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Abstract
Warriors on Stage. The Power of the Warrior – Seen Through the Prism of Performing Arts

The warrior has played an important role in most societies, often representing power. The military/ defence system is
founded more or less on the ideal of the good and noble warrior. The aim of the thesis is to examine how the warrior's power
has been expressed on stage in different times and different contexts. Three perspectives are discussed: 1) The warrior in
society, 2) The warrior's self-image (ethos and warrior virtues), 3) The warrior in drama and on stage. In society, warriors
in uniform are one means to increase dignity and give credibility to ceremonies. Society uses the same actions as theatre
– music, choreography and costumes (parade uniforms). In the thesis there are some examples from the cultural history of
the warrior (uniforms, gestures, music etc.). The principal part of the thesis is a study of the warrior as theatrical motif and
a discussion of a series of warrior figures in literature and drama on stage. These figures are analysed from the perspectives
of masculinity, play and historiography.

The warrior in literature and drama is rarely a hero. The thesis gives examples under the following headings. The
submissive warrior: Catherine de Medici used the warrior as a pliable tool to reduce internal court quarrels, when they were
commanded to participate in the court ballets. A different kind of docility in warriors is found in the nineteenth century
English melodrama. The false and coward warrior: Ancient writers often used satire in their plays, and warrior figures
were easy prey for this. Miles Gloriosus and the Capitain in Commedia dell’arte are two examples. The weak warrior:
Anthony, in Anthony and Cleopatra by Shakespeare, is a warrior hero who abandons his wife and family to live with
the Egyptian queen, attracted by the luxury and refined lifestyles at her court. The oppressed warrior: The Good Soldier
Schweik, created by Bertolt Brecht after a story by Jaroslav Hasek, is an oppressed ordinary soldier in the Czech army, who
faces oppression by doing exactly as he is told, and consequently is creating confusion. Georg Büchner’s drama Woyzeck
contains an altogether deeper darkness. The outmanoeuvred warrior: The captains in August Strindberg’s two plays The
Father and The Dance of Death are both in conflict with their wives but lose their fights. The optimistic warrior: Chekhov
introduces in the play Three Sisters two warriors with bright visions of the future but also tells the audience that life can
be a tragedy.

To portray the good and noble warrior is of course possible but it is seldom dramatic, whilst weak and lovesick, false
and treacherous warriors are dramatically effective. The theatre's tradition of subversion is a variety of the ancient custom
of 'turning society upside-down' during Lent, analysed by Michail Bakhtin in Rabelais and his World. The theatre is also
a microcosm. The performing arts make use of the individual to criticize the whole. In drama, it is the individual warrior
who bears the responsibility without the need to say anything about the armed forces. Sometimes this is done through the
mirror of laughter. When the warrior is seen through the theatre's lens, the picture is enlarged and – according to physical
principles, at a certain distance – shows the warrior as part of the upside-down world.
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Kapitel 1. Introduktion 

Under åren 1989-92 arbetade jag i Försvarsdepartementet som ordförande i 
ett par statliga utredningar. Den mest omfattande utredningen rörde det som 
kallas försvarets frivilligorganisationer och var bemannad med experter och 
sakkunniga från såväl departement som organisationer.1 Utanför det reguljära 
försvaret har sedan första världskriget förekommit en organiserad verksamhet 
som kompletterat försvarets infrastruktur, bland annat vad gäller transporter 
och underhållstjänster. Under andra världskriget hade organisationerna en 
nära koppling till invasionsförsvaret. Dessa uppgifter fortsatte under det kalla 
kriget. Vid årsskiftet 1992-93 hade frivilligorganisationerna cirka 1 miljon 
medlemmar (viss dubbelanslutning förekom dock). I takt med avvecklingen 
av invasionsförsvaret har uppgifterna för många av frivilligorganisationerna 
inom totalförsvaret blivit allt färre. Antalet medlemmar uppgår numera till ca 
400 000. Delar av följande redogörelse rör med andra ord förfluten tid.  

Ända in på 1990-talet fick dock medlemmarna i organisationerna regelrätt 
utbildning och tränades i olika typer av spelsituationer, där man under teater-
liknande former gemensamt ’lekte sig fram’ till lösningar. Frivilligorganisat-
ionerna använde sig flitigt av militära insignier. Uniform var regel vid öv-
ningar och ibland vid vanliga föreningsmöten. Varje organisation hade och 
har fortfarande sin egen logotyp. Årsmöten inleddes med fanborg och medal-
jer delades ut rätt ymnigt till förtjänta medlemmar i samband med dessa sam-
mankomster.  

Jag hade redan före min tid i Försvarsdepartementet noterat att i försvarets 
pedagogiska kultur ingick undervisningsmetoder, som var besläktade med lek 
och rollspel inte minst i de s.k. krigsspelen, då man drar upp riktlinjerna för 
en krigssituation och sedan leker sig fram till ett förhållningssätt i det aktuella 
läget genom att spela olika roller och på det sättet öka inlevelsen. Poängen 
med sådana krigsspel är att de behandlar en djupt allvarlig situation, men att 
situationen ändå är fiktiv. Man kan testa olika lösningar, backa, göra om och 
sedan diskutera sig fram till en bättre lösning. (I bil 1, s. 253 återfinns redogö-
relser dels för en övning med frivilligorganisationer i Skåne hösten 1991, dels 
en beskrivning av Försvarshögskolans chefskurs 1979).  

En ytterligare iakttagelse var att medlemmar i den svenska försvarsmakten 
utöver sin uppgift att försvara landet också bidrar till olika ceremonier och 
ritualer i samhället. När statsöverhuvudet framträdde var han och den kungliga 
                                                      
1 Frivillig verksamhet för totalförsvaret. Ett mål- och resultatperspektiv, Statens Offentliga Ut-
redningar (SOU) 1992:132, Stockholm 1992. 
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familjen ofta omgiven av en eller flera officerare. Kungen själv uppträdde och 
uppträder i uniform vid solenna tillfällen, liksom andra in- och utländska man-
liga kungligheter. Kungen liksom kronprinsessan åtföljs vid officiella till-
fällen i regel av en adjutant med militär grad. En av kronprinsessans adjutanter 
(2013) är för övrigt kvinnlig officer. Vid riksdagens öppnande, i dess tidigare 
utformning, utgjorde soldater i historiska uniformer en anslående syn. Mili-
tärparader och militärmusikkonserter förekommer som inslag vid många mu-
sikaliska evenemang och det anordnas även särskilda konserttillfällen med 
militärmusik. Militärer i uniform är med andra ord ett inte helt ovanligt repre-
sentativt inslag i samhällsbilden. 

Några år efter tiden i Försvarsdepartementet började jag bedriva studier i 
teatervetenskap vid Stockholms universitet. Jag lärde mig att theatrical events 
enligt teaterforskaren Willmar Sauters definition, bl.a. i den år 2006 utkomna 
boken Eventness, ingalunda är begränsade till föreställningar i särskilda tea-
terlokaler utan att begreppet är mycket vidare än så och omfattar både teater i 
traditionell västerländsk mening liksom Cultural Performances.2 Det sist-
nämnda begreppet har i sin tur myntats av antropologen Milton Singer i den 
år 1959 utkomna boken Traditional India: Structure and Change, där han häv-
dar att samhällsföreteelser som seder och bruk, samhällsceremonier, teater, 
dansuppvisningar, konserter, festivaler, bröllop och begravningar liksom 
andra kulturella iscensättningar (Cultural performances) ger ett samhälle dess 
karaktär.3 Något generaliserande skulle man kunna säga att militära inslag 
återfinns i samhällsbilden även i en modern demokrati på 2000-talet, och att 
teatrala uttrycksmetoder kan återfinnas långt utanför konventionella teaterlo-
kaler. De yrkesutövande militärer som jag mötte i olika försvarssammanhang 
och deras etos skiljde sig på många sätt sig från de krigare jag mötte i drama-
litteraturen och teateruppsättningarna. Det finns i samhället en idealbild av 
den ”gode” krigaren som försvarar landet, skyddar de svaga och ytterst är be-
redd att offra livet. De som lever upp till denna idealbild betecknas inte sällan 
som hjältar. Alla länders historieskrivning har berättelser om det landets egna 
hjältar. 

