för händelserna 14–22 april, alltså drygt en vecka.228 Scen 

                                                      
227 Ibid., s. 139. 
228 Hildeman 1958, s. 492 f. 
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16 utspelar sig i dramatexten den 23 april, i källmaterialet den 11 juni 

– en och en halv månad senare.229 

   I dramatextens scen 16 ska arbetarna börja arbeta i gruvan igen efter 

den första strejkens slut. Tidpunkten är 23 april. Nio arbetare ska 

avskedas – de fackliga förtroendemännen. Bland dessa är Gustav 

Qvarnström och Kalle Svensson. I Hildemans material inträffar av-

skedandet den 11 juni.
230

 En annan skillnad mellan dramatext och 

källmaterial är att Hildeman menar, att det inte kan bevisas att det var 

just de fackliga förtroendemännen som avskedades. Denna händelse 

med påföljande strejk utspelar sig, enligt Hildeman vid Kallmora 

silvergruva – arbetsplatsen är jämfört med den tidigare strejken en 

annan, även arbetsstyrkan en annan, liksom disponenten.
231

 

Dramatexten omnämner endast ”gruvan”. På grund av komprime-

ringen förändras också innebörden: betydelser ändras, förskjuts och 

får en annan emfas. Förändringen av specifikt till generellt medför 

bland annat att motsättningen mellan överhet och arbetare i allmänhet 

renodlas och intensifieras. Icke desto mindre infogas i dramatexten 

exakt information här och där, s.k. mimesiskonnotatörer, särskilt i 

berättartexter och scenanvisningar.
232

 Dessa betecknar i pjäsen oftast 

tid eller plats och fungerar som förankringspunkter mellan verklig-

het/källmaterial å ena sidan och fiktionens mera generaliserade be-

rättelse å andra sidan.  

 
   När det gäller miljö, personer och perspektiv utgör scenväxlingen 

mellan arbetare – överhet den vanligaste kontrasten med den starkaste 

effekten. Det förekommer dock flera variationer inom arbetarklassen, 

exempelvis mellan arbetarkvinnor och manliga arbetare och mellan 

arbetarfamiljen och arbetarkollektivet. Även överheten uppvisar olika 

formationer: t.ex. gruvledningen, militären och landshövdingen. 

   Pjäsen utspelar sig enligt manuskripttexten vid en gruva, med dag-

brott, lave, konstgång och ångmaskin. Det ska finnas arbetarbostad 

till vänster och gruvkontor till höger, vi har ett gruvschakt rakt fram 

med en gruvplan framför. Detta är scenområdet. Se också figur 3, 

som är en skiss över scenområdet. Detta fungerar t.ex. som mötes-

plats för Frälsningsarmén och andra offentliga möten. Ett par scener 

har miljöer som är belägna på andra ställen. Det gäller scen 13 – De-

                                                      
229 Ibid., s. 504 ff.  
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Med mimesiskonnotatörer menas ”den överflödiga detaljen, vars uppgift är att 

’konnotera mimesis’”, dvs. ge en känsla av att det som berättas är verklighet. Be-

greppet är hämtat från Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet. Studier i 

några svenska sextiotalsromaner (diss.), Eslöv 1996, s. 84. Hansen diskuterar detta 

grepp i samband med Per Olof Sundmans Skytten. 
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monstrationståg möts av militär – som försiggår uppe på krönet ovan-

för Storgruvans schakt. I scen 15 – Disponent Granvall bjuder på 

kalas – skjuts ett festklätt bord in. Scen 27, Strejkmöte på hemlig 

plats i skogen, utspelar sig enligt anvisningarna ”under några träd 

nära teaterpubliken”. 

   Det finns ingen regelbunden variation mellan de olika miljöerna. 

Det enda mönster som kan urskiljas är att början och slutet av pjäsen 

delvis speglar varandras scenföljder, vad beträffar miljö, personer och 

perspektiv: 

 

Början           Slutet  

 

1 Masscen med arbetare     29  Alla i Spelet 

2 Gruvkontor-scen       28  Gruvkontor-scen 

3 Arbetarfamiljen       27  Arbetarmöte 

4 Frälsningsarmén       26  Frälsningsarmén 

5 Del av fam. Viklund     25  Familjen Viklund 

6 Arbetarna får sänkt lön     24  Arbetarkvinnor/livsmedel 

7 Några arbetarkvinnor 
 
 

   I rollistan finns 51 namngivna personer. Av dessa har fem verkliga 

förebilder och de figurerar i pjäsen med sina riktiga namn, nämligen 

Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, Gustav Qvarnström, kronofogde 

Karlsson och landshövding Fredrik Hederstierna. Qvarnström var 

borrare i Kallmora järngruva och facklig förtroendeman i Norberg. 

Hederstierna var (1891) landshövding i Västmanlands län. Disponent 

Granvalls roll var, som tidigare nämnts, sammansatt av två verkliga 

disponenter, Gustaf Abraham Granström och Axel Nordvall. 

   Bland de icke-namngivna personerna finns arbetare, arbetarkvinnor, 

barn, soldater, poliser, frälsningssoldater, musikanter i Frälsningsar-

mén och strejkbrytare. Det fanns alltså gott om möjligheter till med-

verkan för skådespelare utan repliker eller speciella personligheter, 

eftersom många scener hade inslag av grupper eller kollektiv av olika 

slag.  

   Familjen Viklund bär upp det mer privata i Spelet och där diskute-

ras ofta det skedda. Större delen av pjäsen utspelar sig ju annars på  

ett officiellt plan och behandlar samhälls- och arbetslivsfrågor. Anta-

let mansroller är tre gånger så stort som antalet kvinnoroller. Det 

finns inga direkta huvudpersoner, men några av rollerna är ändå mer 

profilerade. Det gäller Greta Engström, Sara Viklund, Vera Viklund, 

Kalle Svensson, Stina Karlsson, Sven Viklund och Gustav Qvarn-

ström på arbetarsidan och Axel Granvall, August Eriksson, Emil 
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Engvall och Susanna Ekman på överhetssidan. För fullständig rollista, 

se bilaga 4. 

   Personerna utvecklas inte i psykologisk bemärkelse. Men en del 

genomgår förändringar, oftast från ”omedveten om arbetarnas situa-

tion” till ”medveten och kämpande”. Det tydligaste exemplet på detta 

är Sara Viklund. Hon är under större delen av Spelet frälsningssoldat 

och omvänds i slutet till att ta parti för de kämpande arbetarna. Även 

hennes mor, Vera Viklund, omvänds. Anmärkningsvärt är hur de i 

svåra nödsituationer företer den psykiska styrkan att säga nej till ma-

teriell räddning, när den inte är i linje med den nya medvetenheten 

och självrespekten. 

   De olika formerna av överhet står i pjäsen i motsättning till olika 

formationer av arbetarrepresentation. Antalet arbetarscener är elva 

och antalet överhetsscener är åtta. Den oftast återkommande scenty-

pen är där arbetarna uppträder som kollektiv. Detta förekommer i tio 

scener. Gruvkontoret och gruvledningen dominerar i sex scener, fa-

miljen Viklund i fyra, Frälsningsarmén i två och arbetarkvinnor i två. 

Arbetarna dominerar dramat i och med att de uppträder i totalt sexton 

scener av dramats 29. 

   Scenerna varieras och kontrasteras hela tiden, vilket gör att händel-

seförloppet bryts och speglas i olika grupper och miljöer. Scenerna 

har oftast ett mycket definitivt slut, t. ex. töms gruvplanen på aktörer, 

arbetarna går hem, väggen till gruvkontoret eller arbetarbostaden 

stängs. Till detta kommer berättargruppens sånger som ytterligare 

bidrar till avbrotten. Sammanfattningsvis är den kontrastverkan och 

den polarisering som finns i scenväxlingarna ett återkommande 

strukturellt grepp, som bidrar till de frekventa avbrotten. 

   När scenerna på detta sätt ställs mot varandra uppstår analogier – 

och juxtapositionseffekter, dvs. man kan dra paralleller mellan mil-

jöer eller sidoställa och jämföra livsstilar eller klasser. Arbetarnas 

situation blir också mer iögonfallande genom denna kontrastverkan. 

Scenväxlingarna och avbrotten åstadkommer variation och bidrar till 

omväxling för en teaterovan publik. I sin undersökning av dramaför-

fattaren John Ardens dramaturgi beskriver J. Malick en annan effekt 

av liknande företeelser: 

As we move from one scene to another – or sometimes, even within a 
single scene, from one event to another – we experience an unmistak-
able and theatrically exciting shift in narrative focus. The diversified 
shape that this process imposes on the action […] creates the experi-
ence of a panoramic view of a dramaturgic constellation that signifies 
life at large rather than that of a keyhole peek into a private, priva-
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tized, and severely limited world, as in the illusionist, character-based 
dramaturgy.

.233 

 

Genom variationen i perspektiven åstadkoms på så sätt en känsla av 

översikt av livets mångfald och livet i stort snarare än ett ”nyckel-

hålstittandet in i det privata livet”. 

   Varje scen kan sägas vara fristående, en avslutad helhet. Man kan 

likna scenerna vid levande socialhistoriska tavlor, tablåer, som var 

och en säger något om den samhälleliga och arbetsmässiga situatio-

nen i slutet av 1800-talet. På grund av scenernas relativa autonomi 

knyts de inte så starkt till det historiska förloppet. Scenerna eller epi-

soderna skapar ett speciellt omedelbart intresse. Detta gör att man inte 

enbart associerar till det historiska förloppet 1891–92, utan även till 

den nutid där och då pjäsen spelades upp. Arbetare torde ha känt igen 

sig i de problemsituationer scenerna innehöll. En intressant aspekt på 

avbrottens funktion i den s.k. episka teatern anförs av Walter 

Benjamin: 

Den episka teatern återger alltså inte tillstånd utan upptäcker dem sna-
rare. Upptäckten av tillstånden sker med hjälp av avbrotten i förlop-
pen. Det är bara det att avbrotten här inte har retelsekaraktär utan en 
organiserande funktion. De får handlingen att hejda sig mitt i sitt lopp 
och tvingar därmed åhöraren att ta ställning till vad som försiggår och 
aktören att ta ställning till sin roll. 234 

 

Avbrottens organiserande funktionen och möjligheten att skapa ut-

rymme för reflektion blir också viktigt i Spelet, där jämförelse med 

nutid var viktigare än spänning och inlevelse. Malick diskuterar vad 

han kallar för ”cognitive openings”, dvs. tankepauser, vilket kanske 

kan vara ett praktiskt uttryck för detta sorts avbrott: 

when events are richly varied and numerous, as in the popular and 
Elizabethan dramaturgies, and when their logical, sequential order is 
deliberately and repeatedly interrupted to create, as it were, cognitive 
openings in the formally closed logical structure of the story, the sepa-
ration of one event from another becomes more pronounced, and their 
relationship appears to be one of juxtaposition and analogy rather than 
strict causality.

235
 

 

   Som jag tidigare omtalat kan man urskilja en sammanhängande 

berättelse – berättelselinjen – ur scenernas och berättarnas texter. Hur 

förs denna vidare när scenerna uppvisar så många brott och variatio-

                                                      
233 Malick 1995, s. 64.  
234 Walter Benjamin, ”Författaren som producent”, i Essayer om Brecht, översättning 

Carl-Henning Wijkmark, Staffanstorp 1971, s.104 f. 
235 Malick 1995, s. 70. 
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ner? Vad skapar enhet och kontinuitet? För det första vill jag peka på 

de trots allt begränsade och återkommande antalet miljöerna och per-

sonerna. I ytterlighetsfallet skulle helt nya miljöer och personer infö-

ras för varje ny scen. För det andra ger den återkommande berättar-

gruppen en slags kontinuitet, även en innehållsmässigt, genom att ofta 

ge en överblick över vad som hänt, vad som kommer att hända och en 

tolkning av situationen. För det tredje förs ofta något vidare från scen 

till scen, t. ex. finns någon enstaka person kvar på den tomma gruv-

planen i slutet av en scen och i början på nästa, en fråga som väcktes i 

en föregående scen behandlas i nästa, musik hörs på avstånd i en scen 

för att bryta igenom med full styrka i nästa. Man skapar en tunn för-

bindelse till nästkommande scen, även om avbrottet är det mest mar-

kanta. Innehållsmässigt återkommer ibland samma företeelser speg-

lade i de olika grupperna. Exempelvis omtalas lönesänkningen i scen 

2 i gruvledningens diskussioner och den återkommer i familjen Vik-

lunds samtal i scen 3 och verkställs i scen 6. Hjalmar Branting och 

Hinke Bergegren omtalas i scen 3 och återkommer i scen 14 respek-

tive scen 19. Scen 9, arbetarmötet, leds av Qvarnström och beslutar 

om allmän strejk. I scen 10 på gruvkontoret reagerar man på den 

iscensatta strejken och i scen 11 omtalar man på arbetarmötet hur 

strejken går vidare. För det fjärde skapar den kronologiska tidsföljden 

kontinuitet och ibland finns orsaksmässiga samband mellan två på 

varandra följande scener.  

   Finns det då någon makrostruktur i dramat som helhet? Sture 

Karlsson har berört det växlingsrika förloppet i en stencil från 1976: 

Rollen av att vara huvudperson för arbetarsidan byts från scen till 
scen. Trots att vi låter vissa individer spegla viss utveckling inom ar-
betarklassen vill vi visa att det individuella inte är avgörande. Avgö-
rande är den samtidigt pågående utvecklingen på stor bredd inom hela 
arbetarklassen. Person efter person sätts i centrum för teaterpublikens 
tillfälliga uppmärksamhet men helhetsintrycket ska förhoppningsvis 
bli att arbetarklassen som helhet har rört sig framåt.236 

 

   Tematiskt sett är alltså den stora linjen i dramat utvecklingen hos 

arbetarna: från omedvetenhet till medvetenhet. Arbetarna som stiger 

upp ur gruvan i scen 1 är en metafor för hela dramats händelseför-

lopp. På personplanet finns denna utveckling tydligast hos Sara Vik-

lund och till viss del hos hennes mor Vera. Denna övergripande linje 

kompliceras av att arbetarna splittras i en strejkvänlig och en kom-

promissvänlig falang. Kompromissen segrar i pjäsens mitt, scen 14, 

där peripetin äger rum. Kompromissen firas i scen 15 av överheten. 

                                                      
236 Sture Karlsson, Teori bakom arbetet med spelet ”Norbergsstrejken”, augusti 1976, 

s. 9, kopia IFÄ. 
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Här finns således några drag i berättandet som påminner om den bor-

gerliga traditionens dramaturgi. 

    Ur ett större ideologiskt perspektiv består den stora linjen av kam-

pen mellan ”gammal makt”, som är ensambestämmande och auktori-

tär och ”ny makt”, som kräver delat bestämmande och är mera demo-

kratisk. I första scenen är arbetarna helt förtryckta och stumma, styrda 

av en osynlig överhet. I sista scenen står arbetarna uppställda framför 

gruvan och talar i egen sak. 

Illusionsbetonande kategorier – ”the ludic emphasis” 

Det har inom den alternativa radikala traditionen skapats en mängd 

sätt att bryta med teaterillusionen och betona att teater är lek och nöje 

och inte aspirerar på att återskapa verkligheten.237 De illusionsbeto-

nande kategorierna jag funnit i Spelet om Norbergsstrejken och som 

undersöks här är: tre olika fiktionsnivåer, skratt och arbetarhumor, 

stiliseringar, symboler och ramsor.  

   Inledningsvis kommer jag att undersöka de tre fiktionsnivåerna. 

Den första nivån, den fiktiva, består av scenerna och deras innehåll – 

ett ”då”. Dessa är i sin tur punktbelysningar, utsnitt ur helheten, som 

utgörs av den underliggande berättelsen. De separata scenernas inne-

håll har behandlats ovan. Den andra nivån, den halvfiktiva nivån, 

utgörs av ett plan som förbinder ”då” och ”nu” i pjäsen. Detta plan är 

även en förbindelse mellan Spelet och publiken/verkligheten. Den här 

nivån återfinns i berättarnas texter och i de tre tal som hålls i scen 29, 

den sista scenen. Den tredje nivån är helt enkelt ”verkligheten”, dvs. 

Norberg 1977. Jag kommer nedan att behandla hur nivå två och tre 

representeras i dramatexten. 

 

   Berättarna är en del av Spelet, men inte som rollinnehavare i ett 

dramatiskt förlopp, utan som utanförstående kommentatorer, som 

ställningstagare, som ”allvetare”. De har så att säga ett öga mot sce-

nerna och ett annat mot publiken. Ideologiskt sett tar de ställning för 

arbetarna gentemot överheten i alla former. När arbetarna splittras 

favoriserar berättarna ”strejkanhängarna”. Berättarna utgör en länk 

mellan publik och scenfiktionen och de avbryter rent fysiskt det som 

pågår på scenen genom sin inmarsch. Därmed kan man säga att de 

också ersätter ridå. Texterna sjungs mestadels till ackompanjemang 

av kontrabas, gitarr eller banjo och dragspel, ibland flöjt. Efter sin 

insats lämnar de oftast scenen. Berättartexterna har i sin tur varie-

rande funktioner och perspektiv. Här lyfter jag fram det allvetande 

perspektivet, faktaförmedling inklusive tid- och rumsangivelser, 

                                                      
237 Malick, s. 102. 
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uttryck av medkänsla, ideologiskt ställningstagande och etablering av 

en stämning.  

   Berättarna har sin första insats i scen 6. De inför direkt ett nytt per-

spektiv jämfört med föregående scen, i det att de vänder sig till publi-

ken med ett förtroligt tilltal: ”Gott folk, för er berättar vi…”. De har 

här ett helhetsperspektiv och de talar ”i allmänhet”. De befäster tid-

punkter för strejkerna och anknyter historien till nutid redan i denna 

första insats: 

Gott folk, för er berättar vi 
om strejken nittiett, 
historien drog här förbi 
dess slut har ingen sett. 
– – – 
Ej bjudes du på himlaspel 
vårt spel är verklighet 
det är en strid där du tar del 
för rätt och jämlikhet.238 

 

Här finns en koppling mellan scenfiktion och verklighet. Även en 

tidsmässig förbindelse aktualiseras i berättarnas text: 

Den strid som stod år nittiett 
den pågår än idag 
den ene äger pengars rätt 
den andre ångest har.239 

 

I sista versen sägs: 

dom rika vann och segern består 
krossad låg drömmen om arbetarmakt.240 

 

Vi får alltså redan nu, innan berättelsen ens har börjat , veta att arbe-

tarna förlorade striden och att de rikas seger består.  

   Ibland har berättarna till uppgift att förmedla fakta som scenerna 

inte gör eller kan. Följande exempel är från scen 6: 

Det var hundratals kamrater som stred 
här ser du endast en liten del 
det var fyra tusen barn som led 
deras kyla och hunger finns ej i vårt spel.

241
  

 

                                                      
238 Slutmanuskriptet, s. 25. 
239 Ibid. 
240 Ibid., s. 26. 
241 Ibid. 
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Ett annat sådant faktaförmedlande exempel är hämtat från scen 20. Vi 

får veta exakt vilka straff de arbetare fick som förhindrat strejkbrytare 

från att arbeta: 

Sex månader fick Qvarnström 
och Modig han fick tre 
och fyra hade Viklund 
och Hinke han fick tre. 
 
Gruvornas ägare gick till attack 
dom bildade klubb med ett styrande råd 
dom planla kalla en hård strategi 
sen så krossa dom strejken utan nåd.242 

 

Berättargruppen används också för tids- och rumsangivelser. T.ex. i 

scen 10: 

Två dagar har nu gått 
och gruvbolagen fick sitt bud 
[…] 
 
Vi har nu allmän strejk 
den trettonde april 
år artonhundranittiett 
 och allt står stilla.243 

 

   Ett annat exempel från scen 22 lyder: ”Den händelse vi nu gestaltar 

ägde rum just här vid Klackbergs storgruva den 17 november 1891. 

Den tredje och den längsta strejken inleddes.”
244

 Tids- och 

rumsangivelser bidrar till att förankra händelserna i historien och ge 

en känsla av verklighet. 

   Eftersom berättargruppen står på arbetarnas sida får de ofta anled-

ning att uttrycka medkänsla med arbetarnas upprepade  nederlag. 

Ibland sker detta i polariserad och generell form:  

Den ene har allt våld 
den andre hunger blott 
den hungrige är såld  
och känner allt förrått. 
 
Den starke bryter strejken ner 
med lag och laga hot 
vad kan den svage göra mer 

                                                      
242 Ibid., s. 89. 
243 Ibid., s. 47. 
244 Ibid., s. 102. 
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än stå och ta emot.245 
 

I scen 21 får den hårt drabbade familjen Viklund utgöra bakgrund till 

berättarnas sång. Viklunds har ingen mat och barnen är apatiska. Be-

rättarna sjunger här: 

Nu arbetar alla överallt 
men dom som fått avsked arbetar ej 
nu arbetar alla överallt 
men dom som fått fängelse ser du ej. 
 
Nu äter alla i Sveriges land 
men i Viklunds familj blir ingen mätt 
snart sover i trygghet Sveriges land 
men trygghet finns ej för folk utan rätt.246 

 

   Ideologiskt sett tar berättarna parti för arbetarna gentemot överhet i 

olika former. I berättarnas texter finns speciella tilltal. Det socialis-

tiska tilltalet ”kamrat” används flitigt på arbetarmötena, men också av 

berättarna, vilket betonar deras arbetarsympatier: 

Nu ska jag berätta, kamrater 
det kom hit till Norberg soldater

247
  

 

och i scen 18: 

Nu skall jag för er beskriva, vad som hänt i denna trakt 
här där gruvhål står som sår i plågad kropp. 
Kapitalet har i Norberg slagit klorna med all makt. 
Kunna vi kamrater ändra tidens lopp?248 
 

Berättarna använder ibland en vi-form när det gäller att omtala arbe-

tarförhållanden: 

Vi var sjuhundraelva mot trettiotre 
som förkastade kompromissen. 
Vi sa att vi måste ta fortsatt strid för frihet och för rättvisa.

249
   

 

   Genom detta ”vi” identifierar sig berättarna med arbetarna. När 

dessa splittras tar berättarna ställning för ”strejkanhängarna”. I dis-

kussionerna om hur man ska lösa arbetarnas krav på medbestäm-

                                                      
245 Ibid., s. 54. 
246 Ibid., s. 93. 
247 Ibid., s. 62. 
248 Ibid., s. 83. 
249 Ibid., s. 75. 
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mande uppkommer ett förslag om en kompromiss. Berättarna kom-

menterar detta så här: 

Nu söker dom att kompromissa 
vem som tjänar på det kan ni gissa 
[…] 
 
Då ska bildas en kommitté 
men nån jobbare får ej va me 
det blir medling på högsta nivå 
säj, kamrat, vad begriper du då 
 vi begriper oss inte på medling.250 

 

När kompromissen segrat, trots att den förkastats vid arbetarmötets 

omröstning, säger berättarna: ”dom sålt sin strid / förhandlingslinjen 

vann sin stora seger.”
251

 Berättarna förser publiken med ställningsta-

ganden, som scenerna i sig inte innehåller. Dessa är mera neutrala och 

uppvisande. 

   Ibland kan berättarnas uppgift vara att etablera en stämning. Så är 

det i scen 23 där berättartexten beskriver överheten: 

Dom sitter på pengar stela av skräck 
väntar på våld 
våldet är nära i sju månars tid. 
 
Fråga dom då vad det är för ett våld. 
Tystaste våld, 
tystaste våldet som funnits all tid.252 

 

I början av scen 25, före vräkningen av familjen Viklund, skisserar 

berättarna en stämning av existentiell oro: 

Hur ska det sluta 
frågar den som saknar kunskap. 
Hur ska det sluta 
frågar den som ej förstår 
att ställa frågan rätt. 
– – – 
Hur ska det sluta 
frågar den som räds för våldet 
hur ska det sluta 
hur ska det sluta 
frågar den som ej förstår  
att ställa frågan rätt.253 

                                                      
250 Ibid., s. 62. 
251 Ibid., s. 75. 
252 Ibid., s. 106. 
253 Ibid., s. 113. 
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Berättarna gör sig här till tolk för en tänkt publiks känslor och fun-

deringar.  

   Berättargruppens sista inslag inträder i slutet av scen 27, när det 

hemliga arbetarmötet är avslutat. Texten växer här ut i ett önsketän-

kande, en utopi:  

För dom som tvingats i skogen ut 
dom växer i styrka och segrar till slut. 
 
För dom som sitter med makt och lag 
har inte nån kraft att förlora ett slag.  
 
Dom som levde sitt liv i ständig förlust 
har seghet att nedslås i dust efter dust. 
 
Dom vinner bara ett enda slag 
men den segern är nog och den kommer en dag.254 

 

   Berättargruppens funktioner och perspektiv varierar följaktligen på 

flera sätt. Detta ökar upplevelsen av pjäsen som mångfasetterad. Be-

rättarna kan ses som ackompanjatörer till scenerna. De tillför som vi 

sett andra perspektiv än vad scenerna förmedlar. Mellan fiktionsnivå 

ett (scenerna) och två (berättartexterna) finns ett visst innehållsligt 

samband, men berättarna rör sig i sina texter fritt mellan scenfiktio-

nen och andra sammanhang. De har i sina perspektiv en annan, större 

verklighet att tillgå och de vänder sig alltid utåt, mot publiken. Javed 

Malick beskriver i sin undersökning en liknande funktion, i det här 

exemplet gäller det en enstaka berättare: 

the narrator/presenter is one who presents and explains the action to 
the audience. He not only brings different episodes of the story to-
gether but also brings the play-world and the empirical world into a 
sharp encounter. In other words, he acts as a mediator between the 
fictive possible world of the play and the real world of the perform-
ance, bridging as well as accentuating the gap between the two.255 

 

Det skapas en interaktion mellan den fiktiva världen och den empi-

riska världen genom berättarnas medverkan, det annars slutna scen-

rummet öppnas och stängs, och kontakterna med publikens här och 

nu etableras. Samtidigt förses publiken med förslag på tolkningar. 

 

                                                      
254 Ibid., s. 128. 
255 Malick 1995, s. 119. 
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   Till illusionsnivå två, den halvfiktiva nivån, hör också de tre talen i 

slutet av pjäsen (scen 29), uppradade efter varandra på ett kontraste-

rande sätt. Det första talet hålls av den gamle arbetaren Albert Envall: 

(Han går fram och talar direkt till publiken.)  
Strejken slutade. 
Det var på försommaren 1892. Dom tog upp  
arbetet i gruva efter gruva. I den sista gruvan  
började dom på nytt den 15 juni. 
Men många hade då lämnat Norberg. Dom hade  
flyttat till Amerikas Förenta Stater eller 
Kirunavaara

.256 

 

I denna inledande del av talet lämnar rollfiguren Albert Envall delvis 

scennivån och talar utanför scenfiktionen, men är fortfarande en ar-

betare i Spelet. 

   Näste talare är landshövding Hederstierna. Slutet av hans tal lyder: 

Det är min bestämda känsla att vi, sedan nu 
konflikten avblåses, gå mot en lång period av  
samarbete mot gemensamma mål. 
Tagen varandras händer och gören fred!257 

 

Även landshövding Hederstierna har i detta tal två funktioner. Han är 

både rollfiguren i Spelet, vars händelser utspelar sig 1891–92, och en 

person 1977, som har kunskaper om vad som hände under 1900-talet. 

Här finns ett påpassligt påpekande om samarbete och gemensamma 

mål, som väl kan tolkas som det av socialdemokratin iscensatta sam-

arbetet med arbetsgivare och borgerlighet i svensk politik under 

1900-talet. Det är ironiskt att det uttalas av en representant för över-

heten, vars ”samarbete”, ”fred” och ”gemensamma mål” ifrågasätts 

av näste talare, borraren och arbetarledaren Gustav Qvarnström: 

Kamrater! 
Landshövdingen talar om fred och gemensamma mål. 
Dom orden ska ni få höra många gånger. 
Men tänk! 
Vems fred pratar han om? Vems mål gäller det?258 

 

Greppet med att låta talarna uttala sig om framtiden – som man 1977 

visste hur den blivit – är effektivt. Qvarnströms tal avslutas med 

”Leve Socialismen!”. Därefter kommer berättarna och sjunger: 

                                                      
256 Slutmanuskriptet, s. 139. 
257 Ibid., s. 140. 
258 Ibid. 
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I beundran för denna strid 
och för ökad kunskap om kampen 
uppförde Norbergs arbetare 
spelet om Norbergsstrejken.259 

 

Berättarna förmedlar här avsikten med dramat. Vi får också veta vilka 

skådespelarna var och var de bodde. Denna strof utgör också en över-

gång till verkligheten – nivå tre. 

   Den tredje nivån är minst representerad. Den gör dock anspråk på 

att vara verkligheten här och nu. I den senare delen av sitt tal (scen 

29) säger Albert Envall: 

Vi som var kvar – vi slutade strejken. Men vi  
skrev aldrig under några papper. 
Så vi har inte erkänt oss besegrade. Här står 
vi ännu. Vi är ju kvar. 260 [Min kursivering.] 

 

Mellan den vanliga texten och den kursiverade är det ett tidsintervall 

på 85 år. Det kursiverade hör till den tredje fiktionsnivån – verklig-

heten. I detta tal stiger Envall ur sin roll som arbetare 1892 och finns 

plötsligt ”nu”, som en förbindelse mellan de arbetare som genom-

förde strejkerna och arbetarna som finns idag. Detta blir utförbart på 

grund av att rollen i mångt och mycket liknar aktörens egen verklig-

het. Problematiken i pjäsen som helhet kan länkas till nutid. 

   Ett annat exempel på nivå tre är slutet av hela Spelet, där alla med-

verkande, alltså även disponent, landshövding, poliser och annan 

överhet, Frälsningsarmén inte att förglömma, tillsammans med arbe-

tarna och berättarna sjunger Sången om Solidariteten. Samtliga stiger 

ur sina roller och ”föreställer sig själva”. De ser tillbaka på Spelet och 

summerar:  

Solidariteten, det vackra i denna strid, 
må den alltid leva, leva och bestå! 
I sju månar stredo Norbergs arbetare 
för människovärde 
för frihet och rätt. 
Rannsaka dig själv! 
Vad gör du 
för arbetarklassens frigörelse? 
Solidariteten, det vackra i denna strid, 
må den alltid leva, leva och bestå!261 

                                                      
259 Ibid., s. 141. 
260 Ibid., s. 139. 
261 Ibid., s. 141. Sångtexten är baserad på den inskription, som finns på en minnessten 

i Norbergs Folkets Park. Stenen restes 1916 av Norbergs samtliga arbetareorganisa-

tioner till 25-årsminnet av strejkerna 1891–92. Hjalmar Branting, Hinke Bergegren 
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I denna gemensamma hyllning, där samtliga rollinnehavare lämnat 

sina rollgestalter och är civila, besjungs arbetarna i den historiska 

verkligheten och i Spelet. De sjungande vänder sig också med en 

uppmaning och en fråga till publiken här och nu. 

   Greppet med illusionsnivå ett och två, dvs. med scenhändelserna 

och berättarna möjliggör en slags teater i teatern. Berättarna kan fung-

era som en liten publik som tycker, tänker, reflekterar och tar ställ-

ning åt den verkliga publiken: att ta ställning för arbetarna i allmänhet 

och för strejkanhängarna i synnerhet. Berättarna säkerställer så att 

säga producentklassens intresse. 

   Den tredje nivån, ”verkligheten” ger möjligheter till stark identifi-

kation och medkänsla. Den är, antar jag, specifik för den här sortens 

teater, där rollinnehavarna och rollkaraktärerna liknar varandra beträf-

fande samhällsställning och hemvist. Den problematik som pjäsen tar 

upp har släktskap med aktörernas och publikens egen. Platsen för 

händelserna i pjäsens fiktion är ibland just Storgruvan i Klackberg. 

Den tredje nivån ger också möjlighet att anknyta pjäsens hundra år 

gamla problematik till dagens. 

 
   En helt annan typ av illusionsbetonande anordning är skrattet och i 

detta fall arbetarhumorn. Walter Benjamin hävdar i en av sina essäer 

om Brecht att ”det finns inte någon bättre utgångspunkt för tanke-

verksamhet än ett gott skratt”
262

. I den radikala folkliga traditionen 

har skrattet alltid varit en viktig ingrediens i såväl vardagslivet som i 

de kulturella uttrycksformerna. Det är också teaterns liksom andra 

konstarters sak att underhålla människor, menar Brecht.
263

  

   Skrattet och humorn har en mentalt omstrukturerande effekt. Skrat-

tet löser upp det rigida och inrutade och skapar bland annat större 

perspektiv. I Spelet om Norbergsstrejkens allvarsmättade och engage-

rade tema utmanar humorn och skrattet den bestående makten och 

öppnar för alternativ. Inom arbetarkulturen har humorn varit ett vapen 

och en räddningsplanka i kränkande situationer och låsta lägen. Ar-

betarhumorn vänder ofta på en situation, går över en gräns eller bryter 

ett tabu och byter plats med makthavare och maktlös. 

                                                                                                                  
och Johan Viktor Kramer deltog i invigningen med föredrag. Källa: Folkets Husföre-

ningens minnesskrift 1914–1939, s. 18, i kopierat referensexemplar i Norbergs 

Kommunbiblioteks lokalsamling. Stenens text var skriven av syskonen Axel och 

Anna Lövgren från Lilla Kylsbo i Norberg. Källa: Intervju med Harald Eklöf, gjord 

av Rudolf Mood, 5/2 1985, NFA. 
262 Walter Benjamin, Essayer om Brecht, översättning Carl-Henning Wijkmark, 

Staffanstorp 1971, s. 105 f. 
263 Bertolt Brecht, Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter i samma ämne, i 

urval och översättning av Herbert Grevenius, Stockholm 1966, s. 19. 
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   I Spelets antipoder – överhetens förtryck och arbetarnas kamp för 

att bryta detta – är humorn ett av de medel som kommer till använd-

ning för att avväpna och detronisera förtrycket. Humorn tar sig olika 

uttryck: i slagfärdiga repliker, i komiska situationer eller scener och i 

personlighetstyper som är karikerade. Det senare gäller framför allt 

vissa överhetspersoner. Kategorierna exemplifieras i det följande. 

   I scen 11 diskuterar arbetarna huruvida disponenten ska tillåtas 

komma och tala med arbetarna på deras möte. De kommer genom 

omröstning fram till att han ska få komma och arbetaren John 

Johnsson säger då: ”Kommer Granvall med i strejken då ska ni se att 

vi vinner.”
264

 Arbetarna bestämmer sig för att möta disponenten med 

att sjunga ”Arbetets söner”. Alla ställer sig upp och tar av hattarna. 

Disponenten stannar och tvekar när han hör sången, tar en annan väg 

och väntar tills sången är slut.
265

 Disponenten får således snällt vänta 

tills arbetarna sjungit klart. Detta väckte kanske inget skratt, men 

stark förvåning, eftersom arbetarna inte visar sin vanliga underdånig-

het gentemot disponenten.  

   Överhetens kalasbord i scen 15 dras in av tysta, fogliga arbetare. 

När herrarna sjunger Kungssången utbrister en av arbetarna: ”Nej, nu 

är det nog. Ut med dom!”266 Repliken bryter abrupt överhetens domi-

nans i scenen. 

   Slutet av scen 21 innehåller också en kraftig detronisering av mak-

tens förespråkare. När disponenten vädjat om påskrift av kontraktet 

vänder Vera Viklund på papperen och river sedan sönder kontraktet 

och slänger det i pottan. I samma scen 21 lyckas Greta Engström 

förekomma disponentens övertalningar om att skriva på ett hyreskon-

trakt – enligt arbetarna ett slavkontrakt – genom att spela upp just den 

situation som disponent Granvall senare gör. Det blir komiskt för 

både familjen Viklund och för publiken. Barnen Viklund fnissar och 

skrattar, även disponent Granvall blir på gott humör och säger: ”Hu-

möret är prima hos Viklunds barn. Ja, i detta hus har ni en god barn-

dom. Skriver nu mamma på papperet så vet ni att ni tryggt kan stanna 

här.”
267

 Disponenten görs dubbelt löjlig.  

   I samtliga exempel får en besvärande situation en snabb vändning, 

vilket blir komiskt eller förvånande. Av de kvinnliga rollgestalterna 

framstår pigan Stina Karlsson och den radikala gruvarbeterskan Greta 

Engström som speciellt slagfärdiga. 

   Driften med överheten har stor betydelse i Spelet. Överhetens 

maktutövning är i pjäsen föremål för skratt genom att deras maktut-

                                                      
264 Slutmanuskriptet, s. 55. 
265 Ibid., s. 56. 
266 Ibid., s. 77. 
267 Ibid., s. 98. 
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övning överdrivs och därmed parodieras. Ibland övergår överdrifterna 

till att bli groteska. Överheten har i pjäsen en tendens att måla upp 

arbetarna som farliga och våldsamma. Detta blir komiskt eftersom 

dramatexten för övrigt ger en uppfattning av arbetarna som lugna och 

fredliga. Ett tydligt exempel på detta är konstapel Berg som i sin en-

sidiga rättviseutövning och i sin dumhet också förlöjligas av annan 

överhet. Den överhetsperson som publiken förmodligen skrattade 

mest åt var gruvingenjör Eriksson. Nedan följer några exempel. 

   Gruvkontorets personal står och ser hur arbetarna tar emot sin pro-

viant. Disponent Granvall och gruvingenjör Eriksson har gått ut på 

trappan. 

Disponent   Mjöl och sill och margarin. Dom har hämtat  
Granvall:   vid järnvägen. 
 
Gruvingenjör  Nu strejkar dom djävlarna minst en månad till. 
Eriksson:   (Disponenten och gruvingenjören går åter in.)268 

 

   Ett andra exempel gäller också från gruvingenjör Eriksson. Vi be-

finner oss i scen 28 och det är en gåta för överheten hur arbetarna 

klarar sig efter många månaders strejker.  

Disponent   Har det vatt några inbrott? 
Granvall: 
 
Länsman   Nä, det förstår jag inte. Dom stjäl inte ens 
Bergström:  en gång. 

 Vad lever dom av? 
 
Disponent  Dom som vräkts. Hur bor dom? 
Granvall:   Och hur får dom mat månad efter månad? 
 
Gruvingenjör- Ja, dom äger ingenting. 
Eriksson:   Så dom har råd med solidaritet dom djävlarna.269 

 

   Överhetens umgängesvanor beskrivs i scen 2 på ett komiskt sätt. Å 

ena sidan finns den jordnära pigan Stina Karlsson och å andra sidan 

den förfinade disponentfrun Sofia Granvall. Herrarna ska serveras 

kaffe och avec, men gruvfogde Engvall ska ha punsch, ”för gruvfog-

den är religiös”: 

Stina Karlsson: Jo, frun, kaffet är färdigt att servera därinne 
på kontoret men jag vet inte med vem jag ska börja. 

 

                                                      
268 Ibid., s. 108. 
269 Ibid., s. 133. 
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Sofia Granvall: Ja, gruvingenjör Eriksson är gammal och han är  
gäst när det nu är vårt kaffe….men han är ju  
också anställd vid förvaltningen. Så min make  
disponenten är mer överordnad än han är värd…. 
när vi har kaffe så här på kontoret…. 

     Vi säjer så Stina lilla.  
 
Stina Karlsson: Vad säjer frun?

270
 

 

   I pjäsens allvarliga sammanhang är de komiska inslagen befriande 

och – nödvändiga. Malick säger i sin beskrivning av den radikala 

alternativa traditionen att 

these artists in the radical alternative tradition, like their predecessors 
in the medieval and Elizabethan traditions, do not see the element of 
fun and pleasure as something nonserious, something that diffuses or 
trivializes a play’s serious social, moral, or philosophical purpose. 
They regard it instead as an integral aspect of that purpose and as an 
element that encourages the spectators to a cheerful objective, and ac-
tive contemplation of the action on the stage. [– – –] The result is that 
no particular experience or situation, no matter how grim or grave, is 
able to generate feelings of general gloom, pessimism, or helpless-
ness.271 

 

Detta är kanske humorns största vinst: efter ett gott skratt framträder 

en svår situation i en ny dager. Det ensidiga greppet släpper, perspek-

tivet vidgas och nya alternativ framträder – en omstrukturering sker. 

Genom att skildra överhetspersonerna på ett komiskt sätt detroneras 

de och förlorar den hotfullhet och maktfullkomlighet som de tidigare 

haft. 

 

   Ett annat illlusionsbetonande grepp som används flitigt i Norbergs-

spelet är stiliseringar, vilket kan vara förvånande i en annars relativt 

realistisk pjäs. Stiliseringarna har en distanserande funktion; något 

renodlas eller överdrivs för att bli tydligt eller kanske för att skapa en 

intressant koreografisk konstellation. Pjäsen innehåller många 

masscener och stora rörelser, som när arbetarna t. ex. går upp ur gru-

van eller närvarar på möten. 

   Ofta innebär stiliseringarna tystnad, tomhet, orörlighet eller sam-

tidighet. Låt oss här se några exempel på stiliseringar enligt manu-

skripttexten. Det är svårt att dra gränsen mellan text och föreställning 

här, eftersom de anvisningar som leder till stiliseringar oftast står i 

scenanvisningarna. 

                                                      
270 Ibid., s. 4. 
271 Malick 1995, s. 106. 
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   I scen 1 möter vi stumma arbetare som ”rör sig i regelbundna 

mönster och med stor säkerhet”. ”Arbetare kommer upp i stor mängd 

på stegar ur gruvan. De når jordytan samtidigt på stor bredd.”
 