Inom dramalitteraturen ser det annorlunda ut. Aischylos dramer i Orestien, 
operaverk som Glucks Ifigenia från Aulis och Offenbachs operett Sköna He-
lena har gett oss många prov på intressanta rollkaraktärer. Det trojanska kri-
gets hjältar – Agamemnon, Ajax och Hektor – framställs dock inte som sär-
skilt hjältemodiga. Shakespeare skildrar maktspel, som leder till undergång. 
Han skildrar också vankelmod och flyktmekanismer hos flera huvudfigurer i 
sina dramer. (Macbeth, Antonius, Koriolanus). Visst finns det hjältar bland de 
krigiska gestalterna men också många, vars beteenden kan diskuteras från 
etiska utgångspunkter. 

Frågan som uppstod var: Är det vanligt att teatern ger en subversiv bild av 
historiens krigshjältar eller är det möjligtvis en undantagsföreteelse? Jag blev 

                                                      
2 Willmar Sauter, Eventness, Stockholm 2006. 
3 Milton Singer, Traditional India; Structure and Change, Philadelphia 1959. 
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nyfiken på att försöka gå djupare i denna problematik samt att undersöka kri-
garens plats i dramatiken och i sceniska framföranden. Skiljer sig bilden av 
krigaren, som han framträder i samhället i fredstid, från krigaren sådan vi mö-
ter honom i dramalitteraturen och på scenen? Skiftar idealen mellan olika 
tidsepoker och samhälleliga miljöer? Hur skildras krigarens förhållande till 
makten i samhället? Frågorna rymmer både historiska aspekter och rykande 
dagsaktualitet. Därutöver har några kollegers arbeten, framför allt Ola 
Nordebos uppsats från 2001 med titeln Teatrala identiteter. Riksmötets 
öppnande 2001 som kulturell iscensättning, fått mig att fundera över hur 
samhällets ceremonier och ritualer liknar teaterns uttrycksformer.4 Det samma 
gäller Erik Mattsons avhandling från 2014: Rättens iscensättning, Rum, fram-
trädanden, gränser5. Dirk Gindts avhandling Playing Activists and Dancing 
Anarchists, Men and Masculinities in Cultural Performances in 
Contemporary Sweden, inspirerade också, eftersom krigardygder ofta varit 
synonyma med maskulina dygder.6 

Aristoteles hävdar i sin bok Om diktkonsten, att teatern är en efterbildning 
av verkligheten. Mot detta kan man dock invända att det finns flera olika 
verkligheter, vad gäller krigargestalter, och att vi knappast vet vilken 
verklighet Aristoteles tänkte på – den upphöjde hjälten eller krigaren med 
mänskliga svagheter. Om vi ändå vidhåller att teatern är en efterbildning av 
det som händer omkring oss, är det rätt naturligt att kriget utgjort stoff både 
för litteraturen och för scenen. Det ligger vidare nära till hands för den 
historiskt intresserade att fundera över hur historien skrivs och hur de 
historiska händelserna skildras i litterära och dramatiska verk och hur teatern 
via historiografin efterbildar historiska händelser. Den övergripande fråga, 
som inställer sig är: Vad händer med krigarens roll, när han synliggörs genom 
dramatikens och scenkonstens prisma? 

Den teatrala händelsen som begrepp 
Inledningsvis ställde jag mig frågan om samhället stundom teatraliserar det 
offentliga rummet för att markera solennitet och att militären/krigarna har en 
roll i detta. Det visade sig emellertid svårt att förklara begreppet teatralitet, 
eftersom begreppet har många definitioner, varierande med tiden och rummet, 
något som innebär att begreppet är undflyende. Thomas Postlewait och Tracy 
C. Davies har i sin år 2003 utkomna bok Theatricality hävdat att ”[i]t is a sign 
empty of meaning; it is the meaning of all signs.” Och de beskriver begreppet, 
när de kommer fram till den nyss nämnda slutsatsen, på följande sätt: 

                                                      
4 Ola Nordebo, Teatrala identiteter. Riksmötets öppnande 2001 som kulturell iscensättning,  
Uppsats vid Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 2001.  
5 Erik Mattsson, Rättens iscensättning, Rum, framträdanden, gränser, Stockholm 2014. 
6 Dirk Gindt, Playing Activists and Dancing Anarchists. Men and Masculinitites in Cultural 
Performances in Contemporary Sweden, Stockholm 2007. 
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[…] it is a mode of representation or a style of behaviour characterized by his-
trionic actions, manners, and devices, and hence a practice; yet it is also an 
interpretative model for describing psychological identity, social ceremonies, 
communal festivities, and public spectacles, and hence a theoretical concept. It 
has even attained the status of both an aesthetic and philosophical system. Thus, 
to some people, it is that which is quintessentially the theatre, while to others it 
is the theatre subsumed into the whole world. Apparently the concept is com-
prehensive of all meanings yet empty of all specific sense.7 

 
Kanske är det den mångfasetterade karaktären som gör begreppet så svårt att 
ringa in. Behovet att beteckna en förhöjd verklighetsuppfattning kvarstår 
emellertid. I stället kommer jag att inrikta mig på ’den aktuella händelsen’ 
och tar som utgångspunkt Kurt Aspelins artikel ”Till teaterhändelsens semio-
tik ” i den år 1977 utkomna boken Teaterarbete. Kurt Aspelin karakteriserar 
där teatern som en ”presenskonst”, d.v.s. den når sin fulla existens i uppföran-
dets ögonblick och kan aldrig exakt reproduceras varken i sitt eget eller i något 
annat medium. Detta är vad Kurt Aspelin kallar teaterhändelse. Han beskriver 
den på följande sätt: 
 

I uppförandets ögonblick etableras så att säga ett kontrakt mellan dess två nöd-
vändiga beståndsdelar, skådespelare och åskådare, om att det som presenteras 
på scenen ska accepteras som sådant – ogillas eller förkastas, men accepteras 
som konstverklighet. Kontraktet omfattar en uppsättning konventioner, eller in-
formationsteoretiskt talat en kod, som åtminstone delvis är gemensam för par-
terna och vars kodning och avkodning sker enligt vissa mer eller mindre accep-
terade spelregler.8 

 
Aspelin hävdar också att teaterhändelsen låter sig beskrivas i kommunikat-
ionsvetenskapliga termer och vidgar därmed begreppet. Han nämner den 
”gamla attiska teatern” där teaterhändelsen enligt Aspelin är ett publikt uttryck 
för den medborgerliga offentligheten, en ’folkteater’ i ordets reella mening 
(fastän givetvis kringskuren av den atenska slavägardemokratins samhälleliga 
ramar).9 
 
Han skriver om den medeltida teatern med sina karnevaler och gatumysterier: 
 

Ännu hade uppförandet kvar åtskilligt av ursprunglig kollektiv rit, det fanns 
också en nära solidaritet mellan kontrahenterna i kontraktet vad gäller värde-
ringar, åskådning, fantasiliv.10  

 
Han skriver också: 

                                                      
7 Tracy C. Davies & Thomas Postlewait, Theatricality, Cambridge 2003, s.1. 
8 Kurt Aspelin, ”Till teaterhändelsens semiotik”, Teaterarbete.Texter för teori och praxis, ut-
givna av Kurt Aspelin, Stockholm 1977, s.39. 
9 Ibid., s.43. 
10 Ibid., s.42. 
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De olika historiskt givna teatertyperna regleras av skilda semiotiska system, 
vilka också är historiskt givna och föränderliga. Systemen bestämmer hur den 
allmänna ramen för teaterhändelsen ska te sig, var gränsen mellan konst-
liv/verklighet ska dras, vilka specifika grepp som åskådaren måste acceptera 
som tillåtna och ’naturliga’ utifrån det kontrakt han ingått med skeendet på sce-
nen. Det är genom dessa betydelsebärande teckensystem (och deras enskilda 
element) som värden och ideologier filtreras.11 

 
Dessa tecken bildar i sin tur en mångskiktad väv, och där ”blir alla element i 
helheten betydelsebärande delar av ett specifikt estetiskt teckensystem.”12 Det 
finns anledning återkomma till detta under avhandlingens avsnitt Mina ut-
gångspunkter för dramaanalysen. 

Kurt Aspelin använder inte uttrycket teaterhändelse för kulturella iscensätt-
ningar av typ Riksdagens öppnande, militärparader, framträdande av statsche-
fen och stora idrottsevenemang. Hans begrepp och definitioner är dock till-
lämpliga även i dessa sammanhang och har använts som viktiga utgångspunk-
ter för nya diskurser.  

Teaterforskaren Willmar Sauter har använt sig av begreppet Den teatrala 
händelsen (The Theatrical Event), samt i flera böcker beskrivit detta som en 
interaktion mellan utförarens handlande och åskådarens mottagande/reaktion 
vid en viss given tidpunkt på en specifik plats och under vissa bestämda om-
ständigheter.13  

Jag upplever detta begrepp som mera inkluderande i den meningen att Den 
teatrala händelsen från början omfattar såväl teaterhändelser i konventionell 
mening i därför avsedda lokaler och teatrala händelser av typ kulturella iscen-
sättningar. Jag avser därför att i avhandlingen använda begreppet Den teatrala 
händelsen för att peka på att vissa delar av försvaret/ kriget kan tolkas som 
ingående i en kulturell iscensättning (Performance Culture). 

Den kulturella iscensättningen blir tydligare om man använder historiska 
exempel och därför har jag valt två exempel, dels en skildring av Honoré de 
Balzac avseende en truppmönstring på Tuilleriernas gård under ledning av 
Napoleon, dels en målning av den svenske officeren och konstnären Axel 
Wetterling föreställande den svenske kronprinsen Karl Johan inför slaget vid 
Leipzig 1813. Dessa två exempel behandlas utförligt i Kapitel 2, men nämns 
här för att illustrera händelsebegreppet. Mellan Honoré de Balzacs roman-
skildring och Axel Wetterlings målning finns ett visst historiskt samband, som 
handlar om Napoleons krig i Europa och hans vid denna tid dalande stjärna.  

                                                      
11 Ibid., s.43. 
12 Ibid., s.44. 
13 Willmar Sauter har i flera skrifter diskuterat sin modell av den teatrala händelsen exempelvis 
The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception, Iowa, Iowa University Press 
2000; ”Introducing the Theatrical Event”, Theatrical Events – Borders, Dynamics. Frames, V 
A Cremona et al. (utgivare), Amsterdam & New York, Rodopi 2004; s. 1-14, Eventness:A Con-
cept of the Theatrical Event, Stockholm STUTS 2008; (2:a utvidgade upplagan). 
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Balzac skildrar i sin text en trupparad under Napoleons ledning på Tuille-
riernas borggård i Paris. Jag vill hävda att Balzacs texter ger oss en beskriv-
ning av en teatral händelse enligt Sauters definition. Här finns teaterns alla 
ingredienser – ett manus (de militära ritualerna), utförare/skådespelare (offi-
cerare, soldater) och åskådare. Tuilleriernas gård med dess konnotationer till 
fransk historia kan ses som en scen enligt det scenbegrepp som Peter Brook 
använder i Den tomma spelplatsen, där han hävdar att vilket utrymme som 
helst kan omvandlas till en scen.14  Vad som krävs är en utförare som med sin 
kropp åskådliggör något – egna eller någon annans tankar - eventuellt under-
stött av scenografi och kostym och någon som åskådar det hela. I det aktuella 
fallet har Honoré de Balzac skrivit in en direktpublik, bland annat romanens 
huvudpersoner, en marskalk och hans dotter, vilka tog del av upplevelsen och 
som även kommenterar den.  

Den nämnda målningen av Axel Wetterling föreställer kronprins och se-
dermera kung Karl XIV Johan framför den svenska hären inför slaget vid 
Leipzig 1813. Den kan också enligt min uppfattning betraktas som en avbild-
ning av en teatral händelse. Den visar ett unikt ögonblick med en här uppställd 
i perfekt ordning omkring sin ledare. Denne tyglar sin bruna hingst, medan 
han tar emot ett budskap från en underställd officer. Hela målningen andas 
otålighet inför slaget som strax skall börja. I bägge fallen tar vi del av de unika 
och i sig flyktiga upplevelserna ex-post antingen genom att läsa Balzacs text 
eller betrakta Wetterlings målning. 

Med detta vill jag också hävda att Sauters begrepp Den teatrala händelsen 
och dess eventness är giltigt även om teaterhändelsen inte inträffar i ett mo-
mentant möte mellan utförare och åskådare. Begreppet kan användas vid be-
skrivningar från förfluten tid både vid teaterföreställningar och historiska ce-
remonier förutsatt att mötet innebär något – d.v.s. den förhöjda verklighets-
upplevelse, som Sauter diskuterar i den år 2008 återutgivna boken Eventness.15  

Begreppet eventness har också tillämpats på idrottshändelser, TV-sända 
förhör etc. Därvidlag innebär Den teatrala händelsen visserligen ett momen-
tant möte mellan utförare och publik, men även i dessa fall gäller att inspelning 
kunnat ske och att det först är i efterskott som åskådaren tar del av händelsen. 
Om det samtida skeendet skall vara en förutsättning innebär detta att begrep-
pet Den teatrala händelsen i så fall snävas in. Anta att tidsskillnaden mellan 
händelsen och den tidpunkt, då en eller flera åskådare tar del av den kan ac-
cepteras, så följer därav att det inte är mediet i sig själv som är avgörande 
utan att det snarare är hur mediet utnyttjas som blir intressant; eller med 
andra ord det som sker mellan ’scenen’ och ’auditoriet’ och de omständigheter 
i vilka denna kommunikation tar plats.  

                                                      
14 Peter Brook, Den tomma spelplatsen, översättning av Anita Dahl och Leif Zern, Stockholm 
1969. 
15 Willmar Sauter, Eventness, 2008, s.16 f. 
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Begreppet Den teatrala händelsen låter sig tillämpas även för performativa 
situationer, enligt John Austins definition.16 Detta gäller även för de flesta 
samhälleliga ceremoniel av typ statschefens öppnande av riksdagen, militär-
parader och ceremonier liksom för händelser på mikronivå som domstolsför-
handlingar, årsmöten i ideella föreningar och privata arrangemang som bröl-
lop. Det avgörande är hur vi förhåller oss till upplevelsen av den teatrala hän-
delsen och om och på vilket sätt vi tar del av den. 

Intersektionen mellan utförarens handlingar och åskådarens reaktion är, 
som nämnts, enligt Willmar Sauter, själva centralpunkten i Den teatrala hän-
delsen. Kommunikationen har Sauter identifierat med tre karakteristika eller 
tre interaktiva nivåer nämligen den sensoriska, den artistiska och den symbo-
liska nivån. Dessa nivåer kan endast aktiveras under processen. Det är kärnan 
i the eventness i all form av teater. Den sensoriska, den artistiska och den sym-
boliska nivån låter sig tillämpas både på Balzacs beskrivning och på Wetter-
lings målning även i efterskott. Den sensoriska nivån representeras t.ex. av 
Napoleons fysiska utstrålning. Den artistiska nivån kan vi erfara genom den 
färgrikedom och den prakt som exponeras i trupparadernas lysande uniformer, 
musikinstrument och blixtrande blanka vapen. Den symboliska nivån är även 
den rikt tillgodosedd. Napoleon, som byggt sin karriär på militära meriter, tog 
väl till vara symboliken i de militära ritualerna. De franska uniformerna följde 
modet och tillsammans med hästarnas eleganta mundering var allt samordnat 
till ett totalkoncept. Detta jämte det genomrepeterade marscherandet, vänd-
ningarna och ställningsstegen fick sannolikt åskådarna att känna stolthet över 
Frankrike som en effektiv krigsmaskin. De tre interaktiva nivåerna är urskilj-
bara trots att händelserna rör förfluten tid, och vi kan uppleva dem tack vare 
text och bild skapade av en lysande författare och en skicklig konstnär. I sam-
manhanget bör också nämnas att Willmar Sauter pekat på att;  
 

The Theatrical Event as a concept builds on the assumption that theatrical acti-
vitites are a form of playing, shared with many other forms of playing and 
functioning [...]17 

 
Sauter pekar vidare på den framställning Hans Georg Gadamer har i sin år 
1960 utkomna bok Wahrheit und Methode där Gadamer diskuterar dels den 
språkliga likheten mellan att spela (teater) och att leka, en språklig överens-
stämmelse som återfinns i flera språk, dels detta att när deltagarna involveras 
i leken sker det på stort allvar.18 Den som inte accepterar reglerna blir en spel-
fördärvare. Att leken är något djupt allvarligt understryks också av Johan 

                                                      
16 John Austin, How to do things with words, Oxford 1955.  
17 Willmar Sauter, Eventness, s.21. 
18 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermene-
utik, Tübingen 1975. 
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Huizinga i boken Den lekande människan.19 Han skriver att leken kan ha 
många funktioner från religiösa ritualer till underhållning. 