I scen 2 

kommer disponentfamiljen körande i en vagn och de malmvaskande 

kvinnorna och barnen som står kvar från scen 1 ”vänder sig inte om 

för att se på”. I scen 3 går trötta arbetare hem. ”De ser inte mot gruv-

kontoret.” Dessa scenanvisningar medför stilisering i spelsättet och 

skapar bakgrund och förgrund, samtidigt som man skulle kunna upp-

fatta arbetarna som likgiltiga eller mycket trötta. I slutet av scen 6, 

efter konflikten med den sänkta lönen, sker den återstående löne-

utbetalningen ”med symbolisk snabbhet och disciplin”. 

  Berättarna har i sin text i början av scen 10 ett omkväde: ”allt står 

stilla”. Stiltjen är orsakad av strejk och ett låst läge. Det är alltså 

ingen harmonisk stillhet, utan en makt-mot-makt-situation som man 

inte kan lösa. Hotfull stillhet och tystnad är ett återkommande stäm-

ningsläge i pjäsen. 

   När disponenten i scen 11 har varit och talat på arbetarmötet, som 

han sedan lämnar, står det i scenanvisningarna: 

Han [Granvall] nickar åt Qvarnström och Kalle Svensson och går ut. 
De två tjänstemännen faller in i hans takt och  
följer efter honom. Arbetarna sitter helt tysta. 
När disponenten är hunnen halvvägs till kontoret hörs en  
trumpet med militär signal.272 

 

I början av scen 12 fortsätter denna stämning: 

Det är tidig morgon. Människorna i arbetarbostaden  
har ännu inte stigit upp. Dörr och fönster är stängda.  
Militären står på post.273  

 

   I scen 22, där gruvarbetarna ska börja arbeta efter en av strejkerna, 

har disponenten meddelat att de arbetare som inte skrivit under hyres-

kontrakten ska avskedas. Arbetarna försöker övertala disponenten att 

”lösa detta på fredlig väg”. Disponenten håller fast vid sitt krav och 

säger: 

Ser han inte att kronofogden är med? Förstår  
han inte att detta går lagligt till? 
Nu ska det bli ett slut på detta långhalande  
och krångel. 
Vilka av er tjugo har inte skrivit under  
hyreskontraktet? 

                                                      
272 Slutmanuskriptet, s. 60 f.  
273 Ibid., s. 62. 
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(Alla tjugo tar på en gång två steg framåt. 
Disponenten ryggar omedvetet ett steg tillbaka.) 
[– – –] 
 
Ni är avskedade alla tjugo – alla som inte  
skrivit under. 
(De tjugo avskedade arbetarna lägger lugnt ner  
sina verktyg och går från platsen utan att  
se sig om. 
Den ene efter den andre av de övriga arbetarna  
följer efter. 
Slutligen står endast Granvall och hans lagkarlar 
kvar på gruvbacken. 
Tystnaden är total. Endast ångmaskinen går på  
sakta varv.274 

 

Slutet av scenen:  

(Disponenten med sällskap går in på  
gruvkontoret. Gruvplanen ligger helt tom.  
Fönster och dörrar på huset är stängda. 
Från gruva efter gruva horisonten runt  
och även från långa avstånd kommer  
strejksignaler.)275 

 

   Vräkningen av familjen Viklund i scen 25 inleds också av en kraf-

tigt stiliserad tablå:  

Gruvplanen ligger tom. Husen är stängda.  
Berättarna går fram framför Viklunds hus. Väggen  
går upp. Det är tomt längs väggarna. Många saker  
är sålda. Stämningen är tryckt. Sven Viklund ligger  
på sängen. Sara står och hänger vid byrån och  
småpysslar med sin frälsningsuniform. Vera Viklund  
sitter vid bordet med huvudet i händerna. Barnen  
sitter på golvet, orörliga.276  

 

Längre fram i samma scen, när vräkningen har börjat verkställas, 

uttalar sig lagens företrädare, Länsman Bergström: 

I lagens namn, efter gällande dom fallen i  
Gamla Norbergs bergslags häradsrätt äro ni vräkta. 
(Tystnad. Sara Viklund går ut och ställer sig  
på planen vid sidan av huset.) 

 

                                                      
274 Ibid., s. 104. 
275 Ibid., s. 104 f. 
276 Ibid., s. 113. 
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Länsman  (Han går återigen fram till dörren och ropar.) 
Bergström: Vägrar ni att själva utförpassa edert lösöre? 
   
    (Tystnad. Vera Viklund och barnen går ut och 
    ställer sig intill Sara. Barnen kastar en  
    sista blick över rummet innan de går ut.)277  

 

   Mötet mellan makarna Jonas och Vera Viklund efter Jonas’ fyra 

månader i Västerås häkte beskrivs i manuskriptet så här: ”Därefter går 

Vera Viklund fram till sin make Jonas och tar hans hand. De ser länge 

på varandra.”
278

 Återhållsamheten i uttrycket skapar stark koncentra-

tion och väcker djup känsla. Detta är ett tydligt exempel på den arbe-

tarkulturella koden, där sammanhanget och de ibland få, men betydel-

sefulla orden, blir till ett ädelt och djupt uttryckssätt. En stark stilise-

ring återfinns även i Spelets sista scen, där alla deltagare ställer upp 

sig i olika grupperingar och ser ut mot publiken. Aktörerna går ur sina 

roller och sjunger, men står helt stilla. 

   Stiliseringarna har gemensamma drag: nedtoningen av språket och 

de verbala uttrycken, av fysiska rörelser, av direkta reaktioner, sam-

ordning av de många, av det differentierade och en påfallande fre-

kvens av tomhet, stängda dörrar och fönster. Funktionsmässigt skapar 

dessa situationer ordning och reda, avslutar en händelse och förbere-

der nästa. Stiliseringarna bidrar i hög grad till det episodartade berät-

tandet. Men de har också en annan funktion, nämligen att skapa lugn 

och eftertanke i den brokiga, konfliktfyllda värld Spelet utgör. Emfa-

sen på det som ska hända blir också förstärkt. 

 

   I pjäsen finns vissa särskilt betydelsebärande föremål eller företeel-

ser, ibland arbetarkultursymboler. Man kan nämna tilltalsordet ”kam-

rat” som används av Qvarnström på arbetarmötena och ibland i be-

rättargruppens tilltal gentemot publiken. I väntan på Hinke 

Bergegrens ankomst i scen 19 hänger kvinnorna upp en röd särk och 

flickorna fäster röda dukar på tvättlinan. Sven Viklund och hans sys-

kon har röda flaggor i händerna när de ska delta i demonstrations-

tåget.  

   En mer allmängiltig symbol är fönstret, som kan tänkas stå för vilja 

till kommunikation. När strejk utbrutit ställer sig disponent Granvall 

vid fönstret och ser på arbetarna. Han måste nu tala med de svårhan-

terliga arbetarna, vilket sker redan i nästa scen.  

   I scen 24 liknas överheten av arbetarna vid en säck potatis som ar-

betarna håller uppe:  
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Sven Viklund:  Vi håller dom uppe. 
     (Han lyfter en säck som bara är delvis full  
     med potatis.) 
     Om vi släpper taget ramlar dom ihop. 
     (Han släpper säcken.) 
 
Kalle Svensson: Tror du det är så lätt, va? Att dom bara ramlar.  
       Som en säck potatis?279 

 
Papper eller det skrivna ordet, dvs. överhetens dokument, är ofta oro-

väckande i arbetarnas ögon. När de fackliga förtroendemännen ska 

avskedas kommer gruvfogde Engvall uppifrån gruvkontoret med ett 

papper i handen.
280

 De omständliga och för arbetarna förnedrande 

hyreskontrakten uppfattas som en skrämmande symbol och bekräftar 

arbetarnas misstänksamhet gentemot det skrivna, eftersom kontrakten 

dels är svårbegripliga, dels till nackdel för arbetarna. När Greta 

Engström på prov lägger upp ett hyreskontraktet framför Vera 

Viklund, så vänder hon, fylld av misstänksamhet, omedelbart på 

papperet för att se om det står något på baksidan.
281

 I sista scenen 

säger den gamle arbetaren Albert Envall: ”Vi som var kvar – vi 

slutade strejken. Men vi / skrev aldrig under några papper. / Så vi har 

inte erkänt oss besegrade.”
282

 När landshövding Hederstierna ska 

hålla sitt tal så läser han det ur papper, till skillnad från arbetarsidans 

Albert Envall och Gustav Qvarnström som talar fritt. 

 

   Inslagen av verser och ramsor är illusionsbrytande. De förekommer 

inte sammanhangslöst, utan passar in i scenernas förehavanden, men 

på grund det rytmiska i texten får dessa inslag en distanserande effekt. 

De skapar också omväxling och variation i framställningen. Redan i 

början av scen 2 hoppar disponentbarnen rep och läser taktfasta 

verser: 

Rutger:  Kallmora gruva 
    ger borraren snuva. 
 
Elisabeth: I Kallmora ort 
    kommer lungsoten fort. 
 
Rutger:  Kallmora sten 
    krossar skallar och ben. 
 
Elisabeth: Kallmora först och Kallmora sist 
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    stendamm i lungan och svår reumatist. 
 
Rutger och Kallmora svarta och fuktiga hål 
Elisabeth i  åt ägarn ger guld och åt Sverige ger stål.

 283
 

korus: 

 

Det sätt som barnen utantillmässigt läser dessa verser verkar distanse-

rande. Barnen får vid flera tillfällen introducera företeelser med sina 

ramsor. I ovanstående exempel beskrivs för första gången den kritiska 

Kallmoragruvan, där den första strejken utbröt. Barnen anmäler också 

strejkbrytarnas ankomst i scen 19: 

(Barnen drar sig långt upp på sluttningen mot  
gruvkontoret för att kunna se bättre. De blir  
de första som upptäcker strejkbrytarna när  
de kommer springande runt gruvlaven och kontoret samt  
utför backen mot gruvbyn.) 

Barnen: Brytarna kommer. Brytarna kommer. 
   (Barnen tar upp stenar och slänger efter brytarna.) 

[– – –] 
284

 

 

Ett tredje exempel på barnens och ramsornas introducerande funktion 

är i scen 23, då provianten har kommit: 

Arbetarbarn: Maten har kommit. Maten har kommit.  
 Maten har kommit… 

 
    (De ropar i talkör. De hörs från gruvbyn långt  
    innan de syns.  

De kommer fram på gruvplan med var sin lilla  
röda flagga i handen. De sätter händerna som  
megafoner för munnen och ropar i var sitt  
väderstreck. 

 
Maten har kommit. Maten har kommit. 

 
(Från gruvbyn kommer ett långt tåg med kvinnor  
som bär margarinlådor och män som kör skottkärror  
med silltunnor och mjölsäckar.  
[– – –])285 

 

Ett fjärde exempel på detta finns i scen 14, där Hjalmar Brantings 

ankomst aviseras av barn och ungdomar genom att de ställer upp sig 

och ropar: ”Branting, Branting.”
286
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   Till en slags uppräknande kategori – dock ingen ramsa – hör föl-

jande avsnitt från scen 9, där arbetarna ska rösta för eller emot strejk: 

Gustav    Då ska vi efterhöra vilka som församlats här och  
Qvarnström:  från vilka gruvor ni kommer och om ni nu är beredda  
     att gå ut i en allmän gruvarbetarstrejk såvida inte  
     gruvägarna vill ta förhandlingar före den 13:e. 
     Då börjar vi med Kolningberg. 
 
John Johnsson: John Johnsson. Allmän strejk. 
 
Gustav    Klackberg? 
Qvarnström:   
 
August Berg- August Bergvall för Klackberg. Vi går i strejk. 
vall:  
 
Gustav   Risberg? 
Qvarnström: 
  
Gottfrid    Allmän strejk efter varsel. Gottfrid Johansson. 
Johansson:  
  
Gustav    Morbergsfältet? 
Qvarnström:  
 
Fredrik    Allmän strejk, Fredrik Karlsson heter jag. 
Karlsson:  

 

Uppräkningen fortsätter med Röberg, Getbacksfältet, Kallmora sil-

vergruva, Bojmossfältet, Andersbenningsfältet och Kallmora järn-

gruva. 287 Alla dessa gruvor och deras representanter ger ett vidgat 

perspektiv mitt i pjäsen. I och med att pjäsen innefattar många männi-

skor från olika småbyar och ”gruvan” i pjäsen i verkligheten var 

många gruvor blir uppräkningen av namn – såväl personnamn som 

ortnamn och gruvnamn – en glimt av den stora verklighet pjäsen 

egentligen skildrar. Uppräkningarna ger en lokal förankring och en 

igenkänningseffekt och blir samtidigt en slags manifestation av sam-

hörighetens styrka. De är många i samma situation.  

 

   De strukturerande kategorierna, det mångspektrade avbrutna berät-

tandet, de olika fiktionsnivåerna, skrattet, stiliseringarna, symbolerna 

och ramsorna skapar omväxling och variation i det allvarliga inne-

hållet. Scenernas sammansättning följer en kontrasterande princip, 

vilket skapar möjligheter till analogier och jämförelser. Scenväx-

lingarna medför också en stark variation i pjäsens förlopp. Avbrotten 
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och de olika fiktionsnivåerna öppnar dramatexten mot verklighet och 

samhällsliv. Här kan man anknyta till Negt/Kluges andra villkor för 

att en motoffentlighet ska uppkomma, nämligen att skapa en kommu-

nikationsform som relaterar projekt och samhälle till varandra. Stili-

seringar och symboler är viktiga beståndsdelar i en slags arbetareste-

tik. De skapar enhetlighet och en representation av solidaritet och 

gemenskap. Detta blir än tydligare när det gäller själva föreställ-

ningen, där man arbetade en hel del med arbetaruttryck i hållningar, 

kläder, sätt att tala och gestik.  

   Strukturellt sett har Spelets dramatext till största delen byggts upp 

enligt den radikala alternativa traditionen. Det finns dock, som vi sett, 

några inslag från den borgerliga illusionistiska traditionen. Jag avser 

då berättelselinjen med en uttalad peripeti och det trots allt begrän-

sade antalet miljöer och personer och att något förs vidare från en 

scen till en annan.  

Ideologisk gestaltning 

I den radikala traditionen finns, vad gäller dramaturgin, ett fokus på 

delade (gemensamma) sociala förhållanden och konflikter från en 

uttryckligt historisk och plebejisk utgångspunkt, menar Malick: 

The result is a kind of dramaturgy that, […] communicates a dialecti-
cal vision of the world – a vision in which critical and celebratory im-
pulses operate simultaneously. Such a vision reveals in a given socio-
political order and system of human relationships both corruptions and 
potentials for change and renewal.

288
 

 

Denna dialektala världsbild avspeglas i dramatexten till Spelet bland 

annat i arbetarnas respektive överhetens olika förhållningssätt och hur 

dessa är skildrade, samt tillspetsas i konfrontationerna mellan överhet 

och arbetare.  

   Pjäsen är en beskrivning av de olika samhällsklasserna och de 

maktförhållanden som rådde 1891–92. Arbetarna vill ha en föränd-

ring till stånd; de ville ha mer makt över sin egen situation. Den 

springande punkten var, som jag ser det, hur denna förändring skulle 

kunna göras. Därför har jag ansett det vara viktigt att närmare under-

söka de strategier eller förhållningssätt såväl arbetare som överhet 

visar upp.  

   Vilken strategi skildras som mest framkomlig? Hur kunde man 

relatera till kontexten 1977? Finns någon konkurrens mellan olika 

strategier? Är något av arbetarnas förhållningssätt fördelaktigt för 
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motståndarsidan? Vilket förhållningssätt ses som positivt respektive 

negativt? Finns något förhållningssätt som ger möjligheter till föränd-

ring?  

Arbetarnas strategier 

Man kan se konturerna av fyra olika förhållningssätt hos arbetarna i 

pjäsen. De som är totalt beroende av överheten och utan förmåga att 

själva tolka sin situation ur arbetarsynvinkel kallar jag de omedvetna. 

Hit hör bl.a. strejkbrytarna. De som vill kompromissa och delvis 

samarbeta med överheten har fått namnet de kompromissvilliga. 

Nästa förhållningssätt utgörs av dem som är radikala och något mili-

tanta, de som vill göra kompakt motstånd mot överheten, de som i 

alla lägen pläderar för strejk. De kallas strejkanhängarna. Det fjärde 

förhållningssättet innebär att man, åtminstone psykologiskt sett, inte 

är beroende av överheten utan kan handla självständigt som om den 

inte fanns. Mitt namn för detta är de fria. 

 

   De som representerar ”de omedvetna” är strejkbrytarna, speciellt 

Samuel Ödman, som dessutom är med i Frälsningsarmén. Han går ner 

i gruvan och arbetar under en av strejkerna. Han tvingas upp av Hinke 

Bergegren: 

Hinke   Förbannade vare ni och era efterföljare bland  
Bergegren: arbetarklassens förrädare intill tredje och fjärde led.

 

 
Ivar Modig: (Till Jonas Viklund.) Då går vi och stoppar  
    pumparna, Jonas. 
    (Maskinisten och strejkbrytaren och frälsningssoldaten  
    Samuel Ödman kommer emot Jonas Viklund och Ivar  
    Modig.) 
 
Gustav   Hur kan du svika dina kamrater, Samuel?    
Qvarnström: (Samuel Ödman går tillbaka med snabba steg. Jonas och  
    Ivar springer in bakom gruvlaven till pumphuset. Det  
    hörs hur pumparna stannar.) 
 
Hinke   (Han ropar ner i schaktet.) 
Bergegren: Kom upp strejkbrytare annars dränks ni som katter.

289
  

 

Andra personer som företräder denna linje är Sara och Vera Viklund, 

med undantag av de sista scenerna, där de omvänds. Sara, som också 

är frälsningssoldat, spionerar på uppdrag av gruvfogde Engvall på 

arbetarmötet. Vera gör inte några aktivt arbetarfientliga handlingar, 

hon är enbart passiv och ovillig att klart ta ställning. De personer som 
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företräder detta förhållningssätt skildras som svaga, och/eller falska 

och några är medlemmar i Frälsningsarmén. 

   Jämfört med det förra förhållningssättet har ”de kompromissvilliga” 

en större medvetenhet och en egen tolkning av sin situation, som de 

vill förändra till det bättre. De vill göra det genom att samarbeta med 

överheten, få godkännande och giltigförklarande av den. Man ska 

förändra genom att försöka upplysa och påverka överheten och sedan 

förhandla om förbättringar. ”De kompromissvilliga” utgör gentemot 

”strejkanhängarna” en betydelsefull motsättning i pjäsen – en mot-

sättning som nog var särskilt aktuell under 1970-talet. Den arbetare 

som framför andra är representant för ”de kompromissvilligas” linje 

är Kalle Svensson. Ord som Kalle ofta får ta i sin mun är “förhandla”, 

“kompromiss” och “medling”. Även Hjalmar Branting får bära fram 

kompromissbudskapet. Vi ska se hur dessa personer skildras och hur 

de uppträder i några olika situationer. 

   Då arbetarna gått ut i allmän strejk har disponenten blivit oroad och 

ber att få komma och tala på ett arbetarmöte (scen 11). Arbetarna går 

till omröstning angående disponentens närvaro: 

Gustav   Ska disponent Granvall uppmanas att lämna mötet? 
Qvarnström: (Arbetarna svarar både “ja” och “nej”. Mest “ja”.)  
    Jag finner frågan med “ja” besvarad. [Disponenten ska  
    alltså lämna mötet.]290 

 

I detta läge begär Kalle Svensson votering. De som röstar för att 

Granvall ska stanna ska räcka upp handen. I scenanvisningen står 

följande: 

(Knapp majoritet för att disponenten ska stanna. Kalle  
Svensson står eller går vid sidan av Gustav Qvarnström  
och räknar röster. Han får folk att räcka upp hand  
genom att titta på dem. 
Disponenten spanar noga ut vilka som röstar 
för hans sak.)291 

 

Kalle Svensson blir här orsaken till att disponenten stannar, vilket är 

ofördelaktigt för arbetarna och fördelaktigt för disponenten. I denna 

scen går arbetarna med på disponentens förslag att sluta strejka och 

blåsa ner hyttorna. Scenen slutar sedan på ett dramatiskt sätt med att 

militären besätter Norberg. På denna punkt i framställningen visar 

källmaterialet en mer komplex och tveksam situation.  

   Den andra personen i pjäsen som framstår som kompromissvillig är 

just Hjalmar Branting. Han uppträder i scen 14, där han kallats till 
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Norberg för att tala på ett arbetarmöte. Det gäller för arbetarna att ta 

ställning till om de ska godta motståndarsidans förslag om en kom-

promiss eller om de ska fortsätta strejken. Branting förespråkar “den 

mjuka linjen”, dvs. att arbetarna ska sluta strejka och godta kompro-

missförslaget. 

Hjalmar   (Till mötet) 
Branting:  Men, mina vänner, säjer ni nej, då stängs alla  
    portar. Ni drivs ut i en lång och oviss strejk.  
    Det gör mig ont att säga det men nakna sanningen  
    är den att socialdemokratiska partiet saknar medel  
    att understödja 1500 arbetare i Norberg, kanske  
    i månader av konflikt.  
    Kapitalet finns hos kapitalisterna och dom tvekar  
    inte att i dagens marknadsläge sätta hårt mot hårt.  
    Jag har pläderat för den mjuka linjen men jag  
    befarar att min vädjan idag kommer att förklinga  
    ohörd.  
    Dock, mina kära vänner, innan ni går till omröstning,  
    en sista maning. Besinna er. Ta en kompromiss medan  
    den ännu står till buds. 
 

(Tystnad bland arbetarna. Ingen applåderar.)292 

 

Brantings sätt att lägga sina ord påminner om disponent Granvalls. 

Det är en slags högtravande talstil med många abstraktioner. Gustav 

Qvarnström anser att arbetarna ska fortsätta strejken. Det uppstår en 

diskussion om de två lagda förslagen. Författaren har här sett till att i 

scenanvisningarna låta strejkförespråkarna få “bifall” eller “applå-

der”, medan kompromissförespråkarnas inlägg bemöts av “nej” eller 

“tystnad”.
293

 Så framstår ”strejkanhängarna” som de mest populära. 

Scenen avslutas på följande sätt: 

Ordföranden: Vi röstar genom handuppräckning. 
     Godtas kompromissen? 
     (Endast få räcker upp handen.) 
     Förkastas kompromissen och väljes fortsatt strid?  

(Alla övriga räcker upp handen och ropar samtidigt  
kraftigt “ja”.) 

 
Ordföranden:  Jag finner att strejken ska fortsätta.  
     (Mycket starka applåder.)

294
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Märkligt nog kom detta beslut att ändras efter ett par dagar; då arbe-

tarna plötsligt sa ja till kompromissen. Det får vi dock inte veta i 

själva scenförloppet, utan författaren låter själva scenen sluta med 

arbetarnas starka enighet om att strejken ska fortsätta. Förändringen 

av beslutet meddelas av berättarna, i den text som för ovanlighetens 

skull följer efter scenslutet.  

Till slut slog vinden om 
vi vet ej vad som hänt 
dom kom och gick 
en natt så hade kompromissen segrat.  
 
(Arbetarna går efterhand hem från mötet.)  
 
Det blev en resolution 
det blev en skiljenämnd 
dom sålt sin strid 
förhandlingslinjen vann sin stora seger.295 

 

   Sammantaget är ”de kompromissvilliga” få och Kalle Svensson är 

den främste representanten för denna strategi bland arbetarna. Han 

skildras som butter och naiv och verkar ibland nästan befinna sig på 

de makthavandes sida. Han drar ofta åt ett annat håll än de övriga 

arbetarna i pjäsen. Det specifika kompromissförslaget framställs som 

impopulärt hos arbetarna och när förslaget ändå segrar, tonas det ner, 

genom att det informeras om det i berättartexten. Hjalmar Branting, 

den andre förespråkaren för kompromisslinjen, får tala som en över-

hetsperson och trots stora förväntningar på honom, gör han arbetarna 

besvikna.  

   Efter förhandlingslinjens seger i dramatexten, följer den scen (15), 

där disponent Granvall bjuder överheten på kalas – en juxtaposition 

som ger ett intryck av att överheten vill fira att arbetarna gått med på 

kompromissförslaget. Överhetens fortsatta maktinnehav gynnas alltså 

av kompromissegrarna. Detta sker vid ytterligare två tillfällen. Det 

första är när arbetarna går med på att hyttorna blåses ner. Då får över-

heten övertaget igen, vilket Kalle Svensson indirekt är skuld till efter-

som han ser till att disponenten stannar på arbetarmötet. Det andra 

tillfället är i scenen med Hjalmar Branting, då ”vinden slog om”. 

Kompromissvilligheten är negativt skildrad, och man får uppfatt-

ningen att överheten gynnas av detta förhållningssätt.  

   En jämförelse mellan dramatext och källmaterial på den här punk-

ten visar att Brantings roll i Hildemans licentiatavhandling är betyd-
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ligt mer komplex. Dramatexten, gör Branting till kompromissens 

anhängare vad gäller omröstningen. Hildeman anför följande:  

Vilken uppfattning Branting ursprungligen hade om kompromissför-
slaget och vad han yttrade vid mötet med arbetarna [20 april 1891] är 
oklart, då uppgifterna härvidlag ganska kraftigt går isär och då 
Brantings egna artiklar i Social-Demokraten på denna punkt är föga 
upplysande.

296
  

 

Hildeman uppehåller sig vid omsvängningens orsaker och radar upp 

sex tänkbara förhållanden som kunnat påverka arbetarna att så radi-

kalt ändra sig. Inga av dessa förhållanden finns med i pjäsen. Den 

publik som uppmärksamt följt händelserna lämnas utan logisk för-

klaring. Själva pjässtrukturen, med separata scener och där man 

ibland avslutar scenen mitt i ett skeende, kan i viss mån skyla över 

denna mycket oklara punkt. Publiken är så att säga van vid att händel-

ser lämnas oförklarade eller att förlopp inte fullföljs genom pjäsens 

konstruktion som brottstycken av ”verklighet”. 

 
   Inom det förhållningssätt som jag benämnt ”strejkanhängarna” vill 

man lösa konflikter gentemot överheten med strejk. Medvetenheten 

om arbetarnas situation som förtryckt klass är stark, och stark är 

också stridsviljan. Man gör motstånd mot överheten, ibland på ett 

uppseendeväckande och fräckt sätt. Men man tar inte makten helt i 

egna händer, man kämpar mot en överhet vars makt man ändå erkän-

ner och vill få bekräftelse av. 

   De flesta arbetarna i pjäsen kan räknas hit. ”Strejkanhängarnas” 

främsta representanter är Gustav Qvarnström och Greta Engström. 

Qvarnström är lugn och stark, vilket även gäller för Greta Engström. 

Hon är dessutom rolig, slagkraftig i repliken och uppfinningsrik. En 

annan rollfigur som hör hit är Sven Viklund. Han är uppkäftig och 

fräck och har ett kärleksförhållande med disponentpigan Stina 

Karlsson. Som en motsvarighet till Hjalmar Branting hos ”de kom-

promissvilliga” finns Hinke Bergegren som representant för ”strejk-

anhängarna”. Låt oss se hur dessa personer uppträder i olika situatio-

ner. Vi börjar med fackföreningsledaren Gustav Qvarnström.  

   I scen 8 uppvaktar en förhandlingskommitté, bestående av Gustav 

Qvarnström, Kalle Svensson och Albert Envall, disponenten. Arbe-

tarna vill tala med disponenten om den sänkta lönen, men disponen-

ten anser inte att han behöver lyssna på arbetarna. Ändå bevarar dessa 

sitt lugn och kan lägga fram sin sak:  

Disponent  I mina gruvor pratas det inte skit. Här arbetas det  
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Granvall:   och hålles käften. 
 
Albert Envall: Jag är gammal, disponenten. Sitt ner ett  
     tag och tänk. Vi väntar härute så länge.  
     Vi vill inte ha strid. 
Disponent  Strid? Vad då för strid? Hotar ni mej? 
Granvall: 
 
Gustav    Tänk över det här ett tag, disponenten.  
Qvarnström: 
 
Disponent   Försvinn har jag sagt. 
Granvall: 
 
Gustav    Här är våra löneanspråk. Skriftligt att 
Qvarnström:  läsa när disponenten så vill.  

(Disponenten slår papperen ur Qvarnströms  
     hand. De blir liggande på marken.) 
 
Gustav   Tills vidare råder det strejk i Kallmora järngruva. 
Qvarnström:  
 
Disponent  Om ni strejkar avskedas alla. Alla säjer jag. 
Granvall:   Hälsa det. 297 

 

Gustav Qvarnström uppträder alltid lugnt och “med besinning”, ändå 

företräder han de arbetare som är radikala och ”strejkanhängare”. 

Under arbetarmötena manar han till ordning och lugn och uppmanar 

“alla vakter att inte under några förhållanden gripa till våld”.
298

 Hans 

språk är något stelt och kansliartat. Detta gäller inte för den andra 

representanten för denna strategi: Greta Engström. Hon en av dem 

som talar mest dialekt i föreställningen. Hennes stridslust framträder 

särskilt starkt då hon bemöts av Kalle Svensson. Ett exempel är när 

kompromissen diskuteras i scen 12: 

Kalle   Vi ska rösta om kompromissen i morron.  
Svensson: Du har din röst och jag har min röst.  
 
Greta    Vi har redan sålt oss på punkt efter punkt. 
Engström: Alla masugnar blåses ner. Kapitalisterna 
    ska inte behöva lida för att det råkar  
    vara strejk.  
    […] 
    Och sen åker Gustav och du till Uppsala och  
    kommer hem med såna skitbud. Jädrans bedrägeri  

                                                      
297 Slutmanuskriptet, s. 36 f. 
298 Ibid., s. 40. 
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    av arbetarklassen.299 

 
I scen 24 diskuterar man Pariskommunen. Greta förklarar: “Du får 

ingen rättvisa. Du tar dej rättvisa. Och sen försvarar du den med näb-

bar och klor.”300 Greta är ensamstående mor och gruvarbeterska och 

har ett ansenligt självförtroende. Hon organiserar matkommittén och 

hon inser att strejkerna inte bara gäller lönesättningen, utan också 

föreningsrätten, dvs. rätten att bilda fackföreningar vilket är en 

springande punkt i arbetarnas förändringsarbete.  

   Sven Viklunds häftiga temperament gör att han uppträder något 

avvikande på arbetarmöten och vid konfrontationer med överheten. 

Han kan vara oförskämd, ibland öppet hatisk. De andra arbetarna 

bevarar oftast sitt lugn och sin självbehärskning, medan Sven Viklund 

faller ur den ramen. Han har ofta svårt att tygla sig. Ett exempel finns 

i scen 11, då disponenten besöker arbetarnas möte: 

Disponent  Jag kan inte förhandla. Lönernas storlek ligger 
Granvall:  över mitt huvud. Men besinna er mina vänner. Ja,  
    det gäller närmast Spännarhyttan där en katastrof  
    inträffar närmaste dygnet om hon inte blåses ner. 

 
Sven   (Spontant från bänken.) 
Viklund:  Om inte disponenten har nåt att säja till om varför 
    springer han då här och pratar skit? 
 
    (Svens far, Jonas Viklund, som sitter bredvid  
    försöker tysta ner sonen.)301 

 

Det är inte ”de kompromissvilliga” utan ”strejkanhängarna” som för-

knippas med den symboliska röda färgen. När Hinke Bergegren ska 

komma för att ingripa mot strejkbrytarna hänger Vera Viklund upp en 

lång röd särk. Flickorna fäster röda dukar på tvättlinan. Demonstra-

tionståget har röda flaggor i scen 12 och 13. 

 

   Personerna i detta förhållningssätt beskrivs som starka, stridslystna, 

modiga och handlingskraftiga. De har slagkraftiga repliker, har visio-

ner och planer och förmåga att organisera utifrån nya principer. Dess-

utom förstärks det positiva intrycket genom att författaren i scen-

anvisningarna låter arbetarna applådera då någon yttrar sig för strejk, 

medan kompromiss och förhandling bemöts med tystnad. Ytterligare 

en positiv förstärkning av detta förhållningssätt ges genom berättarna, 

som är på ”strejkanhängarnas” sida. Denna hållning har nått längre 

                                                      
299 Ibid., s. 67. 
300 Ibid., s. 111. 
301 Ibid., s. 57. 



 114 

vad gäller mental självständighet gentemot överheten jämfört med 

”de kompromissvilliga”. I pjäsen uppnås inte någon större ekonomisk 

eller praktisk vinning,302 däremot en mental frihet att själv definiera 

sin situation och sina behov, en medvetenhet som är livsnödvändig 

för det fortsatta arbetet för förändring. ”Strejkanhängarna” är de som 

orkar kämpa mest och längst när förluster av olika slag slår hårt mot 

arbetarnas existens.  

 

   Det fjärde och sista av arbetarnas förhållningssätt, ”de fria”, känne-

tecknas av att man mentalt kan tänka och handla fritt i relation till 

överheten. Man agerar direkt utifrån den konkreta situationen i stället 

för att förhandla. Den rollfigur som allra tydligast bär fram detta 

mönster är disponentens piga Stina Karlsson. Hon uppträder 

självsvåldigt och kan till och med utnyttja spända konfliktsituationer 

till sin och arbetarnas fördel. Vissa av Greta Engströms handlingar 

hör hemma här, liksom Vera Viklunds agerande i pjäsens senare del. 

Dessutom finns det förstås personer som agerar enligt det här mönst-

ret ibland, som vi ska se nedan. 

   I scen 10 ( Diskussion på gruvkontoret), då allmän strejk utbrutit, är 

gruvledningen samlad och diskuterar det spända läget. Ledningen är 

oroad. Marcus Wallenberg ringer, telegram som talar om att strej-

kerna sprider sig alltmer anländer. Stina Karlsson får syn på tele-

grammen, som hon rafsar ihop, skrynklar ihop och går ut med. 

Ingenjör Eriksson och länsman Bergström går för att hämta henne. 

Stina ställer sig framför disponenten med de skrynkliga telegrammen 

fortfarande i handen: 

Stina Karlsson: Det har frun sagt att disponenten är en liten  
     skitgubbe som går omkring och släpper allt på  
     golvet efter sej men det ska inte jag bry mej  
     om utan bara plocka upp det och titta efter  
     vad det är och är det bara skräpet så ut med  
     det och är det nåt viktigt så lägger jag det på  
     bordet och handlar det om fruntimmer så ska  
     frun ha det själv….. 
     [---] 
     …..men så var det så att det stod Karbenning på  
     ett papper och då passa jag på att varna han  
     länsman så att han inte ska åka dit igen och få  
     stryk……303 

 

Disponenten tar telegrammen från Stina. Ingenjör Eriksson och läns-

man Bergström försöker fösa ut henne. Stina gör sig fri och med en 

                                                      
302 Förutom torrborrningsackordet. 
303 Ibid., s. 52 f. 
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elegant nigning ropar hon: “Vill herrarna ha kaffe och konjak?” Dis-

ponent Granvall svarar: “Det kan behövas, Stina lilla.” Men Stina är 

ännu inte nöjd. Hon sätter händerna i sidorna och säger: 

Nu är det nog säkrast att herrarna lugnar ner sej  
     en aning för detta kan bli en lång och betydande  
     historia som Mats Ols i Karbenning säjer.

304
  

 
Detta är scenens slut. Stina fungerar som detronisatör, dvs. hon tar ner 

det högtidliga och stela på ett vardagligt, enkelt plan. Repliken är 

nedskriven på talspråk (dock inte på dialekt). Stinas tillvaro är enkel 

och konkret, den praktiska handlingen är det centrala. Disponenten 

kan inte riktigt hantera henne, eftersom hon inte visar honom större 

respekt än någon annan. Här ställs också det lokala perspektivet 

(Stina Karlsson, Karbenning, Mats Ols) mot det centrala (gruvled-

ningen, Marcus Wallenberg, hierarki, abstraktioner). 

   En annan situation där Stina Karlssons handlande visar hennes obe-

roende ställning är i scen 19. Poliser står och vaktar vid gruvan, där 

strejkbrytare arbetar. Hinke Bergegren är i antågande för att tala 

strejkbrytarna till rätta och tvinga upp dem ur gruvan. Stina har här 

passat på att bjuda de vaktande poliserna på en kontorssup, så att 

Bergegren kan utföra sin aktion.  

   När Vera Viklund inför disponentens ögon river sönder hyreskon-

traktet och slänger det i pottan handlar hon också enligt detta ”de 

frias” förhållningssätt (scen 21). I samma scen gör hon även aktivt 

motstånd mot överhetens försök att försvåra arbetarnas förändrings-

arbete. Familjen Viklunds vräkning visar också upp denna självsvål-

dighet. De försvårar utflyttningen rent praktiskt genom enkla, direkta 

åtgärder (scen 25). De spikar t. ex. fast möblerna, fyller byrån med 

stenar och lossar brädor från trappan. 

   ”De frias” strategi är förknippad med uppfinningsrikedom, humor, 

gemenskap, solidaritet, egen makt och detronisering av överhetens 

metoder. Både Greta Engström och Stina Karlsson har slagkraftiga 

repliker och lockade publiken till många skratt. Anmärkningsvärt är 

att detta förhållningssätt nästan uteslutande uppbärs av kvinnor. Män-

nens agerande är allvarstyngt och inriktat på någon form av sanktion 

från överheten. ”De fria” struntar i överheten och dess regler. Man 

ordnar det som behövs här och nu och går utanför det etablerade sy-

stemet. Den praktiska handlingen är det hela. I och med att man tar 

makten själv, ordnar saker utanför överhetens kontroll, så får man ju 

inget större erkännande hos den, vilket man inte heller strävar efter. 

Frågan är hur stor friheten är, hur långt kreativiteten räcker och om 

                                                      
304 Ibid., s. 53. 
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man kan få det man behöver utan makthavarnas medverkan. Förhåll-

ningssättet utmanar överheten, men också arbetarnas två linjer, 

”strejkanhängarna” och ”de kompromissvilliga”.  

 

   Arbetarnas förutsättningar att lyckas med en förändring är beroende 

av att de hittar andra referensramar och förklaringsmodeller än de 

som överheten dikterat eller de som deras arbets- och samhällssitua-

tion präglat dem med. De måste frigöra sig psykologiskt och mentalt 

och bli mer medvetna. Som vi har sett har arbetarna sammantaget fyra 

olika förhållningssätt, som jag har grupperat efter graden av mental 

självständighet i förhållande till överheten. I dramatexten är ”de kom-

promissvilliga” och ”strejkanhängarna” i centrum. Det senare förhåll-

ningssättet är positivt skildrat, med många anhängare, medan ”de 

kompromissvilliga” skildras indirekt negativt. Mellan dessa centrala 

förhållningssätt finns i texten en spänning. Det framställs som en 

olycklig splittring och leder i dramat till att överheten får övertaget 

(slutet av scen 11 och scen 15). Båda  förhållningssätten präglas av att 

man förhandlar med överheten om sin egen situation och det är i hu-

vudsak män som bär upp dem (ett undantag är Greta Engström). ”De 

omedvetna” går överhetens ärenden. Förvånande är att även ”de 

kompromissvilliga” ibland skildras såsom gynnande överheten. Det 

fjärde förhållningssättet – ”de fria” – ageras nästan uteslutande av 

kvinnor. Man förhandlar inte med överheten utan agerar direkt. 

Denna strategi är lyckosam, man uppnår det man vill ha, åtminstone 

för stunden. Dessutom har man roligt. Författaren har kanske inte 

medvetet tänkt sig att detta förhållningssätt skulle kunna vara någon 

tänkbar strategi för arbetarna för att få mera makt, men uppenbarligen 

så är detta för stunden det mest effektiva förhållningssättet – och det 

friaste. Slutsatsen blir här att medan männen söker förhandla eller 

strejka, strategier vilka kräver att man förhåller sig till överheten, så 

tar kvinnorna kommandot över situationerna som uppstår och agerar 

direkt. 

 
   Hur karaktäriseras arbetarna som helhet i pjäsen? Vi ska närmare 

se på några situationer, där hela arbetarskaran uppträder eller när 

några av dem representerar alla. I scen 1 möter vi ”arbetarna som 

helhet” när de stiger upp ur gruvan för att gå hem. Detta kan också 

tolkas som en metafor för deras utveckling i Spelet: de går från 

omedvetenhet till medvetenhet. Berättarna sammanfattar detta i en 

refräng efter första aktens paus i scen 18: 

Proletärerna stiga 
ända till jordytan opp 
kapitalet bekriga 
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socialism är vårt hopp.305 

 

Pjäsen innehåller många arbetarmöten, och arbetarna skildras där som 

ordningsamma, fredliga och samarbetsintresserade, i början av kon-

flikten. Ska man tala måste man begära ordet. Man kallar varandra för 

“kamrat”. Vid flera tillfällen vädjar arbetarna till disponenten och 

överheten att man ska talas vid. Arbetarna skildras också som pålit-

liga. En god representant för arbetarskaran är deras ledare Gustav 

Qvarnström, som aldrig brusar upp, även om situationer inbjuder till 

det. Arbetarnas inställning till överheten är i första delen av pjäsen 

positiv: “Bara disponenten får veta hur vi verkligen har det”
 306

, säger 

den gamle arbetaren Albert Envall förhoppningsfullt, så tror han att 

allt ska ordna sig. Gustav Qvarnström säger i samma scen: “Vi är inte 

ute efter strid”. Arbetarna har just fått sänkt lön och ska gå för att 

diskutera med Granvall.  