Glidningarna mellan lek och teater kan appliceras på ett antal historiska 
företeelser utanför teaterlokalerna. Napoleons uppvisning på Tuilleriernas 
gård är enligt min mening ett sådant exempel på lek men med en högst allvar-
lig funktion nämligen att visa upp Frankrikes storhet och militära kraft. De av 
åskådarna som tvivlade hade utan tvekan klassificerats som ’spelfördärvare’. 
Ridderskapets tornerspel under medeltiden är ett annat exempel. De återuppli-
vades av Gustaf III på 1700-talet. De var underhållning och nöje (lek) inte 
bara för deltagarna utan även för åskådarna och innebar upplevelser tvärs över 
samhällsklasserna, väl fyllande kriterierna för begreppet teaterhändelse. Dess-
utom fungerade de som sportevenemang och sågs av kungen som krigsförbe-
redande. De händelserika evenemangen har beskrivits av Magnus Olausson i 
en artikel i Gustavian Opera. An interdisciplenary. Rea-der in Opera, Dance 
and Theatre, 1771-1809.20 Glidningen mellan lek och teater såsom den kan 
iakttas i samhället finns det anledning att återkomma till i Kapitel 2. Krigarens 
kulturhistoria.  

Den teatrala händelsen – på teatern och annorstädes 
För att illustrera förekomsten av Den teatrala händelsen i olika miljöer har jag 
använt mig av Sauters s.k.diamantfigur, i avhandlingen kallad Teaterns hjul.21 
Den är konstruerad som en holistisk modell för Den teatrala händelsen och 
har tidigare testats på kulturella iscensättningar (Cultural Performances) av 
teaterforskaren Dirk Gindt i dennes avhandling om vissa politiska aktiviteter 
Playing Activists and Dancing Anarchists.22 Modellen består av fyra underbe-
grepp, Kulturens kontext, Kontextens teater, Teaterns spel och Spelets kultur, 
som språkligt knyter an till varandra. Här kommer modellen att användas för 
att peka på några samband och likheter mellan försvaret och teatern, hur vill-
koren inom respektive sektor möts och påverkas reciprokt.  
  

                                                      
19 Johan Huizinga, Den lekande människan, originalets titel Homo Ludens, Versuch einer Be-
stimmung des Spielelements der Kultur, översättning Gunnar Brandell, Stockholm 2004. 
20 Magnus Olausson,”Tournaments and Carousels in the Gustavian Era”. Ingående i Gustavian 
Opera. An Interdisciplenary Reader in Opera, Dance and Theatre, 1771-1809,  utgiven av 
Kungliga Musikaliska akademien i Sverige, No 66, Uppsala 1991, s.223. 
21Willmar Sauter, ”Introducing the Theatrical Event”, s.12. 
22 Dirk Gindt, Playing Activists and Dancing Anarchists. 
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Figur 1. Teaterns hjul. 
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Kulturens kontext 
Enligt Willmar Sauters definition är det möjligt att påbörja analysen via vilken 
som helst av rubrikerna. Jag avser att börja med Kulturens kontext och begrep-
pet krigare. Detta begrepp kräver emellertid en närmare bestämning. Termen 
krigare är något ålderdomlig och belägen vid sidan av vanligt språkbruk vilket 
gör det lättare att använda som en slags abstraktion. I avhandlingen används 
begreppet krigare som en funktionell och professionell beteckning. Det finns 
emellertid åtskilliga synonymer på området. Yrkesgruppen benämns ofta mi-
litärer och yrket kännetecknas av en social differentiering rymmande både me-
niga soldater och fältherrar. Kollektivt kan gruppen också betecknas som 
krigsmakt eller försvarsmakt. Språkligt används funktionen krigare ofta i me-
taforisk betydelse t.ex. som försvarare av rättigheter eller intressen. Begreppet 
krigaren används däremot inte i metaforisk betydelse i avhandlingen. 

Krigarfunktionen har funnits i de flesta samhällen och därtill varit en ikon. 
Länge var krigaren synonym med positiva maskulina ideal. Krigarens goda 
egenskaper som tapperhet i försvar av fäderneslandet och skyddande av svaga 
kunde göra honom framgångsrik eller göra honom till martyr. I bägge fallen 
kunde han uppnå hjältestatus. Samtidigt symboliserade krigargestalten makt 
och våld. Samhällen byggdes upp via krig och framför allt utökades genom 
erövring av land. Att föra krig var en vanlig manlig sysselsättning. Krig var 
också en karriärväg, där tapperhet på slagfältet medförde social och ekono-
misk karriär. Napoleon och Karl XIV Johan är båda exempel på krigarkarriä-
rer. Rubriken Kulturens kontext visar med andra ord krigaren som maktfaktor 
både som ikon och ideal och även som symbol för våldet inom samhället, men 
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också som en yttre (skydds)faktor för det egna samhället gentemot andra sam-
hällen. Men det går också att dra en linje till rubriken Spelets kultur för att 
uppmärksamma bilden av krigaren i kulturlivet (måleri, litteratur och teater) 
och hans medverkan som ’dekorativt’ inslag i kulturella iscensättningar typ 
parader och ceremonier. Det militära systemet är, som nämnts ovan, indelat i 
ett antal olika funktioner – militära grader. I avhandlingen har i några fall den 
militära graden varit av betydelse. Den är t.ex. intressant i Georg Büchners 
drama Woyzeck, där skildringen av militärsamhällets repressivitet gör att det 
är av visst intresse att få veta att Woyzeck är vanlig menig soldat. I avsnittet 
om August Strindberg har kaptensgraden angivits i dramerna Fadren respek-
tive Dödsdansen, eftersom en viktig del av kontexten är officersyrkets status 
vid respektive dramas tillkomst. 

Kontextens teater 
Kontextens teater är enligt Sauters definition allt i teaterns värld, som har med 
föreställningen att göra utom föreställningen själv. Ekonomi och organisation 
hör hemma här. Här finns likheter mellan teater- och försvarssektorn, i och 
med att båda numera i stor utsträckning är offentligt finansierade. Försvaret 
har en i princip hierarkisk organisation, vilket teatern också hade fram till mo-
dern tid. Sett över tid har givetvis förändringar skett inom båda sektorerna. 

Andra frågor inom Kontextens teater rör dramat och dess författare men 
också sådant som teaterns konventioner och genrer. I sin ursprungliga form 
berättar dramat något för åskådaren– en inträffad eller tänkt händelse kanske 
en förutsägelse. Författaren förmedlar ’berättelsen’. I regel resulterar detta i 
en skriven text som sedan kan bli underlag för fortsatt arbete. Så länge enbart 
texten föreligger är den att betrakta som litteratur. Om den uppföres på scen 
kan ’berättelsen’ lyftas till nya höjder och ett nytt konstverk skapas med hjälp 
av de redskap och metoder teatern har till sitt förfogande. Teatern bygger vis-
serligen i stor utsträckning på fantasi och fiction men teaterns magi uppstår 
inte ur tomma intet utan bygger på ett omfattande yrkeskunnande på alla ni-
våer.  

När berättelsen ges en scenisk dräkt förutsätts vidare att vissa konventioner 
uppfylls mellan den eller de som för berättelsen vidare – utföraren – och den 
som tar emot den – åskådaren. Hos åskådaren finns uppfattningen att det hen 
ser föreställer en fiktion, men det viktiga är att hen får ut något av det hen 
upplever. Konventionerna styrs av kulturella traditioner och teaterteknik och 
får oss som åskådare att acceptera sådant som förflyttningar i tid och rum, 
exempelvis pågående stora fältslag fast vi bara ser några få soldater på scen. 
När våldet på scenen urartar som i Shakespeares Koriolanus och motståndaren 
sticker ett svärd i honom vet vi att det tillhör dramat och inte är ett verkstäl-
lande av mord.  

Till Kontextens teater hör också teaterns genrer. I begynnelsen var dansen. 
Sedan har tillkommit, bland annat musik, sång och tal och det ursprungliga 
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föreställningskonceptet har utvecklats längs olika linjer till en mångfald vari-
ationer. I avhandlingen, som behandlar västerländsk scenkonst, ges exempel 
på hur krigare förekommer i komedi, tragedi, melodram, opera, operett, Com-
media dell’arte och balett. Ändå har bara en liten del av idag existerande gen-
rer behandlats. Scenkonst utgör ett övergripande begrepp och i avhandlingen 
avses därmed de konstformer som framförs direkt och live inför publik eller 
som är beroende av kontakt mellan utförare och mottagare. Inom begreppet 
faller även de konstformer som spelas in för senare bruk (film, TV-sänd-
ningar). I avhandlingen diskuteras främst dramatiska texter inom text- och 
musikteater, men även baletter och vissa teatrala karaktärer tas upp. I några 
fall behandlas också nutida uppsättningar av vissa dramer. Det händer dock 
att begreppet teater emellanåt används som synonym för den dramatiska tex-
ten eller för scenkonsten i allmänhet. 

Mångfalden i teaterutbudet ställer krav på kunnighet och professionalism 
hos dess utövare, särskilt som listan över teaterns yrken är rikt differentierad 
men krav finns också på åskådarnas förförståelse. Lika rikt differentierad är 
listan över yrken inom militärväsendet. I dramalitteraturen återfinns fältherrar 
som Macbeth, Koriolanus, Antonius och Othello, meniga soldater som solda-
ten Svejk och Woyzeck samt krigarfigurerna i Commedia dell’arte. Militärvä-
sendets persongalleri kan också utökas med åtskilliga ’civila’ yrken som t.ex. 
regementsläkarna i Woyzeck och Tjechovs Tre systrar, samt marketenterskan 
Mutter Courage i pjäsen med samma namn.  

Teaterns spel 
Det tredje området är Teaterns spel, som enligt Sauters definition handlar om 
relationer mellan utföraren och åskådaren. Detta utgör en viktig del i avhand-
lingen. Hit hör mycket av teaterns uttrycksmedel såsom scenografi, koreo-
grafi, dräkter (förklädnad) och musik av olika slag eller det som ofta kallas 
teaterns paraphernalia eller teaterns redskap (tillbehör).23 Scenografi och fram-
för allt koreografi är dock inga okända uttrycksmedel i samhället utanför tea-
tern. Varje militärparad eller ceremoni, där representanter för staten framträ-
der, har någon form av koreografi, ibland också beledsagad av musik. Vakt-
avlösningar i Östeuropa och i Fjärran Östern kräver rent av koreografisk 
skicklighet. Scenografin är även den betydelsefull utanför teatern. Tuillerier-
nas gård, där Napoleon framträdde i spetsen för en militärparad för sista 
gången inför parisarna, beskrevs av Balzac i teatrala termer. Det tyska tredje 
rikets ’hovarkitekt’ Albert Speer har beskrivit i sina memoarer “hur partida-
garna planerades som jättelika skådespel, som riter, utan varje annat syfte än 

                                                      
23 Harry van Vliet, Bright lights, Blind Spots. Writing on Human Digital Interaction, Research 
Centre For Communication & Journalism, Hogeschool, Utrecht, 2008, s.106 f. 
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att ge deltagarna en överväldigande känsloupplevelse och att skrämma och 
locka de utanförstående till underkastelse.”24 

Tredje rikets uppvisningar av drillade soldater och förevisande av potent 
krigsmaterial ägde dessutom rum på natten för att förstärka intrycket, enligt 
Speer. I Sverige förekommer inte parader av denna typ men i svenska TV-
kanaler – både public service och kommersiella – visas stora välorganiserade 
militärparader från Röda torget i Moskva framför allt den 1 maj, vilka ger 
konnotationer till scenografibegreppet både för direktpublik och TV-tittare. 

Under rubriken Teaterns spel kan också läggas diskussionen om krigaren i 
dramalitteraturen samt en diskussion om hur kontexten påverkat teateruppsätt-
ningarna. Krig är ett ofta förekommande inslag i de flesta länders historia och 
har följaktligen återspeglats i dessa länders litteratur och konst helt enligt 
Aristoteles mimesisbegrepp. Ändå iscensätts maskuliniteten olika under olika 
epoker, vilket går att följa hos en författare som Anton Tjechov där jag valt att 
via recensioner studera några olika sceniska uppsättningar av krigarna i Tje-
chovs pjäs Tre systrar. Vid en av de första iscensättningarna (1935 i Helsing-
borg) uttrycker recensionen uppskattande ord om den ’silverhårige’ Versjinin, 
översten som var en av systrarnas älskare. Han beröms också för sin utmärkta 
diktion.25 På scenen framträder den vackert gråhårige gentlemannaförföraren. 
Han är i mogen ålder och mån om sin värdighet och sitt yttre i välsittande 
skräddarsydd uniform. När dramat sätts upp på Stockholms stadsteater 2010 
uppträder Versjinin, spelad av Gerhard Hoberstorfer, i arméns kamouflageu-
niform och med snaggat hår. Han är yngre än 1935 års Versjinin och tar på 
svenskt vis av sig skorna när han kommer innanför dörren till systrarnas hem, 
en gest som ger en stark tidsanknytning och som sannolikt hade varit otänkbar 
i en uppsättning 1935. Versjinin modell 2010 har dock alltjämt sin sjuka 
hustru och sitt olyckliga äktenskap, men han får inte medkänsla på samma 
sätt. År 2010 ställs snarare frågan: Hur mycket vållande är han till det dåliga 
äktenskapet och är relationen med Masja bara ett tidsfördriv? Krigarens fram-
toning är annorlunda 2010 än den var 1935.  

Spelets kultur 
I enlighet med Willmar Sauters figur grupperas under den fjärde rubriken Spe-
lets kultur försvaret och krigarens inflytande på andra delar av samhället.  Un-
der rubriken kan grupperas uniformsinflytande på civilt mode och på teater-
kostymer samt militärmusikinslag på konserter, förekomster av krigare i litte-
rära skildringar och i konsten. Kapitel 2, Krigarens kulturhistoria, beskrivs 
den infrastruktur som ligger till grund för krigarens påverkan på det civila 
samhället. 

                                                      
24 Ingemar Karlsson och Arne Ruth, Samhället som teater. Estetik och politik i Tredje riket, 
Stockholm 1983, s.14. 
25 Helsingborgs Dagblad den 25 oktober 1935. 
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Den teatrala händelsen som begrepp bygger på antagandet att teatrala ak-
tiviteter är en form av lek, enligt Willmar Sauter.26 De kulturella iscensättning-
arna kan också beskrivas som teatrala händelser. Kan de inordnas under lek-
begreppet? Många samhällen har utvecklat vad som skulle kunna kallas pa-
radkulturer – färgsprakande och musikaliska, men också med för omgiv-
ningen kusliga maktpolitiska undertoner. I modern tid har välorganiserade 1-
maj demonstrationer ägt rum på Röda torget i Moskva. Under 1930- och 40-
talen visades Tredje rikets uppvisningar av drillade soldater och potent krigs-
materiel i journalfilmer och på tidningsbilder. Som historiskt och politiskt in-
tresserad iakttagare kan man vilja ställa frågan om inte åtskilliga diktaturer 
sedan romartiden förstått att förstärka militärväsendets suggestiva effekter ge-
nom att använda sig av samma uttrycksmedel som teatern i akt och mening att 
påverka. Krigaren kommer därigenom att fungera i vissa sammanhang inte i 
sin professionella roll – att försvara landet - utan har fått sig tilldelad även en 
politisk roll. Han är en representant för makten. Han förutsätts bidra till att 
understryka det respektive landets styrka och förmåga. Men frågan kvarstår. 
Är detta en form av lek? Strikt enligt Huizingas definition såsom det utvecklas 
i det kommande avsnittet är det lek, eftersom leken enligt samma definitioner 
ingalunda saknar allvarliga undertoner. 