   Under ett annat arbetarmöte, där konflikten är mycket spänd, gör 

sig arbetaren Jakob Johansson till tolk för arbetarna som helhet i en 

retorisk replik i scen 11: 

Jakob   Har arbetarna någonsin förstört något? Har arbetarna  
Johansson: börjat krig nån gång? Vem är det som byggt upp allt  
    av egendom som finns i detta land? 
    Arbetarklassen. Finns det något fredligare än  
    arbetarklassen? 
    (Applåder.) 

 

 Kalle     Det är bra talat. Arbetarklassen är en fredlig klass.
307

 Svensson: 

 

   Efter disponentens svek i scen 11 och kompromissens seger i scen 

14 förändras arbetarnas hållning gentemot överheten. Vändpunkten 

sker i scen 15, då de – förmodligen på överhetens order – skjutit in en 

vagn med en festande samlad överhet. Arbetarna tar själva initiativ 

till att skjuta ut vagnen: “Nej, nu är det nog. Ut med dom!”
308

 Man 

kan se denna förändring i arbetarnas attityd till överheten som en 

peripeti. 

   Arbetarna blir alltmer misstänksamma och i takt med att deras 

överlevnadsmöjligheter tas ifrån dem blir de också allt bittrare: “Det 

är bättre att dö som en gris än att / leva som en gris.”
309

 Andra delen 

                                                      
305 Ibid., s. 84. 
306 Ibid., s. 34. 
307 Ibid., s. 59 f. 
308 Ibid., s. 77. 
309 Ibid., s. 111, replik av Sven Viklund.  



 118 

av pjäsen innehåller bara ett arbetarmöte “på hemlig plats i skogen”. 

Då är slutet och nederlaget nära. 

Jämförelse med källmaterialet 

Skildringen i dramatexten av arbetarna som helhet stämmer inte rik-

tigt med den uppfattning man får i Hildemans licentiatavhandling. 

Arbetarna som helhet i dramat är, som tidigare redovisats, ofta stilise-

rade till ett sammanhållet kollektiv. De beskrivs även som skötsamma 

och starkt engagerade. I dramat sägs dock ingenting om hur detta 

arbetarkollektiv skapades. Går man till källmaterialet visar det sig att 

arbetarna ibland var splittrade och tveksamma och vid ett par tillfällen 

beskriver Hildeman att de till och med var ointresserade av strejkerna. 

Här följer ett par exempel på skillnader mellan dramatext och käll-

material. 

   I mitten av juli 1891 ombads Branting att komma till Norberg för 

att ”väcka” gruvarbetarna. Man var inom fackföreningen bekymrad 

över att många arbetare saknade intresse för silvergruvstrejken. När 

han anlänt fann också han att ”en betänklig meningssplittring rådde 

bland Norbergs arbetare självfa” och att ”de flesta arbetarna vid 

gruffältet visade uppenbar likgiltighet” för strejken .310 

   Ett annat exempel på arbetarnas osäkerhet gäller det som händer i 

scen 22, där arbetarna enligt pjäsen genast inleder en ny strejk som 

protest mot att hyresgäster avskedats. I båda framställningarna sker 

detta 17 november 1891. Hildemans redovisning påtalar dock att ”allt 

pålitligt källmaterial vittnar om att det länge rådde stor tveksamhet på 

många håll bland arbetarna”.311 Hildeman säger vidare att det dröjde 

ett par veckor innan strejken kunde betecknas som allmän.312Dessa 

förhållanden omtalas inte i pjästexten.  

   Vid genomgången av källmaterialet får man följaktligen uppfatt-

ningen att det många gånger var svårt att organisera och samla arbe-

tarna till ett gemensamt agerande. En slutsats man kan dra av detta är 

att bilden av arbetarna i Spelets dramatext är idealiserad, såtillvida att 

de uppvisar större enighet och engagemang än vad som var för han-

den. Hildemans uppgifter skulle ha komplicerat bilden av arbetarna 

som engagerade och eniga i pjäsen, där det ju är arbetarnas vilja att 

genomdriva en förändring som bär upp hela händelseförloppet. An-

ledningen till idealiseringen är givetvis det arbetarperspektiv man 

hade i produktionen, men man kan också förmoda att det ligger peda-

gogiska hänsyn bakom förenklingen. 

                                                      
310 Hildeman 1958, s. 510 f. 
311 Ibid., s. 522. 
312 Ibid., s. 521. 
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   I Hildemans framställning finns intressanta autonoma händelser och 

aktioner som arbetarna iscensatte – fakta som inte finns med i dra-

matexten. Till exempel upprättade arbetarna en egen ”hedersdomstol” 

på sju man för att döma strejkbrytare och andra motståndare till strej-

ken.
313

 Fler sådana autonoma och kreativa arbetaraktioner tas upp av 

J. V. Kramer (1932). Han beskriver ”matfriarna”, som var ogifta ung-

karlar som gav sig iväg till bönderna och försökte komma på god fot 

med pigorna och böndernas döttrar, vilka ofta, enligt Kramer, gärna 

utspisade de strejkande arbetarna.
314

 Vidare berättar Kramer om 

gruvornas sjukkassa, vars fonderade medel visade sig uppgå till 52 

000 kr – ett kapital som i strejktiderna väl kom till pass. Noterbart är 

att arbetarna aldrig hade bevakat sina intressen, men i det uppkomna 

nödläget avskedades de bolagstjänstemän som suttit i styrelsen och 

ersattes av de strejkande arbetarna.
315

 Ytterligare ett exempel på auto-

noma aktioner är den folkliga s.k. stubborkestern. Det var en slags 

protestorkester mot Frälsningsarmén, som vägrat att vidare låna ut sin 

lokal för arbetarnas strejkmöten.
316

 Episoden med stubborkestern 

fanns med i ett tidigare stadium av manuskriptarbetet, men togs bort i 

Slutmanuskriptet. Var dessa inslag alltför anarkistiska? Eller kompli-

cerades berättelsen för mycket? Mot bakgrund av detta kan man dra 

en försiktig slutsats: i dramatexten betonas beroendeförhållandet 

mellan arbetarna och överheten. 

Överhetens strategier 

Jag har även urskiljt fyra strategier för överhetens agerande gentemot 

arbetarna. Dessa strategier går ut på att försöka bibehålla allt vid det 

gamla. Den första strategin, är den mest totalitära, och jag benämner 

den total kontroll och envälde. Det andra förhållningssättet innebär att 

man i sin maktutövning tar sig otillbörliga friheter. Den strategin har 

fått namnet förblindad av makt. Den tredje strategin kännetecknas av 

manipulation och svek, vilket innebär att man medvetet för de oupp-

lysta arbetarna bakom ljuset. Den fjärde strategin har jag kallat visst 

erkännande av arbetarnas rätt till medbestämmande. Vi ska nu se hur 

strategierna ser ut i texten och vilka situationer, karaktärer, symboler 

som förknippas med respektive strategi. 

 

                                                      
313 Ibid., s. 526, not 260, som hänvisar till Social-Demokraten 18/11, 27/11 och 3/12 

1891.  
314 Johan Viktor Kramer, Norbergsstrejken 1891–1892, första utgåvan Stockholm 

1932, denna utgåva Bokboden i Norberg 1988, s. 60 f. 
315 Kramer 1988, s. 61 f.  
316 Ibid., s. 65 f.  
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   Det karaktäristiska för strategin ”total kontroll och envälde” är att 

de agerande inte tar hänsyn till någon motpart, utan man agerar som 

om man vore allenarådande. De främsta representanterna för detta 

förhållningssätt är gruvingenjör Eriksson och disponent Granvall, 

vilka också har stor makt. Granvall har dock en mildare sida, som 

tydligast framkommer i slutet av pjäsen. 

   I scen 2 sitter gruvledningen och diskuterar på gruvkontoret. Där 

tecknas konturerna av gruvingenjören, disponenten och gruvfogden. 

Den mest militante av de tre är gruvingenjör August Eriksson. Han är 

hårdför och beräknande och har inte den minsta medkänsla med ar-

betarna och deras situation. Man diskuterar att sänka torrborrnings-

ackordet i Kallmora för arbetarna och disponenten är fundersam: 

Disponenten: Det får inte bli bråk, ingenjörn. Jag vill inte  
     ha bråk. 
 
Ingenjörn:  Det blir inte bråk om fasthet visas från början till  
     slut. Jag tror disponenten är mannen att sätta  
     arbetarna på plats.  
     Men med män som Engvall vet dom inte vad dom ska  
     hålla sej till.317 

 
   I scen 16 ska fackliga förtroendemän avskedas. Arbetarna har starka 

skäl att försöka vädja till sina överordnade om att andra ska få gå i 

förtroendemännens ställe, men både Eriksson och Granvall är omut-

liga:  

Greta     Kan vi inte själva få föreslå vilka som  
Engström:  ska avskedas? 
  
Gruvingenjör Nej. 
Eriksson: 
 
Sigge     Disponenten kan väl ta dom nio som sist 
Bergman:   har anställts? 
 
 
Disponent  Nej. 
Granvall:  
 
Sven Viklund: Vi ungkarlar kan gå. Det är Kalle Svensson och jag. 
     Och ta sedan sju ungkarlar av dom andra. 
 
Gruvingenjör  Nej. 
Eriksson: 
 

                                                      
317 Slutmanuskriptet, s. 11. 
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Nils Moberg: Vi kan dra lott. 
 
Disponent  Nej. Verkställ mina befallningar.318 
Granvall: 

 

   Ett annat exempel på detta förhållningssätt och dess omutlighet 

finns i scen 8, där tre arbetare går för att tala med disponenten om den 

sänkta lönen. De bemöts då av en enväldig, osaklig och till och med 

oförskämd disponent: 

Gustav   Vi representerar arbetarna i alla gruvor. Dom kräver  
Qvarnström:  enhälligt högre lön för det svåraste och farligaste 
arbetet. 
 
Disponent   Är det ni eller jag som bestämmer? 
Granvall: 
 
Gustav   Vi vill nog att det ska vara två parter som bestämmer. 
Qvarnström: 
 
Disponent  Vet hut, karl. Försvinn på ögonblicket annars  
Granvall:   avskedas ni alla tre. 
 
Kalle     Vi är deputerade för Norbergs bergsbruksarbetare- 
Svensson: fackförening. Det är Norbergs samlade 800 

gruvarbetare disponenten talar till. 
 
Disponent  I mina gruvor pratas det inte skit. Här arbetas det  
Granvall:   och hålles käften.319 

 

Konfrontationen slutar med att Qvarnström lämnar fram arbetarnas 

skriftliga löneanspråk, “att läsa när disponenten så vill”. Disponenten 

slår papperen ur handen på Qvarnström. Arbetarna uppträder oväntat 

behärskat och lugnt.  

   Arbetarna har lyckats skapa oro hos makthavarna till slut. Både 

disponent Granvall och gruvfogde Engvall är mot slutet nära att ge 

efter för arbetarnas krav. Men inte gruvingenjören: 

Gruvfogde   Gör upp med dom, disponenten. Gör upp med dom.  
Engvall:   Nu när dom är mjuka. 
 
Gruvingenjör  Mjukare ska dom bli. Vi ska krama skiten ur dom. 
Eriksson: 
 
Länsman   Ja, förr eller senare måste rättvisan ha sin gång.  
Bergström:  Eriksson har rätt. Uppviglarna ska klämmas åt. 
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Disponent  Ni ska krama och ni ska klämma och ni ska krossa.  
Granvall:   Men hur? Hur frågar jag?  
 
Gruvingenjör  Här finns också en armé i detta land, disponenten.  
Eriksson:   En ärorik armé.320 

 

Det enväldiga förhållningssättet är förknippat med hänsynslöshet, 

brist på medkänsla, svordomar, fanatism, osaklighet, dåligt humör, 

rigiditet, hot och order. Gruvingenjör Erikssons går längre vad gäller 

ensidighet än någon annan i pjäsen, vilket gör att hans agerande upp-

levs som komiskt och groteskt och han lockar till många skratt.  

   I scen 17 skjuter gruvingenjör Eriksson och disponent Granvall 

skarpt mot en pistoltavla, ett agerande som kan ses som en symbolisk 

handling för dessa mäns ensidiga aktioner gentemot arbetarna (prick-

tavlan). 

 

   Namngivningen av förhållningssättet ”förblindad av makt” har sin 

grund i att personerna agerar med slentrianmässig maktutövning. 

Vana vid att alltid ha rätt, på grund av sin ställning (maktposition), 

agerar de personer som finns inom detta förhållningssätt, blinda för 

den verkliga situationen, enligt lagar och paragrafer, men ändå iögon-

fallande fel. Rättvisan ska ha sin gång till vilket pris som helst. Perso-

ner som bär upp detta förhållningssätt är t.ex. länsman Bergström, 

överkonstapel Berg och löjtnant Stoltz. 

   Ett exempel på en typisk situation finns i scen 10. Vi har givits in-

trycket att arbetarna är mycket ordentliga och fredliga. Men disponent 

Granvall har egentligen varken kunskap eller kontakt med dem. 

Kanske känner han liksom sin fru rädsla inför denna samhällsklass. 

Därför skaffar han den information han behöver genom länsman 

Bergström, som ger sken av att känna till mer än han gör: 

Disponent Verkar dom farliga på sina strejkmöten? 
Granvall:  Kan det bli våldsamheter? 
 
Länsman  Dom samlar sej. Dom gaddar ihop sej. 
Bergström: Den fasta handen krävs disponenten, den fasta handen 
    krävs. 
 
Disponent Vet länsman vad som avhandlas därnere? Hur stämningen 
Granvall:  är? 
Länsman  Rättvisan har både ögon och öron på plats bland dom. 
Bergström: Nog vet vi en hel del.  

Dom gapar och skriker lite ibland men… 
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    [– – –] 
 
Disponent Det är väl inget krig i alla fall? 
Granvall: 
 
Länsman  Även i fredstid är det tryggt med gevär  
Bergström: för att hålla ordning och reda.

321
  

 

Som synes svarar länsman Bergström med allmänna fraser, med vilka 

han försöker lugna den ängslige disponenten. Den verklighetsfrån-

vändhet som karaktäriserar både disponenten och länsmannen förvär-

rar situationen, så att mer våld än situationen egentligen kräver kom-

mer att användas: militär sätts in. 

   Ett annat exempel på slentrianmässig maktutövning – och hur grymt 

den slår mot arbetarna – finns i scen 25, där den fattiga, utarmade 

arbetarfamiljen Viklunds lösöre ska flyttas. Familjen har förlorat så 

gott som allt, de är utblottade och hungriga, barnen bleka och magra.  

    ([– – –] 
    Sven Viklund har ställt sig intill ingången  

med yxan på axeln. 
    Länsman tar en sväng runt omkring Sven samt stannar  

och ser på honom.) 
 
Länsman  Tänker du resa livsfarligt vapen? 
Bergström:  

(Sven svarar inte. Länsman fortsätter – med ögonen  
på Sven – till dörren, öppnar den – som om han vore  
rädd för att något försåt vore gillrat. Han tar  
därefter ett par steg tillbaka.  
När inget händer går han åter fram till dörren,  
tittar försiktigt in och ropar.) 
I lagens namn, efter gällande dom fallen i  
Gamla Norbergs bergslags häradsrätt, äro ni vräkta. 
(Tystnad. Sara Viklund går ut och ställer sig på  
planen vid sidan av huset.) 

 
Länsman  (Han går återigen fram till dörren och ropar.) 
Bergström: Vägrar ni att själva utförpassa edert lösöre?

322
  

 

Länsman Bergströms beteende och hans användande av det juridiska 

språket som ett slags räddhågad förklaring till berättigandet av ut-

flyttningen väckte säkert ett makabert skratt åt överheten. Vräknings-

bönderna som hjälper till med utflyttningen, stöter på motstånd, efter-

som Viklunds försvårat vräkningen genom att bl. a. spika fast möb-
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lerna. Länsman Bergström blir förargad och säger: “Fattiga är ni men 

spik har ni råd med.” Sedan vänder han sig till Vera Viklund: “Har 

hon fem riksdaler för att betala räkningen?”
323

 Arbetarfamiljen ska 

alltså betala vräkningen själva. Då inga pengar finns, tar länsman 

Bergström Veras brudkista – hennes enda ägodel. Här går gränsen för 

det realistiska. Det hela övergår till en våldsam parodi på överhetens 

framfart. Länsman Bergström blir komisk i sin överdrivna nit för 

rättvisans sak. 

   Löjtnant Stoltz och hans militära avdelning möter i scen 13 ett 

demonstrationståg. Han försöker förgäves kommendera sina män att 

skingra och tillintetgöra demonstranterna. Trots att de inte lyder ho-

nom, fortsätter han ändå med sina militära kommandon, vilket gör 

löjtnanten till en förlorare: 

Löjtnant Stoltz: Framåt! 
     (Soldaterna står kvar, löjtnanten blir nervös.) 
     Framåt! Gå på marsch! 
     (Löjtnanten drar sabeln.) 
     Gå på marsch! Framåt! Skingra dom djävlarna! 
     (Soldaterna står kvar.)

324
 

 

   Förhållningssättet ”förblindad av makt” är förknippat med överdrift, 

mekanisk maktutövning, stereotypi, bristande kontakt med verklig-

heten och rädsla. Överheten förlöjligas och detroniseras.  

 

   Den tredje strategin, ”manipulation och svek”, innebär att man 

medvetet för arbetarna bakom ljuset och utnyttjar deras okunnighet, 

oftast för en ”god” sak, som evigt liv efter döden eller för att övertala 

arbetarna att skriva på ett kontrakt som “ger dem trygghet i deras 

boende”. Man kan säga att de personer som bär upp denna hållning 

passar på, att åt arbetarna tolka deras situation, eftersom de inte anses 

förmögna att göra det själva. Kränkningen gör arbetarna till god-

trogna barn; sedan utnyttjas denna infantilisering för se till att inga 

förändringar sker. De personer som räknas hit är framför andra kapte-

nen för Frälsningsarmén, Susanna Ekman, disponent Granvall och 

gruvfogde Engvall. Vi ska se på några situationer som är typiska för 

denna strategi.  

   Scen 4 utgörs av Frälsningsarméns friluftsmöte, där publiken består 

av arbetare. Kapten Susanna Ekman predikar. Hennes tal är en tra-

vesti på Matteus 5:3, dvs. början av Jesu bergspredikan.325 Hon använ-
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der saligprisningarna på sitt eget sätt, framförallt för att påverka ar-

betarna att bli medlemmar i Frälsningsarmén. Den andliga dimensio-

nen, som finns hos Matteus är borta: 

Susanna Så här säger Jesus till norbergarna i sin  
Ekman: bergspredikan: 
   Saliga ären I som ären fattiga [Matteus: i anden], ty eder hör  
   Guds rike till.  

Saliga ären I som nu hungren [Matteus: och törsta efter 
rättfärdighet], ty I skola bliva mättade. 

 

Sedan fortsätter hon med egna exempel, som alltså inte finns hos 

Matteus: 

Saliga ären I som nu gråten, ty I skolen le. 
   Saliga ären I som arbeten och ären betungade, 
   ty Eder hör himmelriket till. 

 

Längre fram i sitt tal återkommer hon med ytterligare en egen upp-

funnen saligprisning: 

   Saliga äro de fattiga arbetarna ty genom livets 
   prövningar marscherar de till himlens land. Det  
   finns ingen annan väg än prövningens och smärtans. 
    

Det finns bara en port till himmelen och den  
heter Döden.

326 
 

 

Disponentfamiljen är närvarande i början av mötet; de sitter i sin 

vagn. Susanna Ekman går leende fram till dem och får kollekt. Hon 

niger när hon tar emot gåvan. “Ögonblicket därefter är hon åter stram 

officer och vänder sig mot de fattiga med bibeln som ett vapen.”
327

 

Detta är riktat mot arbetarna. Disponenten och hans familj åker iväg 

innan själva predikan börjar. Den är således tänkt att påverka arbe-

tarna. Sammanfattningsvis är det enligt Susanna Ekmans utläggning 

bra att vara fattig, eftersom man då får en plats i himlen. Mot slutet 

reser sig en del medvetna arbetare och går. Strategin förknippas med 

“bristande respekt för sanningen” – att vända och vrida på sanningen, 

så att det passar ens egna syften – och att hylla den bestående ord-

ningen.  

   Frälsningarméns andra scen är symmetriskt placerad som den fjärde 

scenen från slutet. I denna finns ytterligare två situationer som 

exemplifierar “manipulation och svek”. Till detta möte kommer inga 
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arbetare; de har nu tagit avstånd från Frälsningsarmén och engagerat 

sig fackligt. Däremot finns Susanna Ekman, gruvfogde Engvall och 

Sara Viklund på plats. Sara Viklund och Susanna Ekman står nära det 

hus Sara och hennes familj vräkts ifrån. Fadern, Jonas Viklund, sitter 

i fängelse. Susanna Ekmans repliker kommer därför i stark ironisk 

dager: 

Kapten     Arbetarna sviker Jesus, Sara. 
Susanna Ekman:  Dom tänker bara på det materiella. 
 
Sara Viklund:   Vad är det? 
 
Kapten     Det är mat och kläder och bostad. 
Susanna Ekman:  
 
Sara Viklund:  Jag bodde där. 
      (Hon pekar på den tomma arbetarbostaden.)328 

 

Susanna Ekman och gruvfogde Engvall försöker övertala arbetar-

flickan att hon ska gå på Krigsskolan i Stockholm och bli frälsnings-

officer. 

Gruvfogde    Det är ett erbjudande som Gud bara ger en gång. 
Engvall:    Det är något både för livet och evigheten. 
      Tänk på det, Sara. 
 
Kapten     Du får lära dig gå i slummen. 
Susanna Ekman:  Och din sociala ställning förbättras förstås. 
 
Sara Viklund:  Jag vet inte om jag klarar det.

329
 

 

Ytterligare ett drag som förknippas med detta förhållningssätt är alltså 

övertalning och uppenbar oförmåga att leva sig in i andras situation. 

   Även i scenens sista del finner man en situation där övertalning 

spelar stor roll. Det är gruvfogde Engvall som försöker få Sara Vik-

lund att gå på arbetarnas hemliga strejkmöte, för att spionera. Lock-

betet som Engvall lägger ut är svårt att motstå för Sara. Han antyder 

att eftersom de arbetsvilliga eventuellt ska misshandlas, kan hennes 

bror vara i fara. I sista stund genomskådar hon gruvfogden.  

Sara Viklund: Det är inget om min bror? 
 
Gruvfogde   Jag är orolig för din bror, Sara. 
Engvall:   Jag vill gärna att du går på mötet. 
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     (Sara Viklund skakar på huvudet.) 
     Du ska inte skvallra något. 
     Du ska inte komma i tråkigheter. 
 
Sara Viklund: Men vad vill du då? 
 
Gruvfogde  Bara att du går på mötet. 
Engvall:   Dej släpper dom in. 
     Bara att du är där och lyssnar om det  

skulle va nåt farligt. 
 
Sara Viklund: Tjuvlyssnar va? 
     Nej, det vill jag alls inte. 
     Nej, jag går aldrig dit. Aldrig i livet.

330
  

 

De andra manipulationssituationerna har med disponent Granvall att 

göra. Den ena är i scen 11, då han ber att få tala på arbetarnas möte. 

De går ju med på att sluta strejka och blåsa ner hyttorna, vilket är en 

eftergift gentemot överheten, vars nästa drag i pjäsen är militär beläg-

ring av hela Norberg. Här har disponenten i sitt tal till arbetarna 

plötsligt gett dem ansvaret för produktionen, vilket ter sig orimligt: 

Disponent  Om hyttorna förstörs kan endast begränsad  
Granvall:   gruvdrift fortsättas i Norbergs bergslag. 

Ni har ett stort ansvar inför nationen, inför  
era familjer och inför er själva, mina vänner.  
jag vill bara ge ett råd. Besinna ert ansvar. 
Tack för ordet.331 

 

Här finns de element som tidigare nämnts; att medvetet föra arbetarna 

bakom ljuset genom att utnyttja deras okunnighet, att tolka och defi-

niera deras situation åt dem, bristande respekt för sanningen, hylla 

den bestående ordningen, övertalning genom lockbeten och hot samt 

oförmåga att leva sig in i andras situation. Överhetspersonerna får 

manipulera och svika på ett sätt som publiken kan genomskåda. 

 

   ”Visst erkännande av arbetarnas rätt till medbestämmande” är den 

fjärde och sista strategin jag urskilt hos överheten i pjäsen. Detta för-

hållningssätt är inte särskilt framträdande. Det är tydligast i slutet, 

närmare bestämt i scen 28. Att arbetarna vill vara med och bestämma 

är självklart, men inte att överheten skulle ha något att vinna på att 

släppa ifrån sig en del av makten. Men efterhand som strejkerna fort-

skrider framskymtar det här och där, att överheten är beroende av 

arbetarnas yrkeskunskaper. Ett tydligt exempel på detta är när 

                                                      
330 Ibid., s. 121. 
331 Ibid., s. 57. 



 128 

hyttorna håller på att förstöras och disponenten ser sig tvungen att 

vädja till arbetarna om hjälp (scen 11). Strategin kännetecknas av att 

överheten är villig att dela med sig av makten åt arbetarna. De 

personer som delvis kan föras hit är gruvfogde Engvall och disponent 

Granvall, speciellt i slutet av dramat. Engvall är den person i gruvled-

ningen, som bäst känner till arbetarnas verkliga förhållanden i gru-

vorna. Han kämpar för arbetarnas sak i diskussionerna på gruvkonto-

ret: 

Engvall: [Till gruvingenjör Eriksson] 
   Du vet lika väl som jag att gruvan är svårt  
   vattensjuk och att berget spricker och rasar.  
   Jag har vatt i gruvan sen jag var 13 år […]. 
   Arbetet går långsamt.  
   Det borde gå långsammare ändå. För säkerhetens skull.  
   Om arbetarna skulle spara liv och hälsa. 
   Disponenten har ju själv sett gruvan.

332
 

 

Men egentligen är det mer av rädsla än på grund av ett medvetet 

ställningstagande som Engvall talar för arbetarnas sak.  

   Disponent Granvall är inte heller någon renodlad representant för 

detta förhållningssätt, utom möjligen i näst sista scenen. Dock fram-

kommer en slags kapitulationsvilja hos honom (eventuellt också på 

grund av rädsla) vid tidigare tidpunkter i händelseförloppet. I scen 10, 

där gruvledningen diskuterar på gruvkontoret, ställer sig disponenten 

vid fönstret och ser på hur arbetarna gör i ordning för ett strejkmöte. 

Denna lilla situation kan tänkas symbolisera, att han måste kommuni-

cera med dem och alltså erkänna deras berättigande i det kritiska lä-

get. 

   Vid ett senare tillfälle i samma scen ställer han sig åter vid fönstret. 

I nästa scen går han för att tala till, snarare än med arbetarna. Han gör 

detta i ett manipulerande syfte, men jämfört med sitt tidigare totala 

förnekande av arbetarna, så är samtalet en nödvändig eftergift. Hyt-

torna kan bara blåsas ner av arbetarna. 

   Annars är det i näst sista scenen som disponent Granvall verkligen 

måste göra eftergifter. I scen 28, Spelets näst sista, har det återigen 

varit en hetsig diskussion på gruvkontoret. Läget är förtvivlat. Gruv-

fogde Engvall beskriver hur vattnet stiger, hur det rasar, hur förtim-

ringarna brister. Gruvingenjör Eriksson är liksom tidigare på ett ra-

sande humör. Men disponenten är inte tillfreds med sina medarbetares 

förslag till lösningar: 

Gruvfogde  Gör upp med dom, disponenten. Gör upp med dom. 
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Engvall:   Nu när dom är mjuka. 
 
Gruvingenjör  Mjukare ska dom bli. Vi ska krama skiten ur dom. 
Eriksson:   […] 
 
Disponent  Ni ska krama och ni ska klämma och ni ska krossa.  
Granvall:   Men hur? Hur frågar jag? 
 
Gruvingenjör Här finns också en armé i detta land, disponenten. 
Eriksson:   En ärorik armé. 
 
Disponent  Lasta malm kan dom inte. Ännu mindre borra  
Granvall:   och skjuta med dynamit.333 

 

Arbetarnas yrkeskunskaper får här ett erkännande. Diskussionen fort-

sätter och eftersom strejker blossar upp på alltfler ställen, så är läget 

prekärt. Disponenten börjar ge upp, delvis på grund av rädsla för följ-

derna: 

Gruvfogde  Ta en kompromiss i Norberg, disponenten. Annars  
Engvall:   rasar det ihop för oss. 
 
Disponent  Det har gått för långt. Och det är inte jag som  
Granvall:   bestämmer. 
 
Gruvingenjör  Det är uppsägning och vräkning som knäcker dom. 
Eriksson:   Och först och främst ska agitatorerna och ledarna  

rensas ut och buras in. 
 
Disponent  Nej, jag vill inte gå för hårt fram. 
Granvall:   Jag vet inte vad de svarar med då. 

Jag vill inte ha blodsutgjutelse och förstörelse.334 

 

   Den tredje situation, som illustrerar detta förhållningssätt, är den 

tydligaste. Det är också den scen som avslutar hela pjäsens händelse-

förlopp. Sara Viklund, som lösts ur ett hundkoppel, har just bekänt att 

hon från och med nu är med de strejkande arbetarna. Hon var tidigare 

på sätt och vis mot dem, eftersom hon var frälsningssoldat. 

Sara Viklund: Disponenten! Jag är med arbetarna.  
     Jag måste få säga det nu. 
     För nu då vet jag att ni är mina fiender….. 
     Då vet jag vem jag är. 
     (Tystnad.) 
 
Disponent  Det är väl ingenting…. 
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Granvall:   att egentligen göra åt det här med flickan…. 
     det är väl ingenting, länsman? 
 
Länsman   Nej, disponenten, det vet jag inte vad det  
Bergström:  skulle vara. 
 
Disponent  Du kan gå. Till de dina. 
Granvall:   (Sara Viklund går över gruvplanen mot gruvbyn 

utan att se sig om.)335 

 

Disponent Granvall har Spelets sista replik. Och den är mild och för-

sonande, gripande i sin enkelhet. Man får uppfattningen att dispo-

nentens förståelse växt och att hans medkänsla fått liv. Detta förhåll-

ningssätt är som sagt bara antytt. Det förknippas, i de situationer vi 

sett, med kunskap om gruvarbetets verklighet, rädsla för socialismen 

(Engvall), erkännande av arbetarnas yrkeskunskaper, rädsla för arbe-

tarnas organiserade motstånd och i den sista och avslutande situatio-

nen, försoning och medkänsla på ett personligt plan. Symbolen för 

“visst medbestämmande” kan sägas vara fönstret, syftande på kom-

munikation. 

   Disponenten är en av de få personer som tycks förändras under 

Spelets gång. Han har även funnits med i andra förhållningssätt som 

överheten förevisat. Hans kapitulerande hållning gentemot arbetarna i 

slutet och hans förståelse av Sara Viklunds dilemma visar att han inte 

längre är en omutbar maktförespråkare. Hans förändring är till arbe-

tarnas fördel och stöder arbetarnas försök till förändrade maktförhål-

landen. 

 

   Sammantaget verkar tre av överhetens fyra förhållningssätt för bi-

behållandet av den gamla makten. I det fjärde finns en möjlighet till 

förändring och försoning. Överheten har nästan ingenting att vinna på 

att släppa ifrån sig makten. Det totala beroendet av arbetarnas yrkes-

kunskaper döljs, men framskymtar ibland, vilket även medkänsla och 

inlevelse gör. Maktfullkomligheten uppehålls genom att på olika sätt 

förringa och tillintetgöra allt som strider mot status quo. I pjäsen har 

vi sett tre sådana strategier; att ha total kontroll, att använda mer våld 

än nöden kräver och att manipulera. Dessa strävar alltså efter att be-

hålla allt vid det gamla. 

   Vad ger förhållningssätten för effekt hos publik eller läsare? När det 

gäller det första förhållningssättet bemöts arbetarna av en omutlig 

vägran till kontakt med överheten. Arbetarnas trevande och ibland 

naiva försök väcker medkänsla med arbetarna och förmodligen vrede 

gentemot överhetens framfart. Genom att något överdriva det envetna 
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draget hos överhetspersonerna (t. ex. ingenjör Eriksson) uppnås 

komiska effekter, alltså ett skratt, vilket detroniserar makthavarna. I 

den andra strategin – “förblindad av makt” – finns en liknande ingre-

diens av omutlighet som i den förra. Men här har de maktutövande 

egentligen ingen egen vinning i situationen, varför strategin framstår 

som absurd. De praktiska missförhållandena kunde ha lösts enkelt, 

om bara överhetsrepresentanterna inte varit förblindade av sin makt-

position. Publiken reagerar antagligen både med igenkänning och 

skratt, parat med avståndstagande. 

   I det tredje förhållningssättet, ”manipulation och svek”, vrider och 

vänder man på sanningen för att arbetarna ska hållas okunniga om de 

verkliga förhållandena. Man utnyttjar arbetarnas godtrogenhet. 

Resultatet hos en medveten publik torde bli misstro och skepticism. 

Den fjärde och sista strategin, och den enda som medger arbetarnas 

betydelse, har en nyansering och en praktisk realitet som saknas i de 

övriga förhållningssätten. Förmodligen skapas hos publiken ett visst 

förtroende för denna. Förhållningssättet får också en speciell emfas i 

och med att pjäsens händelseförlopp avslutas med disponent Granvall 

nya förståelse för arbetarflickan Sara Viklund. 

 

   Överheten skildras inte på samma sätt som arbetarna som ett enhet-

ligt kollektiv, utan den representeras av individer och enskilda befatt-

ningshavare. Det finns dock ett par inslag där pjäsen skildrar en sam-

lad bild av överheten. Man kan säga att begreppet överhet existerar 

tydligast som en abstrakt samlad kraft som förtrycker arbetarna.  

   I scen 15, då Granvall bjuder på kalas, är hela överheten samlad på 

festvagnen. Förutom Granvall själv är “hans inbjudna herrar” där. 

Enligt rollistan är det ingenjör Eriksson, kronofogde Karlsson, läns-

man Bergström, präst (dock inte Frälsningsarméns kapten, Susanna 

Ekman), officer och gruvägare. Där finns representanter för skilda 

samhällsinstanser. Hela scenen består av att disponent Granvall håller 

tal och gör sig till tolk för den samlade överheten. Scenen inleds med 

ett fyrfaldigt leve för konungen och slutar med att alla sjunger Ur 

svenska hjärtans djup. Kalaset hålls samma kväll som kompromissen 

godtagits och Granvall säger sig känna respekt och förtroende för 

motståndarsidans representanter, ett förhållande som åtminstone 

delvis kan förklaras av att två av dessa är en liberal civilingenjör och 

en gruvfogde.  

   Scenen ger oss en bild av överheten som arbetarfientlig. Arbetarnas 

“icke lagfästa arbetstagarorganisation, den så kallade fackföreningen” 

ska brytas sönder, man ska isolera “deras självutnämnda ledare” och 

rensa ut “uppviglare och agitatorer”.
336

 Det råder total brist på förstå-

                                                      
336 Ibid., s. 77. 
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else för arbetarnas förhållanden. Här finns ingen medvetenhet om 

gruvägarnas beroende av arbetarnas yrkeskunskaper, ingen respekt 

för oliktänkande och ingen medkänsla. Överhetens inställning till 

arbetarna kännetecknas av cyniskt översitteri. Överheten skildras som 

stereotyp och onyanserad. 

   I en berättartext, från scen 20, får vi veta att gruvägarna organise-

rade sig. Där finns också några omdömen:  

Gruvornas ägare gick till attack 
dom bildade klubb med ett styrande råd 
dom planla kalla en hård strategi 
sen så krossa dom strejken utan nåd.337 

 
   Överheten samlas rent fysiskt i sista scenen (29), där för övrigt pjä-

sens alla deltagare samlas på gruvplanen för de avslutande talen. I 

scenanvisningen kan man läsa följande: 

Disponentens folk går ut ur gruvkontoret och  
ställer sig framför kontoret. Till “disponentens 
folk” hör även landshövding, kronofogde, poliser 
o. s. v., kort sagt alla som inte är arbetare.338 

 

I följande citat för landshövding Hederstierna överhetens talan. Hans 

syn på vad som hänt är denna: 

(Han går fram och läser sitt tal ur papper.) 
Medborgare! 
Lugn och endräkt, lugn och endräkt.  
Äntligen har strejken för en hvar som deraf berörts, 
tydligen visat, i huru hög grad arbete och kapital 
i våra dagar beror av varandra och huruledes det  
bliver allas förlust när jemvikten emellan dessa 
makter störes. 
 
Det är min bestämda känsla att vi, sedan nu 
konflikten avblåses, gå mot en lång period av 
samarbete mot gemensamma mål. 
Tagen varandras händer och gören fred! 
(Landshövdingen går tillbaka på sin plats.)339 

 

Talet har den air av allmängiltighet som kännetecknar den som är van 

att ha makt. Stridigheterna – som för arbetarnas del var en kamp för 

överlevnad – är reducerade till en fråga om rubbad jämvikt. Formule-

                                                      
337 Ibid., s. 89. 
338 Ibid., s. 139. 
339 Ibid., s. 140. 
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ringarna “vi” och “gemensamma mål” är exempel på generalise-

ringar, som till överhetens fördel assimilerar arbetarnas kamp och 

ställningstagande. Motsättningarna har eliminerats och landshöv-

dingens trygga “vi” innesluter arbetarna i överhetens dominans. 

Landshövdingens slutfras gör ett skenheligt, naivt intryck, förmodli-

gen en avsedd stark ironi, från författarens sida. 

   Sammantaget har överheten och gruvägarna en fientlig syn på ar-

betarna som inte överensstämmer med hur dessa skildras i pjäsen för 

övrigt. Både disponent Granvall och länsman Bergström är av den 

uppfattningen, att arbetarna skulle vara mycket våldsamma. Arbe-

tarna beskrivs ju tvärtom som fredliga och ordningsamma. 

   Hur kan överheten utöva sin makt? Med vilken legitimitet? Först 

och främst genom samhällets lagar och lagföreträdare. Överheten har 

ju både militär och polis till sitt förfogande. Arbetets hierarkiska 

organisation spelar också stor roll. Och sist men inte minst, tvånget 

att lyda, som genom strukturen i samhälle och arbetsliv är psykolo-

giskt inpräntad. Överhetens makt skulle inte kunna utövas om inte de 

underlydande löd. I olydnad går ”de fria” längst. 

 

   Vid en summering av avsnittet Ideologisk gestaltning gentemot 

Negt/Kluges första villkor – att producentklassen måste vara den dri-

vande kraften – kan man slå fast att ett ställningstagande för arbetar-

nas sak i stort sett etableras. Men här finns också ett klart ställnings-

tagande för strejkanhängarna på bekostnad av de kompromissvänliga. 

Arbetarna är skildrade som lugna, fredliga, kämpande och solidariska, 

medan överheten är försedd med olika överdrifter, från lätt karikatyr 

till starkt förlöjligande. Det lokala perspektivet ställs i fördelaktig 

dager jämfört med det centrala. Det gäller t.ex. fackföreningen, 

arbetsmiljön i gruvorna och soldaterna som känner större delaktighet 

med demonstranterna än med sin löjtnant. Arbetarnas attityder i kon-

frontationerna är betydligt mer positivt skildrade än överhetens.  

   Arbetar/publiken får i de uppvisade strategierna från båda sidor en 

objektifiering av sin situation, en möjlighet till distansering genom 

teatern som medium. Man får se hur förtrycket går till och hur arbe-

tarna i pjäsen agerar och vad det leder till. Konfrontationerna ger en 

del information hur man gick till väga för att hitta framkomliga vägar 

till förändring, i 1890-talets Norberg, men som skulle kunna användas 

även 1977. Realism och trovärdighet – igenkänningskravet – var vik-

tigt i Spelets ideologiska utformning. De kvinnliga strategierna, som 

egentligen innehåller stora potentialer och som direkt leder till för-

ändring, har i pjäsen ingen riktig status.  
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IV. SLUTSATSER 

Textarbetet, manuskriptets produktion och bearbetning, före och 

under repetitionerna och sedan texten i föreställning var ett viktigt 

och finmaskigt rättesnöre. Vid en jämförelse mellan Slutmanuskriptet 

från sommaren 1977 med en text från en videoinspelad föreställning 

1978 har jag endast kunna notera små ändringar.  

   Sture Karlssons erfarenheter av dokumentärt skapande, hans ly-

hördhet och ödmjukhet, samt hans starka engagemang för de i sam-

hället sämst ställda, bidrog i hög grad till textens specifika arbetsme-

tod och arbetsprocess. Samtidigt kom hans organiserande förmåga väl 

till pass när det gällde att ur myllret av händelser och situationer 

skapa tydliga ramar och linjer för texten ur ett stort källmaterial. 

Under det öppna, integrerade textarbetet tillfördes Spelet mycket av 

”de verkliga erfarenheterna” som annars inte skulle kommit till ut-

tryck. Producentklassens intresse kom genom detta arbetssätt i cent-

rum. De av den borgerliga offentligheten blockerande mekanismerna 

tabuisering och förträngning kunde genom arbetsmetod och förhåll-

ningssätt gentemot aktörerna sättas ur spel. Undersökningen har visat 

att aktörer och referenspersoner påverkade innehåll och ideologi, men 

inte struktur.  