Krigaren används som förebild även i mer fredliga sammanhang. Vi har 
redan konstaterat att officerare i uniform och marschmusik förekommer som 
dekorativa inslag i kulturella iscensättningar. Uniformen som ’ämbetsplagg’ 
för civila och militära befattningshavare blev vanligare efter den franska re-
volutionen i slutet av 1700-talet, vilket i sin tur sammanhängde med framväxt 
av en ny maskulinitet. Uniformen bidrog till att forma idealbilden av den man-
liga kroppen. Uniformsmodets spridning till andra civila tjänstemannakatego-
rier är ett exempel på att vissa yrkesgrupper eftersträvade samma elegans och 
auktoritet som krigaren ansågs ha.27 Modeindustrins inspiration av militära de-
taljer som snörmakerier, axelklaffar och militära skärningar på plaggen kom-
mer och går som andra modeväxlingar. Det finns internationella modeföretag 
som t.ex. Burberry som byggt hela sitt namn på ett militärt plagg i detta fall 
trenchcoaten. Dagens trenchcoat tillverkas fortfarande för att klara strapatser, 
men har också lyxkaraktär.28 

Skönlitterära författare och målare har varit de främsta skildrarna av den 
influens som krigaren haft på det civila samhället, men man måste söka sig 

                                                      
26 Willmar Sauter, Eventness, s.21 f. 
27 Elisabeth Hackspiel-Mikosch,”Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity”, The Men’s 
Fashion Reader, utgiven av Peter McNeil och Vicki Karaminas, Oxford/New York 2009, s.117. 
28 www.burberry.com. Trenchcoat betyder skyttegravsrock. Företaget grundades 1856 av Tho-
mas Burberry, som även konstruerade det vattentäta tyget gabardin. Plagget trenchcoat desig-
nades ursprungligen för militära ändamål med epåletter för att visa den militära graden, med 
dubbelt tyg på framsidan för att skydda bröstkorgen och med dubbelt tyg på baksidan av axlar 
och rygg för att det skulle vara absolut vattentätt. Plagget användes även av polarforskare och 
forskare i extrema miljöer. Idag tillverkas plagget i gabardinkvalitet både för män och kvinnor 
men är också ett modeplagg som för kvinnor tillverkas i tjockt, blankt siden och spets. 



 

 24 

bakåt i århundradena för att hitta de färgstarka exemplen. Då var krigaryrket 
ett sätt att göra karriär och vinna makt och inflytande. Även ofrälse födda 
kunde den vägen ta sig fram. När adelskap avskaffades som krav för officers-
befordran blev konkurrensen större och krigaryrket sjönk i status. Yrkets so-
ciala förändring går att avläsa i dramatiken bland annat hos Strindberg. Hans 
drama Fadren (skriven 1889), där huvudpersonen är ryttmästare, speglar en 
annan verklighet än den som möter kaptenen i Dödsdansen (skriven 1901), 
något som går att avläsa i uppsättningarna. Det sistnämnda dramat sattes upp 
2010 på Stadsteatern i Stockholm, där rollen som kapten förändrats till en roll 
som IT-direktör utan att pjäsens narrativ i övrigt påverkats. (Se avhandlingens 
Kapitel 8. Strindbergs kaptener som representanter för sin tid).Krigarrollen 
på 2000-talet har blivit förändrad och nedtonad. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken uppfattning om krigaren 

scenkonsten förmedlar vid olika tidpunkter och i olika kontexter.  Vad säger 
oss krigaren i dramatiken och på scenen om krigaren i samhället? Och omvänt: 
Varifrån hämtar scenens krigare sina förebilder till framställningen på scen? 
Hur påverkas bilden av de aktuella maktförhållandena i samhället? Är kriga-
ren en del av makten eller kanske en företrädare för makten? Makt är ett mång-
fasetterat begrepp och kan yttra sig på många sätt. Var kan vi i så fall se spåren 
av makten? Säger den samtida scenkonsten något om tidens maktutövning? 
Tjänade den makten eller var den tvärtom kritisk till densamma? Dessa del-
frågor liksom relationerna mellan krigaren och teatern kan sammanfattas i en 
huvudfråga: Hur framställs krigarens makt i dramatiken och på teaterns scen? 

Avhandlingen är således en motivstudie med krigaren som genomgående 
tema. Motiven hämtas ur scenkonstens olika områden, där krigaren har en 
framträdande roll. Detta innebär bl.a. att analyserna koncentreras kring kriga-
rens ställning och funktion i dramerna, således analyseras inte dramerna i sin 
helhet. Det är sällan krigarens gärning i militära sammanhang som belyses, 
utan främst innebär motiven krigarens relationer till sin omgivning. Men även 
i civila sammanhang spelar krigarens makt en betydande roll. 

Dramatiska författare liksom uppsättningar av deras pjäser är alltid på ett 
eller annat sätt exponenter för samtidens maktförhållanden. Makt kan ses som 
ett analytiskt begrepp och är varken något positivt eller negativt. Makten kan 
vara utövad direkt t.ex. via censur eller indirekt, eller utövad relationellt. Ter-
minologin är inte unik, men i detta fall hämtad från boken Makt Beslut Ledar-
skap av Søren Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen och Lars Lindqvist. 
Terminologin utgör vad de kallar maktens dimensioner och omfattar de tre 
första av totalt sex dimensioner.29 Maktbegreppet återkommer i avsnittet om 
                                                      
29 Søren Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen och Lars Lindqvist, Makt Beslut Ledarskap, 
Stockholm 2011, s.15 ff. 
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Teoretiska utgångspunkter liksom i diskussionerna av de dramatiska exemp-
len, där det kommer att utgöra ett viktigt perspektiv i diskussionen av de olika 
krigarfigurerna.  

Tre perspektiv har framför allt stått i förgrunden för avhandlingen, nämli-
gen a) krigaren i samhället, b) krigarens självbild, och c) krigaren i scenkons-
tens framställningar. Det sistnämnda perspektivet är det till omfånget domi-
nerande i avhandlingen. Krigarens själv- och samhällsbild är tänkt som en re-
lief mot vilken de dramatiska gestaltningarna avtecknar sig. 

Framställningen i Kapitel 2 syftar till att försöka teckna konturerna av de 
enligt min mening viktigaste dragen i krigarens kulturhistoria eller den sam-
hälleliga bakgrunden till krigaren som dramatisk figur. Jag ställde mig tidigt 
den frågan hur förebilderna i samhället såg ut för scenens krigare. Hur gestal-
tades maskuliniteten i uniformerna? Varför var kommunikationen så rituali-
serad? Vilken roll spelade musiken i samband med krig? Var det en riktig 
iakttagelse att estetiska faktorer var en viktig del i samband med krigets inled-
nings- och avslutningsfas? 

Finns det en bestående idé om krigaren och hans egenskaper? Är ära, mod 
och hederlighet bestående epitet för krigaren både i självbilden och på scenen 
från i princip grekernas erövring av Troja till svenska Afghanistaninsatser? 
Frågorna var många och studiet av den militära självbilden såsom den beskrivs 
i Kapitel 2 i avhandlingen ställs mot skildringen av krigaren i dramalitteratu-
ren och på scen, där vi i det senare fallet främst möter motbilden till den gode 
krigaren. Detta innebär att Kapitel 2 främst skall läsas som en referens till den 
dramatik från olika genrer och epoker, som diskuteras från och med Kapitel 
3.  

Krigarens kultur- och yrkeshistoria på ett yttre plan kan kartläggas genom 
studium av uniformer, vapen, ritualiserade umgängesformer och militärmusik. 
Krigarens självbild skapas av militärens framträdanden och berättelser, men 
förmedlas och stöds även av historieskrivning och undervisning, konst och 
litteratur. Det är inte möjligt att uppnå en total översikt av krigardygderna på 
grund av deras mångfald, varför jag begränsat mig till att diskutera några av 
dem under rubrikerna maskulinitet, lek och historiografi, (samt undersöka dels 
hur de ser ut, om och när de förekommer i krigarens egen självbild, dels när 
de förekommer i dramalitteraturen och på scen). 

Män i uniform återfinns i dramalitteraturens alla genrer. Den militära se-
miotiken är lika effektiv på scenen som på exercisplatsen. Ofta behövs bara 
en antydan till marschtakt eller förekomsten av snörmakerier på ett klädes-
plagg för att publiken skall känna igen det militära sammanhanget. I avhand-
lingen kommer också att diskuteras några exempel på hur historiska händelser 
och teaterföreställningar har speglat varandra i enlighet med begreppet mi-
mesis och de riktlinjer som Aristoteles drog upp i sin bok Om diktkonsten.30  

Bilden av krigaren är kopplad till våld men också till heroism och frigö-
relse. Krig, revolutioner och upprorsrörelser är olika uttryck för väpnat våld 
                                                      
30 Aristoteles, Om diktkonsten, översättning av Jan Stolpe, Göteborg 1994, s.32 f. 
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som påverkar sin samtid men också återspeglas i dramatiken. Några exempel 
kan anföras. I avsnittet om Shakespeare hävdas att det rådde en interaktion 
mellan tidens krigshändelser (politiska händelser) och teatern, men jag vill 
också hävda att Shakespeare gör många mer eller mindre dolda anspelningar 
på det kungliga envälde som utövas under Elisabeth I och Jakob I. Ekono-
miska och sociala förhållandena i södra Europa efter Napoleonkrigen skapade 
en maktatmosfär som fick Georg Büchner att skriva sitt drama Woyzeck om 
det repressiva militärsamhället. Under samma period av 1800-talet använde 
sig brittiska konservativa kretsar av s.k. militära melodramer för att hos brit-
tiska sjömän och marinsoldater inskärpa plikten mot fosterlandet. Kontexten 
satte den yttre ramen. Narrativet gav grunden för upplevelsen i den teatrala 
händelsen. När makten försköts i mera liberal riktning försvann teatergenren 
militär melodram. 

Den dramatiska litteraturen med åtföljande scenframställningar i kapitlen 
3-9 rymmer en mångfald olika sorters krigare, vilket i sin tur reser nya frågor: 
Hur skiljer sig olika genrer från varandra, eller finns det genreövergripande 
drag vad gäller den dramatiske krigaren? Finns hjälten överhuvudtaget i 
dramalitteraturen och på scenen? Påverkas texterna och framställningen på 
scen av de sociala och militära villkor som rådde vid tillfället? De valda pjä-
serna kommer att diskuteras från perspektiven maskulinitet, lek och historio-
grafi men också utifrån den maktkontext i vilken de tillkom respektive upp-
fördes på scen för att undersöka om och hur kontexten påverkar dramaupp-
byggnad och scenframställning. Teatern har sedan antiken visat krigare på 
scen och den militära världen har i sin tur påverkat teatern, men likväl är det 
sällan som krigshjälten framträder på scenen. Mycket mera sannolikt är att 
publiken möter en motbild till honom. 

Teatern har ibland kritiserats för att stå i maktens tjänst. Makt är ett kom-
plext begrepp och den övergripande frågan är snarare, hur, när och i så fall 
varför teatern stundom uppvisar en subversiv inställning till makten. 

Material och urval  
Att studera teatervetenskap innebär att koncentrera intresset på de delar av 
dramatexten, som ger riktlinjerna för iscensättningen. Teaterforskaren Agne 
Beijer har i en artikel ”Problem och arbetsuppgifter inom svensk teaterhisto-
ria” publicerad 1940 i Teaterhistoriska studier hävdat att ”föreställningens 
slagkraft” har ”lika stort historiskt intresse som den litterära kvaliteten.” Beijer 
forsätter: ”Han (teaterforskaren) griper sig verket an i det ögonblick det gör 
sin entré på scenen, möter sin publik och blir en aktiv social faktor.”31  

Jag har emellertid för egen del inte varit helt konsekvent härvidlag utan i 
några fall ägnat mig enbart åt dramatexten som exempelvis i samband med 
avsnittet om Shakespeares dramer. I dessa avsnitt ligger tyngdpunkten ofta på 

                                                      
31Agne Beijer, ”Problem och arbetsuppgifter inom svensk teaterhistoria”, Teaterhistoriska stu-
dier, Uppsala 1940, s.13.  
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analys av texternas ideologiska teman. Urvalet av texter, teaterföreställningar 
och i vissa fall hela genrer har gjorts bland såväl kända som okända dramer 
och föreställningar. Grundkravet har varit att: 

 
 

* krigaren skall stå för en viktig del av dramats huvudtankar, antingen han 
innehar huvudrollen eller återfinns i en viktig biroll; 
* olika personlighetstyper med den gemensamma yrkesbeteckningen krigare 
skall återspeglas; 
* de respektive personlighetstyperna skall säga något om sin samtid och om i 
sammanhanget relevanta historiska händelser. 

 
Då materialet sträcker sig över hela den västerländska dramahistorien, görs 

givetvis inte anspråk på fullständighet. Tvärtom har avsikten varit att visa upp 
en varierande skala av gestaltningar av krigaren som teatral figur. Det sena 
1900-talets och tidiga 2000-talets experiment att flytta tidsperspektivet framåt 
och exempelvis förlägga ett kanske sekelgammalt drama till nutid har också i 
några fall styrt pjäsvalet. Avsikten har varit att diskutera hur väsentligt det är 
för dramats konstruktion att protagonisten just har yrkesbeteckningen krigare. 

Källmaterialet för analyserna har varit litteratur inom området teaterhisto-
ria, memoarer, brevsamlingar och tidningstexter, främst recensioner med an-
knytning till valda pjäser. Arkivalier (otryckt material, som uppsatser) samt 
tidningsklipp har studerats på Musik- och teaterbiblioteket. Recensionerna, 
som ofta utgjorts av klippsamlingar har kompletterats med studier i dagstid-
ningsarkivet på Kungliga biblioteket (KB). På Dramatens Arkiv har jag läst 
scentexterna till några av de pjäser som behandlas i avhandlingen (Koriolanus, 
Antonius och Kleopatra samt Woyzeck). På Slottsarkivet har studerats räken-
skaper och annat material kring Gustaf III:s karouseller. Jag har vidare besökt 
Armémusei utställningar med svenska krigstroféer tagna i främmande land 
liksom utställningen om uniformer och i samband därmed lyssnat på föredrag.  

Dramatexterna har varit på svenska, engelska, tyska, ryska, franska och ita-
lienska. Jag har läst dem i översättning, när så behövts. Tre av William Sha-
kespeares dramer är kommenterade i avhandlingen nämligen Macbeth, Kori-
olanus och Antonius och Kleopatra. Citaten ur dem är publicerade på engelska 
men jag har tagit del av dramerna i Carl August Hagbergs översättning genom 
Projekt Runebergs digitala publicering. Denna publicering bygger på den 
andra och tredje utgåvan av Hagbergs svenska översättning. (1861 respektive 
1879) Jag har även läst dessa dramer i mera moderna varianter. 

Citaten från August Strindbergs dramer, där Fadren och Dödsdansen be-
handlas i avhandlingen, är hämtade från Nationalupplagan av Strindbergs 
Samlade verk, publicerade under åren 1981-2012. Citat från Strindbergs tid-
ningsartiklar och brevtexter är hämtade främst från Nationalupplagan. Pjäs-
texterna till Commedia dell’arte avsnittet liksom texterna till Lysistrate,  Sol-
daten Svejk under andra världskriget samt Tjechovs Tre systrar är lästa i över-
sättning och citaten hämtade antingen från separata utgåvor eller i publicerade 
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antologier. Vad gäller dramat Woyzeck har citaten hämtats från den av Ulf 
Peter Hallberg gjorda översättningen utgiven av Kungliga Dramatiska teatern. 
De olika redogörelserna för narrativen i de engelska melodramerna är mina 
egna sammanfattningar av narrativen i den litteratur jag använt. 

Jag har därutöver i samband med avhandlingsskrivandet tagit del av några 
TV-inspelningar av Strindbergs dramer Fadren respektive Dödsdansen på 
Svensk mediedatabas (SMDB), Kungliga biblioteket. Till detta kommer en 
lång egen erfarenhet som trägen teaterbesökare sedan mitt intresse för teater 
ursprungligen väcktes i slutet av 1940-talet via Radioteatern. Mina teaterbe-
sök har skett både i Sverige och i utlandet sedan 1950-talet. Särskilt åren som 
anställd på Sveriges Radio gav många tillfällen att under utlandsresor ta del 
av det europeiska teaterbudet. Under åren 1993 – 1998 var jag medlem av 
Kungliga Operans styrelse i Stockholm samt därefter ordförande för Opera-
högskolan 1998-2002. Under dessa nio år såg jag samtliga Kungliga Operans 
uppsättningar, ofta flera gånger. 