   Analysen av Slutmanuskriptet visade att innehållet har anpassats till 

tid, plats samt aktörernas kunskaper och erfarenheter. Beskrivningen 

av strejkernas orsaker och förlopp i källmaterialet340 har en mycket 

högre grad av komplexitet och osäkerhet jämfört med dramatexten. 

Användandet av den radikala alternativa traditionen kombinerades 

med en upphämtning av arbetarerfarenheter. En förespeglad strävan 

efter en objektiv skildring av de verkliga förhållandena svävar över 

uttalanden och deklarationer om Spelet, men den ideologiska analy-

sen visar att arbetarsympatierna är tydliga, samt att dramatexten lyfter 

fram den strejkvänliga falangen som ett mer positivt alternativ jäm-

fört med de kompromissvilliga, som skildras ganska negativt. I den 

ideologiska gestaltningen kan man också se intolkningar av 1977 års 

politiska verklighet. Detta gäller strategiernas enhetlighet och den 

uppenbara motsättningen mellan strejk- och kompromissfalangerna.  

 

                                                      
340 Här Hildemans licentiatavhandling. 
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KAPITEL 3. REGI OCH FÖRESTÄLLNING 

Vår svenska teater måste kunna visa det nu 

levande släktet ett troget avtryck av dess 

gestalt. Det innebär också, att den stora 

arbetarpubliken måste få se sin egen värld på 

scenen. Se både de problem som intresserar 

arbetarna och dessutom också skildringar av 

dem själva, så som de går och tänker och 

handlar. Detta är deras rättighet att få, om 

teatrarna skall kunna räkna på deras 

medverkan som publik.341 

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis regissören och initiativtaga-

ren Arne Andersson och de bakgrundsförhållanden som jag ansett 

vara relevanta för hans arbete med Spelet om Norbergsstrejken. För-

utom hans arbetarbakgrund redovisas de internationella impulser som 

varit betydelsefulla i hans konstnärliga utveckling. Därefter följer ett 

försök till rekonstruktion av regi- och repetitionsarbetet. Det sista 

avsnittet i detta kapitel utgörs av en analys av en föreställning från 

sommaren 1978.342 De två första avsnitten bygger huvudsakligen på 

djupintervjuer med Arne Andersson och på tidningsmaterial. Dess-

utom har jag vid olika tillfällen kunnat följa Anderssons regiarbete i 

andra projekt med andra arbetaramatörer. I föreställningsanalysen 

använder jag en analysmodell som konstruerats av Tadeusz Kowzan – 

en modell som skapades ungefär samtidigt som tiden för Spelet om 

Norbergsspelets premiär, dvs. 1977. Just på denna punkt har mitt 

sökande efter lämpliga analysredskap varit intensivt. Men eftersom 

detta är en avhandling inom ämnet litteraturvetenskap har jag nöjt 

mig med en enklare variant av analysmall. 

                                                      
341 Ur en artikel av Per Lindberg 1931. I Den svenska nationalscenen: traditioner och 

reformer på Dramaten under 200 år, redaktör Claes Rosenqvist, redaktionskommitté: 

Kerstin Derkert m. fl., Höganäs 1988, s. 368. 
342 Ingen videoinspelning gjordes premiäråret 1977. 
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I. EN ARBETSMETOD VÄXER FRAM 

Från metallarbetare till regissör  

Det var av stor betydelse för iscensättningen av Spelet om Norbergs-

strejken att dess regissör Arne Andersson (f. 1944) växte upp i ett 

arbetarhem. Det fanns inget som helst intresse för vare sig kultur eller 

teater i detta hem. Det var därför minst sagt en udda önskan 

Andersson närde: att vilja bli skådespelare och att arbeta med teater. 

”Det var väl lika dumt som att säga att man skulle åka till månen, 

innan det ens var möjligt. Det var liksom så korkat, så…”
343

 Med 

facit i hand vet man att denna starka önskan gick i uppfyllelse – på 

flera sätt. Som 24-åring jobbade Andersson som skådespelare i Norr-

köpings teaterverkstad, en slags fri grupp och från och med 1973 

regisserade han på Riksteatern.  

Marieborgstiden 

Efter en lärlingsperiod på sex år vid Svenska Metallverken i Finspång 

sökte sig Andersson till Marieborgs folkhögskola, där han under en 

tvåårsperiod (1965–67) fick möjlighet att bekanta sig med kreativa 

arbetssätt och med olika delar av teaterarbetet. En av skolans lärare 

var Richard Estreen, som kom att betyda mycket för Andersson då 

och senare. Ett arbetssätt, som Estreen introducerade och som kom att 

bli betydelsefullt i Anderssons eget fortsatta radikala teaterarbete, 

gick till så att man valde ut fakta och information ur historiska källor, 

som sedan sammanställde på ett intrikat och ofta antitetiskt sätt. Ett 

projekt tangerade märkligt nog tiden och innehållet i Spelet om Nor-

bergsstrejken: ”Alla har vi bax – ett spel om 1891 och nu”.
344

 Spelet 

bestod av material från 1891 års socialdemokratiska partikongress i 

form av debattinlägg, sånger, bilder och minnen. Att det som skulle 

bli Anderssons huvudinriktning inom teaterarbetet senare, nämligen 

engagemanget i samhällets underpriviligierade grupper och verklig-

hets- och problemförankrade utgångspunkter, grundlades redan under 

Marieborgstiden visar följande uttalande, skrivet 20 år senare under 

Anderssons tid som teaterchef för Västernorrlands regionteater 1984:  

Vad som framstår som allt viktigare med mina år vid Marieborg är att 
konsten aldrig kan skiljas från verkligheten. Studier och intresse för 
människornas möjligheter till ett värdigt liv är grunden för all ärlig 

                                                      
343 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 3, IFÄ.  
344 Omtalas i ett odaterat, osignerat pressklipp (från 1967) som en kavalkad som 

uppfördes vid ett kommunmöte.   
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konst vare sig man är medveten om det eller inte – den medvetenheten 
innebar Marieborg för mig.345 

 

Narren och La Mama 

Anderssons år på Marieborgs folkhögskola följdes av sommararbete 

(1967) på Narrens teaterverkstad, där Hans Hellberg var en viktig 

person.
346

 Mannen från Minap hade premiär 4 juni 1967 på Gröna 

Lunds scen, med Hans Hellberg som regissör. I juli spelades en före-

ställning som hade namnet Världen är ett underbart ställe.
347

 

Andersson nämner också La Mama, gruppen från New York, som 

samma sommar gjorde två föreställningar i Stockholm, nämligen Tom 

Paine och Futz.
348

  

   Det år som följde (1967–68) tillbringade Andersson i Polen. Syftet 

var att söka upp Jerzy Grotowski, men planerna ändrades. Landet 

genomgick stora förändringar och de kulturella förhållandena var 

ibland svåra. Teatrar stängdes, studenterna gjorde uppror. Andersson 

nämner kabaréerna som speciellt spännande. De var satiriska, gjordes 

i små sammanhang utan statliga bidrag. Folk köade för att få se dem. 

De var samhällskritiska och dagsaktuella, hade lätthet och humor och 

var folkliga.349 

Fria grupper – Norrköpings teaterverkstad och Friteatern 

Efter Polen-vistelsen startade Andersson tillsammans med några 

andra f. d. Marieborgselever en fri grupp – Norrköpings teaterverk-

stad – som bl. a. arbetade med ungdomar. De gjorde även förenings- 

och gatuteater.
350

 De gjorde både föreställningar och undervisade i 

skolor och fritidsgrupper, med stöd av ABF. Gruppen experimente-

rade en hel del och utmanade ibland etablissemanget. Kontaktöv-

ningar, improvisationer och diskussioner, fysisk träning, Narrenöv-

ningar351, kroppskännedom och mim var viktiga beståndsdelar i 

gruppens arbete. Andersson nämner La Mama och återigen Jerzy 

Grotowski som inspiratörer. Man hade folkvagnsbuss och enkel rek-

                                                      
345 Arne Andersson, ”Marieborg – Polen – Norbergsstrejken”, i Marieborgs folkhög-

skola 50 år: 1934–1984, Norrköping: Skolan 1984, s. 137. 
346 Intervju med Arne Andersson, 3/3 2003, s. 5, IFÄ. 
347 Uppgifterna är hämtade från Drottningholms teatermuseum, Klipparkivet genom 

bibliotekarie Mattias Åkesson, 25/3 2003. 
348 Ibid. 
349 Intervju med Arne Andersson, 3/3 2003, s. 7, IFÄ. 
350 De andra medlemmarna var Bernt Lindkvist, Margareta Wåhlin, Lasse Wallin och 

Bo Torselius.  
351 Utgivna som Narrenövningar för teatergrupper och andra skapande kollektiv / 

materialet sammanställt och redigerat av Maud Backéus, Stockholm 1971. 



 138 

visita. Det var alltid diskussioner och samtal med publiken efter före-

ställningarna.352 

   Den övergripande arbetsmetoden innebar att man ur visst källmate-

rial arbetade fram ”en modell av verkligheten”. Därefter bestämde 

man en form, ”för att publiken skall få identifikationsmöjlighet med 

det som sker på scenen”. Därefter fann man en målsättning, som de-

lades in i handlingsrubriker. Nästa steg var att söka rollfigurer och 

sedan improvisera, analysera och förbättra.
353

 

   Norrköpings teaterverkstad innebar ett experimenterande med sam-

hällsengagerande former och innehåll, där publikkontakten och kriti-

ken mot det etablerade samhället och teatern var viktiga ingredienser. 

Teatergruppens framtoning i pressen var lite uppkäftig, vilket ibland 

retade en och annan åskådare. Medlemmarna i gruppen skrev även en 

del debattartiklar om sitt ”program”. Perioden 1968–69 avslutades för 

Anderssons del med en konfrontation med ABF:s ledning, varefter 

han lämnade teaterverkstaden. Under sommaren 1969 arbetade han 

som reseledare i Polen och hösten 1969 började han arbeta med Fri-

teatern i Stockholm under Martha Vestins ledning. Friteatern utgjorde 

1969 en fri grupp inom Riksteatern. Andersson deltog som skådespe-

lare i ett antal produktioner fram till 1970.
354

 Sommaren 1971 sökte 

han nya vägar och ordnade praktikmöjligheter hos regissören Ralf 

Långbacka såväl i Åbo som i Närpes. Jag följer dock i denna fram-

ställning först Anderssons fortsatta uppdrag på Riksteatern, för att 

senare i detta avsnitt gå närmare in på praktiken hos Långbacka.  

Andersson regisserar gruppteaterproduktioner 

Den första uppsättning Andersson regisserade var Bertolt Brechts 

Regeln och undantaget. Den gjordes i Svenska Riksteaterns regi för 

högstadiet och gymnasiet, under 1973. Andersson menar att en anled-

ning till att han började regissera var bristen på regissörer som ville 

arbeta med radikala skådespelare. En grupp skådespelare, som kom 

att kallas Villa Eka-ensemblen, efter namnet på en ungdomsgård i 

Växjö, arbetade under en period fram några ungdomsteaterproduk-

tioner tillsammans. Anderssons roll blev där mestadels regissörens, 

vilket dock inte tycks ha varit vare sig något stort steg eller något 

speciellt främmande för Andersson, som ju tidigare hade arbetat med 

kollektiva produktionssätt. Både på Narren och på Norrköpings tea-

terverkstad jobbade alla med regifrågor. Övergången till mera regi-

betonade uppgifter skedde genom att Andersson började iaktta och 

                                                      
352 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 8 f., IFÄ.  
353Signaturen Spinn, ”Improvisation och socialism grunden för Norrköpings 

teaterverkstad”, i Östgöta-Correspondenten 28/10 1968. 
354 Intervju med Arne Andersson, 3/3 2003, s. 8–11, IFÄ. 
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skriva ner improvisationernas repliker, varefter han redigerade och 

korrigerade dessa. ”Man såg en avsikt, som man var tvungen att rätta 

till textmässigt. […] Det blev praktiskt, att jag redigerade vårt jobb, 

gav det struktur. Det ingick i rollen som regissör.”
355

 

   Andersson kom att återigen arbeta med ett undersökande och upp-

sökande arbetssätt i Villa Eka, som utgick från ungdomars kamp för 

att få behålla sin ungdomsgård. Produktionstiden blev ovanligt lång 

eftersom gruppen engagerade sig på plats, deltog i gårdslivet, gjorde 

intervjuer, gick igenom arkiv, pratade med kommunalråd och kurato-

rer, polis och hälsovårdsnämnd och intervjuade invånare. Efter att ha 

satt ihop pjäsen diskuterades varje scen med ungdomarna och en hel 

del ändrades, särskilt språkligt.
356

 Denna arbetsmodell kom att i större 

skala användas i Spelet om Norbergsstrejken. 

   Villa Eka-produktionen följdes av Magnus Erikssons lyckliga tid 

våren 1974, en historisk pjäs, vars handling var koncentrerad till en 

svensk familjs öden och äventyr under 1300-talet. Även denna upp-

sättning var resultatet av ett grupparbete och visades för låg- och 

mellanstadieklasser i hela Sverige. Man hade också utfört en del käll-

forskning och bl. a. anlitat Arkivet för folkets historia. Med Hasse 

och Anki var det åter dags för ungdomsgårdar, förmodligen hösten 

1974.
357 

Jonna och hennes bröder tog upp det hungerupplopp som 

bröt ut 1917 i Norrköping, då utsvultna människor bröt sig in i buti-

kerna och tog den mat de behövde. Pjäsen byggde på den sista no-

vellen – Håll ut kamrater – ät sill och bröd – i Sven Wernströms 

ungdomsbok Trälarnas döttrar. Den spelades våren 1975 för låg- och 

mellanstadiet.
358

 

   Nästa regiproduktion för Anderssons del blev Den övergivna 

dockan av Alfonso Sastre. Det var fortfarande Riksteaterns avdelning 

för barn- och ungdomsteater som producerade.
359 

Den spelades hösten 

1977, alltså efter det att Spelet om Norbergsstrejken spelats den första 

sommaren.  

 

                                                      
355 Intervju med Arne Andersson, 3/3 2003, s. 13–14, IFÄ.  
356 Ibid., s. 12 f. 
357 Ibid., s. 13. 
358 Ingvar Engvén, ”Femmorna på skolteater: ’Jonna och hennes bröder’ – lyckad 

dramatisering av Wernström-novell”, i Borlänge tidning 4/3 1975. 
359 Pressklipp från hösten 1977. 
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Internationella impulser  

Jerzy Grotowskis besök på Marieborgs folkhögskola (1965) blev för 

Anderssons del omtumlande.
360

 Grotowski arbetade under några da-

gar med skådespelare från Norrköpings stadsteater och med elever 

från folkhögskolan. Han använde sig av Andersson för att visa en del 

av vad som kunde åstadkommas med hans pedagogik. Andersson var 

vältränad – han hade tävlat i brottning. Enligt Andersson var öv-

ningarna både fysiskt och psykiskt väldigt krävande. Man skulle för-

sätta sig i fysiskt smärtsamma situationer, för att mentalt kunna ta sig 

förbi vissa hinder. Den entusiasm som Grotowski väckt hos 

Andersson resulterade bl. a. i att han sökte ett stipendium för att i 

Polen närmare kunna studera Grotowskis teaterpedagogik. Senare 

skulle Andersson komma att arbeta med Friteatern under Martha 

Vestins ledning. Även hon var, enligt Andersson, inspirerad av  

Grotowski.
361

 

   Andersson menar, att han också inspirerats mycket av den östtyske 

teaterpedagogen och regissören Rudi Penka. Under arbetet med 

Magnus Erikssons lyckliga tid (hösten 1973) var Penka på Riksteatern 

och arbetade med Anderssons grupp. Teatergruppen deltog även i 

Penkas undervisning vid scenskolan i Stockholm.
362

 Penka vistades 

från och med 1969 som gästpedagog i Stockholm och undervisade 

regelbundet på scenskolan, där Niklas Brunius var rektor sedan 1 juni 

1968. Penka var å sin sida rektor vid scenskolan i Östberlin, sedan 

1962. Han hade arbetat fram en metodik för scenframställning, vilket 

Brunius upplevde att man saknade i Stockholm. Penka återkom dit, 

med några undantag, varje år fram till 1986.
363

 

   Penkas arbetsmetod var en syntes av Stanislavskij och Brechts scen-

framställningsteorier, menar Daniela Reims, som i licentiatavhand-

lingen Ideologi och teater (1995) undersökt hans metodiska arbets-

                                                      
360 Jerzy Grotowski; 1933–99, polsk teaterregissör och teaterpedagog, från 1997 

professor i teaterantropologi vid Collège de France i Paris. År 1959 bildade G. i 

Krakow en teatergrupp som under turnéer, bl. a. till Sverige, fick ett avgörande in-

flytande på den avantgardistiska teatern i Västeuropa. Pjäserna var oftast klassiska –  

t ex Marlowes ”Faustus” och Calderòns ”Den ståndaktige prinsen” – som tokades i 

en stark experimentell form. G:s idéer om en ”fattig teater” och hans krav på en 

rituell skådespelarkonst utan kommersiella hänsyn finns formulerade i boken 

Towards a Poor Theatre (1968). Han flyttade 1982 sin verksamhet till USA och 1986 

till Italien. Källa Nationalencyklopedin band 8, uppslagsord ”Grotowski”, Höganäs 

1992. 
361 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 5–6, IFÄ.  
362 Ibid., s. 18.  
363 Daniela Reims, Ideologi och teater: teaterpedagogen Rudolf Penkas ”metodiska 

arbetssätt”. (licentiatavhandling), Institutionen för teater- och filmvetenskap, Stock-

holms universitet 1995, s. 77 f. 
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sätt.
364

 Dessutom tillfogade han erfarenheter han och hans kollegor 

utarbetat i DDR. Ideologiskt sett var Penka marxist och grundade sin 

teaterpedagogik på dialektisk materialism, vilket ledde till en dialek-

tisk teaterform, anser Reims. Resultatet av hans långa arbete presente-

rades i boken Handbuch der Schauspieler – Ausbildung (1981). Det 

var enligt Reims, främst på tre områden Penka ville vidareutveckla 

scenframställningen: improvisationsseminariet, skådespelarnas arbete 

med rekvisita och den analytiska processen i scenframställningen. 

Detta skulle utveckla skådespelaren till en dialektiskt tänkande män-

niska på scenen, en människa som hade en orsak och ett motiv till 

varje handling rollen framförde. Reims påtalar svårigheten med att 

överföra Penkas metodiska arbetssätt till svenska förhållanden, som 

ändå var mer pluralistiska än de östtyska.
365

  

   För Penka var det montaget av de fysiska handlingarna – samman-

fogningen av var för sig fullkomligt realistiska gester, ord och pauser 

– som skapade motsägelserna och som möjliggjorde en social kritik. 

”Den dialektiska teatern” var en gestisk teater där replik, pauser, mi-

mik och kroppsspråk kunde och borde vara lika berättigade och 

varandra motsägande element, till skillnad från den borgerliga teatern, 

som var en ”ordteater”, där ansiktsuttrycket förstärkte eller dubble-

rade replikens utsaga.
366

 Vad var det då i Penkas metodik som fasci-

nerade Arne Andersson?  

Han kunde gå ner i detaljer i skådespelararbetet och visa på det dia-
lektiska, motsättningar, vändpunkter, skeenden, hur man bygger upp 
roller, hur man söker. […] Här handlade det om att praktiskt prova 
olika möjligheter, att väldigt praktiskt på golvet prova olika lösningar. 
Och när man kommer fram till vilka lösningar man tycker är bäst byg-
ger man figurens inre liv utifrån praktiska prov istället för att man går 
och funderar och känner sig fram

.367 

 

Andersson påpekar vidare att Penka förordade att skådespelarna 

praktiskt skulle undersöka verkligheten och därifrån hämta inspiration 

och kunskap till sitt skådespeleri. Detta passade Andersson och hans 

tidigare arbetsmetoder, där han ju i grupproduktionerna hämtat stoff 

utanför teatern från olika samhälleliga sammanhang. Detta stred mot 

den äldre psykologiska traditionen, menade Andersson, där den inre 

                                                      
364 Se också uppsatsen av Daniela Reims, ”I öst och väst. Teaterpedagogen Rudolf 

Penkas ’metodiska arbetssätt’”, i Svenska Teaterhändelser 1946–1996, red. Lena 

Hammergren, Karin Helander och Willmar Sauter, Stockholm 1996, s. 310.  
365 Ibid., s. 314. 
366 Henrik Lundgren, ”Skådespelarkonsten enligt Stanislavskij och Brecht”, i Teater: 

en antologi. 2, Tecken, språk, struktur, red. Ingvar Holm, Lund 1982, s. 158 f.  
367 Intervju med Arne Anderson 3/3 2003, s. 18, IFÄ. 
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känslan och upplevelsen var styrande.
368

 Som den uppmärksamme 

läsaren nog redan märkt är ”praktik” en återkommande term i 

Anderssons beskrivning av sin regigärning. 

   Ralf Långbacka behöver väl ingen utförligare presentation, men 

några stråk i hans teatergärning kan ändå vara på sin plats att gripa 

tag i här. Långbacka är född 1932 och var alltså tolv år äldre än sin 

praktikant. Han började arbeta med professionell teater redan 1958 

och var 1960–63 chef för Svenska teatern i Åbo. På den finska natio-

nalscenen satte han upp Georg Büchners Dantons död och Peter 

Weiss’ Marat-Sade. Han frilansade i Sverige 1967–71 och återgick 

sedan till Finska teatern i Åbo.
369

 Vid Göteborgs stadsteater sattes en 

lång rad föreställningar upp av Långbacka, bl.a. Mordet på Marat, 

Timon från Aten, Herr Puntila och Heliga Johanna.
 370

 I en intervju 

från 1975 hävdar kritikern Thomas Mellgren, att Långbacka är en av 

de ledande regissörerna i Norden: ”Med utgångspunkt i Brechtteatern 

har han blivit en förgrundsgestalt i utvecklingen av tolkningar av 

klassiska verk, t ex Tjechovs och Shakespeares, med en socialistisk 

samhällsanalys som grund.”
371

 

   Medan Rudi Penkas betydelse för Andersson låg i skådespelarar-

betet kom inspirationen från Ralf Långbacka att handla mera om tea-

ter- och samhällsanalys och om själva regiarbetet. Den marxism som 

var grunden för Ralf Långbackas samhälls- och teatersyn tilltalade 

Andersson, som 1971 följde Långbackas arbete på två arenor. 

Andersson hade redan vid den här tiden ett starkt intresse för den 

brechtska teatern och Långbackas tillämpning av Brechts teatersyn 

upplevdes av många som nyskapande och vital. I Bland annat om 

Brecht konkretiserar Långbacka själv de många komponenter som 

Brechts (och Stanislavskijs) ”metod” omfattar: 

repertoar, läsart, organisation av arbete, skådespelarens arbete på sce-
nen och med sig själv, teaterns tekniska och sceniska apparat, den vi-
suella utformningen, användningen av andra konstarter som musik, 
film eller måleri: det är en metod som omfattar teaterns totala 

                                                      
368 Ibid., s. 18 f.  
369 Ulf Gran, inledning till ”Ralf Långbacka intervjuad av Jonas Cornell och Leif 

Zern”, i Ulf Gran och Ulla-Britta Lagerroth (redaktörer och utgivare), Perspektiv på 

teater: ur svensk regi- och iscensättningshistoria: dokument och studier, Stockholm 

1971, s. 141. Själva intervjun fanns ursprungligen i Dialog nr 2, 1966, s. 4–13, dock 

med en annan inledning. 
370 Teater i Göteborg 1910–1975. 3, Register = Indexes, Forskningsprojektet Drama-

tik på svenska scener1910–1975, Acta Universitatis Umensis, 20, Stockholm 1978, s. 

179. 
371 Thomas Mellgren, ”entré-intervjun: Ralf Långbacka”, i entré nr 5 1975, årg 2, s. 

5. 
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uttrycksskala och hela konstnärliga process med bakomliggande ideo-
logiska utgångspunkter.

372
  

 

Andersson anser att den ”oerhörda klarheten i analys och tanke” hos 

Långbacka var väldigt befriande. Samtidigt var han en känslig person 

som såg vad som hände mellan människor och kunde direkt ingripa 

och få saker att gå vidare. Han hade ett mycket levande sätt att för-

hålla sig till skådespelarna, enligt Andersson, och Långbacka fick 

genom detta stor auktoritet.
 373

 

Praktiken hos Långbacka 

Anderssons praktik hos Långbacka började på Åbo finska teater
374

 

1971. Långbacka stod där tillsammans med kollegan Kalle Holmberg 

för chefskapet 1971–77. Andersson följde under den första månaden 

repetitionerna av uppsättningen Förrän hanen gal av Sean O’Casey. 

Den regisserades av Långbacka och spelades med professionella skå-

despelare. Andersson kommenterar i efterhand det första besöket hos 

Långbacka så här: 

det som jag fäste mig vid från första dagen, det var den enorma ener-
gin. Det var full fart hela tiden, det var inte att gå och fundera. […] 
Det var ett högt tempo redan från första dagen. Man jobbade väldigt 
praktiskt och väldigt dynamiskt från början. Så att man provar hand-
lingarna liksom på riktigt, inte markerar. Det tyckte jag var väldigt 
fint. Det gör amatörer nästan alltid, utan att man behöver tänka på det, 
åtminstone sådana amatörer som jag jobbar med. De går inte och fun-
derar, de provar på riktigt.375 

 

Samma år, 1971, följde Andersson dessutom Långbackas repetitioner 

i Närpes av Puntila och hans dräng Matti. Där spelades Bertolt 

Brechts och Hella Woulijokis pjäs för andra året i rad på utomhussce-

nen i Öjskogsparken med amatörer. Dessa hade förberett sig under 

vinterhalvåret och Andersson kom dit när de började repetera utom-

hus i långa effektiva kvällspass.
376

 Långbacka ägnade tolv somrar åt 

Närpes Teater, som uppstått och arbetats fram i hans hemby.
 377

 

                                                      
372 Ralf Långbacka, Bland annat om Brecht: texter om teater, Stockholm 1982, s. 

295.  
373 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 29, IFÄ.  
374 Kallas också Åbo centralteater och på finska Turun Kaupunginteatteri. 
375 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 28, IFÄ. 
376 Ibid.  
377 Uppsättningar i Närpes 1966–1978: 

 1966 och 1967:    Högt bland Saarijärvis moar (Väinö Linna) 

 1968 och 1969:    Upp trälar (Väinö Linna) 
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   Andersson återkom följande sommar (1972), då Närpes-amatörerna 

för tredje året i rad spelade Puntila och sedan något av de år (1974–

76) då Hästupproret spelades. Andersson besökte även Göteborgs 

stadsteater, där Långbackas nyskapande uppsättningar inspirerade. 

Andersson såg Den heliga Johanna från slakthusen tre gånger.
378

 

Långbacka hade givetvis en alldeles speciell roll i Närpes, i det att 

han var född och uppvuxen där. Andersson menar att han trots sin 

ryktbarhet var på samma nivå som de andra byborna, men att man 

aldrig ifrågasatte hans roll. ”Men var det något som de tyckte eller 

kände så sa de det direkt. Det fanns ingen vördnad…Och det tror jag 

har att göra med en tradition i just den trakten”.
379

 Jämfört med hans 

andra stora inspirationskälla Rudi Penka, så arbetade Långbacka 

snabbare, med större förlopp, ”eftersom han såg till en föreställning 

och inte till själva skådespelararbetet”. Men de hade annars många 

likheter, framhåller Andersson. De jobbade båda med att lägga grun-

der och att snabbt besluta något att utgå ifrån och sedan pröva och 

ändra utifrån det praktiska scenarbetet.
380

  

 

   Sammantaget verkade klarheten i analysen av teaterns komponenter 

befruktande för Anderssons del och ledde honom mot nya val. Den 

marxistiska grundsynen i denna analys stämde också överens med 

Anderssons egna radikala politiska ställningstaganden. Långbackas 

arbete med amatörer och professionella i Närpes och den teaterform 

som växte fram där fick en avgörande betydelse för uppbyggandet av 

Spelet om Norbergsstrejken. Det praktiskt prövande arbetssättet pas-

sade Anderssons registil, liksom det vardagliga och osentimentala 

byggandet av en gemenskap kring teaterproduktionen. Erfarenheterna 

från Närpes kunde kombineras med Anderssons arbetarkulturella 

bakgrund. Långbacka kunde dra nytta av sin lokala kunskap och sitt 

livslånga nätverk av kontakter av olika slag i Närpes. Andersson kom 

däremot som en främling till bruksorten Norberg.  

                                                                                                                  
 1970, 1971 och 1972:  Puntila och hans dräng Matti (Hella Wuolijoki, Bertolt  

       Brecht) 

1973:       Rid i natt (Vilhelm Moberg. Regissör: Leif Liljedahl) 

1974, 1975 och 1976: Hästupproret (Lempi Linna, ångloket ”Kasköbässen”) 

 1977 och 1978:    Söner av ett folk (Väinö Linna) 

Källa: Närpes Teater – en folkets teater: 1964-1994, red. Trygve Erikson, Närpes 

1994, s. 7–35. Ralf Långbacka regisserade i Närpes somrarna 1966–1972, 1974–

1978. Källa: ibid., s. 101. 
378 Kompletterande samtal med Arne Andersson, 3/5 2003, s. 8, IFÄ. ”Johanna” 

spelades vid Göteborgs stadsteater 1973–74. Pjäsen sattes av Andersson upp i Nor-

berg 1984. 
379 Intervju med Arne Andersson 3/3 2003, s. 29, IFÄ.  
380 Ibid., s. 25 f. 
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Närpes Teater och Spelet i Norberg 

Vad var det då mer specifikt som fängslade Andersson i Närpes? ”Jag 

blev fascinerad av att det var vanliga människor som spelade teater 

och som dessutom gjorde radikal, väldigt viktig teater, att det var 

något som ingick som en naturlig del i deras liv”, säger han i en inter-

vju.
381

  

   Närpes är en kommun i Österbotten i Vasa län. 1993 hade kommu-

nen 10 351 invånare, och var alltså något större än Norberg. 93 % av 

befolkningen är svenskspråkig. Många arbetsplatser finns inom lant-

bruket, men det finns också en livlig småföretagarverksamhet, bl.a. 

pälsdjursuppfödning.
382

 Jämfört med Norbergs näringsliv, med den 

tunga industrin i centrum, finns förmodligen ganska stora skillnader i 

bl. a. mentalitet. 

   Även den finska amatörteaterverksamheten skiljer sig på många sätt 

från den svenska. I Finland uppkom teatern i intimt samspel med 

kampen för det finska språket och kampen för en nationell kultur. 

Teatern var inte bara en högborgerlig angelägenhet utan blev också en 

hela folkets kulturform. Arbetarrörelsen upphöjde teatern i vid me-

ning till sin viktigaste kulturella uttrycksform.
383

 Närpes Teater har 

sitt ursprung i den livliga amatörteaterverksamheten som funnits ända 

sedan slutet av 1800-talet. På 1930-talet kom revyverksamheten och 

sedan dess har revyerna skolat upp många lovande skådespelare. 

1960-talet var i många avseenden ett aktivt kulturdecennium i Närpes. 

1964 bildades Närpes Teater. Den blev en sektion inom Närpes hem-

bygdsförening.
384

  

   Omständigheter som bidragit till att göra Närpes Teater till ett be-

grepp i Finland och utomlands är vridläktaren – ”vridin”
385

 – som 

anskaffades 1966 och framgångsrika regissörer, där Ralf Långbacka 

och på senare år Peter Snickars hör till de mest kända. Givetvis har 

den stora och engagerade ensemblen (Närpes-borna, mest amatörer 

men också en del professionella) varit en grund för alla framgångar. 

Till största delen har man satsat på ”inhemsk samhällsdramatik” och i 

stor utsträckning använt sig av Närpesdialekt blandat med högsvenska 

i föreställningarna.
386

 Men styrkan låg i helheten. ”Det var framför 

allt två saker som imponerade på mig”, säger Långbacka. ”Den ena 

var att ingen knotade, trots att det så småningom gick upp för alla att 

                                                      
381 Intervju med Arne Andersson, 2/7 1986, s. 1 f., IFÄ. 
382 Nationalencyklopedin, band 14, uppslagsord ”Närpes”, Höganäs 1994 
383 Långbacka 1982, s. 268. 
384 Trygve Erikson, ”Närpes Teater – En folkets teater genom tre decennier”, i När-

pes Teater 1994, s. 7. 
385 Vridläktare finns på flera platser i Finland. 
386 Trygve Erikson, ”Förord”, i Närpes Teater, s. 5. 
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det inte var något ’latmansgöra’ att spela teater, utan hårt arbete – för 

de flesta dessutom kombinerat med en full arbetsdag ’på sidan om’. 

Den andra var att alla så småningom accepterade en ’professionell’ 

inställning – att ett konstverk aldrig är färdigt, att det alltid kan för-

bättras.”
387

 Ralf Långbacka menar dock att Hästupproret (1974–

1976) rent tekniskt var den bästa föreställningen
388

. Där förekom ett 

riktigt ånglok – ”Kasköbässen”. Anskaffandet av tåget var något ty-

piskt för den anda som fanns i Närpes, där man utgick ifrån att ingen-

ting är omöjligt.
389 

 

   De pjäser som spelades på Närpes teater var realistiska, de skulle 

vara förståeliga både för skådespelarna och för publiken. Vidare 

måste de valda pjäserna ge möjlighet att utnyttja vridläktaren och 

dialekten
390

, framhåller Långbacka och det utvecklades en speciell 

vridläktar-dramaturgi.
391

 Utomhusscenen i Öjskogsparken krävde 

även att man måste spela dramer med en viss storhet.
392

 De pjäser 

som valts har behandlat ”de små människorna”, dvs. de som ”befunnit 

sig långt borta från makthavarna”, menar Peter Snickars, en annan 

betydelsefull regissör i Närpes.
393

 Att pjäserna spelades utomhus, om 

sommaren, med naturen som tillgång och nackdel innebar bl. a. att det 

var svårt att ge inomhusscener trovärdighet. Man lät bygga hus som 

hade skjutbara ytterväggar, som kunde dras bort så att man kunde se 

in i huset.394  

   En kort jämförelse mellan Spelet om Norbergsstrejken och Närpes 

Teater på ovanstående punkter ger vid handen att pjäsvalen, det stora 

scenrummet med omväxlande masscener och mindre scener samt 

ställningstagandet för den lilla människan med sommarnaturen som 

                                                      
387 Ralf Långbacka, ”Tolv år med Närpes Teater”, i Närpes Teater 1994, s. 67. 
388 Långbacka använder begreppet ”föreställning”. 
389 Ibid, s. 63. 
390 Ralf Långbacka om dialektanvändningen: ”föreställningarna på Närpes Teater, var 

det första verkliga försöket att på ett konstnärligt sätt utnyttja dialekten inom fin-

landssvensk teater”. (Ibid. s. 58.) Vidare: ”I alla föreställningar fanns också roller 

som spelades på högspråk, dialekten fick då en funktion som ’folkets’ språk, medan 

de som tillhörde överklassen – prosten och prostinnan, baron och länsman för att 

nämna några – talade högspråk.” (Ibid. s. 59.) 
391 Scenens storlek var en svårighet och en styrka, säger Ralf Långbacka. ”Åskådaren 

kunde hela tiden se ett område med kanske 30–40 meters bredd och ett djup som 

ibland kunde uppgå till 60–70 meter. Det gällde att på samma gång arbeta med rö-

relse i sidled och djupled och att i scenografin arbeta med ’äkta’ djup. Att anpassa en 

scen i närbild med en rörelse i djupled blev ofta ett oerhört viktigt konstnärligt ele-

ment”, menar Långbacka. (Ibid. s. 58.) 
392 Ibid., s. 61. 
393 Peter Snickars, ”Närpes Teater – en stor teater!”, ibid., här s. 72. 
394 Ralf Långbacka, ”Tolv år med Närpes Teater”, ibid., s. 57. Denna konstruktion 

användes även i Norberg. 
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fond var gemensamt gods, liksom en förening runt teaterprojektet. I 

Norbergsspelet användes inte i så stor utsträckning dialekt och inte 

heller hade man under pionjäråren någon vridläktare. En sådan an-

skaffades senare, under 1990-talet. En annan viktig skillnad var att 

man i Närpes valde färdiga pjäser, som ofta bearbetades, medan man i 

Norberg arbetade fram ett helt nytt manuskript. 

Slutsatser  

De arbetarkulturella koder som Anderssons genom sin uppväxt i Igel-

fors och sin lärlingstid på Svenska Metallverken i Finspång lärde sig 

behärska, blev viktiga förutsättningar för Norbergsspelets tillblivelse 

och iscensättning. I Anderssons teaterpraktik kom bakgrunden i ar-

betarklassen och det radikala kultur- och teaterklimatet under 1960- 

och 1970-talen med dess intresse för samhällsfrågor att befrukta 

varandra. Vad som blev än mer viktigt ur Norbergsspelets synvinkel 

var de nya arbetsmetoder, som inte bara Andersson använt, utan som 

även praktiserats av många av de s.k. fria grupperna. Intresset för 

samhällsproblemen och den uppsökande teatern förde dem också 

närmare sin publik. Men medan många av de radikala teaterarbetarna 

återgick till mer institutionsliknande arbetsförhållanden sökte sig 

Andersson i mitten av 1970-talet till arbetarleden för att göra teater 

med och om dem. Detta för att bygga upp något från grunden, utanför 

den etablerade institutionsteatern, med en bas hos arbetande männi-

skor. Detta innebar ytterligare ett ställningstagande i riktning bort från 

de traditionella teatersammanhangen. En stark misstro mot det etable-

rade samhället tog sig också i Anderssons fall uttryck i ett radikalt 

politiskt engagemang, vars konsekvenser också las till grund i teater-

arbetet. 

   Långbacka förkroppsligade och förenade med seriositet och tyngd 

både det samhällsengagerade, marxistiska och det sant konstnärliga 

intresset och visade rent praktiskt med teatern i Närpes att man kunde 

åstadkomma kvalitativt högtstående och folklig teater, med förank-

ring hos gemene man. Ett arbetarkulturellt bygge från erfarenhet och 

praktiska handlingar till estetiskt uttryck – på arbetarnas villkor – 

skulle för Anderssons del påbörjas. Till skillnad från den borgerliga 

institutionsteaterns fokusering på privatliv och individ, skulle sam-

hälls- och arbetslivets hierarkier och maktkamper komma att gestaltas 

på en plats, som helt tömts på sitt värde och övergivits. Utsugningen 

av jordens resurser låg där i öppen dag. Det vilda området framför 

Storgruvan i Klackberg fick bli de ”tiljor” som föreställde världen. En 

avgörande skillnad mellan teatern i Närpes och den i Norberg var 

dock pjäsvalet. I Närpes spelades mer eller mindre färdiga pjäser, 
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medan man i Norberg började med ett helt nytt material som sedan 

gestaltades i samarbete med ort och befolkning,  

   Andersson beskriver i efterhand sina erfarenheter från de etablerade 

teatersammanhangen – han var bl.a. teaterchef under ett par perio-

der
395

 – som ”att vistas i ett främmande land där man inte riktigt för-

står språket och inte många var intresserade av att lära känna mitt”. I 

sitt engagemang och teaterarbete bland arbetare känner han sig 

hemma: ”kan jag belysa, stärka människor med den teater jag gör, då 

är jag nöjd, jag är ju en av dem”.
396

 

   Detta klara ställningstagande vad gäller målgrupp och arbetssätt har 

för undersökningens del bidragit till att fokusera det specifikt arbetar-

kulturella i Norbergsspelets manifestering. Jag kommer i den fortsatta 

analysen att försöka visa på några förutsättningar och karaktäristiska 

drag. Dessa kan vara en del av svaret på hur den traditionella teatern 

skulle behöva arbeta för att attrahera en bredare publik. 

II. REGI- OCH REPETITIONSARBETET 

Jag vill inledningsvis presenteras några teatervetenskapliga begrepp: 

iscensättning, uppsättning, föreställning och teaterhändelse. Defini-

tionerna är hämtade från Per Ringbys avhandling Författarens dröm 

på scenen (1987) och Ringby har i sin tur utgått från Patrice Pavis 

bok Languages of the stage (1982). Iscensättning är ”den konkreta 

arbetsprocessen, då man sökte sig fram till det sceniska uttrycket på 

grundval av konkretisationer av texten”.
397

 Med uppsättning avses det 

färdiga resultatet och det är ”en analytisk term för ett idealt, bety-

delsebärande konstrukt”.
398

 Föreställningen är ”den enskilda 

manifestationen av uppsättningen i teaterhändelsen”, som i sin tur står 

för ”den sammantagna konkreta närvaron och samspelet mellan ett 

sceniskt konstverk och en mottagande publik.
399

 När det gäller Spelet 

om Norbergsstrejken finns inga direkta anteckningar från regissören, 

men däremot finns en del planeringsmaterial över scenografin: pro-

                                                      
395 Andersson anställdes 1969 vid Riksteatern som skådespelare och från och med 

våren 1973 arbetade han nästan uteslutande som regissör. 1982–1985 var han teater-

chef för Västernorrlands regionteater (i Härnösand) och därefter vid Mittlänsteatern 

1988–1990. Han har också haft flera uppdrag vid Nordatlantteatern. Uppgifterna har 

inhämtats från Ylva Christensen, personalavdelningen på Riksteatern, i mail 25/3 

2003.  
396 Kompletterande intervju med Arne Andersson, 1/7 2003, s. 4. 
397 Per Ringby, Författarens dröm på scenen: Harald Molanders regi och författar-

skap (diss.), Umeå 1987, s. 139 f. 
398 Ibid., s. 140.  
399 Ibid. 
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jektplaner på gruvområde och spelplats. Dessa ingår i figur 3, som är 

en schematisk skiss av scenområdet. Jag kommer dock att försöka 

rekonstruera iscensättningen, dvs. den praktiska, konkreta arbetspro-

cessen, då man sökte sig fram till det sceniska uttrycket. I kapitel två 

analyserades dramatexten från 1977 års uppsättning och i detta kapi-

tel analyseras en föreställning från 1978 års uppsättning
400

, eftersom 

inspelning saknas för premiäråret 1977. Men först vill jag diskutera 

betydelsen av aktörernas sociala roller.  

Den sociala och den fiktiva rollen 

Marika V. Lagercrantz har i sin avhandling studerat professionella 

skådespelares instuderingsprocesser. Hon skiljer mellan ”den sociala 

rollen” och ”den andra rollen”, med vilket hon menar den fiktiva rol-

len, alltså den rollfigur som skådespelaren bygger upp i det fiktiva 

dramat. I de fältstudier hon bedrev observerade hon båda rollerna och 

hur skådespelaren gick in och ur dem, med en obesvärad lätthet. 

Lagercrantz menar att skådespelarna i stor utsträckning använde sig 

av sina erfarenheter från den sociala rollen för att bygga upp den fik-

tiva. En utbildad skådespelare måste kunna gestalta även det som 

kanske ligger långt ifrån den sociala rollen. De projekt hon under-

sökte inscensattes på Stadsteatern i Stockholm.
401

 I fallet med Nor-

bergsspelet låg oftast den sociala och den fiktiva rollen anmärknings-

värt nära varandra. Det var ibland till och med så att den sociala 

rollen fick styra och delvis utgöra den fiktiva. Ett intressant faktum, 

som visar hur den sociala rollen påverkade den fiktiva, är hur det i 

exemplet Norbergsspelet var hart när omöjligt att få några aktörer att 

spela strejkbrytare. Dessa hade mycket låg status och dåligt rykte 

även i 1970-talets Norberg. Ibland fick manuskript och regi anpassas 

till den verklighet som stod till buds. Gunnar Bäck beskriver ett lik-

nande arbetssätt i sin avhandling Ord och kött; till teaterns fenome-

nologi med larssons och Kyrklunds Medea (1992) och han kallar det 

för ad hoc-logik, vilket han definierar som uppfinningsrikedom i 

stunden.
402

 Men medan man i Bäcks repetitionsarbete styrdes av frå-

gan: Lever det? så styrde frågan: Vad är det vi ska/vill berätta? i 

Spelet om Norbergsstrejken.
403

 

                                                      
400 Datum för inspelningen saknas. 
401 Marika V. Lagercrantz, Den andra rollen: ett fältarbete bland skådespelare, 

regissörer och roller (diss.), Stockholm 1995, s. 9–29. 
402 Gunnar Bäck, Ord och kött: till teaterns fenomenologi med larssons och 

Kyrklunds Medea (diss.), Göteborg 1992, s. 119. 
403 I Peter Bogatyrevs uppsats ”Teaterns tecken”, i Teaterarbete: texter för teori och 

praxis, redaktör och utgivare Kurt Aspelin, Stockholm 1977, görs en anmärkning om 

de folkloristiska uttrycken: ”Det verbala folkloristiska uttrycket är, liksom det teatrala 
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   Jag vill här framhålla de gemenskaper som hela tiden fanns utanför 

de estetiska ramarna. För det första fanns Föreningens verksamhet i 

bakgrunden med protokollförda möten och arbete i arbetsgrupper. 

Där kunde i princip allt diskuteras. För det andra vill jag peka på um-

gänget under repetitionerna och för det tredje Norberg som liten ort, 

där människor ofta möttes och där kontakt uppstod mellan speldelta-

gare och andra. De politiska diskussionerna var omvittnat livliga, 

liksom diskussioner och jämförelser med de historiska förhållanden 

som rådde 1891–92. Det verkar som om dessa gemenskaper, bakom 

kulisserna, varit en stark drivkraft för många. Där skedde många vik-

tiga möten, mellan olika åldrar, yrken och kön. Där berättades histo-

rier och där utvecklades speciella folkliga synsätt och accenter som 

kittade samman deltagarna på ett – enligt vad de flesta av informan-

terna berättat – ovanligt starkt sätt. Ibland fick jag uppfattningen, att 

denna gemenskap för deltagarna nästan var viktigare än själva teater-

arbetet. Spelet skapade många mötesmöjligheter och inom dess ram 

fylldes mångas behov av tillhörighet, sammanhang, mening och stolt-

het. Föreningen och gemenskapen bakom kulisserna skapade alltså ett 

referentiellt system för deltagarna att hämta kraft och mental näring 

ur. 

Iscensättningen 

Arne Anderssons val att arbeta med amatörer och inte med professio-

nella skådespelare innebar att ”skådespeleriet” fick starta direkt i de 

mänskliga erfarenheterna, utan föregående utbildning och träning. 

Det medförde alltså att Andersson behövde ta på sig rollen som peda-

gog. Rent praktiskt var Andersson i repetitionsarbetet mycket öppen 

för de processer och för den utveckling och mognad som amatörerna 

gick igenom. Det blev en känslig balansgång mellan vad som kunde 

krävas, utan att såra eller kränka. En ofta återkommande replik i hans 

resonemang om sitt arbete med amatörer är: ”Jag lärde mig väldigt 

mycket.” Detta antyder att processen också var omvänd, dvs. att 

amatörernas liv och erfarenheter tillförde uppsättningen sådant som 

Andersson som teaterarbetare varit okunnig om. Processen var alltså 

dialektisk. 

   Eftersom detta inte är en avhandling i teatervetenskap kommer jag 

att nöja med några enklare iakttagelser vad gäller repetitionsarbetet.
404

 

                                                                                                                  
uttrycket, omöjligt att separera från den som framställer det.” (s. 72). ”Det är på 

samma sätt i den folkliga teatern; åskådaren jämför oupphörligen rollen som byskå-

despelaren spelar med hans privatliv.”(s. 73) 
404

 Jag har kunnat följa Arne Anderssons regiarbete i ett par andra uppsättningar. 

1986 deltog jag som aktör i en liten roll i Norbergsuppsättningen av Bertolt Brechts 
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Just samhällsklassernas teckensystem blir här mycket tydliga, 

eftersom Spelet ofta opererar med de traditionella kapitalistiska mot-

sättningarna mellan en dominerande härskande samhällsklass och mer 

eller mindre förtryckta arbetare. Jag redogör närmast för några mer 

praktiska omständigheter, där det gällde att föra ner intentioner och 

idéer genom de människor som fanns att tillgå. Regissören var i det 

sammanhanget givetvis betydelsefull. Men i detta projekt var aktö-

rerna nog så viktiga, liksom den livliga interaktionen mellan regissör 

och aktörer. 

   Hösten 1976 började de första läsningarna. Det var då Manuskript 

1, färdigställt 26 juli 1976, man läste och kommenterade, utan att göra 

några bestämda rollfördelningar. Detta motsvaras av kollationeringen 

i professionella sammanhang. Diskussioner och synpunkter på manu-

skriptet bakades in. Så småningom började det utkristallisera sig rol-

ler för olika personer. Några roller skrevs t. o. m. för någon speciell 

medverkande.
405

 Efter höstens repetitioner och synpunkter var det 

dags för författaren Sture Karlsson att skriva om Manuskript 1. Ma-

nuskript 2 låg färdigt 27 december 1976 och användes vid repetitio-

nerna under våren 1977. Men även det undergick ändringar av olika 

slag. Jag törs säga att dramatexten i hög grad formades efter den lo-

kala och sociala verklighet som stod till buds. Deltagarna eller aktö-

rerna blev mer styrande för både innehåll och rollkaraktärer än vad 

som är brukligt i andra sammanhang. 

   Alla repetitioner var öppna, dvs. vem som helst kunde komma för 

att lyssna eller delta. Så var det även i slutskedet, då man repeterade 

utomhus på spelplatsen vid Klackbergs Storgruva. Disciplinen var 

dock hård vad gällde tillträde till scenområdet, det var helig mark. På 

så sätt kom respekten för vad som gjordes i det fiktiva rummet att 

inristas hos alla deltagare. Andersson kunde arbeta mycket detaljerat 

och analytiskt, i det att han dissekerade små saker ur vardagslivet. Det 

kunde t. ex. röra sig om blicken, fingrarnas böjning och hastigheten i 

talet. Andra vanliga regidiskussioner rörde tecknens timning och kon-

sekvenser. Vad kommer först, gesten eller repliken? Vad är logiskt? 

Vad vill vi berätta? 

                                                                                                                  
Den kaukasiska kritcirkeln. Rollens ringa omfattning gjorde att jag under en rad 

repetitioner kunde iaktta Anderssons sätt att arbeta. 1986 deltog jag också i en kort 

regikurs som Andersson höll på Folkkulturcentrum i Stockholm. Där diskuterades 

mest principiella grepp utifrån praktiska exempel. 1991–1992 sattes Norbergsspelet 

upp på nytt i något omarbetad version. Jag närvarade vid ett par repetitioner i juni 

1992. Jag har även studerat ett par repetitioner av pjäsen Pionjärerna med Sura-

hammar-arbetare 2003, för att om möjligt kunna rekonstruera hur regiarbetet går till 

med amatörer och just arbetare. Men givetvis kan detta inte ersätta den kunskap 

man skulle ha kunnat få genom att bevista de ursprungliga repetitionerna av Spelet 

om Norbergsstrejken 1976–1977. 
405 Gällde t. ex. Greta Engströms och Sara Viklunds roller. 
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   Det praktiskt prövande arbetssättet i regiarbetet, som omtalats i 

föregående avsnitt, blev också det som kom till användning med Nor-

bergsaktörerna. Andersson arbetade oftast med helheter: att få aktö-

rerna ”att hitta sitt sätt att vara i just den här situationen”, att ge dem 

ett sätt att tänka
406

 och att diskutera logiskt vad situationen innebar. 

Andra övergripande synsätt i Anderssons regi var att tydliggöra kon-

flikter och lyfta fram det komplexa liksom att hitta fokus i scenen. 

Man arbetade också med vändpunkter och stick (= signaler i repliker 

eller gester då något nytt ska inträffa). De personmässiga regianvis-

ningarna var, såvitt jag har uppfattat det, få. Andersson arbetade mer 

på ett indirekt sätt, där de bakomliggande helheterna var i fokus, inte 

enstaka rollprestationer eller detaljerade anvisningar om tonfall eller 

gester. Han måste ha förlitat sig på att aktörernas livskunskap skulle 

framträda naturligt, om de var införstådda med det sammanhang de 

ingick i. Därmed uppstod också en möjlighet, ett tomrum, som kunde 

fyllas med de agerandes egna erfarenheter och uttryck. När det gällde 

de stiliserade masscenerna arbetade han med att få ”alla att berätta 

samma historia”.
407

 

   Uppgiften i repetitionsarbetet var inte endast att iscensätta en tolk-

ning av en text. Den innebar även att utifrån de förhållanden som var 

vid handen skapa ett estetiskt, sceniskt uttryck. En esteticering av 

arbetarerfarenheterna skulle etableras. Förutom de ovan nämnda ka-

tegorierna disciplinering och medvetenhet om att ”allt har betydelse”, 

innebar esteticeringsprocessen medvetna val på samtliga nivåer. 

Dessa val skulle styras av vad man gemensamt ville berätta, dvs. in-

tentionen och syftet. Valen medförde att vissa komponenter måste 

rensas bort som ovidkommande. Det kunde också gälla mångtydig-

heter och tveksamheter, som förvirrade scenen och budskapet. Men 

aktörerna kom också att arbeta med finslipning och tydliggörande av 

sina uttryck. Endast de betydelseelement som inom Spelets ram god-

känts, valdes och gestaltades på ett för just denna tid, uppsättning och 

publik relevant sätt.  

                                                      
406 Ibid. Andersson beskriver regi även i intervjun 3/3 2003, s. 18–20 och s. 22–28, 

IFÄ.  
407 Ibid. 
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III. ANALYS AV EN FÖRESTÄLLNING FRÅN 

1978  

I kapitel två analyserades Slutmanuskriptet, nedskrivet 8 juli 1977, 

efter första sommarens uppsättning.408 Någon videoinspelning gjordes 

inte detta år, utan först under någon av 1978 års föreställningar, som 

spelades 16 juni –8 juli 1978. Den videoinspelning jag studerat och 

analyserat är en odaterad inspelning från detta års uppsättning. In-

spelningen är tyvärr gjord med flera kameravinklar. 

   Som komplement till videons tvådimensionalitet har jag vid flera 

tillfällen besökt Storgruvan i Klackberg, vars scenområde finns kvar. 

Landskapet är detsamma, grunderna efter teaterbyggnaderna och läk-

taren finns kvar liksom den slaggstenslave och den gruvort i berget 

varifrån skott och rök kom i föreställningens början. Jag har tillsam-

mans med regissör och en av aktörerna gått igenom manuskriptet scen 

för scen när det gäller placeringar, rörelser, sortier och entréer samt 

praktiska lösningar i Spelet. Jag har dessutom tagit del av en mängd 

fotografier och diabilder, som varit ett komplement till att förstå bl. a. 

den starka närvaro av tredimensionalitet och rymd som föreställ-

ningen existerade i. Från Kalle Lundquist, en av Spelets scenografer, 

har jag fått ritningar och foton över spelplatsens iordningställande. 

   En fördel med videoupptagningen är att man samtidigt får tillgång 

till en ljudupptagning av en föreställning inför publik. Därmed inklu-

deras också publikens auditiva reaktioner. Det finns förvisso skillna-

der mellan uppsättningen från 1977 och den från 1978. Inte minst får 

man väga in det första årets succé och känslan hos många aktörer av 

att redan behärska det mesta. Enligt regissören Arne Andersson var 

1978 års uppsättning den svagaste och svåraste. Känslan hos aktö-

rerna var, att man nu bara skulle göra det man redan kunde och var 

hemmastadd i. Jämfört med första årets oerhörda ansträngningar och 

gränsöverskridanden kändes 1978 års uppsättning förrädiskt lätt.
409

 

Jämför man 1977 års Slutmanuskript med 1978 års videomanu-

skript410 är det några tendenser som kan urskiljas: för det första har 

förtydliganden skett och mer konkret stoff har tillförts, för det andra 

har det talspråkliga fått större genomslagskraft. Dessutom har ett par 

scener lagts samman. 

                                                      
408 Föreställningarna gavs detta år 26 juni –10 juli 1977. Källa: Spelet om Norbergs-

strejken 1891–92 / ett spel av Sture Karlsson; regi: Arne Andersson; musik: Anders 

Lindström, teaterprogram, Norberg 1977 
409 Samtal med Arne Andersson, 18/8 2003.  
410 Jag avser här videoupptagningens repliker, som jag jämfört med Slutmanuskrip-

tets. 
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   Trots skillnaderna anser jag ändå att den videoinspelning som före-

ligger från en föreställning under spelperioden 1978 varit värd att 

analyseras. De auditiva och de visuella skikten i form av bl. a. rörel-

ser, grupperingar, sortier och entréer, liksom musiken, tonfallen, 

accenterna, rytmen i föreställningen och inte minst publikreaktionerna 

ger avsevärt mycket större förståelse och kunskap om vad som för-

siggick, än vad enbart texten kan ge. 

   I den följande föreställningsanalysen har jag valt att utgå från 

Tadeusz Kowzans grundläggande 13 teckensystem.
411

 Jag har gått 

igenom videoinspelningen med avseende på dessa. Videoinspel-

ningen är, som tidigare påpekats, gjord med flera kameravinklar, 

vilket innebär att man ibland går miste om samtidiga skeenden på 

scenen. Kowzan skiljer huvudsakligen mellan de visuella tecknen och 

de auditiva. Underrubrikerna i följande analys är i samtliga fall häm-

tade från Kowzans uppdelning. I de fall jag hänvisar till scennummer 

använder jag den numrering som finns i Slutmanuskriptet från 1977. 

Scennumreringen från 1978 års uppsättning ser något annorlunda ut 

eftersom man bl. a. strök scen 3 och lade samman scen 18 och 19. 

De visuella tecknen 

Scenens utseende: attribut, dekor och ljussättning 

Den spelplats man valde till Spelet om Norbergsstrejken var storsla-

gen och unik. Samtidigt hade den en stark anknytning till Spelets 

innehåll och innebörd. Här var människans ingrepp i naturen ständigt 

närvarande på ett nästintill plågsamt sätt. I den stora rymd som Stor-

gruvan i Klackberg erbjöd, med den bakre scengränsen i form av en 

hela tiden intensivt närvarande lodrät, svart bergvägg, kom positio-

nerna, grupperingarna, scenrörelserna, entréerna och sortierna att få 

en monumental inramning. Scen 13 – Demonstrationståg möts av 

militär – utspelades ovanför denna vägg, på bergskrönet, bland glesa 

granar. På nästa sida visar bilden alla Spelets deltagare uppställda 

efter sista scenen. Bilden är tagen från läktaren.  

   Innan man började använda gruvområdet som spelplats för Nor-

bergsspelet, var bergväggen bevuxen med sly och sommartid var hela 

väggen grön. Man fick lägga ner mycket tid och arbete på att hugga 

ner och forsla bort ris, hängande i säkerhetslinor, för att den svarta, 

råa bergväggen skulle komma i dagen. Medvetenheten om platsens 

                                                      
411 Tadeusz Kowzan, ”I teatertecknets universum”, s. 47–63 i Teater: en antologi. 2, 

Tecken, språk, struktur, redaktör och utgivare Ingvar Holm, Lund 1981. En översikt 

över de 13 teckensystemen finns på s. 61. Texten är hämtad ifrån Tadeusz Kowzan, 

Littérature et spectacle, Paris 1975, s. 181–207, översättare Hadar Hellstrand.  
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Figur 2. Spelets slutuppställning framför gruvschaktet i Klackbergs 

Storgruva, sommaren 1978. Foto: Kenneth Sundh. 

 

starka betydelseladdning var således stor. 

   Eftersom gruvdrift hade pågått i gruvan ända fram till 1967 i form 

av underjordsbrytning, fanns en del lämningar från den tiden, t. ex. en 

mäktig gruvlave i slaggtegel med valvbågade fönster. Längre upp, 

från spelplatsen sett, fanns byggnader och bodar, som användes för 

föräljning, till toaletter och till utställningar. Som man kan se på 

bilden ovan hade scenkanten mot det djupa gruvschaktet försetts med 

skyddsstängsel. Även uppe på bergskrönet var stängsel uppsatta. 

   Det kuperade scenområdet framför gruvschaktet var ungefär 20 x15 

meter. Dels sluttade scenen ner mot gruvhålet, dels från höger till 

vänster. På scenen framför gruvhålet byggdes en arbetarbostad till 

vänster och ett gruvkontor till höger Det senare skymtar på bilden 

ovan. Denna vänster-höger-orientering hade också en ideologisk-po-

litisk laddning. Byggnaderna placerades i sned vinkel mot publikläk-

taren. (Se figur 3, som är en schematisk skiss över scenområdet.) 

Både arbetarbostaden och gruvkontoret hade skjutbara väggar i den 

främre delen, som vette mot publiken, vilket gjorde att inomhussce-

nerna och interiörerna kunde ses i sin helhet. Scenbyggnaderna var 

invändigt försedda med strålkastare. Möbleringen var klassmässigt 

och historiskt typisk för 1890-talet. 
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Figur 3. Schematisk skiss över scenområdet, sett uppifrån. 

 

   Tvärs över scenområdet, från vänster till höger, gick en liten väg, 

som lutade något uppför mot gruvkontoret, som låg ca 3 m högre än 

arbetarbostaden. Denna väg kallas här Gruvkontorsvägen och den 

delar upp scenområdet i en övre och en nedre del. Några meter in på 

vägen fanns en liten trappanordning. Planens nedre del låg intill 

stängslet mot gruvhålet. Längst till höger fanns gruvlaven i slaggsten, 

som dock inte användes direkt i föreställningen. Den kan ändå sägas 

tillhöra scenens utrustning som stämningsskapande arbetsbyggnad 

och som avgränsning av scenområdet mot skogen. 

   Överheten rörde sig oftast på den övre delen av scenområdet, på 

Gruvkontorsvägen, utanför gruvkontoret eller i detsamma. De fanns 

då dels närmare publiken, dels högre upp än arbetarna. Vägen använ-

des ofta av överhetspersonerna. Det gällde särskilt disponent Gran-
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vall, gruvingenjör Eriksson och ibland gruvfogde Engvall. De 

marscherade något diagonalt över de båda scenområdena, vilket ska-

pade en känsla av effektivitet och målmedvetenhet. Överhetsperso-

nerna rörde sig fritt mellan scenens olika delar, medan arbetarna 

oftast befann sig till vänster, vid arbetarbostaden eller på det nedre 

scenområdet, närmast stängslet mot gruvan.  

   Läktaren byggdes i sluttningen ovanför scenområdet, med åskådar-

platserna mot scenområdet och bergväggen. Åskådarna såg alltså 

scenen snett uppifrån. Läktaren var vänd mot nordväst och rymde ca 

400 personer. Föreställningarna spelades sommartid på kvällar eller 

eftermiddagar, vilket kunde innebära att publiken vid soligt väder 

kunde se solen ovanför krönet. 

Skådespelarnas yttre utseende: Sminkning, håruppsättning och 

dräkt  

Videon har spelats in på långt avstånd från scenen, vilket innebär att 

jag inte kunnat bilda mig någon egen uppfattning om sminkning och 

hår. ”Dräkt” är däremot fullt iakttagbart. Jag har därför kompletterat 

denna del med ett samtal med Spelets maskör, Monica Flygare. Två 

principer var enligt henne styrande: att tidsmässigt och klassmässigt 

anpassa utseendena. Dessutom fick varje individ en genomgång av 

vad som kunde och borde göras. Arbetarnas kläder, ansikten och hän-

der ”smutsades ner”. Deras skägg uppmanades växa. Många fick 

klippas, eftersom det under 1970-talet var modernt med långt hår 

även på män. (Gällde väl de yngre deltagarna.) De arbetarkvinnor 

som var kortklippta som civila förseddes med hucklen. En av de vik-

tigare kvinnorollerna, Greta Engström, hade civilt kort hår. Hon fick i 

Spelet bära peruk, med en hårrulle i nacken. Även disponentfrun för-

sågs med en passande peruk. Överhetspersonerna sminkades i större 

utsträckning än arbetare och andra. ”Man fick tänka sig in i hur 

mycket tid de kunde tänkas ha till förfogande att ansa sitt utseende”, 

menade maskören.
412

 De historiska personerna, som Hjalmar 

Branting och Hinke Bergegren, försågs med s.k. porträttmasker, dvs. 

att man sökte efterlikna deras verkliga utseende.  

   Vad beträffar ”dräkt” var samma principer gällande, dvs. att histo-

riskt och klassmässigt efterlikna verklighetens förhållanden. Militärer, 

poliser, landshövding, länsman bar alla uniformer liksom Frälsnings-

arméns medlemmar. Den överhet som samlats till kalas i den korta 

scen 15 bar alla frack. Kläder och uniformer lånades eller hyrdes från 

olika håll. Man la alltså ner stor omsorg på autentiska kläder, smink 

och hår. 

                                                      
412 Samtal med maskör Monica Flygare, 5/9 2003, IFÄ.  
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Kroppsligt uttryck: mim, gester och rörelser 

Allvar och objektivitet är en grundhållning vad gäller aktörernas spel-

stil i föreställningen. De stora avstånden bäddade inte för intimitet, 

nyanser eller känsloutspel. På grund av att videoinspelningen är gjord 

på långt avstånd är mimiken svår att uttala sig om. I stället är det 

hållningar, sätt att gå, signifikanta gester, olika röstlägen, rörelser och 

grupperingar som varit möjliga att kommentera. I och med att många 

av dem som spelade arbetare verkligen var eller hade varit arbetare, 

behövde man inte lägga ner så mycket tid på att dessa skulle lära in de 

arbetarkulturella koderna. Det är dock viktigt att påpeka, att arbetarna 

som kollektiv ofta är stiliserade. Överhetspersonerna är däremot indi-

viduellt representerade. Den aktör som spelade disponentrollen var en 

van amatörskådespelare. Ingen av de andra aktörerna hade spelat 

teater tidigare.  

   Generellt sett gestikulerar överhetspersonerna mer än arbetarna och 

har ett friare kroppsspråk. Arbetarna bockar eller niger för överheten, 

tar av sig sina hattar eller mössor hela Spelet igenom. Gustav Qvarn-

ström, arbetarledaren, har nästan inga gester alls. Han uttrycker sig 

huvudsakligen genom det talade ordet . Ett undantag från det återhåll-

samma arbetaruttrycket är pigan Stina Karlsson, som tar stort ut-

rymme till sitt förfogande, både fysiskt och mentalt och hon gör det 

på ett parodiskt sätt. Hon niger ofta och djupt för sina överordnade, 

vilket skapar en viss motsättning till hennes kavata repliker. De arbe-

targester som annars används förstärker vissa ord och förhållanden. 

Man nickar t. ex. med huvudet, böjer sig fram med överkroppen eller 

slår ut med handen för att betona ett eller annat.  

   Susanna Ekman, kaptenen för Frälsningsarmén, är ett annat undan-

tag från föreställningens totalt sett ganska återhållsamma gestik. Hon 

använder både armar och nickar med huvudet för att inskärpa sitt 

budskap och lyfter vid ett tillfälle båda armarna högt och slår sedan ut 

med dem åt olika håll. Hon tar hela scenrummet i besittning – det 

stora gruvschaktet och t. o. m. himlen som hon vid ett tillfälle pekar 

mot.  

   Om gestiken kan sägas vara relativt återhållsam, så är rörelserna, 

grupperingarna, entréerna och sortierna desto mer påfallande. Vid så 

gott som varje scenbyte förekommer entréer och sortier, dels av scen-

aktörerna, dels av berättargruppen. Detta poängterar scenernas början 

och slut – avbrotten i berättelselinjen markeras på ett tydligt sätt. De 

många entréerna skapar dessutom nya ansatser. Den mest iögon-

fallande entrén görs kanske av Frälsningsarmén i scen 4. Deras 

muntra marschmusik hörs över en i övrigt tom scen, innan de taktfast 

marscherar in i sina uniformer. 
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   Stiliseringarna i föreställningens rörelsemönster genomförs genom 

nedtoning av fysiska rörelser, återhållsamhet vad gäller individuella 

uttryck och samordning av de många. Dessa stiliseringar blir till en 

ideologisk symbol för sammanhållning och solidaritet. Exempel på 

pjäsens stiliseringar av bland annat rörelsemönstren beskrivs i kapitel 

2, under Illusionsbetonande kategorier – ”the ludic emphasis”, på 

grund av att scenanvisningarna i manuskripttexten föreskriver dessa. 

Analysmässigt är det här svårt att dra en gräns mellan manuskripttext 

och föreställning. Regissör Arne Andersson menar att stiliseringarna i 

föreställningen var hårda och som ett exempel nämner han hur arbe-

tarna i pjäsen går till gruvan exakt samtidigt, de stannar samtidigt och 

talar inte med varandra. Man arbetade mycket med att få masscenerna 

uttrycksfulla.413 Andra exempel på stiliseringar finns i scen 1, 2, 3, i 

slutet av scen 6, i slutet av scen 11 och i början av scen 12, i scen 22, 

25, 27 samt i sista scenen, 29. 

   En speciell kvalité i föreställningen skapas genom grupperingar och 

rörelser. Det blir till en dimension i sig, utanför de ideologiska och 

semantiska budskapen, en speciell estetik som skapas i samspel med 

scenrummet som förutsättning – ett skulpturalt berättande. Natur-

scenens kuperade främre del och dess enorma skrovliga bergvägg 

som bakre del och övre krön utnyttjades på ett flerdimensionellt sätt. 

Detta blev en effektfull bakgrund till koreografin i scenrummet: be-

rättandet med människorna och deras kroppar, präglade av klasstill-

hörigheten, som stoff. Kanske var det också denna rymd som gjorde 

att man kunde uppleva människorna på scenen som brickor i ett spel. 

De auditiva tecknen 

Talad text: ord och ton 

Det verbala uttrycket i skrift är ju tillgängligt i manuskriptform och 

jag har redan nämnt hur det talspråkliga uttrycket slår igenom i högre 

grad i den videofilmade föreställningen från 1978. Arbetarskådespe-

larna har oftast västmanländsk eller norbergsk intonation. Det manu-

skript som användes under repetitionerna 1977 var i stort sett skrivet 

på rikssvenska, med talspråkliga inslag och former. Den som talar 

mest dialekt är den radikala Greta Engström, som dessutom har ett 

högre tonläge i sin röst, vilket gör att hennes repliker lyfts ut från de 

andras. Arbetarledaren Gustav Qvarnström företer ett specialfall 

språkligt sett. Han har både klarhet, kraft och myndighet i sina repli-

ker, som han uttalar med norbergsk accent. Arbetarna talar för övrigt 

                                                      
413 Intervju med Arne Andersson, 5/1 1990, s. 15 f., IFÄ.  
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oväntat högt och tydligt, jämfört med vad deras hållningar och rörel-

ser ger förväntningar om.  

   Av överhetspersonerna är det främst disponent Granvall och fak-

tiskt Hjalmar Branting som använder det formella och lite kansli-

artade språk, som allmänt förknippas med makt och myndighet. 

Dessutom visar de upp den svala distans och överblick som är ganska 

främmande för arbetare. Andra överhetspersoner, som gruvingenjör 

Eriksson, kännetecknas av sitt anspända och hetsiga tonfall, vilket får 

publiken att skratta. Hans välartikulerade ”r” och andra konsonanter 

ger hans tal schwung och kraft. Gruvfogde Engvall är mer folklig i 

sitt språk.  

   Frälsningskaptenen Susanna Ekman har en alldeles speciell diktion: 

retorisk och brinnande, vilket associerar till en frikyrklig predikostil. 

Hennes klara och flammande tal till arbetarna, vilket samtidigt är en 

lätt omarbetning av Jesu bergspredikan i ironisk riktning, är ett av de 

klart lysande inslagen i Spelets mångfald av röster.  

Icke artikulerade ljud: musik och ljudeffekter 

Av föreställningens totala tid, 175 minuter, utgör musiken 34 minuter, 

vilket innebär att  ungefär 20 % av föreställningstiden utgörs av en-

skilda musikinslag eller beledsagande. Berättargruppen har 18 in-

satser i denna uppsättning, och den sammanlagda tiden för dessa är 22 

minuter, vilket är 12,6 % av hela föreställningstiden. Musikinslagen 

har olika funktioner och karaktärer. Grovt sett kan man skilja mellan 

berättargruppens musik och annan. Berättargruppens texter och dess 

funktioner analyserades i kapitel 2. Här behandlas musikinslagen, hur 

och när de kommer in i föreställningen och vilken funktion de har i 

sitt sammanhang. 

   Under våren 1977 skrev Anders Lindström musiken till Spelet om 

Norbergsstrejken i nära samarbete med Sture Karlsson, som skrev 

sångtexterna. Lindström repeterade också in musiken med ensemble 

och berättargrupp. Han menar att Spelet innehåller tre sorters musik: 

autentisk musik, pastischmusik och berättargruppens musik.
414

 Jag 

kommer här att utgå från den indelningen.  

Autentisk musik 

Den autentiska musiken består av musik som kunnat tänkas användas 

i den tid – 1890-talet – när pjäsfiktionen/händelserna ägde rum. Den 

musik jag funnit i denna kategori är:  

 

                                                      
414 Anders Lindström, Dokument daterat 29/5 1978, skrivet inför seminariet Teater i 

lokalsamhället. Detta hölls 5–11 juni 1978 på Klackbergsgården i Norberg, NFA och 

kopia IFÄ. (Bekräftas av en artikel i Bergslagsposten 17/6 1978.) 
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– Marscher från slutet av 1800-talet (scen 4 och scen 26)  

– Ur svenska hjärtans djup (scen 15) 

– Arbetets söner (scen 11 och scen 27) 

– Uppå Källarbacken (scen 24) 

 
Dessa stycken fanns tidigare och har alltså inte skrivits av Anders 

Lindström. Marscherna framfördes av blåsorkester, och är helt in-

strumentala, medan de övriga titlarna är sånger. Jag kommer närmast 

att beskriva musikstyckenas kontext och funktion i föreställningen. 

   Den första musik vi möter i Spelet är Frälsningsarméns inmarsch 

(scen 4), en glad och munter marsch, framförd av uniformsklädda 

manliga musiker. Den instrumentala besättningen består av virvel-

trumma och sex blåsare. Samma marschmusik används när Fräls-

ningsarmén tågar ut. Musiken markerar arméns något pompösa och 

spektakulära ankomst. Något lätt komiskt svävar över dessa in- och 

utmarscher, samtidigt som musiken är frisk och upplivande. 

   I scen 15 sjunger den kalasande överheten som avslutning Ur 

svenska hjärtans djup, den s. k. Kungssången. Sångens text är skriven 

av C. V. A Strandberg och tonsatt av O. Lindblad. Den sjöngs första 

gången i Lund 1844 vid firandet av Oscar I:s regeringstillträde.
415

 

Sången representerar, förutom folkets hyllande av en kung, en starkt 

konservativ hierarkisk samhällssyn. Arbetarna, som dragit in den 

festklädda vagnen med överhetens festdukade bord, låter inte heller 

sången sjungas färdigt, utan utbrister: ”Nej, nu är det nog. Ut med 

dom!” Ur svenska hjärtans djup är i denna scen bärare av allt det som 

arbetarna vill förändra. Sången tas upp av disponenten när hans gäster 

är på väg att sätta sig. Den är en slags höjdpunkt på disponent Gran-

valls tal. Men den får också en funktion av ”något väl mycket”, ett 

stänk av överdrift och grotesk. Sångtexten passar inte alls in i gruv-

producenternas liv, eftersom den är en ren hyllning till kungen. Möj-

ligen kan man se den som en hyllning till en ledare, det skulle i det 

här fallet vara Granvall själv.  

   Arbetets söner är en av arbetarrörelsens mest sjungna sånger. Den 

skrevs redan 1885 av korkskäraren och journalisten Henrik 

Menander. Melodin hämtades från Upp genom luften, vilken ingick i 

P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Musiken var kompo-

nerad av N. P. Möller.
416

 I Spelet sjungs sången vid två tillfällen, 

dock endast vers ett. Vid sångens första framförande (scen 11) 

sjunger arbetarna sången för att möta disponent Granvall som ska 

                                                      
415

 Sohlmans musiklexikon, band 5, uppslagsord ”Ur svenska hjärtans djup en gång”, 

huvudredaktör: Hans Åstrand, 2., reviderade och utvidgade upplagan, Stockholm 

1979. 
416 Sohlmans musiklexikon, band 1, uppslagsord ”Arbetets söner”, Stockholm 1975. 
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komma för att tala på arbetarnas möte. Det är första gången dispo-

nenten överhuvudtaget talar med eller snarare till arbetarna om det 

som gäller deras arbetsförhållanden och deras löner. Att hälsa dispo-

nenten välkommen med Arbetets söner kan tolkas som en manifeste-

ringsaktion för arbetarnas del: ett vaktslående och en förstärkning av 

deras sköra, nyvunna medbestämmanderätt. Gentemot disponenten 

verkar sången detroniserande, dvs. hans tidigare enväldiga maktposi-

tion sätts ur spel. Arbetarnas röster, som i sången ljuder med gemen-

sam styrka, kan disponenten pinsamt nog inte undkomma. Det andra 

tillfället när Arbetets söner förekommer är i scen 27, Strejkmöte på 

hemlig plats i skogen. Där har arbetarna lyckats samlas utan överhe-

tens kännedom och där sjunger man för att stärka den egna samman-

hållningen.  

   Det sista autentiska musikstycket är Uppå källarbacken. Sången 

förekommer i scen 24, och uttrycker den glädje ankomsten av maten 

utlöser. Här fungerar den spontana sången och dansen runt säckarna 

och lådorna som en förstärkning en känsla, som inte finns uttryckt i 

scentexten.  

Pastischmusik 

Musik som efterbildar en annan musikstil kallas pastischmusik. I 

föreställningen rör det sig om två nykomponerade sånger och några 

trumpetsignaler. Den första sången sjungs av Frälsningssoldaterna i 

scen 4: Du ska stanna på posten som du fått. Den är starkt parodisk. 

Både text och melodi är självklara, enkla och naiva. Dess budskap är 

konservativt; ”Du skall lyda din världslige kung / ty en prövning vårt 

jordeliv är / och om bördan du bärer kännes tung / ska du veta att 

lycka du bär.”
417

 Melodin är enkel med tre-ackordsharmonisering och 

sjungs unisont med stämmor i refrängen av frälsningssoldaterna. Tre 

gitarrer ackompanjerar. Sången framförs efter den predikan som 

kapten Susanna Ekman hållit för arbetarna och är ett koncentrat av 

Frälsningsarméns budskap till dem. Sången är alltså en förstärkning 

av det i scenen sagda. 

   Det andra exemplet på pastischmusik är en nykomponerad kamp-

sång, Framåt kamrater. Den sjungs av det demonstrationståg, som 

börjar i scen 12 och fortsätter i scen 13, som utspelar sig på krönet, 

ovanför gruvhålet och bergväggen. Tåget består av den mer radikala 

falangen av arbetarna. Många ungdomar deltar. Sångens rytmisering 

med många punkteringar påminner om melodin till Arbetets söner. 

Uttryck som ”sluten nu leden”, ”Vakna nu alla hyttornas trälar”, 

”socialismen heter vårt hopp”, ”slut upp i striden”, ”den rättvisa 

framtid” och ”striden oss leder mot revolution” för också tankarna till 

                                                      
417 Slutmanuskriptet, s. 22. 
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Arbetets söner, Internationalen och andra s.k. kampsånger. I scen 12 

fungerar sången som ett avbrott i en ideologisk diskussion mellan den 

kompromissvillige Kalle Svensson och den radikala, strejkan-

hängaren Greta Engström. De demonstrerande ungdomarnas 

framåtanda och kämpaglöd ställs delvis i kontrast till Kalle Svenssons 

tveksamhet om medel och metoder. Demonstrationståget och kamp-

sången förstärker den strejkvänliga falangen. Inte ens militärerna på 

krönet i scen 13 kan stoppa de trosvissa demonstranterna. Den löjt-

nant som för befälet slås ned och sången tas upp igen.  

   Det tredje inslaget av pastischmusik utgörs av trumpetsignalerna i 

slutet av scen 11. De bryter på ett abrupt sätt mot scenens avslutning, 

där disponenten övertalat arbetarna att blåsa ner hyttorna. Åtta takter 

spelas i G-dur, med olika rytmiska variationer på tonerna d – h – g. 

Därefter rusar soldater med bajonettförsedda gevär in från alla håll på 

scenen. Militär har tillkallats, arbetarna har varit alltför naiva och låtit 

sig luras. Signalerna kan tolkas som en uppfordran att inte vidare 

samarbeta med eller lita på disponenten. 

Berättargruppens musik 

Berättargruppens sånger är inte organiskt framsprungna ur själva 

scenerna och utförs vanligtvis inte under själva scenframställningen, 

utan utgörs av separata inslag mellan scenerna. Detta för tankarna till 

Bertolt Brecht och den roll musikinslagen spelar i hans pjäser, nämli-

gen som ett brott i illusionen, vilket skulle underlätta för publiken att 

reflektera och dra paralleller till livet utanför teatern – en distanse-

ringseffekt. En annan likhet är de musikinslag som direkt står i mot-

sättning till text och sceninnehåll, t.ex. att en tragisk situation 

musikmässigt kan få en glad och svängig melodi. 

   Berättarruppen består av fyra personer: en kvinnlig försångare, som 

sjunger i altläge och tre manliga sångare, som ibland sjunger stämmor 

eller unisont med försångaren. De är samtidigt instrumentalister och 

ackompanjerar sången med dragspel, kontrabas och gitarrbanjo. I ett 

par av inslagen förekommer blockflöjt och handtrumma och vid ett 

tillfälle även munspel. Instrumenten är folkliga, särskilt dragspelet, 

som har några extra solon i mitten av pjäsen. Berättargruppen står 

hela tiden vänd mot publiken, med blickarna ut mot den.
418

 De är 

klädda som arbetare och har en speciell plats på scenen då de sjunger. 

Det är en liten platå nära arbetarnas mötesplats och nära arbetarbo-

staden. Se figur 3! 

   ”Musiken i sångerna bygger i stort på två teman som varieras efter 

behov”, påpekar Anders Lindström. Han ville göra det musikaliska 

                                                      
418 Aktörerna i scenerna däremot, ser inte mot publiken förrän i sista scenens 

uppställning. 
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materialet ”så enkelt som möjligt utan att det blev platt” och hitta 

något som kunde binda samman alla scener. Han utvecklade ett 

skillingtryck419, som användes i berättargruppens varierande avsnitt. 

”Musiken innehåller en enkelhet i melodin kopplad med en något 

mera utvecklad harmonik. Dessutom följer musiken hela tiden det 

dramatiska förloppet i pjäsen med första aktens stigande optimism 

och andra aktens pessimism”, uppger Lindström.420  

   Efter att ha gått igenom musikinslagen i det nothäfte som utgavs 

1977, anser jag att det finns anledning att dela upp berättargruppens 

musikmaterial i tre teman. Dessa återkommer och varieras och kom-

bineras på olika sätt. Ibland ansluter musiktemat till scenen ifråga, 

ibland förmedlar musiken något annat eller uttrycker till och med 

scenstämningens motsats. Dessutom finns det inskott från andra mu-

sikaliska källor: Du gamla, du fria, Internationalen och Räven raskar 

över isen. Musiken är mycket varierad och fantasifull och i vissa par-

tier även humoristisk. Återkommande teman och rytmer som verkar 

sammanbindande dominerar dock. Större delen av berättargruppens 

musik går i moll, med e-moll som grundtonart. 

 

   Tema 1 utgörs av en kort melodislinga som antingen ligger i drag-

spel eller flöjt. Det skulle också kunna kallas förspelstemat, eftersom 

det används i inledningar. Motivet är egentligen bara en takt med åtta 

åttondelar: h – e, c – e, h – e, a – e, som harmoniseras: em – am – em 

– H7. Detta upprepas två gånger och avslutas med tonen h. Där vidtar 

en nedåtgående basrörelse, h – a – g – fiss – e, som förbereder själva 

huvudtemat – den berättande sången, tema 2 eller skillingtryckstemat. 

Dessa få toner förmedlar en stämning av något ödsligt, frågande, oro-

ligt och samtidigt medkännande. Associationerna går till vaggvisa, av 

typen Byssan lull eller Limu, limu, lima, vilka innehåller samma 

intervaller och känslolägen. Samtidigt är det lilla temat uppfordrande, 

manar till lyssnande. Temat kontrasteras ofta med ett brutalare mer 

dramatiskt sceninnehåll och tillför ett känsloläge som inte finns i sce-

nerna: ömtålighet. Det tillför också en mera medkännande och försik-

tig dimension i Spelet som helhet. 

   Tema 2, sång- eller skillingtryckstemat, är egentligen en sångbar 

punkterad melodi innehållande 8 + 8 takter. Melodin sjungs av för-

sångaren och utgör stommen i de berättande verserna. Den är hållen i 

                                                      
419 Ibid. ”Skillingtryck” definieras dock i Sohlmans musiklexikon, band 5, som ”en 

inom nordisk folkviseforskning numera vedertagen bet. för en mindre trycksak inne-

hållande visor”. Vidare: ”Praktiskt taget alla slags visor har tr i s., episka visor, kär-

lekslyrik, nyhetsförmedlande visor samt psalmer o a andliga visor. I s. har uppenbar-

ligen intagits såväl visor skrivna direkt för s. (t ex nyhetsförmedlande visor, vilka på 

detta sätt kunde få en snabb spridning), som visor upptagna ur den muntliga trad.” 
420 Lindström 1978. 



 165 

moll, har rörlig rytm – punkterade åttondelar och sextondelar och går 

stegvis upp och ner. Stämningmässigt är detta tema mera neutralt än 

tema 1. Om man ändå ska säga något om dess känslovärde skulle det 

vara ”tidens gång”, lätt sorglig ton eller ”sånt är livet”-känsla. 

Sångerna som innehåller tema 2 har fyra rader med rim varannan rad. 

Omkväde förekommer bara vid ett par tillfällen. Textmässigt är 

sångerna oftast faktafyllda och objektivt berättande. Den typ av ord-

val och retorik, som var den dåtida vänsterns och i något lägre grad 

socialdemokratins, finns rikt representerad i texterna som utförs med 

tema 2. Exempel på sådana ord, uttryck och grepp är: 

 

strid     det var + exakta sifferuttryck 

kamrat    antiteser 

kamp     hyperboler 

kamp för rätt  

rättvisa  

proletärer 

kapitalet 

socialismen 

 

Denna abstrakta arbetarretorik var nog mer typisk för vänsterin-

tellektuella kulturarbetare än för arbetare, som oftast uttrycker sig 

med större konkretion.  

   Tema 3, recitationstemat, introduceras redan i första sången före 

scen 6. Det är ett staccato-artat parti med endast två toner i de första 

två takterna, som sedan upprepas. Temat används för talsång, och det 

inskärper viktiga och iögonfallande förhållanden. Samtidigt ger det 

dramatik i kombination med tema 2, skillingtryckstemat, som är mera 

neutralt hållet.  

 

   Spelets slutsång, Solidariteten, det vackra i denna strid, är kompo-

nerad med berättargruppens olika teman som grund. Den sjöngs av 

alla Spelets deltagare och som tidigare nämnts fanns underlaget till 

texten på en minnessten i Folkets Park. Sången ackompanjerades av 

blåsorkester och var en mäktig avslutning av Spelet. Berättarna in-

ledde med att ”talsjunga” (enligt tema 3): 

I beundran för denna strid 
och för ökad kunskap om kampen 
uppförde Norbergs arbetare 
spelet om Norbergsstrejken.421 

                                                      
421 Slutmanuskripet, scen 29, s. 141. Även i Spelet om Norbergsstrejken 1891–92 

[Musiktryck] / ett spel av: Sture Karlsson; regi: Arne Andersson; musik: Anders 

Lindström, Solna 1977, s. 60. Ordalydelsen är dock något annorlunda i Lindströms 
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Därefter följde den samstämda sången, som börjar i ett lågt läge och 

går mot ett crescendo i ett högt tonläge, för att sedan avslutas i dov e-

moll. Ofta togs denna sång om flera gånger, publiken reste sig och 

sjöng med. Den är en högtidlig och allvarlig hyllning till de 

strejkande arbetarna i Spelet och till deras solidaritet.  

 

   Andra inskott i berättargruppens musik är t. ex. sång nr 5, Nu ska 

jag berätta kamrater, i början av scen 12, där ett durparti bryter ige-

nom de tidigare mollstämda partierna. Sången inleds med en glad 

melodi på dragspel i G-dur (parallelltonart till e-moll). Detta muntra 

anslag kommer strax efter det att militären besatt Norberg och arbe-

tarna gått med på att blåsa ner hyttorna. Det uppstår en stark kontrast 

mellan händelseförlopp (text) och musik, som alltså distanseras kraf-

tigt från varandra. Sången påminner om ringleken Räven raskar över 

isen. Texten hänvisar också till en räv i andra strofen: 

En landshövding anlände även  
han var lika listig som räven  
en räv av den mörkblåa arten 
han beräknade redan i starten 

att förvirra vår demokrati.422 

 

   I sång nr 7, Är något mera klart? i slutet av scen 7, införs en liten 

marsch, också i klar G-dur. Den liknar en kampsång med stadig, 

punkterad rytm: ”Vi var sjuhundraelva mot trettiotre / som förkastade 

kompromissen. / Vi sa att vi måste ta fortsatt strid för frihet och för 

rättvisa.”
423

 

   Efter pausen, i början av scen 18, inleder berättargruppen med sång 

nr 8, som är en lång resumé av vad som tidigare hänt. Nu är det inte 

det mollstämda skillingtryckstemat som används utan en ny durme-

lodi. Efter två femradiga strofer byts fyrtakten till tretakt: ”Järnmalm 

och bly för miljoner […]”. Efter ytterligare två femradiga strofer i 

fyrtakt återkommer så tretakten: ”Proletärerna stiga / ända till jord-

ytan opp / kapitalet bekriga / socialism är vårt hopp.”
424

 Denna strof 

är en metafor för pjäsens ideologiska tema. 

   I sång nr 11, som framförs efter att Vera Viklund rivit sönder 

hyreskontraktet och slängt det i pottan (scen 21) och före scen 22, där 

de som inte skrivit på blir avskedade, svänger musiken till det – mitt i 

                                                                                                                  
musikhäfte. När jag i fortsättningen citerar berättartexter använder jag ordalydelsen i 

Slutmanuskriptet.  
422 Ibid., s. 62. 
423 Ibid., s. 75. 
424 Ibid., s. 83–84. 
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allt elände. Den bygger inte alls på tidigare teman. Texten är torr och 

saklig – ”Arbetarna skrev / till Victor Vinroth, advokat”, musiken är 

däremot bondjazzig och rolig. Några strofer längre fram lyder en del 

av texten: ”Så frågar du vän, vad gjorde Hederstierna då / reste han 

till Norberg själv i full person […]”.425 Där används en del av melodin 

till Sveriges nationalsång, Du gamla du fria. Detta blir parodiskt, 

särskilt som frågan avslutas med ett abrupt: ”I helvete.” Därefter har 

Lindström skrivit ett nästan dansbandsaktigt parodiskt parti – med 

beskrivningen ”jazzigt” i nothäftet. Några takter ur melodin till Du 

gamla du fria återkommer. Sång nr 11 avslutas med åtta takter ur 

melodin till Internationalen. Den här sången bygger inte på tidigare 

musikaliska teman. Texten är informationstät och saklig, musiken 

svängig och skojfrisk. En stark distanserande effekt uppstår.426 

   Sång nr 12, i början av scen 23, har också till stor del nytt material i 

relation till de tre ovan beskrivna temana. Text och melodi följs åt: 

stark dramatik präglar båda. Texten lyder: ”Kapitalisterna grepos av 

skräck / arbetarskräck / skräcken står stilla i sju månars tid […].”427 

Sammanhanget är att arbetarna börjat strejka igen efter det att de som 

inte skrivit under hyreskontrakten avskedats. Musiken förstärker 

stämningen i scenen. 

 

   Det finns också i Spelet ljudeffekter som hör ihop med gruvarbetet. 

I scen 1 hörs pumparna gå i gruvan. Det är ett periodiskt ljud som 

hörs genom hela scenen. Varningsropet ”Tänt är det här” utropas och 

repeteras av alla, varefter en dynamitsalva smäller av. Detta torde ha 

skärpt den mest ofokuserade publik. När väggen till gruvkontoret dras 

ifrån för scen 2 upphör pumpljudet. Detta var inspelat på bandspelare 

och signalerade att arbete pågick i gruvan. I början av akt II, i scen 18 

och 19, går pumparna igen. Arbetet utförs nu av strejkbrytare. Två 

arbetare går ner och stoppar pumparna varvid strejkbrytarna kommer 

uppspringande. Man hör pumparna på allt långsammare varv, ända 

tills de upphör helt. Gruvarbetet var otänkbart utan länspumpningen. 

Ljudet signalerar alltså att arbete pågår nere i det gruvschakt som 

publiken ser översta kanten av. Detta är exempel på realistiska ljud-

effekter. Men det finns också ljudeffekter som både är realistiska och 

symboliska. Nästa ljudeffekt är ett exempel på detta. 

   I scen 17 skjuter disponenten och gruvingenjören pistol mot en 

pricktavla. Skotten var förmodligen äkta. De har i föreställningens 

sammanhang en symbolisk, framåtsyftande betydelse och kan tolkas 

                                                      
425 Ibid., s. 101–102. 
426 Spelet om Norbergsstrejken 1891–92, [Musiktryck] / ett spel av: Sture Karlsson; 

regi: Arne Andersson; musik: Anders Lindström, Solna 1977, s. 50–52. 
427 Slutmanuskriptet, s. 106. 
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som gruvledningens kommande attacker mot arbetarna i nästa akt. En 

ångvissla ljuder i början av scen 22. Arbetet ska börja efter en av 

strejkernas slut. När arbetarna får veta att de som inte skrivit under 

hyreskontrakten ska avskedas vänder de och går hem. I slutet av sce-

nen ljuder då först tre starka signaler. Disponenten frågar förvånat 

vad det var för signaler och får till svar att det var strejksignaler. Där-

efter kommer ytterligare några signaler med varierande styrka. Ång-

visslans signaler som tidigare använts för att kalla till arbete, har fått 

en ny betydelse: att kalla till strejk. 
 

   Sammanfattningsvis förstärker den autentiska musiken sceninne-

hållet och ger en symbolisk överbyggnad till ideologiska traditioner 

och motsättningar. Detta gäller dock inte Ur svenska hjärtans djup, 

som i sitt sammanhang har en lätt parodisk effekt. Pastischmusiken 

används i Frälsningsarméns sång på ett ironiskt sätt – mycket bero-

ende på texten, den radikala kampsången i scen 12–13 är en musika-

lisk och scenisk markering av pjäsens ideologiska budskap. Berättar-

gruppens musik binds ihop av de olika temana, som varieras, men 

även här finns grepp som parodi och ironi. Ibland är musik och text 

direkt antitetiska. Användningen av ljudeffekter är mestadels realis-

tisk, men kan ibland även ha symbolisk betydelse. 

   Musiken i sin variationsrikedom och mångsidiga funktion har stor 

betydelse i föreställningen. Musikens förmåga att skapa avbrott och 

omväxling, att lätta upp ett händelseförlopp, att fördjupa en känsla 

eller att gå emot en stämning används på ett mycket effektivt, men 

också enkelt och folkligt sätt. Det tonspråk som används är ganska 

konventionellt, men sinnrikt iscensatt. 

De karaktäristiska dragen i föreställningen 

Föreställningens ideologiska, klassmässiga aspekter är genomförda på 

olika nivåer: scenmässigt med arbetarbostaden till vänster och gruv-

kontoret till höger, i gestaltningen av de olika samhällsgrupperna vad 

gäller utseende, spelstil och verbala uttryckssätt. Ofta finns mot-

stående kontrahenter närvarande på scenen, vilket skapar spänning 

och en speciell dimension åt föreställningen, jämfört med om man 

bara kunnat ta del av den ena partens agerande.428 

                                                      
428 Det första exemplet finns redan i scen 1 där arbetarna tysta kommer upp ur gruvan 

och där disponentfamiljen korsar scenområdet och hälsas välkomna av gruvled-

ningen. Ett annat exempel är scen 14, där Hjalmar Brantings tal till arbetarna överva-

kas av militär. Ett tredje exempel på denna samtidighet och på motsatsernas närvaro 

finns i scen 23, där gruvledningen står och ser på när arbetarna får sin proviant.  
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   Rörelser och rörelsemönster utförs med bestämdhet och disciplin. 

Föreställningen som helhet är realistisk med stiliserade inslag. Både i 

det auditiva och visuella skiktet följs klassmässiga lagar, vilket bidrar 

till att föreställningen som helhet får något ödesmättat över sig. Be-

rättargruppens funktion och musik skapar en annan autonom dimen-

sion, kopplad både till scenfiktionen och till verkligheten 1978. Ko-

reografin i det stora scenrummet med grupperingar, kollektiv, en-

skilda i nästan dekorativa positioner och rörelsemönster skapade en 

speciell skulptural, estetisk dimension, som inte bara hade förankring 

i det dikotoma innehållet och scenografin, utan också i ett mera auto-

nomt estetiskt skapande.  

   Som jag tidigare visat i manuskriptanalysen i kapitel 2 var det av-

brutna episodiska berättandet ett framträdande drag. Varje scen var 

mer eller mindre självständig och mellan scenerna uppträdde berät-

targruppen med sina sånger. Andra grepp kunde sorteras under rubri-

ken illusionsbetonande och där beskrev jag bl.a. de tre fiktionsni-

våerna, stiliseringarna, symbolerna och ramsorna. Spelets dramatext 

hade en prolog bestående av de inledande fem scenerna och i scen 6 

får vi veta hur hela dramat slutade. Sammantaget fyllde dessa struk-

turgrepp funktionen att fjärma texten från verkligheten och skapa 

distans och betona att ”detta är teater”. I den ideologiska gestalt-

ningen var tonvikten lagd på överindividuella händelser och förhåll-

ningssätt och karaktärerna var mera ”typer”, som var bestämda på 

grund av sociala krafter. Alla dessa drag återfinns i den teaterteori 

som Bertolt Brecht arbetade fram och som presenterades bl. a. i Liten 

hjälpreda för teatern.429 Här följer en kort jämförelse mellan Brechts 

teaterteori och de drag jag kommit fram till i undersökningen av före-

ställningen. 

   För det första vill jag peka på repetitionsarbetet som i Spelet skedde 

i en mycket öppen atmosfär. Även Brecht sägs ha arbetat på liknande 

sätt.430 För det andra omtalas i Brechts teaterteori begreppet gestus, 

dvs. ”att med sitt spel klargöra det socialt bestämda i situationen lik-

som i personernas ställning.”431 I föreställningsanalysen kom jag fram 

till att såväl det auditiva som det visuella skiktet styrdes av klassmäs-

siga lagar, vilket påminner om idén om gestus hos Brecht. För det 

                                                      
429 Bertolt Brecht, Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter i samma ämne, i 

urval och översättning av Herbert Grevenius, Stockholm 1966. Se speciellt paragra-

ferna 37, 51, 67, 68 och 70. 
430 ”Repetitionsarbetet skedde i en öppen atmosfär, folk kom och gick, elever och 

dramaturger flockades kring regibordet. Brecht lyssnade och diskuterade med alla.” I 

Per Arne Tjäder, Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska 

dramateorins historia. Lund 2001, s. 173. 
431 Ibid., s. 177 samt i Brecht, Liten hjälpreda 1966, § 61: ”Hållning, tonfall och 

ansiktsuttryck bestäms av en social attityd”. 
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tredje vill jag framhålla motsatsernas närvaro på scenen och stilise-

ringarna i rörelsemönstren, drag som också föreskrivs av Brecht. 432 

För det fjärde vill jag peka på den relativa autonomi som koreografi 

och berättargrupp hade, vilket bidrog till att dessa element ibland 

kunde användas dialektiskt eller kontrapunktiskt i relation till text och 

innehåll.433 

   I Brechts ideala teater skulle publiken fås att tänka och inte leva sig 

in och identifiera sig med karaktärerna på scenen. Teatern skulle 

ställa frågor, som publiken skulle fundera över. Processen skulle vara 

i centrum, inte svaren och resultaten: ”Teatern ska i stället uppmuntra 

åskådarens kritiska vakenhet och förmåga att med en distanserad 

hållning reflektera över skeendet.”434 Tack vare de kontrasterande 

scenerna och konfrontationerna mellan arbetare och olika former av 

överhet gavs goda möjligheter att i Spelets föreställning reflektera 

över hur förloppen skulle sett ut om endera parten agerat annorlunda. 

Reflektionsprocesser, framför allt över klassamhället och de orättvi-

sor det innebar aktualiserades säkert hos publiken, men om man be-

aktar intervjusvaren, så var dock den känslomässiga inlevelsen i ka-

raktärer, situationer och levnadsöden det som dominerade.435  

   Det som i Spelet inte kan hänföras till Brecht har att göra med den 

arbetarkulturella grunden: t. ex. humorn, konkretionen, spelplatsen 

som var en före detta arbetsplats och den lokala mentaliteten. Medan 

Brechts teater var en intellektuell konstruktion var Spelet om Nor-

bergsstrejken förankrad såväl i arbetarkulturen som i det praktiska, 

konkreta arbetslivet. Man kan även peka på enstaka inslag som på-

minner om folklustspel. Det gäller framför allt vräkningsscenen, scen 

25. 

                                                      
432 Jon Nygaard, Teatrets historie i Europa. D. 3, Teatret i vårt århundre: teater og 

samfunn, 1996, s. 123: ”Brechts grunnprinsipp var her at verdens foranderlighet 

hadde sitt grunnlag i dens motsigelse. Derfor måtte man vise motsigelsen for å vise at 

man kunne forandre verden.” 
433 ”Just as isolated episodes of the play retain their individual significance, […] the 

non-literary elements of the production – décor, music, and choreography – also 

retain their independence; instead of serving as mere auxiliaries of the text, reinforc-

ing it by stressing some of its features and painting in atmosphere, mood, or descrip-

tive details, they are raised to the level of autonomous elements; instead of pulling in 

the same direction as the words, they enter into a dialectical, contrapuntal relation-

ship with them.” I Martin Esslin, Brecht: a choice of evils: a critical study of the 

man, his work and his opinions, London 1959, s. 113 f. Se också § 71 och § 73 i 

Brecht, Liten hjälpreda 1966. 
434 Tjäder 2001, s. 175. 
435 Tjäder menar dock att Brecht gjorde skillnad mellan inlevelse och känsla. ”Käns-

lan har för Brecht med socialt intresse, med klasstillhörighet att göra”, säger han. 

Ibid. 
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IV. SLUTSATSER 

Den erfarenhet och bakgrund som Arne Andersson hade lämpade sig 

utmärkt för uppgiften att producera en föreställning med huvudsakli-

gen arbetaramatörer. Det arbetssätt som han tillämpat under sin tid 

som skådespelare i fria grupper kom väl till pass, vilket även hans 

arbetarlivserfarenheter gjorde. Detta bidrog till att det känsliga repe-

titionsarbetet och iscensättningen av Spelet om Norbergsstrejken 

skedde på en konkret nivå, som passade aktörerna. Föreställningen 

växte fram i ett komplext växelspel mellan deltagare och deltagarerfa-

renheter, spelplats och manuskript. Brechts teaterteorier, speciellt vad 

gäller struktur, applicerades på den arbetarkulturella grunden. 

   Det förstörande inflytandet (Negt/Kluges tredje villkor) från den 

borgerliga offentligheten – isolering, splittring, förträngning, tabuise-

ring och assimilation – kunde i Spelet om Norbergsstrejken bemäst-

ras. I stället etablerades i viss utsträckning motsatserna, vilket till och 

med kan sägas ha varit en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

bygga upp produktionen. Särskilt vill jag peka på vikten av avtabuise-

ringen, för att sedan kunna lyfta fram och ge röst åt de lokala arbetar-

erfarenheterna. Denna process krävde förutom tid och tålamod, även 

kunskap och förståelse för de klasserfarenheter som aktörerna hade. 

Det sceniska uttrycket för de lokala arbetarerfarenheterna gestaltades 

i hög grad enligt den radikala traditionens kategorier, med tonvikt på 

Bertolt Brechts teaterteorier.  
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KAPITEL 4. RECEPTION OCH FÖLJDER 

And it was its representations that were to 

return to the community its sense of 

recovered identity and a continuity that 

would link its past to its future, irrespective 

of the devastation of the present.436 

I detta kapitel redovisas Norbergsspelets mottagande i pressen, samt 

en uppflammande debatt om huruvida detta och efterföljande spel var 

början till en ny sorts teater. Vidare beskrivs några reaktioner bland 

arbetare och arbetarorganisationer, samt vilka lokala effekter Spelet 

fick. Den efterföljande arbetarspelsvågen visar att Norbergsspelet 

även fick avsevärda följder i ett nationellt perspektiv. Detta behandlas 

avslutningsvis.  

   Undersökningen av mottagandet i pressen bygger på en stor 

genomgång av det ymniga tidnings- och recensionsmaterialet om 

Norbergsspelet. Jag har företrädesvis granskat premiäråret 1977 och 

åren därefter. När det gäller arbetarnas reaktioner har jag använt mig 

av mina intervjuer med aktörerna och beträffande arbetarspelsvågen 

har jag tagit del av annan påbörjad forskning på området.  

   I den följande redogörelsen betraktar jag pressen som en del av den 

borgerliga offentligheten och därför kommer mekanismerna isolering, 

splittring, förträngning, tabuisering och assimilation att vara in-

tressanta att granska. I hur hög grad formade dessa mekanismer be-

dömningen Spelet? Hur upplevdes Spelet av arbetare och arbetaror-

ganisationer? En intressant fråga här är om man kunde erfara någon 

kulturell skillnad mellan Spelet och andra teaterupplevelser. Vilka 

effekter fick Spelet i Norberg? Varför fick Norbergsspelet så många 

efterföljare i slutet av 1970- och i början av 1980- talen? Och varför 

assimilerades spelen sedan? 

                                                      
436 Linda och Kostas Myrsiades, Cultural Representation in historical resistance: 

complexity and construction in Greek guerrilla theater, Lewisburg 1999, s. 141. 
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I. I PRESSEN 

Efter premiären 1977 blev Spelet om Norbergsstrejken omskrivet och 

recenserat i såväl orts-, läns- som storstadspress. Omfånget på artik-

larna var generöst, många recensioner var bildrika dubbelsidesartik-

lar. Totalt sett fick Spelet ett succéartat mottagande i pressen, även 

om mycket av materialet är rent beskrivande snarare än analyserande. 

   Min granskning av mottagandet i pressen görs mot bakgrund av 

Spelet som ett motoffentligt projekt, något alternativt nytt. Jag har 

inte funnit det meningsfullt att gruppera tidningsmaterialet ur parti-

politiska synvinklar. Elisabeth Sörensen, recensent i Svenska Dagbla-

det, utesluter visserligen de ideologiska aspekterna och ser till de 

teatermässiga kvaliteterna
437

, medan Elin Clason i Ny Dag framför 

allt lyfter fram Spelets ideologiska slagsida, när hon kallar det för ”Ett 

dagsaktuellt diskussionsinlägg”.
438

 De två tendenser som jag i stället 

sett som relevanta att utgå ifrån är, att Spelet av en del recensenter 

bedömdes som en traditionell teaterföreställning, andra poängterade 

att det var något nytt, utan att riktigt definiera vad det nya bestod i. 

Låt oss se hur dessa två tendenser uttrycktes.  

”Årets teaterhändelse” – ett glädjande tillskott i nationens 

gemensamma teaterliv  

Recensenternas utgångspunkter var Sverige som ett konfliktfritt 

gemensamt kulturområde, där Norbergsspelet blev ett stimulerande 

tillskott i den allmänna teaterproduktionen. Till exempel skriver 

Gunilla Boëthius i Aftonbladet: ”Det som händer i Norberg är bland 

det mest spännande inom svensk teater just nu.”
439 Nationens konsen-

sus togs för självklar, den nation, vars tidigare kulturella konstruktio-

ner uteslutit arbetarna från teatersammanhangen. Ett nådigt uppta-

gande i den offentliga gemenskapen skedde alltså. I och med att man 

inte beaktade den rådande teatersituationen i ett större perspektiv, 

kunde Spelet assimileras in i den nationella gemensamma teatertradi-

tionen. Man omfunktionerade de för motoffentliga projekt typiska 

dragen: jag tänker bl. a. på det tabubelagda innehållet, de verkliga 

erfarenheternas möjlighet till uttryck, arbetsprocessernas betydelse, 

öppenheten och dialektiken mellan olika områden, det vidgade funk-

tionssammanhanget, arbetarlivserfarenheterna, muntlighetens bety-

                                                      
437 Elisabeth Sörensen, ”Amatörerna i Norberg och gruvstrejken: En föreställning i 

Brechts anda”, i Svenska Dagbladet 1/7 1977. 
438 Ny Dag 20/7 1977. 
439 Gunilla Boëthius, ”Succé när folket i Norberg spelar sin egen historia. Det här är 

det mest spännande ni kan se just nu!”, i Aftonbladet 27/6 1977. 
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delse och den lokala förankringen. Recensenterna höll sig till de mer 

avgränsade traditionella kategorierna manuskript, regi, skådespelar-

prestationer, scenografi och musik. Dessa kopplades ofta på ett indi-

vidbaserat sätt till den professionella kulturarbetartrojkan.
440

 Katego-

rierna sågs också som slutna, statiska utgångspunkter utan förbindelse 

med varandra. Ett exempel på recensenternas utgångspunkter är  

Lars-Olof Franzéns diskussion och bedömning av skådespelarpresta-

tionerna: 

Och hur kan det komma sig att man hör vartenda ord som dessa tek-
niskt otränade skådespelare säger? 
   Sannolikt skapar själva gruvväggen en utomordentlig naturlig aku-
stik. Många av de deltagande agerar också utmärkt med en naturlig 
självmedvetenhet. 
   Givetvis hör man ofta klyftan mellan replikerna och förmågan att 
säga dem på ett alltigenom trovärdigt sätt. Men denna klyfta kan också 
få en positiv funktion: den hindrar total identifikation och visar att 
man framställer och tolkar ett historiskt förlopp.

441
  

 

I citatets slut antyds den för den radikala traditionen så typiska distan-

sen mellan det som sägs och den som säger det. Franzén tolkar det 

han uppfattar som ”klyfta” till ett positivt drag. Mot detta kan ställas 

att man i Spelet  inte hade några som helst skådespelarprestationer i 

centrum för arbetet. Lisa Brandt, en av de kvinnliga aktörerna, kom 

till tals i Ludvika tidning 28/6 1977, apropå detta att ”skådespelarna” 

hördes bra: ”Jag har suttit i bullret på Karbennings såg och gapat i 

många år så nog kan jag prata så det hörs, säger Lisa Brandt och av-

slöjar hemligheten.” Givetvis var det svårt att föreställa sig att röst-

träning kunde gå till så. 

Hellre bygd än klass 

Den lokala anknytningen formulerades ofta i något överdrivna sam-

mansättningar med ”bygd”: ”Hela bygden står bakom” och ”hela 

bygden står på scenen”. De lokala och kontextuella aspekterna domi-

nerade, medan klassaspekterna var relativt ovanliga. Även beskriv-

ningen av arbete, arbetare och arbetsprocesser lyste med sin frånvaro. 

Detta avspeglar sig också i termgivningen, där olika kombinationer av 

folklig teater är vanligast, medan arbetarteater knappast förekom. Här 

kan man tala om en generell tabuisering av arbetar- och klassaspekter 

inom teatern i stort och en förvånande tystnad om klassaspekterna i 

Spelet om Norbergsstrejken.
442

 Elisabeth Sörensen, Svenska 

                                                      
440 Arne Andersson, Sture Karlsson och Anders Lindström. 
441 Dagens Nyheter 1/7 1977.  
442 I Arne Helldén, Arbete: ur arbetets idéhistoria, Stockholm 1979, kan man läsa om 

föraktet för arbetet i historien. T.ex. s. 11 f. : ”Att arbeta har alltså genom seklerna 
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Dagbladet, går längst i frånvaron av klassperspektiv eller något ideo-

logiskt perspektiv överhuvudtaget. Hon beskriver föreställningen i 

poetiska ordalag: ”Den är unik och genuin, som stigen ur sin spelplats 

under bar himmel och med Klackbergs storgruva som naturlig mitt-

plats, verklig och på samma gång fantasieggande.”
443

 Hon kopplar 

inte spelplatsen till det arbete och den utsugning som förekommit där, 

vilket även beskrivs i föreställningen.  

Teater – inte spel 

Termen arbetarspel introducerades i skrift, så vitt jag funnit, inte 

förrän sommaren 1979. Dessförinnan användes gamla beteckningar, 

alltifrån agitationsstycke till bygdespel. Anmärkningsvärt är att recen-

senterna oftast använde någon form av teater + sammansättningar, 

inte spel.  

   Lars-Olof Franzén i Dagens Nyheter kallar Norbergsspelet för ett 

nyanserat agitationsstycke och skriver att ”Närmare en folklig teater 

än ’Spelet om Norbergsstrejken’, […], kan man förmodligen inte 

komma.”
 444

 ”Jag har aldrig sett så välspelad friluftsteater i Sverige”, 

menar Christer Ernst i Göteborgs-Tidningen
445

, medan Elisabeth 

Sörensen i Svenska Dagbladet också använder begreppet folklig tea-

ter: ”I Norberg har man gjort vad så många drömmer om, talar om 

eller tror sig syssla med, nämligen kollektiv och folklig teater.”
446

 

   Benämningarna passar ju bra in på Spelet om Norbergsstrejken – 

även om det endast är delaspekter – men ger associationer till en tra-

dition, som Spelet faktiskt avsåg att ta avstamp ifrån och delvis bryta 

mot. Denna assimilerande process uttrycktes också i några jämförel-

ser med ”liknande” projekt.
447

 Recensenterna utgick i den traditio-

                                                                                                                  
betraktats som en vanära och en skam, något naturvidrigt och ont. Att inte arbeta har 

däremot varit något som gett social prestige. En parasiterande tillvaro har varit det 

drömda eller förverkligade målet för den sociala prestigen. Den ’sysslolöse’ aristo-

kraten har varit historiens mest framträdande sociala prestigeideal.” 
443 Elisabeth Sörensen, ”Amatörerna i Norberg och gruvstrejken: En föreställning i 

Brechts anda”, i Svenska Dagbladet 1/7 1977.  
444 Lars-Olof Franzén, ”Ett nyanserat agitationsstycke”, i Dagens Nyheter 1/7 1977.  
445 Christer Ernst, ”Ett konststycke utan motsvarighet”, i Göteborgs-Tidningen 30/6 

1977.  
446

 Elisabeth Sörensen i Svenska Dagbladet 1/7 1977.  
447 Sörensens jämförelse: ”Spelet om Norbergsstrejken har vad den socialistiskt 

färgade halvdokumentära teatern så ofta saknar, nämligen teatrala kvaliteter. Det är 

inte det vanliga töntet.” 

Lars-Olof Franzén i Dagens Nyheter (1/7 1977) får Skånska teaterns föreställning 

”Maria från Borstahusen” i tankarna, medan Elin Clason i Ny Dag (20/7 1977) minns 

”de skildringar av strejker i den svenska arbetarklassens historia på film och teater 

som gjorts under de senaste åren: Marta, Marta om Sundsvallsstrejken, Narrens pjäs 
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nella borgerliga teaternormen, där begreppet teater var mer eller 

mindre självklart och där ett spel byggt på andra kvalitéer och på nya 

kombinationer av samhällsområden inte riktigt uppfattades. 

”Dynamit i det ljumma svenska kulturklimatet” – något 

nytt, men vad?  

Många recensenter var dock inne på att det var något ovanligt och 

något nytt i teaterväg de hade sett. Christer Ernst i Göteborgs-Tid-

ningen säger: ”Helheten är ett konststycke som saknar motsvarighet i 

vårt land.”
448

 P-O Grönberg i Arbetarbladet menar att det är en ny 

form av teater som spelas upp
449

 och Gunilla Boëthius i Aftonbladet 

menar ”att detta är teater av helt annat slag än vi är vana vid i Sve-

rige”.
450

 Följande år skriver samma recensent: ”I Spelet om 

Norbergsstrejken förenas många intressanta idéer vilket har gjort 

denna pjäs till något unikt i svenskt teaterliv.”
451

 Dock fanns som 

synes ännu inget begrepp för det unika. Och det svenska teaterlivet 

sågs som den allmänna arena det inte var.  

   Erik Andrén i Vasabladet (1978) gör inte heller någon analys av ett 

nytt, breddat funktionssammanhang, men han lyfter fram arbetspro-

cessernas vitala betydelse och något av komplexiteten i projektet:  

Givetvis har det varit ett kontinuerligt samarbete mellan samtliga 
 medverkande.  

Det är möjligt att just den omständigheten är själva knuten, nyckeln 
till Norbergs Teaters [sic!] stora framgång. Allt har kontrollerats, varje 
stadium har först underställts regissören Arne Andersson, därefter fö-
reningen och blivande skådespelare. Projektarbetare och intresserade. 
Alla har utgjort en naturlig och informell referensgrupp.

452  

”Stiga vi mot ljuset” och andra spel – på väg mot en 

rörelse. En ny sorts teater? 

1979 hade flera spel kommit igång. Det var nu inte bara Norberg som 

visade upp ett stort spel utan också Sundsvall – Spelet om Sunds-

vallsstrejken, Norrköping – Stiga vi mot ljuset och Spelet om Huså. 

                                                                                                                  
om gruvstrejken i Malmfälten, dokumentärfilmerna om gruvstrejken, filmen om 

skogsarbetarstrejken, Widerbergs film om Ådalen.” 
448 Christer Ernst, Göteborgs-Tidningen 30/6 1977. 
449 P-O Grönberg i Arbetarbladet 7/7 1977.  
450 Gunilla Boëthius, ”Succé när folket i Norberg spelar sin egen historia. Det här är 

bland det mest spännande ni kan se just nu!”, i Aftonbladet 27/6 1977.  
451 Gunilla Boëthius, ”Dynamit i det ljumma svenska kulturklimatet”, i Aftonbladet 

7/7 1978. 
452 Erik Andrén, ”En ny folkrörelse”, i Vasabladet 4/8 1978. 



 177 

Flera spel var på gång, bl.a. i Hägersten i Stockholm. Med anledning 

av detta skrev Hans Axel Holm en övergripande artikel i Dagens Ny-

heter sommaren 1979. Han talar om att en ”ny sorts teater har ska-

pats”: 

I stora spel, med amatörer och professionella aktörer bland aktörerna, 
berättas arbetarklassens historia. […] Det ser ut som en ny folkteater, 
en teater i omprövningarnas tid, en teater som är en del i en kamp. 
– – – 
   Jag har rest runt och sett några av de stora skådespel, eller spel, som 
just nu spelas runt om i landet. Det är en ny sorts bygdespel. De 
handlar alla om solidaritet och kamp, och de spelas av amatörer.  
– – – 
Det är teater om hårt arbetande människor, och en hyllning till deras 
kamp men faktiskt inte till deras organisationer. Det spelas till stor del 
av hårt arbetande människor, som vet vad kampen stått om – och man 
fattar vad det betyder då deras röster står mot skådespelarproffs, som 
excellerar med sina rappa tungor i en och annan scen. 
– – – 
Det händer nåt [sic!] viktigt med den svenska teaterkonsten just nu, 
och det ser ut som om det här vara [sic!] fråga om folkteater.

453
  

 

Artikeln har ett känslomässigt, socialt och politiskt patos, som många 

andra saknar. Holms val av term för de spel han sett – en ny sorts 

bygdespel – inbegrep dock inte det arbetarkulturella. Holm menade 

att det var p.g.a. att människor kände sig alltmer ”lurade på makten 

över sina egna liv”, en makt som de och tidigare generationer slagits 

för, som spelen satts igång. Som många föregående artiklar har även 

denna ett konsensus-perspektiv: den svenska teaterkonsten ses som en 

gemensam ideal arena. Klassperspektivet lyser med sin frånvaro både 

vad gäller teaterkonsten generellt sett och spelen specifikt. Därmed 

förmår inte hans i och för sig välvilliga anmälan riktigt greppa det nya 

och alternativa. 

   Knappt en månad senare kom ett indignerat svar från Lars-Erik 

Eklund, i samma tidning: 

Jag går nästan upp i limningen när jag läser i DN att Hans Axel Holm 
menar allvar när han säger att vi fått en ny ”folkteater” i och med att 
några historiska folk- och bygdespel spelats och spelas i Norberg, 
Norrköping, Sundsvall och nu sist i Huså. 
   Det oförskämda är att Holm försöker göra dom historiska teater-
styckena till ”ny sorts teater”.

454
  

 

                                                      
453 Hans Axel Holm, ”En ny svensk folkteater”, i Dagens Nyheter 28/6 1979. 
454 Lars-Erik Eklund, ”Inte har vi fått en folkteater”, i Dagens Nyheter 23/7 1979. 
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Varför blev Eklund så upprörd? Det visar sig att han endast varit och 

sett föreställningen i Norrköping, vilken han betecknar som det mest 

fantasilösa han sett på en scen. Eklunds etikettering ”historiska folk- 

och bygdespel”, visar att inte heller han har uppfattat den klassmäs-

siga och sociala dimensionen. Eklund klagar dock på att spelen inte 

har tillräcklig förändringspotential:  

Arbetarna har varit duktiga som varit med och rekonstruerat sin egen 
historia – medan andra sysslar med att bestämma deras framtid. I 
historien har det alltid varit så och det här är inget undantag. […] 
   Kalla det gärna bygdespel eller kampnostalgi men försök inte göra 
det till teaterrevolution.455 

 

Eklund reducerar därvid den politiska dimensionen och även den 

emanciperande kraft som dessa spel hade. Samtidigt som han är irrite-

rad över Holms artikel om en ny folkteater så är hans motargument 

inte särskilt väl underbyggda. Debatten rörde sig på resultatplanet – 

föreställningarna – och från utgångspunkten ”den gemensamma na-

tionella teaterarenan”. Här ser vi ett tydligt exempel på det som 

Negt/Kluge rubricerar som assimilation och tabuisering.  

   Holm vidhöll i en kort replik i samma nummer av Dagens Nyheter 

att ”de här neddykningarna i den lokala historien fött något nytt, att 

det är ett led både i en teaterutveckling och i en politisk utveckling”. 

Och han tillägger att spelen är ”politiska svar på den politik som be-

drivits i landet”.456 

Termen arbetarspel introduceras 

Tre veckor senare kom ytterligare en artikel i frågan om ”en ny folk-

teater” höll på att födas. Nu var det Jan Lewin i Sydsvenska Dagbla-

det som instämde i att svensk teater inte håller på att pånyttfödas ge-

nom – arbetarspelen (sic!).
457

 Han hade besökt samtliga orter, dvs. 

Norberg, Norrköping, Sundsvall och Huså, där man spelade lokalt 

förankrad teater. Han avfärdade dock inte spelen som något me-

ningslöst, utan menade att ”arbetarspelen raserar barriärer mellan 

yrkesfolk och amatörer, och viktiga inbrytningar sker i varandras 

erfarenhet”. Han ansåg även att arbetarspelen blev en mäktig del av 

”en folkets kultur”. Något senare i artikeln avslutade han med att ”allt 

finner man sig gärna i inför den vitalisering av svensk sommarteater 

                                                      
455 Ibid. 
456 Hans Axel Holm, ”Något har hänt”, replik i Dagens Nyheter 23/7 1979. 
457 Jan Lewin, ”Folkets teater med teaterfolk”, i Sydsvenska Dagbladet, 15/8 1979. 

Hos Lewin förekommer, vad jag funnit, termen arbetarspel för första gången i tryck. 
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som de s.k. arbetarspelen innebär”.
458

 Lewins text andas en något 

nedlåtande ton, som framkommer i följande citat: 

Norbergsspelen blev en årets teaterhändelse: 120 medverkande i ål-
dern 8–80 år och lika många bakom scenen, som gräver där de står – i 
förfädernas historia – och får fram en föreställning, som ges för ut-
sålda ”hus” på tredje året! Det var något nytt i vår lite avslagna som-
marrepertoar med buskis och bygdespel.

459
 

 

   Från arbetarspelshåll gav sig så vitt jag vet ingen in i debatten. I 

Norberg undveks termen arbetarspel.
460

 Det visar, anser jag, ett av-

ståndstagande från tidningsoffentligheten med dess bedömningar, 

klassificeringar och resonemang. Den konsensusplattform som så gott 

som alla recensenter hade som utgångspunkt blev en del av den för-

borgerligande assimilationen. I Norberg startade man en egen tidning, 

Vi i ”Spelet”1978, bland annat för att beskriva sin verksamhet utifrån 

egna perspektiv. Under vårvintern 1979 bildades ARON – arbetar-

spelens riksorganisation. Man gav under några år ut ARON-bulleti-

nen. I Norberg arrangerade man seminarier och kurser under rubriken 

Teater i lokalsamhället: erfarenheterna från Spelet fördes vidare på 

detta sätt.
461

  

II. BLAND ARBETARE OCH ARBETARORGANI-

SATIONER 

I arbetarleden har det varit svårt att hitta några utförliga eller målande 

beskrivningar av upplevelserna av Spelet, trots att jag intervjuat och 

samtalat med många. Det verkar som om deltagandet i detta projekt 

var så genomgripande, så överväldigande att orden var svåra att finna. 

När arbetarnas uttalanden sätts i relation till recensenternas kan man 

uppleva att arbetarna inte reagerade så mycket. Det är fel. Spelet kom 

att betyda enormt mycket, dels för aktörerna, dels för den arbetar-

publik som såg sina liv och problemområden spelas upp på en scen. I 

följande stycke söker jag i någon mån förklara detta förhållande. 

   Negt/Kluge m. fl. skiljer på ”de verkliga erfarenheterna” och de 

erfarenheter som organiserats i någon form av offentlighet. Dels har 

arbetarrörelsens organisationer inte i full utsträckning lyckats ge röst 

                                                      
458 Ibid. 
459 Ibid. 
460 En rundfrågning bland medverkande talar för detta. 
461 Detta behandlas utförligt i Stefan Backius, Arbetare på scen: amatörteater som 

politiskt verktyg (diss. historia), Örebro: Akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap, Örebro universitet 2011, s. 107. 
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åt sina medlemmars ”verkliga erfarenheter”. När det gäller samhälls- 

och kulturfrågor har flera forskare kritiskt granskat detta förhållande, 

bl. a. Ann-Mari Engel, Eva Lindbladh och Lena Hellblom.
462

 Dels har 

de existerande arbetaroffentligheterna i alltför stor utsträckning imite-

rat den borgerliga offentligheten med dess uteslutning och separering 

av erfarenheter. När det gäller kulturlivet och specifikt teaterområdet 

har arbetarrörelsens representanter inte satsat på en teater som grun-

dat sig på vare sig folkliga erfarenheter eller arbetarklasserfarenheter. 

I stället har man bibehållit en teatersyn som, på ett välvilligt men 

omedvetet sätt, prioriterat distribution av etablerade teaterformer, s.k. 

klassiker, ofta med Dramaten i Stockholm som förebild.463 

   Pappersbruksarbetaren Matts Nilsson tillhör dock undantagen i 

arbetarleden. I en artikel från sommaren 1977, Åk till Klackbergs 

gruva – och se något helt nytt!, i tidningen Arbetaren, beskriver han 

vad jag erfarit att många upplevde. Han menade att Norbergsspelet 

överträffade ”vida våra mest djärva fantasier och förväntningar” och 

trots att han inte ansåg sig insatt i teaterhistoria vågade han sig på att 

säga att Spelet var ”något kvalitativt helt nytt; både vad gäller tradi-

tionell teater och s k arbetarteater.”
464

 

En besynnerlig känsla av deltagande och närvarande i pjäsens hand-
ling kom liksom över en. Något liknande har jag inte upplevt sedan 
Narrenteatern uppförde ”Martin går igen” (pjäsen i vilken gruvarbeta-
ren Martin Gustavsson spökar för LO-pampen Kurt Nordgren). 
– – – 
Norbergs gruvarbetares föredömliga inbördes solidaritet har inte 
överträffats på 85 år: över en hel lång och svår bergslagsvinter stod 
Norbergs gruvarbetare pall mot arbetsköparnas och militärens ständiga 
provokationer och angrepp. 
Pariskommunens demokratiska principer för arbetarkampen fanns där 
utan att folk hade behövt plugga in dessa. I pjäsen lever dessa i arbe-
tarnas hjärtan och hjärnor lika naturligt som de gjorde i Paris några 
decennier tidigare. 
   För en frihetlig socialist var det en oerhörd ”kick” att få detta levan-
degjort

.465 

 

                                                      
462 Engel 1982, Lindbladh 1988 och Hellblom 1985. Även Per Sundgren kommer i 

sin doktorsavhandling Kulturen och arbetarrörelsen, Stockholm 2007, fram till lik-

nande slutsatser. 
463 Se till exempel Rikard Hoogland, Spelet om teaterpolitiken: det svenska 

regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet (diss.), Stockholm 2005, s. 

297.  
464 Matts Nilsson, ”Åk till Klackbergs gruva – och se något helt nytt!”, i Arbetaren 

22/7 1977. 
465 Ibid. 
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Nilssons artikel lyfter fram Spelet som en ny form av teater, liksom 

den identifikation och inspiration han känt genom pjäsens handling, 

där framför allt den starka arbetarsolidariteten slagit an hos honom. 

Den besynnerliga känslan av deltagande och närvaro är intressant. Att 

se ”sin värld” spelas upp på en scen väckte en djup genklang. 

Nilssons känsla var stark och livgivande; att kunna inspireras och 

identifiera sig i olika kulturuttryck är en källa till kraft och kunskap, 

som arbetarna oftast inte fått uppleva med de förhållanden som rått.  

   Gruvarbetaren Enar Wennerlund från Norberg beskriver sin upple-

velse av Norbergsspelet genom en liknelse med Vilhelm Mobergs 

Utvandrarna: 

Enar Wennerlund: Ja, för mig är ju det här någonting så mäktigt och 
så stort. Det är någonting  
som är … Vi kan klassa det här, ungefär som Vilhelm Mobergs 
Utvandrarna. Du vet, det var ju så att den fängslade folk. Och det var 
ju han … Fattiga och fattig, så att de nästan inte… När han slakta den 
där hästen och bar in grabben för att han inte skulle frysa ihjäl. Och 
det här [Norbergsspelet] är precis likadant. 
Gunnel Testad: Man känner igen sig själv, menar du? 
Enar Wennerlund: Ja. 
Gunnel Testad: Och sina egna problem..? Och sitt liv? 
Enar Wennerlund: Ja, det stämmer precis. Som när jag började, jag har 
ju inte, jag fick ju lyfta rätt upp och släppa rätt ner, så mycket som 
man på något vis kunde, lyfta så tungt, nästan så man kunde spy, för 
att få de där jävla tonnena, och köra upp. Men jag menar, vi hade ju 
borrmaskiner då i alla fall, luftdrivna borrmaskiner.

466
 

 
Wennerlund associerar direkt från Norbergsspelet och Utvandrarna 

till sitt eget mycket slitsamma och påfrestande arbetsliv. Det var detta 

att man i fiktiv form speglade fattigdomen och slitet som väckte allra 

starkast genklang. Wennerlund hade sett Spelet varje år.  

   Aina Söderkvist sa sig vara stolt över att få vara med i Spelet och 

kände att hon gjorde en insats för arbetarrörelsen, liksom hennes man 

Erik Söderkvist, gruvarbetare i 31 år och under en tid ordförande i 

Norbergs socialdemokratiska arbetarkommun. De menade att det 

kändes så riktigt, att det var nödvändigt att berätta om hur det var för 

hundra år sedan. ”Fattigdom och elände är också kulturhistoria – det 

är inte bara baronernas liv som ska beskrivas – arbetarnas liv och 

kamp – det är också kultur”, menade de.
467

  

   Spelet väckte inte bara känslor och minnen utan även engagemang 

för sin bygd, sitt liv och sin klass och människor fick chansen att 

                                                      
466 Intervju med gruvarbetaren Enar Wennerlund 7/12 1987, s. 16, IFÄ.  
467 Yvonne Gröning, ”Efter 56 år står han på scenen igen.”, i Aktuellt i Politiken, 

1978/9.  



 182 

känna samhörighet och stolthet över orten, menade en kommunpoliti-

ker. Under mina intervjuer med deltagande aktörer och Norbergsbor 

uttrycktes gång på gång den starka upplevelse och rörelse som Nor-

bergsspelet väckte. Följande historia, som handlar om ett gammalt 

gruvarbetarpar som sett föreställningen, är belysande: 

Då, när de spelade den här slutsången [Solidariteten, det vackra i 
denna strid…] så reser sig Bengt Bergman upp och tar av sig hatten, 
och tårarna trillar nerför hans kinder och han är tydligt märkt av det 
hårda gruvarbetet. Och frun då, som hade besvär med leder och all-
ting, kom också upp i stående, och de stod där. Och det gjorde ett så 
fantastiskt intryck, så att jag vet inte hur många gånger de spelade den 
där slutsången. Det blev en respons mellan publik och skådespelare 
som …ja, de pratar just om det. Och det är klart att det speglade ju 
hans liv då. Det var ju ett panorama över hela hans liv. Han kände igen 
varenda sten i princip. Och det berörde ju människor.

468
 

 

   Arbetarna fick alltså individuellt sett starka upplevelser genom 

Spelet. Jag törs gissa att ”deras verkliga erfarenheter” blev bekräftade 

och framtagna, kanske på ett smärtsamt sätt, men ändå i stark äkthet. 

Hur arbetarrörelsens organisationer såg på Spelet har jag inte haft 

utrymme att undersöka. Men i september 1977, efter sommarföre-

ställningarnas succé, delade Metalls förbundsordförande ut ett av 

årets kulturstipendier till Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken. 

Stipendiesumman var på 15 000 kr och en del av motiveringen löd: 

”för en unik satsning och för förmågan att engagera en hel bygd och 

för dess sätt att levandegöra en av svenska arbetarrörelsens största 

historiska strider.”
469

  

   Medan den etablerade offentligheten oftast mycket välvilligt skrev 

om Spelet som en teaterföreställning, utifrån de begränsande borger-

liga kategorierna, visar reaktionerna från arbetarhåll en stark och djup 

känslomässig upplevelse av någonting helt nytt. För många var om-

fattningen i reaktionen svår att sätta ord på. Det i Inledningen antydda 

växelspelet mellan erfarenheter och befintliga uttrycksmöjligheter och 

organisationsformer är avgörande i ett samhälle, inte minst inom 

kulturlivet. I Spelet om Norbergsstrejken hade man arbetat fram 

fungerande organisationsformer såväl för produktionen av Spelet som 

för föreställningen.  

                                                      
468 Intervju med Egon Gröning, 19/1 1988, s. 11, IFÄ. 
469 Pär Altan, ”Kollektivt stipendium för Norbergsspelet: ’Folklig teater i mästar-

klass’”, i Fagersta-Posten 16/9 1977.  
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III. EFFEKTER I NORBERG 

Spelet om Norbergsstrejken fick stora konsekvenser både på indivi-

duell och kommunal nivå och kom även att betyda en del i omstruktu-

reringen av näringslivet i Norberg. Detta kan ha sin orsak i att Nor-

bergsspelet var ett amatörprojekt i ett relativt litet samhälle med ca  

6 000 invånare. Genom de närgrupper
470

 som de flesta människor 

ingår i fick också aktörernas erfarenheter en spridning till större delen 

av befolkningen. Man räknar med att ungefär 1000 personer 

medverkat under teateråren. I lokalsamhället finns många gånger 

aktörer som i sin person knyter samman skilda företeelser
471

 och detta 

ökade ytterligare spridningen av Spel-erfarenheterna. 

   En annan orsak till Spelets genomgripande betydelse i Norberg var 

att människor aktiverades på en mängd sätt. Projektets starka beto-

ning på lokal förankring och delaktighet från aktörernas sida var vik-

tig, vilket också den långa produktionstiden var. Spelet medförde att 

man fick en mängd nya kunskaper om historia, teaterverksamhet, 

samhällsliv och om andra människors liv och resurser. Föreställ-

ningarna blev konkreta manifestationer av vad ortsborna själva hade 

åstadkommit.
 472

 

   Jämfört med den professionella teatern blev Spelets ”sociala 

rum”
473

 både mer omfattande och mångfacetterat. Många olika typer 

av människor deltog i arbetet, utan att direkt ha roller i pjäsen. Man 

kan i Norbergsspelets fall till och med tala om ett drag av social re-

krytering, som andra verksamheter misslyckats med.
474

 Naturligtvis 

besökte många olika typer av människor föreställningarna, men dess 

budskap som identifikationsskapare var till arbetarklassen och/eller 

till människorna i Norberg eller liknande samhällen. Spelet om Nor-

                                                      
470 Jag avser t. ex. familj, släkt, grannar och arbetskamrater. 
471 I samordningsgruppen för den s. k. Norbergsmodellen – en näringslivsinriktad 

samarbetsmodell med syfte att skapa nya jobb – ingick t. ex. Arne Pettersson och 

Sten Nordström. Dessa var även mycket aktiva inom Föreningen för Spelet om Nor-

bergsstrejken. Ur intervju med Arne Pettersson, 19/1 1988, IFÄ. 
472 Dessa förhållanden utreds närmare i uppsatsen Gunnel Testad, ”Spelet i kommu-

nen. Betydelsen av en kultursatsning – Spelet om Norbergsstrejken”, i Kulturens roll 

i Bergslagen. Ett projekt med forskning, utbildning och kulturverksamhet. Styrelsen 

för Uppsala högskoleregion. Rapport nr 11, 1987/88, 1988, s. 39–85. 
473 Begreppet är hämtat från Marika V. Lagercrantz’ avhandling, Den andra rollen: 

ett fältarbete bland skådespelare, regissörer och roller (diss.), Stockholm 1995. 
474 ”Det finns ju människor, som har levt i skuggan av allting överhuvudtaget, som 

kom fram här och fick ett självförtroende. De fick en möjlighet att resonera om hela 

det här tillsammans med andra människor. De kanske var mer insatta än vad menige 

man var på torget till exempel.” Ur intervju med Erik Hjelm, ordförande i Kultur-

nämnden, 7/12 1987, s. 22, IFÄ.  
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bergsstrejken var inte avsett att vara en estetisk produkt på en allmän-

kulturell marknad.  

   Vad hände då med de aktörer som deltog i Spelet? De upplevde för 

det första en förstärkt självtillit och platsidentitet. Den gräns-

överskridning som Spelet innebar blev till en utvidgning av tidigare 

mönster och mentaliteter och verkade befruktande både på en indivi-

duell och kommunal nivå.
475

 Att från publikhåll se och uppleva arbe-

tare och aktörer som tidigare aldrig deltagit i kulturella sammanhang 

på scenen kan tänkas ha alstrat förändrade synsätt om vad som är 

möjligt, liksom att se välbekanta personer agera i nya roller. Att sam-

arbeta ovanför de gängse partigränserna, med olika föreningar och 

människor för att skapa Spelet upphävde den uppsplittring som vanli-

gen kännetecknar samhällsorganisation, arbetsliv, politik och kul-

tur.
476

 När succén var ett faktum och Spelet figurerade i TV, tidningar 

och radio och publiken strömmade till i stora skaror från olika delar 

av Sverige, då insåg man, att även vanliga människor kan genomföra 

märkliga projekt. Detta blev ytterligare en gränsöverskridande erfa-

renhet, som bröt mot tidigare mönster.  

   Att den stora massmediala uppmärksamheten blev positiv för Nor-

berg som kommun intygades både av kommunpolitiker och av gles-

bygdsforskaren Ronny Svensson, som menade att speglingen i 

medierna ökade självuppskattningen både hos enskilda individer och 

hos kollektivet. Dessutom gav teatersatsningen kraftig reklam åt Nor-

berg, vilket man inte skulle ha haft råd att investera i.
477

  

   Publiciteten visade sig även ha en negativ sida. De nya grupper av 

människor som teatern i Norberg engagerade och som tidigare inte 

varit delaktiga i kulturlivet, blev ibland misstänksamma och vände 

spelen ryggen, just på grund av publiciteten. Orsaken skulle kunna 

tänkas vara att dessa grupper förknippade mediepubliciteten med den 

typ av kultur som aningslöst utesluter dem och andra.
478

, 
479

 

                                                      
475 Man kan beskriva detta som en ”klasstvätt” (mitt begrepp), dvs. att de egenskaper 

och erfarenheter som arbetarnas ställning i produktionen präglat dem med luckrades 

upp och förändrades. De fick möjlighet att agera och lära utanför gängse ramar och 

mönster.  
476 En liknande bred samarbetssatsning kom att prägla den s.k. Norbergsmodellen, en 

strategi för att skapa nya arbeten i det avindustrialiserade Norberg.  
477 Intervju med Ronny Svensson, 18/1 1988, s. 5 och 10, IFÄ. Även Stefan Backius 

uppmärksammar mediernas betydelse i sin avhandling Arbetare på scen: amatörtea-

ter som politiskt verktyg (diss.), Örebro: Akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap, Örebro universitet 2011, s. 99. 
478 Samtal med Arne Andersson, 15/2 1988, s. 6–7, IFÄ.  
479 ”The ’priests’ of the schools, churches, popular arts, and communication media 

educate the common man to believe that he ’has a stake’ in the authoritative structure 

that dispossesses him”. Citatet är hämtat från Kenneth Burke, Attitudes toward his-

tory, 2.ed., rev., Los Altos 1959, s. 329 f.  
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   Föreställningen om kultur som något främmande och något som 

producerats av och för andra förändrades dock hos många. I och med 

att Norbergsspelet byggts upp och framförts fick de agerande, deras 

närgrupper och publiken en ändrad uppfattning om kultur: den kunde 

göras av dem själva, den kunde handla om deras liv. Man blev med-

veten om sin egen betydelse, sin egen förmåga och sitt eget ansvar: 

”det är vi själva som skapar vår kultur”, vilket var något av en trium-

fatorisk insikt. 

IV. ARBETARSPELSVÅGEN  

Spelet om Norbergsstrejken inspirerade många andra till liknande 

spel. Jag har inga uppgifter om hur många människor som aktiverades 

i denna ”arbetarspelsvåg”, men det var definitivt ett stort antal perso-

ner som tidigare inte deltagit i kulturella sammanhang som drogs in i 

olika projekt. Utvecklingen av arbetarspelsvågen visar, anser jag, 

stora dolda kulturella potentialer i arbetarbefolkningens erfarenheter 

och historia, som skulle kunna vara en förstärkande och rik tillgång 

för dem och även för andra samhällsklasser. 

Norbergsspelet som modell 

Norbergsspelet fick modellbildande status, vilket anges av flera för-

fattare och forskare.
480

 Det skapade ett nytt rum i offentligheten som 

de följande arbetarspelen kunde utvidga än mer. Föreningen för Spe-

let om Norbergsstrejken arbetade också på flera sätt aktivt för att 

sprida sina idéer om arbetssätt och organisation.  

   Historikern och arbetarspelsforskaren Leif Dahlberg gjorde 1985 

tillsammans med producenten Jan Karlén en enkät om svenska arbe-

tarspel, där man listade 38 spel gjorda av 27 spelföreningar eller pro-

jekt. Dahlberg definierar i det här sammanhanget arbetarspel som 

”stora amatörspel med professionell medverkan och med arbetarklas-

                                                      
480 Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865–1978, Stockholm 1979, s. 210. 

Olléns svenska amatörteaterhistoria sträcker sig dock bara till 1978. Det kom att ske 

mycket även därefter vad gällde arbetarspel. 

Leif Dahlberg, ”Varför arbetarspel just i Sverige?”, i Historia och framtid: det in-

ternordiska lokal- och arbetarspelsseminariet på Arbetets Museum i Norrköping 

1986: en dokumentation / sammanställd av Jan af Geijerstam, Stockholm, Drama-

tiska Institutet (DI) 1987, s. 37 ff. 

Hans Larsson, Marita Högberg, Daniela Zimmak & Per Axelson, Arbetarteater och 

amatörteater i sju län : en kartläggning, specialarbete vid Högskolan i Borås, Insti-

tutionen Bibliotekshögskolan, Borås 1983. Undersökningen omfattar 1982 till som-

maren 1983. Arbetarspelen kommenteras på s. 44. 
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sens kamp som ledmotiv”. Han inlemmade inte all slags arbetarteater 

eller lokalspel i allmänhet. ”Å andra sidan”, säger han, ”har jag inte 

varit så sträng att jag krävt att arbetarspel ska vara både av, om och 

för arbetarklassen.”
481

 Dahlberg menar, att man kan tala om ett brett 

genombrott av arbetarspel i Sverige och ”en rörelse som blivit allt 

bredare”.
482

 Sammanställningen finns i två versioner, dels i en otryckt 

stencilversion (1985)
483

, som innehåller en mängd uppgifter om de 

olika spelen, dels i en tryckt version (1995) där antalet uppgifter sku-

rits ned drastiskt.
484

 

   I den senare versionen (1995) gjorde Dahlberg en uppdelning av de 

26 förtecknade spelen i Strejk- och kampspelens period (1977–1981) 

och Förortsspelens period (1981–1985). Dahlberg menar att förorts-

spelen dominerades av ”mellanskiktsmänniskor”, som ”klarade av att 

dra igång forskning och teater själva”. Förortsspelen måste också 

anpassa sig till en helt annan mentalitet än den som rådde i de gamla 

brukssamhällena, där de första arbetarspelen såg dagens ljus, menar 

Dahlberg.
485

 Huruvida denna indelning är relevant eller ej är svårt att 

bedöma och faller utanför min undersökning. De förtecknade spelen 

återges i bilaga 5. 

Arbetarspelens blomstringsperiod och assimilation 

Den bredd och den kvantitet av spel som följde efter Norbergsspelets 

premiär i Klackberg 1977 gör att man med fog kan tala om en arbe-

tarspelsvåg. Med Norbergsspelet som modell upparbetades erfaren-

heter och kunskaper som tidigare varit dolda och ”glömda”. Den 

kommunikations- och organisationsmodell som utgick ifrån arbetarer-

                                                      
481 Dahlberg 1987, s. 37. 
482 Ibid., s. 36 f.  
483 Denna otryckta sammanställning har jag fått av Leif Dahlberg. Dahlberg och 

Karlén förtecknar följande kategorier: ort, föreningens namn, föreningstyp, startår, 

medlemsantal för startåret och medlemsantal år 1984, medlemskapen fördelade på 

individer och organisationer, organisationsanslutning (gäller ARON = Arbetarspelens 

Riksorganisation, ATR = Amatörteaterns Riksförbund, ATF = Arbetarteaterförbun-

det och FKC = Folkkulturcentrum/Skeppsholmen/), totalt antal medverkande, antalet 

amatörskådespelare, antalet yrkesverksamma teaterarbetare, angiven repetitionstid i 

månader, totalt antal föreställningar och publikantal totalt. Sedan följer pjästitel, 

premiärår och spelår, spelplatser, forskningstyp ( dvs. studiecirklar, intervjuer och / 

eller skriftliga källor) och slutligen namnen på författare och regissör. 
484 I Leif Dahlbergs uppsats ”Experimentet som kom för att stanna”, i Kulturen – 

möten och mödor. Bidrag till studiet av kulturens villkor, redaktör Holger Värnlund, 

Stockholm 1995, s. 67 f. Dahlberg har här minskat ner antalet kategorier från den 

otryckta versionen från 1985 till att här omfatta ort, förening, första pjäs och premiär-

år. 
485 Dahlberg 1995, s. 67–68. 
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farenheter verkade förlösande. Rörelsen fick ett stort genomslag och 

skapade ett engagemang hos många människor som tidigare varit 

inaktiva kulturellt sett. 

   Vad som hände efter 1985 ingår inte min undersökning. Men så 

mycket kan sägas, att spelen så småningom blev allt mindre kamp-

mässiga och alltmer historiska och allmängiltiga. I sommarspelsnum-

ret av tidskriften Teaterforum från 1992 återfinns totalt 158 spel, 

varav endast ett tiotal torde kunna rubriceras som arbetarspel.
486

 

Många föreningar lämnade det arbetarkulturella och den egna ”gräv-

forskningen” och gick i stället vidare med att spela en mer traditionell 

och färdigskriven repertoar i form av klassiker eller folklustspel.  

V. SLUTSATSER 

Norbergsspelet drabbades i pressen av de omfunktionerande 

Negt/Kluge-mekanismerna uppsplittring och isolering – man be-

dömde var kategori för sig. Men det skedde även en tabuisering och 

ett osynliggörande av Spelets funktionssammanhang och av de 

svenska teaterförhållandena, där arbetarkulturella uttryck i teater-

sammanhang var sällsynta. Man berörde inte klassfrågorna i sam-

hället i stort och inte heller i Spelet. Detta ledde till assimilation, dvs. 

att Spelet blev en del av Sveriges gemensamma teaterliv och ett led i 

en tradition. För övrigt aktualiserades varken Spelets form eller 

struktur och inte heller den radikala traditionen inom teatern. Ett 

undantag från detta är dock Elisabeth Sörensen i Svenska Dagbladet, 

som redan i rubriken slog fast att det var ”En föreställning i Brechts 

anda”.487 Teatern som modell av verkligheten och i dialog med det 

omgivande samhället togs inte heller upp i någon nämnvärd utsträck-

ning i recensionerna. 

   Medan den etablerade pressen skrev mycket välvilligt om Spelet, 

men utifrån de begränsande borgerliga kategorierna, visar reaktio-

nerna från arbetarhåll ett starkt och djupt gensvar av någonting helt 

nytt. För många var omfattningen och djupet i reaktionen svår att 

sätta ord på. Växelspelet mellan erfarenheter och befintliga uttrycks-

möjligheter och organisationsformer är avgörande i ett samhälle. I 

Spelet om Norbergsstrejken lyckades man skapa en användbar orga-

nisationsmodell för lokala arbetarerfarenheter och att arbeta fram 

organisationsformer såväl för produktionen av Spelet som för före-

ställningen. 

                                                      
486 Teaterforum är Amatörteaterns Riksförbunds tidskrift, här nr 2, 1992.  
487 I Svenska Dagbladet 1/7 1977. 
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   Effekterna för de deltagande aktörerna och för Norberg som kom-

mun kan sammanfattas i termerna förstärkt självtillit och platsidentitet 

samt gränsöverskridning. Den massmediala uppmärksamheten blev 

viktig för Norbergs kommun, medan man på individplanet kan ana en 

negativ sida och ett avståndstagande från den offentliga massmediala 

bedömningen. Föreställningen om kultur ändrades hos aktörerna. 

Kultur kunde göras av dem själva, kunde handla om deras liv och 

verksamhet. Man blev medveten om sin egen betydelse och sin egen 

förmåga och inte minst om att de erfarenheter man hade var verkliga 

och viktiga. 

   Arbetarspelsvågen i Spelet om Norbergsstrejkens följd visar ett 

latent behov av att få möjlighet att synliggöra arbetarerfarenheter. Det 

stora intresset för arbetarspelen, speciellt under början av 1980-talet, 

tyder på ett arbetarkulturellt uttrycksbehov. En ny kulturell offentlig-

het av arbetarkulturell och lokal karaktär upparbetades och artikulera-

des. Under senare delen av 1980-talet assimilerades dock spelen 

alltmer i mer traditionella och kommersiella uttrycksformer. De 

motkulturella aktiviteterna, som så mödosamt börjat med studier av 

den lokala arbetarhistorien, gestaltandet av ett manuskript, 

iscensättning och föreställning, samt andra kulturella aktiviteter i 

spåren av teaterarbetet, påverkades alltmer av den traditionella, 

borgerliga kultursynen och av kommersialism. Arbetarnas 

upparbetade unika uttryck assimilerades i andra uttrycksformer.488 En 

bidragande orsak till detta kan tänkas vara den borgerliga hegemonin 

i samhället och på kulturområdet. En annan orsak kan ha varit den 

situation som uppstod då Arbetarteaterförbundet (ATF) bildades i maj 

1982. Medan arbetarspelen tidigare varit partipolitiskt obundna hade 

ATF stark koppling till socialdemokratin. Arbetarspelsrörelsen 

splittrades och försvagades genom detta.489 En tredje orsak, som kan 

ha försvagat rörelsen, var svårigheten att hålla ihop de stora spelen 

organisatoriskt och ekonomiskt.  

                                                      
488 Negt/Kluges tredje villkor för att en motoffentlighet ska kunna byggas upp hand-

lar just om att inflytandet från den borgerliga offentligheten inte får vara för starkt. 
489 Detta utreds mera i Stefan Backius, Arbetare på scen: amatörteater som politiskt 

verktyg (diss.), Örebro 2011, s. 113–191. 
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EN NY SLAGS TEATER. AVSLUTANDE 

REFLEKTIONER 

   Det finns sår som aldrig får ärra sig, 

   ty då blir förnedringen evig.490  

Det huvudsakliga syftet med min avhandling har varit att utifrån ett 

motoffentlighetsperspektiv utkristallisera de karaktäristiska dragen i 

Spelet om Norbergsstrejken som ett estetiskt uttryck för arbetarerfa-

renheter. Mina undersökningsområden har utgjorts av tillkomsten, 

manuskriptarbetet, analys av det manuskript som fastställdes under 

första sommaren 1977, iscensättningen, analys av en föreställning 

från 1978 samt av mottagandet. Till min hjälp har jag framförallt haft 

Negt/Kluges teorier om motoffentlighet och de förhållanden som 

råder i en hegemonisk kulturell verklighet. Metodmässigt skedde 

undersökningen på tre nivåer: en konkret nivå, där fältarbetet med 

intervjuer av olika betydelsefulla aktörer stod i fokus, en mellannivå, 

där analyser av processer och estetiska uttryck gjordes och slutligen 

den teoretiska nivån, som gav ramar och tolkningsmöjligheter ur ett 

större perspektiv.  

   Begreppet funktionssammanhang var användbart när det gällde att 

synliggöra förhållandena inom teaterområdet, där arbetarerfarenheter 

tidigare inte hade uttryckts i någon nämnvärd utsträckning. Men det 

var inte bara innehållet i Norbergsspelet som var annorlunda jämfört 

med tidigare teatertraditioner, det gällde även arbetssätt och val av 

strukturerande estetisk modell. I stället för att använda en traditionell 

teatermodell där de olika funktionerna är åtskilda och spela upp ett 

färdigt manuskript om strejkerna, byggde man upp en arbetsmodell 

där gränserna överskreds och där aktörerna var mer eller mindre del-

aktiga i arbetsprocessen som helhet. Detta aktörvänliga och gräns-

överskridande arbetssätt gynnade infärgningen av ”de verkliga erfa-

renheterna”, som genom arbetssätten bakades in såväl i text som i 

föreställning. Valet av den radikala traditionen, vars estetiska katego-

rier skapade andra funktioner och ramar jämfört med den borgerliga 

                                                      
490 Stig Sjödin, i diktsamlingen Förklaringstapet: dikter, Stockholm 1977, s. 14. 
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institutionsteatern, ledde till att föreställningen kommunicerade utåt 

mot samhället. 

   Som mina analyser har visat var produktionen av Spelet en lång och 

komplicerad process, där författarens, regissörens och kompositörens 

lyhördhet för och kunskap om arbetarerfarenheter och arbetarliv var 

avgörande för det färdiga resultatet. De av den borgerliga offentlig-

heten blockerande mekanismerna blev under produktionsprocessen 

viktiga att sätta ur spel. I stället för isolering, kombinera synkront och 

diakront, i stället för splittring, föra samman, i stället för förträng-

ning, expandera, i stället för tabuisering, tillåta och lyfta fram och i 

stället för assimilation, särskilja. Det är nu dags att med hjälp av 

motoffentligetsteorin summera de karaktäristiska dragen i Spelet om 

Norbergsstrejken. 

I. MOTOFENTLIGHETENS VILLKOR. 

KARAKTÄRISTISKA DRAG 

Villkor I: Producentklassens intresse  

I den projektgrupp, som var den första formationen för Spelet, hade 

samtliga fem medlemmar socialistiska sympatier, enligt vad de upp-

gett i intervjuer. Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken bildades 

2 maj 1976. I stadgarna fanns dock ingenting om socialistisk tillhö-

righet, arbetarklass eller andra politiska prioriteringar.
491

 Projektet 

hade dock i sin framtoning en air av socialistiskt kulturprojekt och 

attraherade arbetarrörelsens människor. I föreningen ingick bl.a. 

Norbergs kommun, många föreningar
492

 och enskilda. Bildandet av 

                                                      
491

 Föreningens uppgift: 

att producera, driva och stödja Spelet om Norbergsstrejken samt stimulera till stu-

dier kring Norbergsstrejken, dess bakgrund och följdverkningar i samhället  

att genom studie- och upplysningsverksamhet öka intresset och förståelsen för 

teaterns olika uttrycksformer 

att främja och stimulera amatörteatern 

att  utveckla en uppsökande verksamhet med organisationer, institutioner och 

föreningar i syfte att främja föreningens målsättning. 
492 

Föreningen för Spelet om Norbergsstrejken stöddes 1977 bl. a. av följande 

organisationer: Logen 816 Berg, Norbergs socialdemokratiska kvinnoklubb, Nor-

bergs Folkdansgille, Svenska Metallarbetareförbundet avd 94 i Norberg, Svenska 

Metallarbetareförbundet avd 132 i Fagersta, Svenska Gruvindustriarbetareförbundets 

avdelning i Norberg, Norbergs Hembygdsförening, Norbergs Husmodersförening, 

Norbergs Alternativa kulturförening, Norbergs Köpmannaförening, Norbergs Pen-

sionärsförening, Norbergs Arbetarekommun, Norbergs socialdemokratiska förening 

och Fib-Kulturfront i Fagersta. Källa: Spelet om Norbergsstrejken 1891-92/ ett spel 
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en egen förening skapade ett sammanhållande kitt och en grund för 

projektet. Att därför definiera producentklassen som arbetarklassen i 

Norberg kan bli något snävt, även om det är den definitionen som  är 

den mest heltäckande. Den bästa definitionen torde vara arbetarklas-

sen i Norberg och andra lokala aktörer. 

   Aktörerna gjordes genom arbetssätten till subjekt i produktionen 

tillsammans med kulturarbetarna. Dessas attityder – respekt, försik-

tighet och lyhördhet för det undanträngda – var också avgörande, 

liksom den långa produktionstiden. När det gäller den estetiska ut-

formningen av manuskript, föreställning och musik hade dock kul-

turarbetartroikan Arne Andersson, Sture Karlsson och Anders 

Lindström det övergripande inflytandet. Andra producentbefrämjande 

verksamheter var öppenheten i alla processer, kaffe- och korvpauser 

och det praktiska arbetet med spelplats och rekvisita. Detta var nöd-

vändigt för att skapa något ur arbetarleden, där attityderna gentemot 

kultur och teater tidigare ofta karaktäriserats av avståndstagande och 

passivitet. 

Tabuisering – avtabuisering 

Några av de förhållanden som måste avtabuiseras var själva ämnet för 

Spelet, dvs. arbetarhistorien och strejkerna. Men det stora avtabuise-

ringsprojektet gällde aktörernas och arbetarnas tidigare ”kulturella 

tystnad”. Så småningom fick man uppleva att även vanliga människor 

kan agera i en teaterföreställning. Den negativa präglingen av den  

s.k. bruksandan, som jag omtalade i kapitel 1 och som bl a. innebär 

att jantelagen begränsar mångas handlingsmöjligheter, försvagades. 

Jag törs inte uttala mig exakt om vändpunkten i projektet, dvs. när 

människor började inse att i det här kulturprojektet gällde det att få 

fram ett gemensamt uttryck som var präglat i hög grad av deltagarna 

själva och av platsen – ett kulturellt uttryck för arbetarna i Norberg. 

Det torde ha varit under senare delen av våren 1977, ungefär ett och 

ett halvt år efter starten av projektet. 

   Avtabuiseringen kunde verkställas gradvis genom öppenheten, men 

även genom enkelhet och praktiska handlingar. Att få erkännande för 

det invanda och dolda gjorde att man vågade pröva det nya. Man fick 

en viss hjälp av gruvarbetarmentaliteten och det faktum att många av 

aktörerna var aktiva föreningsmänniskor och vana att kämpa och 

samarbeta. Lite av samma anda som i Närpes – att ingenting är omöj-

ligt – verkar efterhand ha uppstått även i Norbergsspelet. 

                                                                                                                  
av Sture Karlsson; regi: Arne Andersson; musik: Anders Lindström, Teaterprogram 

26 juni–10 juli 1977, Norberg, s. 69. 
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   Valet av den radikala traditionen vad gällde utformningen av det 

dokumentära materialet av strejkerna var i producentklassens intresse 

och passade också bra för de i teater otränade aktörerna. Den varie-

rade formen med kortare scener som varvades med musik passade 

såväl aktörer som publik. Att arbetarkollektivet gjordes till huvudper-

son i föreställningen var i högsta grad i producentklassens intresse, 

liksom uppvisandet av klassamhället i sin helhet, med dess olika 

strategier, förtryckar- och befrielseideologier. 

Att arbeta underifrån och att utgå i praktiska handlingar 

Utgångsläget för arbetet med Spelet var varken romantiskt eller teo-

retiskt. Man konfronterades med de verkliga förhållandena inom ar-

betarleden/aktörleden: bristen på delaktighet i kulturlivet, negativitet, 

misstänksamhet och avståndstagande. Bristen på teatererfarenhet 

innebar också en fördel, genom att aktörerna därvid inte var skolade i 

någon borgerlig tradition. Att utgå i arbetsliv och praktiska handlingar 

innebar att man skapade en ny grund för teatern och kunde integrera 

aktörernas erfarenheter i arbetsprocesserna. Detta underifrånarbete 

var ett utmärkt grepp för att komma förbi den borgerliga traditionens 

präglingar, vilket även den ad hoc-logik, som omtalats i kapitel 3, var.  

Undvikande av assimilation 

Avståndstagande till tidigare produktioner visade sig i att man star-

tade från grunden både vad gällde förening, manuskript, aktörer, 

spelplats och föreställning. Detta gjorde att risken för assimilation i 

produktionsfasen eliminerades. En viss medvetenhet om denna risk 

ledde till att föreningen började ge ut en egen skrift: Vi i ”Spelet”. 

Första numret utkom i november 1978. Där kunde man utgå från egna 

tolkningsramar – inte mediernas – beskriva skeendena inom före-

ningen. Som ett led i detta kan man också lyfta fram de digra pro-

gramhäftena som trycktes upp inför varje spelsommar. Genom kurs-

verksamhet – Teater i lokalsamhället – spred föreningen sin organi-

sationsmodell. På Dramatiska Institutet i Stockholm startades ett ar-

betarspelprojekt och Norbergarna kallades dit för att berätta och lära 

ut. 

Villkor 2: Kommunikationsformen 

Öppenheten är ett genomgående drag i hela projektet, både vad gäller 

tillkomsten, föreningen, manuskriptarbetet och regi- och repetitions-

arbetet. Denna bidrog till att överbrygga specialisering och splittring 

och förband teatern/kulturen med ort, samhälle och näringsliv. Man 

hade inga krav på förkunskaper, men aktörernas arbetserfarenhet och 
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livskunskap togs till vara på flera sätt i processen fram till föreställ-

ningen. Man efterfrågade människor, inte speciella tjänster. Detta kan 

ställas mot institutionsteaterns organisatoriska, ofta hierarkiska och 

specialiserade ordning, där var och en har uppgifter som någon annan 

inte kan utföra.
493

 Öppenheten gjorde att relationen teater – samhälle 

mjukades upp. En sammanföring av tidigare isolerade eller uppsplitt-

rade områden skedde. 

   Även föreställningens struktur hade öppnande, kommunicerande 

drag. Speciellt vill jag framhålla de tre fiktionsnivåerna och berättar-

gruppens funktion. Båda dessa grepp bidrog till att föreställningen 

kommunicerade med det omgivande samhället. 

Funktionssammanhanget 

De estetiska delarna – manuskript, iscensättning, föreställning, spel-

plats, scenografi och musik – sätts i Spelet i samband med arbetar-

kulturen i Norberg. I och med att Spelet hämtade erfarenheter och 

näring från denna grund kom det att få ett annorlunda innehåll och 

uttryck, jämfört med tidigare teaterproduktioner i Sverige.  

   Men det uppstod också ett växelspel mellan de estetiska delarna, 

ort, spelplats och aktörer. Relationer upprättades därigenom mellan 

samhälle, arbetsliv och kulturprojektet. En omarbetning och en 

breddning av teaterns funktionssammanhang skedde, jämfört med 

tidigare institutionsteater och amatörteater. Det uppstod många rela-

tionstrådar härs och tvärs i projektet, som var verksamma i konstruk-

tionen av mening. Betydelseladdningen förstärktes avsevärt genom 

dessa relationsförbindelser. 

   Mångfalden av människor och sysslor i och i samband med Spelet 

blev till en stor tillgång både vad gällde den folkliga gemenskapen, 

autenticiteten och föreställningens kraft. Sammanföringen av de tidi-

gare uppsplittrade livsområdena blev ett blodomlopp även för teater-

föreställningen. Förhållandena kan schematiskt illustreras av figuren 

på nästföljande sida.  

                                                      
474 Se vidare Barbro Smeds undersökning Institutionsteatern som ”konstföretag”: 

vad händer egentligen innanför murarna? Stiftelsen Framtidens kultur, Uppsala 

1999, särskilt kapitlet om Institutionsteaterns organisation, s. 38 ff. Vidare kan man 

läsa om institutionsteatern i Ralf Långbacka, Bland annat om Brecht: texter om tea-

ter, Stockholm 1982, avsnittet ”Om förutsättningarna för en konstnärlig teater eller 

Åtta teser om den konstnärliga teatern”, s. 279–310 , i Per Arne Tjäder, Den all-

varsamma lekplatsen: tillstånd och förändringar i svensk teater, Stockholm 1984, s. 

72–74 och i Margareta Wirmark, Nuteater: dokument från och analys av 70-talets 

gruppteater, Stockholm 1976, avsnittet ”Institutionsteater”, s. 223–229. 
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Figur 4. Schematisk skiss av funktionssammanhanget i Spelet om 

Norbergsstrejken. 

 

   En mängd människor i olika åldrar och av olika kynnen och yrken 

deltog i Spelet. Projektet krävde också mångsyssleri. Den kommuni-

kation som uppstod i detta myller av människor och sysslor kan 

sammanfattningsvis uttryckas i termen ”interconnectedness”, vilket 

ungefär betyder kontakter härs och tvärs, upprättandet av kontakter i 

många riktningar och på många nivåer.
494

 Aktörerna upplevde gemen-

skap och värme och utvecklade relationer över generationsgränser.  

Villkor 3: Inflytandet  

Om ett motoffentligt projekt ska kunna uppkomma får inte den bor-

gerliga offentlighetens förstörande inflytande vara för starkt, enligt 

Negt/Kluge. Under 1960- och 1970-talen både ifrågasattes och kriti-

serades den borgerliga offentligheten starkt – den försvagades och 

förändrades därmed. Detta bidrog delvis till att Spelet om Norbergs-

                                                      
494 Begreppet är hämtat från Linda och Kostas Myrsiades’ undersökning Cultural 

representation in historical resistance: complexity and construction in Greek guer-

rilla theater, Lewisburg 1999, s. 283. Paret Myrsiades har undersökt den grekiska 

motståndsteatern under den nazistiska ockupationen, framför allt teatergruppernas 

verksamhet med tonvikt på hur den meningsskapande processen såg ut, hur mening 

skapades, uttrycktes och distribuerades under ”dynamiska förhållanden”. De har 

speciellt intresserat sig för hur ”motståndsberättelsen” såg ut. ”Both contextually and 

textually, guerrilla theater expressed an interconnectedness that provided the oppor-

tunity for collaboration, mediation, and feedback between the resistance organization 

and its world.” [Min understrykning.] 
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strejken kunde förverkligas – och också till att projektet fick stor 

uppmärksamhet, även inom den borgerliga offentligheten. Spelets 

avståndstagandet från tidigare traditioner har tidigare redovisats. 

Schismen med Norrby Teater visade att det inte gick att utveckla 

Spelet ur den traditionella amatörteatern.  

   Det störande inflytandet från den borgerliga offentligheten blir tyd-

ligast i mottagandet i pressen, där projektet i stort sett assimileras in i 

det rådande teatersystemet. När massmedierna skrev massvis med 

artiklar och när publiken strömmade till, uppstod en viss svårighet att 

upprätthålla särarten i det som gjorts. I Norberg hittade man dock 

strategier att bemästra detta dilemma, medan arbetarspelen i stort 

drabbades av assimilation.  

II. EN KOMPLETTERING AV ”ARBETARSPEL” 

Som jag visat innebar vare sig författandet av manuskriptet eller 

arbetet med föreställningen något enkelt levandegörande av historiska 

händelser. Den något överslätande behandlingen av arbetarspelen i 

kanoniserade översikter och källor kan kompletteras med information 

om estetiska kategorier och arbetssätt. Utifrån min undersökning av 

Spelet om Norbergsstrejken kommer här några förslag, som framför-

allt rör arbetssätt och esteticeringen av lokala och arbetarkulturella 

erfarenheter.  

   Innehållsmässigt valdes strejker som tema, strejker som 1891-92 ägt 

rum i Norberg. I denna konflikt fanns de dramaturgiskt intressanta 

motsättningarna: de mellan överhet och arbetare. Det lokala stoffet 

gjorde att kopplingen till Norbergs samhälle och näringsliv, samt till 

lokala platser lyftes fram. Detta lokala stoff hade även en mera gene-

rell politisk räckvidd. Att gestalta denna konflikt mellan arbetare och 

överhet från 1890-talet i 1970-talets Sverige aktualierade de motsätt-

ningar som även fanns – om än i mindre utsträckning – då. Man 

kunde göra samtidspolitisk jämförelser. 

    Strukturellt sett användes den radikala traditionen inom teatern, 

med dess kategorier och grepp, som sammantaget betonar att ”detta är 

spel” och förhindrar alltför mycket inlevelse. Teatern användes för att 

åskådliggöra olika situationer. Detta skedde genom att berätta i kon-

trasterande scener, varvade med berättargruppens sånger, arbeta med 

stiliseringar, tre olika fiktionsnivåer samt med arbetarhumor. Anknyt-

ningen mellan nu och då, mellan scenerna och publiken och därmed 

verkligheten förmedlades genom berättargruppens öppnande funk-

tion. Genom denna struktur kunde även den lokala anknytningen ut-

nyttjas. Föreställningens realistiska framställningssätt och koreogra-

fiska konstellationer av enskilda, grupper och kollektiv på den noga 
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utvalda spelplatsen, med stark anknytning till Spelets innehåll, bidrog 

till att förtydliga och förhöja effekten av de skildrade händelserna.495 

   Ideologiskt sett var sympatierna hos arbetarna och strejkan-

hängarna. Överheten förlöjligades, men skildrades också tämligen 

seriöst. Arbetsprocessernas betydelse kan, när det gäller den här typen 

av spel, inte nog betonas. Lång produktionstid förenat med ett lyhört 

förhållningssätt var viktiga förutsättningar för att det estetiska ut-

trycket skulle komma att genomsyras av de verkliga, ofta tabuiserade 

erfarenheterna. Jag vill till slut lyfta fram de avgörande organisations-

formerna, som genom att de var öppna satte projektet i förbindelse 

med det omgivande samhället och blev till kommunikationsformer. 

De existerade på tre nivåer som jag ser det. För det första var hela 

projektet en ideell förening. För det andra utarbetades arbetsmodeller 

såväl i framtagandet av stoff, som i esteticeringsprocesserna. För det 

tredje kommunicerade föreställningen med det omgivande samhället 

genom sin specifika struktur.  

III. SLUTORD 

Spelet om Norbergsstrejken inspirerades främst av amatörteatern i 

den finländska orten Närpes, där lokal, episk amatörteater producera-

des med Ralf Långbacka som regissör. Denne var en hängiven an-

hängare av Bertolt Brecht och hans teatersyn. I och med detta hade 

den svenska traditionen inte så stor betydelse för Norbergsspelet. Den 

tidigare sommar- och bygdespels-traditionen i Sverige hade inte mer 

än undantagsvis behandlat arbetarhistoria. Inom amatörteatern fanns 

även en slags borgerligt präglad amatörteater, vars ideal var den bor-

gerliga institutionsteatern. Repertoarmässigt valdes pjäser med indi-

videns privata problem i centrum.  

   När kulturarbetarna under 1960- och 70-talen närmade sig arbetar-

befolkningen och sökte gestalta deras liv och livssituation, kom detta 

att bädda för och fungera som en stödjande och bekräftande miljö för 

en sådan alltigenom arbetar- och folkbaserad teater, som också fick 

stor genomslag nationellt. Folket och arbetarna fick synas och höras i 

medier och var för många en nyupptäckt, exotisk folkgrupp. Helt nya 

grupper av människor aktiverades och skapade tillsammans sina egna 

spel. Nya ämnesområden, djärva ambitioner, utmanande frågor, en 

alternativ estetik med kollektivet i centrum och en total avsaknad av 

stjärn- eller kändiskult, demokratiska arbetssätt och en allvarligt 

syftande teater, som ställde frågor utifrån dem som befann sig lägst 

ner i samhället – detta var onekligen nytt.  

                                                      
495 Föreställningen hade antagligen varit ospelbar på en institutionsteater. 
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   I Gunnar Olléns bedömning av Spelet om Norbergsstrejken ingick 

den stora medieuppmärksamheten som en viktig orsak till Spelets 

popularitet. Det stämmer, när det gäller den nationella uppmärksam-

heten. Det var märkligt att människor från hela Sverige och Norden 

vallfärdade för att se amatörer ”spela upp sin historia”. Det lokala 

Spelet skapade ett eget rum i den etablerade offentligheten och detta 

var obestridligen något nytt.  

  Det nya var också de medvetna kopplingarna mellan platsen, arbets-

livet, hierarkin i samhället, kapitalismen och historien, allt inbäddat i 

en teaterföreställning. Ifrågasättandet av den enormt omfattande frå-

gan om underordningen i samhälle och arbetsliv gestaltandes och 

iscensattes på ett effektivt sätt. Efter detta mer allmänna resonemang 

vill jag till slut avrunda med en mer koncentrerad framställning av 

”det nya”. 

   För det första kunde de arbetarkulturella erfarenheterna hjälpas 

fram och gestaltas i mycket högre grad än som varit fallet i t. ex. 

gruppteater, fria grupper eller traditionell amatörteater genom att man 

lyckades hitta arbetsmodeller, attityder, tid och slutligen en struktur 

som gynnade dessa erfarenheter. För det andra hittade man en 

användbar organisationsform för det övergripande arbetet och 

arbetsmetoder dels för stoffinsamling, dels för esteticeringsarbetet 

med manuskript och föreställning. Dessa arbetsmodeller var avgö-

rande för att de verkliga erfarenheterna skulle medvetandegöras och 

uttryckas. Ideologiskt sett tillämpades enhetsfrontstanken i ett kultur-

projekt. Sammantaget var dessa modeller kommunikationsformer, 

dvs. det fanns hela tiden en kontakt mellan projekt och samhälle. Man 

sammanförde tidigare uppsplittrade och isolerade områden, såsom 

föreningar, arbetsliv och kultur, och riktade dessa resurser mot ett 

gemensamt mål: att skapa och producera Spelet om Norbergsstrejken. 

För det tredje skapade man ett för teatern nytt funktionssammanhang, 

som var vidare och långt mer mättat på betydelser jämfört med både 

institutionsteaterns och amatörteaterns. 

    Sammanfattningsvis var det alltså en kombination av många olika 

faktorer som bidrog till Norbergsspelets nyskapande kvaliteter. För 

att överhuvudtaget kunna skapa en folkteater eller en arbetarteater 

värd namnet måste många kategorier förändras jämfört med den tra-

ditionella borgerliga teatern: den borgerliga offentlighetens kategorier 

genererar kvalitativt ingenting annat än det som redan finns. Man 

måste börja om, från grunden, och förändra teaterns funktionssam-

manhang så, att de grupper som stått utanför involveras. De många 

försöken under 1900-talet att skapa en folkteater har inte tillräckligt 

medvetet beaktat detta, anser jag. Först när flera av de i teaterproduk-

tionen ingående komponenterna och valen förändras i arbetarkulturell 

och/eller i lokal riktning uppstår den kvalitativa förändring som måste 
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till för att i grunden förändra publiksammansättningen och också 

själva teatern. 

   Till slut vill jag peka på några viktiga punkter vid uppbyggnaden av 

en folk- eller arbetarteater. Det är angeläget att börja nerifrån, dvs. 

med människors liv och erfarenheter. Ett lokalt förankringsarbete 

skapar en kommunikationsform som i bästa fall kan bära projektet. 

Det gäller att ta till vara deltagarnas kunskaper och erfarenheter – att 

lyssna. Man måste tillåta mångfald och konkretion och inte låta sig 

styras av färdiga mallar. I Norbergsspelet sammanfördes arbetslivet 

med teateruttrycket. Inom traditionell teater har detta inte förekom-

mit, eftersom det varit människors individuella, privata liv och pro-

blem som setts som viktiga att behandla. En intressant del i Norbergs-

spelet var hur man utifrån en rätt negativ kulturell situation lyckades 

skapa både reella och mentala resurser. Jag vill här peka på de små 

summor som drogs in från vitt skilda områden och även på hur man 

så småningom kunde bygga upp kunskaper, självförtroende och en 

stolthet hos aktörerna över vad man åstadkommit. Följande lilla histo-

ria belyser detta. Regissör Arne Andersson var strax före premiären 

uppgiven över allt som ännu inte var klart och ville skjuta upp 

premiären ett par veckor. Då hade den gamle arbetaren Algot 

Svedberg spottat i backen och sagt:  

– Gör hur du vill, du. Vi andra ska i alla fall ha premiär i morgon.496 

Spelet hade blivit till en livsviktig angelägenhet för många. Misstänk-

samheten och avståndstagandet i början av projektet hade ersatts av 

stolthet, engagemang och självtillit. 

 

 

           * 

 

 

Jag började min undersökning nerifrån och fick genom intervjuer och 

deltagande i repetitioner en direktkontakt med de faktiska förhållan-

dena. Jag kunde därmed få en uppfattning om hur den borgerliga he-

gemonin och den institutionaliserade uppfattningen om kultur, teater 

och klass såg ut i verkligheten och hur dessa förhållanden påverkat 

gemene man. Att bygga upp ett nyetablerande arbetarkulturellt ut-

tryck från den grunden var att starta från ett minus. Min undersökning 

av Spelet om Norbergsstrejken har visat att det i Sverige på 1970-talet 

inte fanns några etablerade upparbetade kulturella kanaler för arbeta-

res verkliga erfarenheter inom teatern. Det var både stora ekono-

miska, organisatoriska, mentala och psykologiska hinder som tornade 

                                                      
496 En av de unga män, som 1977 deltog i Spelet (Stig Bergman) berättade den här 

historien för mig, då jag för ett par år sedan besökte Klackberg och Norberg.  
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upp sig då projektet i Norberg startade. De tankar och förslag om ett 

demokratiskt kulturliv som kulturpropositionen från 1974 innehöll, 

visade sig i praktiken inte innebära något stöd alls då Spelet startade . 

En framkomlig väg, blev att ta små steg, att tillföra relativt små resur-

ser från vitt skilda områden och samtidigt omdefiniera dem utifrån 

egna mål och referensramar. Föreningens etablerande och förmågan 

att slå fast målen för verksamheten var avgörande i uppbyggnads-

skedet. 

   I det inledande citatet i avhandlingen säger Egon Gröning att ”Spe-

let gav ju oerhört många ord. Ord, bara så att man kunde tala om hur 

man hade det och hur man kände det.”497 Ord, ett språk, en berättelse, 

en kommunikationsform, där mening och betydelse skapades och 

uttrycktes, där man kunde formulera sina ståndpunkter, sina känslor, 

sitt livsdrama. Sådana sammanhang och uttryck verkar oerhört 

stärkande för människor. Detta har arbetarklassen inte haft tillgång till 

i så stor utsträckning. På grund av den kulturella hegemonin har de, 

som inte kunnat solidarisera sig med borgerligheten, vare sig fått för-

stärkning eller bekräftelse för sig, sina liv eller sina erfarenheter. Att 

som i Spelet om Norbergsstrejken tillsammans ge ett samlat offentligt 

uttryck för sitt liv och sin existens blev, som vi sett i kapitel 4, en 

stark upplevelse hos arbetarbefolkningen. Jag törs därför säga att 

Spelet om Norbergsstrejken blev ett äkta uttryck för arbetarerfaren-

heter. 

 

                                                      
497 Intervju med Egon Gröning, 19/1 1988, s. 8, IFÄ. 



 200 

Summary 

The present thesis reports on a monographic investigation of The Play 

about the Norberg Strike 1891–92, which was a pioneering project 

and performance relating to working-class cultural expressions. The 

project was initiated in the summer of 1975, and the first successful 

performances were held in June and July 1977. My interest in the 

project was aroused since many people, not normally taking part in 

cultural or theatrical life, eventually were activated to cooperate in the 

production of The Play. The democracy of cultural life was mani-

fested here in a very positive way. In Swedish media, The Play about 

the Norberg Strike was described as the first working-class play, and 

it served as a model for other similar productions, set in many places 

in Sweden. At the beginning of the 1980s, you could call it a move-

ment; and people from the Norberg Play were also involved in 

spreading their knowledge about how to set such a production. From 

the beginning of the 1990s, most working-class plays were gradually 

assimilated into traditional or commercial forms of theatre. 

   I began my investigation with field studies, moving from beneath 

and upwards, by interviewing participants and other significant 

people, such as the director and the author. I stayed in Norberg for a 

number of weeks, which enabled me to discuss with people, thereby 

gaining knowledge about the place and its mentality. I even took part 

in a small role in The Caucasian Chalk Circle, by Bertolt Brecht, a 

contemporary production at that time (1986). This period facilitated 

my choice of theory, suitable for the project. A starting point in the 

present study was that a specific working-class culture exists, but that 

it is subordinated to the dominant middle class culture. The aesthetic 

expressions of the two culture forms are quite different. The 

hegemony prevailing in society, in accordance with industry and eco-

nomics, is even stronger within cultural areas, particularly in the field 

of theatre.  

   Social class distinction is an underlying concept for hegemony, and 

even for the spanning theoretical framework used in my investigation 

of The Play about the Norberg Strike. This framework comprises a 

public sphere theory, formulated by Oskar Negt and Alexander Kluge 

in their book Öffentlichkeit und Erfahrung (1972). Their concept 

counter-public sphere is applied to The Play. Even the mechanisms 
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exerted by the bourgeois public sphere against working class experi-

ences are central, i.e. isolation, division, repression, the establish-

ments of taboos and assimilation. The main purpose of the present 

thesis was to describe the characteristic features of The Play, by de-

lineating and analysing the production phase, the aesthetically elabo-

rated parts, i.e. the script production, the rehearsal process, the per-

formance, and the reception, all in correspondence to the working- 

class culture and the local conditions in Norberg. Another, more sub-

ordinated, purpose of the thesis was to develop and complete the 

common definition of the term, working-class play (“arbetarspel”), 

using the results from my investigations of the aesthetic processes. To 

create a working class expression, where real experiences of the ac-

tors could be utilized, it was necessary to build The Play about the 

Norberg Strike from a completely new foundation. It was of vital 

importance to form new platforms and communication systems, based 

on the local working-class experiences and lives. To create such an 

expression within a traditional institution theatre would not have been 

feasible.  

   Chapter one outlines the background of The Play, which concerns 

Norberg and its economics; its political and cultural life, and the spe-

cial mentality of places like Norberg. This chapter also includes the 

start of the project. The radical spirit of the age during the 1960s and 

1970s in Sweden is sketched, focusing on culture and theatre, where 

many groups were devoted to reaching out for a new audience, often 

meaning working-class people. The interest in documentary texts and 

theatres was also strong. Strikes were frequent in Sweden during this 

period, particularly within the economy sectors, but strikes were also 

used as themes in films and theatre. Some of the so-called independ-

ent groups cooperated with working class people. In The Play about 

the Norberg Strike, this process went a step further: the workers 

themselves became actors, and working-class experiences were 

central in the performance. The interest in industrial sites and their 

history was awakened during the 1970s, and many study circles 

started throughout the country – even in Norberg. Important concepts 

within this movement were perspectives from beneath as well as non-

professionalism. In 1974, The National Council for Cultural Affairs 

introduced a proposition for a new cultural policy in Sweden, empha-

sizing the potentialities of ordinary folks to be creative. Amateur 

activity was put forth as very important. 

   In the second part of the first chapter, the development of The Play 

about the Norberg Strike, from idea to performance, is outlined. Both 

old organisational forms (like non-profit organizations and study 

circles) and newer ones (i.e. united fronts and general meetings) were 

useful within the framework of The Play. The non-profit-making 
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association, whose main purpose was to produce a performance about 

the strikes, was neutral in terms of party politics. Nevertheless, when 

the Social Democratic executive committee visited a performance of 

The Play in the summer of 1978, and their leader Olof Palme asked 

whether he could deliver a speech, this was, paradoxically enough, an 

issue that the assembly had to take a vote on. There were many dis-

agreements and conflicts of opinion underneath the politically neutral 

surface. 

    In the final part of chapter one, possibilities and obstacles in the 

edifying process are summarized. This part is crucial, according to 

my theory, since it is exactly at the point of time when workers start 

producing something on their own, that the destructive influences of 

the dominant bourgeois sphere emerge. Difficulties during this phase 

pertained to recruiting actors and financing the project. Even the costs 

and the work of preparing the unique stage turned into a big problem. 

Some professional reporters worked extensively with mass media, 

trying to spread the story about the project, and that strengthened the 

project in many ways. Finally, The Play about the Norberg Strike 

turned out a great success, and with the considerable number of 

people visiting the performances, deficits were transformed into sur-

pluses. In my opinion, the greatest investment was the non-profit 

work, which was conducted by the actors and the volunteers.  

   Chapter two focuses on the script from several points of view. The 

playwright Sture Karlsson is introduced in this chapter. He had previ-

ously, before The Play about the Norberg Strike, worked in a docu-

mentary style in some of his novels. The specific kind of authorship 

and work method that he elaborated in The Norberg Play later func-

tioned as a model in many similar projects. Furthermore, people in 

referential groups influenced the script to a certain extent and the 

production phases were allowed ample time. I found that these cir-

cumstances advanced the working-class experiences to influence the 

script on many levels. Further on, I report on the source material of 

the real strikes, comparing it, on certain crucial points, with the script. 

This is included in the analysis of the completed manuscript, dated 8
th
 

of July, 1977. 

   The analysis of the script is founded on the theoretical part of Javed 

Malick´s book Toward a Theater of the Oppressed (1995), where a 

distinct description of the two main traditions of theatre is outlined. I 

found that the script was finally formed according to the radical tra-

dition, with many influences from Bertolt Brecht’s ideas about 

theatre, despite the playwright having declared that he was inspired 

by Henrik Ibsen as well. The characteristic features of the radical 

tradition within theatre, e.g. contrasting short scenes separated by a 

narrative and music group, three levels of illusion, illusion breaks, 
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stylized scenes, focus on shared social relationships and conflicts, 

along with an abundance of humour; all these are dramaturgic devices 

used in The Norberg Play. 

   Chapter three examines the theatrical part, i.e. the staging and the 

performance. The director Arne Andersson was of vital importance in 

producing The Play about the Norberg Strike. By means of deep 

interviews, I discovered that his working-class background and his 

early experiencies within theatre meant very much in staging The 

Play as a working-class expression. This is why he is given an 

exhaustive presentation in the first part of this chapter. He was also 

inspired by some international profiles in theatre, like Jerzy 

Grotowski, Rudi Penka, and above all, the Finnish director Ralf 

Långbacka, who is a prominent interpreter of the Brechtian theatre, 

and who has produced famous high quality amateur theatre in his 

home village of Närpes in Finland. Before producing The Norberg 

Play, Andersson had worked in some independent theatre groups, 

first as an actor and later on as a director, and the work method of the 

independent groups was used on a larger scale in The Norberg Play. 

   In the second part of chapter three, I examine the staging and the 

production of the performance. This was of course a very delicate 

process, in which the inexperienced actors were to shape a script into 

a living dramatic representation. My investigation of this point re-

vealed that the specific work method used, even here allowed the 

working-class actors to contribute with their own experiences, par-

ticularly in terms of knowledge and experience of their jobs as 

miners. This was achievable by virtue of a practical approach, and by 

having many discussions. There was an intense interaction between 

director, actors and their experiences, composer, and finally, the 

stage. The method could be labelled dialectical. 

   The third part of chapter three comprises an analysis of a per-

formance from the summer of 1978 that was recorded on videotape. 

The question, that I above all strive to answer in this part of my in-

vestigation is what kind of theatre you would find in the end, after 

such a multi-faceted cooperation process. By using a proportionally 

simple model of analyses, from about the same time period as The 

Play, I describe some characteristic features of the performance. The 

aspects of class division were clearly staged. The audience saw a 

working-class dwelling to the left and a mining office to the right. 

The class division theme was also expressed in The Play through the 

representation of the working class as a collective, while the 

authorities were represented individually. Even in movements, in 

speech, and not least, in the clothes of the actors, the class division 

aspects were worked out. The vast space above the stage, picturing a 

rough mountain wall above a mine, created a magnificent framing for 
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the action. The audience could sometimes see simultaneous actions 

occurring on the stage. A sort of aesthetic choreography was created 

by contradictory groups, individuals or collectives, placed and moved 

in interesting constellations, beyond the left and right scheme. The 

style of the performance as a whole might be described as realistic, 

following the laws of class division founded in society, but with quite 

a few stylized elements. The music of the narrators had different 

functions related to the scenes. As a whole, music in one form or an-

other constituted as much as 20 % of the entire performance. 

   Chapter four deals with the consequences of The Play as well as its 

reception. First, I account for the reception in the press, here repre-

senting the traditional public sphere. I found that The Play was re-

viewed by traditional bourgeois categories, splitting the context into 

actors, manuscript, and performance. Since the whole concept of this 

production was quite unconventional, e.g. the endeavour to create a 

theatre built from beneath, enriched by working-class experiences and 

local influences, and given a very specific structure, I deduced that 

The Play was assimilated by the press into the common theatre life of 

Sweden, which previously had completely been excluding workers 

and their experiences.  

   Workers’ reactions to The Play were often strong and deep, and 

their concept of culture was altered; it could well be about them, 

about their lives and their experiences. The impact of The Play in 

Norberg was decisive; the self-esteem of the actors was strengthened 

and so was their identification of the place. What might be called a 

“class wash” had taken place, as people had stepped out of their for-

mer boundaries. These changes were later proved useful in the eco-

nomic and industrial crisis, at the beginning of the 1980s. 

   The last part of chapter four describes the wave of similar plays 

following after The Play about the Norberg Strike – the working-class 

play movement – from 1979 up to the beginning of 1990, when it 

faded. The plays were assimilated into more traditional or commercial 

theatre forms. Assimilation is one of the mechanisms that, according 

to Negt/Kluge, is exerted against the workers´ endeavours to organize 

their experiences.  

   In the last chapter, I summarize my results by using the theoretical 

standpoints of Negt/Kluge. I aim to explain how the stipulations for 

the counter-public project were met, and in what ways The Norberg 

Play succeeded in putting the negative influences of the bourgeois 

public sphere aside. With the results of my investigation, the defini-

tion of the term working-class play (“arbetarspel”) is completed. 

Finally, I set down in what ways The Play about the Norberg Strike 

constituted a break with previous traditions. 
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   In conclusion, my study reveals that The Play about the Norberg 

Strike denotes a solid breakthrough for a working-class expression in 

theatre. The producers of The Play succeeded in setting organisation 

models, using working processes as a prerequisite when filling the 

aesthetic expression – the performance – with working-class experi-

ences that were communicable to a new audience, primarily workers. 

Within the dominant bourgeois public sphere, The Play was mostly 

viewed as traditional theatre, i.e. the illusionistic tradition. Within the 

working class, it was welcomed as something new and evoked strong 

responses, such as feelings of belonging, sympathy and joy. 
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Bilagor
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Personhistoria och bakgrund. Kunskaper om Spelet ur ett 

deltagarperspektiv 

 

Vilka var deltagarna? Personhistoria och bakgrund: 
 
– födelseår, födelseort, antal år i Norberg samt uppväxtmiljö 

– civilstånd, familj 

– arbete, sysselsättningar 

– politisk tillhörighet (1977) 

– intressen, fritidsaktiviteter, före respektive efter Spelet 

– medlem i förening, före/efter 

– teater- eller kulturintresse före/efter Spelet. 

 

Exempel på frågor: 

 

– Vilken roll hade du i Spelet? 

– Deltog du i någon annan aktivitet, t. ex. arbetsgrupp? 

– Vilka år deltog du? 

– Vad gjorde ni före föreställningen respektive efter? 

– Vad ansåg dina grannar/familj/släktingar/arbetskamrater/vänner om 

ditt deltagande i Spelet? 

– Upplevelser i samband med själva repetitionsarbetet och föreställ-

ningen? 

– Arbetsprocessen med manuskriptet 

– Repetitionsarbetet. Hur kunde en repetition se ut? 

– Arbetet i arbetsgrupperna 

– Hur kändes det att spela teater? 

– Hur kändes det att stå på scenen framför publiken? 

– Varför slutade du? (Eventuellt) 

– Hur kändes det att säga det andra skrivit? 

– Hur fick du tid? 
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– Har teaterdeltagandet påverkat/förändrat ditt liv på något sätt? 

– Vad skiljer Spelet från annan teater? Vad är liknande? 

 

Till styrelsemedlemmar:  

 

– Hur arbetade styrelsen? 

– Vad hade styrelsen mandat att bestämma om? 

– Hur mycket inflytande hade Arne Andersson och Sture Karlsson? 

– Hur organiserades arbetet? 

– Konflikter? 

– Drivkrafter?  

– Passande pjäs? 

– Ledarnas roll som inspiratörer och igångsättare?  

 

2. Mötet mellan projektet och gemene man 

Hur skedde rekryteringen? 
– När kom du med? 

– På vilket sätt? 

– Varför? 

– Hur presenterades projektet? 

– Vad tänkte och tyckte folk i början? 

– Vilka engagerades först? 

– Hur gick rekryteringen – var det lätt eller svårt? 

– Varför i så fall? 

– Vilken roll spelade Norrby Teater? 

 

3. Effekter av Spelet 

Vad lärdes? Vilka förändringar medförde deltagandet? 

Allmänna frågor 

 

– Hur påverkades ditt liv av Spelet? 

– Vad var bra med Spelet för dig? 

– Vad var mindre bra? 

– Vad skulle du vilja uppleva igen? 

– Vad skulle du helst vilja glömma? 

Hypoteser för mer specifika frågor till punkt 3:  
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– bättre självförtroende 

– uttrycksförmåga 

– gemenskap, tillhörighet, meningsfullhet 

– ökade kontakter utåt 

– kunskaper av olika slag, historia, samhällskunskap, teater 

– bruksandan 

4. Kultursyn i allmänhet före och efter Spelet 

Några koordinater jag utgick från: 

 

Elitkultur – arbetarkultur 

Centrum – periferi 

Stad – landsbygd 

Centralstyrd kultur – lokal kultur 

Professionella aktörer – amatörer 

Färdiga produkter – arbetsprocesser 

Individualism – gemenskap 

Individ – kollektiv 

Arbetare – borgerlighet 

Elitkultur – arbetarkultur 

Specialisering – ta del av allt 

Avlönat arbete – ideellt arbete 

Institutionsteater – amatörteater 

Nivåtänkande – vertikala erfarenheter 

 

Exempel på frågor:  

 

– Ändrades din uppfattning om kultur och teater efter att ha deltagit i 

Spelet? 

– Hur? 

– Vad var din uppfattning före Spelet? Efter? 
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Bilaga 2 

Scenerna i Spelet om Norbergsstrejken 1891–92 

(från Slutmanuskriptet 8 juli 1977) 

Föreställningens förlopp 

Del 1 

 

Scen 1: Gruvarbetet. Inledning medan publiken samlas. 

 

Scen 2: Diskussion om lönesänkning på gruvkontoret. 

 

(Scen 3: Diskussion om lönesänkning i arbetarfamiljen Viklund.) 

 

Scen 4: Frälsningsarmén håller friluftsmöte. 

 

Scen 5: Stina Karlsson talar till Sara och Sven Viklund. 

 

Scen 6: Prolog. Utbetalning av sänkt lön vid gruvkontoret. 

 

Scen 7:  Några kvinnor diskuterar gruvarbetarnas möjligheter. 

 

Scen 8: Förhandlingskommitté uppvaktar disponenten på 

gruvkontoret. Kommittén avvisas. 

 

Scen 9:  Berättelse om vad som hänt från Kallmorastrejkens utbrott 

i början av februari till den 11 april. Stormöte beslutar 

allmän strejk den 11 april. 

 

Scen 10:  Diskussion på gruvkontoret.  

 

Scen 11: Disponent Granvall besöker stormötet och militären 

anländer till Norberg. 

 

Scen 12:  Kompromissförslag diskuteras i familjen Viklund.  

 

Scen 13:  Demonstrationståg möts av militär.  

 

Scen 14:  Hjalmar Branting anländer till stormötet den 20 april 1891 

och kompromissen förkastas.  
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Scen 15:  Disponent Granvall bjuder på kalas.  

 

Scen 16:  Fackliga förtroendemän vid gruvan avskedas.  

 

Scen 17:  Disponenten och gruvingenjören skjuter skarpt.  

PAUS 

Del 2 

 

Scen 18: Strejkbrytare sätts in i skydd av polis. 

 

Scen 19:  Hinke Bergegren ingriper mot strejkbrytarna.  

 

Scen 20:  Arbetarfamiljen Viklund diskuterar andra strejkens slut.  

 

Scen 21:  Disponenten lämnar hyreskontrakt i familjen Viklunds  

    hem. 

 

Scen 22:  Avsked i gruvan av dem som ej skrivit under hyreskon-

trakt. Allmän strejk inleds efterhand. 

 

Scen 23:  Kris vid gruvkontoret. Arbetarnas provianttåg anländer.  

 

Scen 24:  Livsmedelskommittén och manifestet.  

 

Scen 25:  Vräkning av familjen Viklund.  

 

Scen 26:  Frälsningsarmén håller friluftsmöte. Kapten Susanna 

Ekman och gruvfogde Engvall talar med frälsningssolda-

ten Sara Viklund. 

 

Scen 27:  Strejkmöte på hemlig plats i skogen.  

 

Scen 28:  Samtal på gruvkontoret. Kris och splittring. Sara Viklund 

har gripits av polis och blir förhörd. 

 

Scen 29:  Strejkens slut.  
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Bilaga 3 

Tablå över tidsintervallerna mellan scenerna 

Del 1 

 

Scen 1:       Ingen tidsangivelse 

 

Scen 2:      Indirekt år 1891 

 

(Scen 3:      Ingen tidsangivelse) 

 

Scen 4:      Ingen tidsangivelse 

 

Scen 5:      Ingen tidsangivelse 

 

Scen 6:      Berättarna: ”år artonhundranittiett en gråkall   

     vinterdag” 

 

Scen 7:      Samma dag 

 

Scen 8:      Samma dag 

 

Scen 9:      10 veckor senare, 11 april 1891 

 

Scen 10:     Två dagar senare, den 13 april 1891 

 

Scen 11:     Samma dag 

 

Scen 12:      En vecka senare, 20 april 1891 

 

Scen 13:     Samma dag  

 

Scen 14:     Samma dag + två dagar senare, 22 april 1891 

 

Scen 15:     22 april 1891  

 

Scen 16:     23 april 1891 

 

Scen 17:     ”Under sommaren” (1891) 
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PAUS 

Del 2 

 

Scen 18      Ingen tidsangivelse 

 

Scen 19      Ingen tidsangivelse 

 

Scen 20     “Det är gryning i augusti”, underförstått 1891.  

       Den förra tidsangivelsen var i scen 16. Det var då 

       23 april. Ca fyra månader har gått. 

 

Scen 21     21 oktober 1891. Två månader senare. 

 

Scen 22     17 november 1891 

 

Scen 23     Ingen tidsangivelse 

 

Scen 24     Ingen tidsangivelse 

 

Scen 25     Mars 1892 

 

Scen 26     Ingen tidsangivelse 

 

Scen 27     April 1892 

 

Scen 28     Efter strejkmötet i scen 27, dvs. april 1892 

 

Scen 29     Försommar 1892 och ”nu” 
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Bilaga 4 

Rollista för Spelet om Norbergsstrejken 

(Uppgifterna är hämtade från Slutmanuskriptet 8 juli 1977.) 

 

PERSONER 

 

Gruvarbetarfamiljen Viklund 

 

Jonas, fadern, ca 40 år, borrare 

Vera, modern, ca 40 år, sommartid malmvaskerska 

Sven, äldste sonen, ca 20 år, lastare 

Sara, äldsta dotter, ca 19 år, sommartid malmvaskerska 

Lars, ca 13 år, malmvaskare 

Eva, ca 12 år, sköter hemmet sommartid 

Karin, ca 11 år 

 

– – – – – –  

 

Kalle Svensson, inneboende ungkarl hos Viklunds, ca 30 år, skrädare, 

fackligt aktiv 

Stina Karlsson, piga hos disponent Granvall, sällskap med Sven 

Viklund 

Greta Engström, grannkvinna till familjen Viklund, änka och mor, 

sommartid malmvaskerska 

Samuel Ödman, maskinist, frälsningssoldat 

Hanna Ödman, hans hustru, frälsningssoldat 

Albert Envall, borrare, fackligt aktiv 

Anders Norgren, borrare 

Jakob Johansson, skjutare 

Sigge Bergman, lastare 

Karin Bergman, hans hustru 

Frans Nilsson, borrare 

Vendla Nilsson, hans hustru 

Nils Moberg, skjutare 

Frida Moberg, hans hustru 

Axel Månsson, skjutare 

Ivar Modig, borrare 

 

Förtroendemän vid övriga gruvor 

 

John Johnsson, Kolningberg 
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Gottfrid Jakobsson, Risbergsfältet 

August Bergvall, Klackberg 

Fredrik Karlsson, Morberg 

Karl Ohlsson, Röberg 

Ejnar Hagman, Getbacksfältet 

Bror Eriksson, Kallmora silvergruva 

Alexander Frohm, Bojmossfältet 

Ludvig Hulth, Andersberg 

 

 

Disponentfamiljen Granvall 

 

Axel Granvall, disponent, nyutnämnd chef för Norbergs Gemen-

samma Grufveförvaltning, bergsingenjör, ca 40 år 

Sofia Granvall, hans hustru, ca 30 år 

Rutger Granvall, son 

Elisabeth Granvall, dotter 

Åsa Granvall, dotter 

 

– – – – – –  

 

August Eriksson, gruvingenjör, hårdför, energisk 

Emil Engvall, gruvfogde, fanjunkare i Frälsningsarmén, relativt 

hygglig 

Fredrik Stenbom, bokhållare 

Susanna Ekman, kapten i Frälsningsarmén 

Kronofogde Karlsson 

Länsman Bergström 

Överkonstapel Berg 

Konstapel Fasth 

Gubben Norgren 

Löjtnant Stoltz 

 

 

Personer som levat 

 

Hjalmar Branting, redaktör för tidningen Social-Demokraten, född 

1860 

Hinke Bergegren, skriftställare och agitator, född 1861 

Gustav Henrik Qvarnström, borrare i Kallmora järngruva, född i Lin-

köping 1857 

Fredrik Hederstierna, landshövding i Västmanlands län 
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Icke namngivna personer 

 

En kusk 

Två vräkningsförrättare, bönder 

Arbetare 

Arbetarkvinnor 

Arbetarbarn 

Soldater 

Poliser 

Frälsningssoldater 

Musikanter i armén och Frälsningsarmén 

Strejkbrytare 
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Bilaga 5 

Förteckning över arbetarspel 

Nedanstående förteckning är gjord av Leif Dahlberg och hämtad ur 

uppsatsen ”Experimentet som kom för att stanna”, i Kulturen – möten 

och mödor, red. Holger Värnlund, Stockholm1995, s. 52–74, här s. 67 

f. Observera att det är spelens premiärår, inte startåren som förteck-

nats. 

 

Strejk- och kampspelens period 

 

Ort Förening Första pjäs Premiärår 

1.Norberg Föreningen för 

Spelet om 

Norbergsstrejken 

1891–92 

Spelet om Nor-

bergsstrejken 

1891–92 

1977 

2. Horndal Föreningen Rädda 

Horndal 

Horndal och 

draken 

1979 

3. Huså Föreningen 

Husåspelet 

Husåspelet 1979 

4. Hunnebo-

strand 

Sotenäs 

arbetarteater 

Stenhuggare 1979 

5. Sundsvall Föreningen för 

Spelet om 
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omkring 1883. (In the bidet of the Muses. An essay on Strindberg’s 

”ugly” poetry around 1883.) English summary. Stockholm 2000. Pp. 133.   
45. Karin Fabreus. Sagan, myten och modernismen i Pär Lagerkvists tidi-
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Serier i AUS 

Aktiva serier 

Corpus Troporum Romanica Stockholmiensia 

Stockholm Cinema Studies 

Stockholm Oriental Studies 

Stockholm Slavic Studies 

Stockholm Studies in Baltic Languages 

Stockholm Studies in Classical Archaeology 

Stockholm Studies in Comparative Religion 

Stockholm Studies in Economic History 

Stockholm Studies in English 

Stockholm Studies in Ethnology 

Stockholm Studies in Film History 

Stockholm Studies in History 

Stockholm Studies in History of Ideas 

Stockholm Studies in History of Literature 

Stockholm Studies in Human Geography 

Stockholm Studies in Modern Philology. N.S. 

Stockholm Studies in Musicology 

Stockholm Studies in Philosophy 

Stockholm Studies in Russian Literature 

Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 

Stockholm Studies in Social Anthropology, N.S. 

Stockholm Studies in Sociology. N.S. 

Stockholm Theatre Studies 

Stockholm University Demography Unit - Dissertation Series 

Stockholmer Germanistische Forschungen 

Studia Fennica Stockholmiensia 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica 

Studia Juridica Stockholmiensia 

Studia Latina Stockholmiensia 

Inaktiva äldre serier 

Études de Philologie Slave 

Stockholm Contributions in Geology 

Stockholm Economic Studies 

Stockholm Economic Studies. Pamphlet Series 

Stockholm Studies in Educational Psychology 

Stockholm Studies in History of Art 
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Stockholm Studies in Linguistics 

Stockholm Studies in Psychology 

Stockholm Studies in Social Anthropology 

Stockholm Studies in Statistics 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca 

Studies in North-European Archaeology 

 