Disposition 
De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingens diskussion angående kriga-
ren i dramatiken och på scen sammanfattas i Kapitel 1. Jag startar med en 
beskrivning av mitt förhållningssätt till maktfrågorna. Med utgångspunkt från 
Aristoteles mimesisbegrepp diskuteras sedan generella aspekter av dramatur-
giska analyser av teatertexter. Vad gäller definitionen av teater, har jag, som 
nämnts tidigare, utgått från Willmars Sauters modell av Den teatrala händel-
sen. För begreppet scen har jag använt mig av definitionen från Peter Brook i 
hans bok Den tomma spelplatsen.32 För arbetet med de dramatiska texterna har 
jag främst utgått ifrån väl etablerade teoretiker som Peter Szondi33 och Martin 
Esslin.34 Dessa övergripande synpunkter kompletteras med de tre tidigare 
nämnda perspektiven, vilka betraktas som särskilt relevanta för ämnet, nämli-
gen forskning kring maskulinitet, lekteorier samt historiografi. Ett fjärde per-
spektiv kan sägas vara den kontextuella granskningen av de olika dramerna, 
som i sin tur sammanhänger med samhällsutvecklingen. Det sistnämnda har 
varit för att komma åt krigarens politiska roll i sin samtid. 

Ett avsnitt, som behandlar de teoretiska utgångspunkterna angående det so-
ciala dramat kontra scendramat inleder Kapitel 2 Krigarens kulturhistoria. 
Den grundläggande tankegången här är att samtiden och scendramat ofta utgör 
spegelbilder av varandra, men att spegelbilden inte är helt passiv. Victor 
Turner har under rubriken “Are there universals of performance in myth, ritual 

                                                      
32 Peter Brook, Den tomma spelplatsen, översättning av Anita Dahl och Leif Zern, Stockholm 
1969. 
33 Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880-1950, översättning av Kerstin Derkert, Stock-
holm 1972. 
34 Martin Esslin, The field of drama: How the signs of drama create meaning on stage and 
screen, London 1987. 



 

 29 

and drama?”, som ingår i den 1990 utkomna boken By means of performance, 
beskrivit interrelationen mellan det sociala dramat och det sceniska dramat, 
som inte enbart utgör ett ändlöst, cykliskt, repetitivt mönster utan också har 
en spiralrörelse inbyggd. Det är denna spiralrörelse som för med sig uppfin-
ningar och produktionsförändringar i ett givet samhälle. Det är också denna 
spiralprocess som ger stoff till filosofer, poeter, politiker m.fl..35 

Från och med Kapitel 3 förs en diskussion kring olika krigarefigurer i den 
dramatiska litteraturen och på scen. Redan tidigare har berörts den stora 
spännvidden i krigarebegreppet. I teaterns värld innebär det ett stort fält som 
omfattar så skilda dramafigurer som den grovhuggne kaptenen i Commedia 
dell’arte, den förtryckte Woyzek och de eleganta officerarna i melodramens 
eller operettens värld. Krigaren kan användas för att visa på feghet och falsk-
het, verklighetsförträngning och personlighetsflykt. Krigarna i dramatik kan 
röra sig i en miljö där tecken finns på samhällets sönderfall. Något mindre 
dramatiska sociala förändringar som sjunkande ekonomisk och social status 
kan också iakttas. Krigaren kan också vara ett offer för det repressiva militära 
samhället. 
 
Avhandlingen har disponerats enligt följande:  
 
* Krigaren som ett medel i de styrandes maktpolitik  
* Parodier på krigare  
* Antihjältar  
* Strindbergs kaptener (krigare i den sociala hierarkin)  
* Krigaren som bärare av utvecklingsoptimism  
 
I anknytning till de tidigare presenterade parametrarna av den teatrala händel-
sen sammanfattas olika dramaanalytiska kapitel med rubriker tagna från denna 
modell. Därmed indikeras analysernas riktning mot Kulturens kontext, Kon-
textens teater, Spelets kultur och slutligen Teaterns spel. 

Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt inleds med ett stycke om maktfrågorna som en allmän bakgrund 
för de dramaexempel och föreställningar som diskuteras i avhandlingen. Där-
efter följer en redogörelse för Aristoteles mimesisbegrepp som en utgångs-
punkt för såväl krigarens som dramatikerns bild av den militära hjälten. Några 
översiktliga reflektioner kring dramateori följer. Som övergripande teoretiska 
perspektiv för hela avhandlingen diskuteras, utöver maktfrågorna, senare de-
cenniers maskulinitetsforskning, lekbegreppet, samt synpunkter på historio-
grafi och tradering av historiska händelser.  
                                                      
35 Victor Turner, “Are there universals of performance in myth, ritual and drama?”, By means 
of performance, Intercultural studies, Cambridge 1990, s.16. 
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De utgångspunkter som varit vägledande i min diskussion angående sam-
hällets och teaterns ömsesidiga påverkan återfinns som en inledning till Kapi-
tel 2 Krigarens kulturhistoria. 

Maktens teater och teatermakt 
Makt är en viktig fråga både på central och individuell nivå och vi har i Skan-
dinavien haft flera maktutredningar.36 Makt är också ett ämne som behandlats 
av många skönlitterära författare. Den norske sociologen och maktutredaren 
Fredrik Engelstad har i sin år 2006 utkomna bok Vad är makt? tagit upp ett 
antal författare från 800-talet och framåt.37 Han nämner Snorre Sturlasson och 
hur dennes sagor ger en bred översikt över kungars och stormäns ”skiftande 
strategier, allianser, styrelseformer och legitimitetsgrunder.”38 Cirka 400 år se-
nare ägnade en annan av världslitteraturens stora, William Shakespeare, stor 
uppmärksamhet åt maktfrågorna. Shakespeare intar ett försiktigt förhållnings-
sätt till makten i sin tidiga produktion framför allt i krönikespelen, men jag 
tycker mig se att han är djärvare i sin samhällskritik under sina sista år. Henrik 
Ibsen, verksam på 1800-talet, behandlade makt från ett annat perspektiv, 
främst kanske den enskildes makt och vanmakt som ett utflöde av vederbö-
randes sociala position och förhållande till samhällets institutionella normer 
och styrande normer. Ibsen ville visa ”hur maktförhållandena kan hindra indi-
viduell utveckling och självförståelse.”39. 

Maktens teoretiker har också varit många till antalet. Här kommer några 
för teatervetenskapen intressanta namn att nämnas. Niccolò Machiavelli 
(1469-1527) skrev redan 1513 boken Fursten, där han pläderar för ett ideal 
med en maktfullkomlig monark för att kunna bygga starka stater. Om detta är 
Machiavellis egna värderingar har det rått delade meningar om. Engelstad 
hävdar att Machiavelli här inte ger uttryck för sina politiska ideal utan att dessa 
finns i hans verk Discorsi, som handlar om hur man organiserar den republi-
kanska stadsstaten, med andra ord en annorlunda statsbildning än det enväl-
diga furstendömet. I Discorsi driver Machiavelli tesen att medborgaren skall 
vidmakthålla och öka statens ära genom offervilja och genom ”balans mellan 
personliga ambitioner och politiska målsättningar.”40 

                                                      
36 Den svenska maktutredningens huvudrapport publicerades under namnet Demokrati och 
makt i Sverige, (SOU 1990:44) och hade enligt sina direktiv att ”fördjupa kunskaperna om den 
svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor och 
om de faktorer som skapar makt att forma morgondagens Sverige.” 
37 Fredrik Engelstad, Vad är makt? Översättning av Margareta Brogren, Stockholm 2006. Jag 
hänvisar i fortsättningen till denna bok, även i de fall, då jag haft tillgång till hans källor.  
38 Ibid., s.11.  
39 Ibid., s.12. 
40 Ibid., s.17. 
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Ungefär 200 år senare skriver Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755) 
om maktdelning i staten mellan en lagstiftande, en verkställande och en dö-
mande makt. Maktdelningen är tänkt för stora stater, som för krig men som 
också har en mängd andra uppgifter. 

Omkring sekelskiftet 1900 är sociologen Max Weber (1864-1920) verk-
sam. Han är inspirerad av Friedrich Nietzsches lära om viljan till makt och 
”dennes strävan att beskriva moralens framväxt som ett resultat av maktkam-
per mellan grupper av starka och svaga individer, mellan livsformer och mel-
lan religioner.” Det centrala i Webers sociologi är ”den handlande indivi-
den.”41 En individ, som har medel till sitt förfogande kan tvinga igenom sin 
vilja men han måste ha legitimitet, så att han blir accepterad. ”Myter och bilder 
och teorier […] blir en förutsättning för att utöva makt”, enligt Weber.42 

Flera andra teoretiker skulle kunna nämnas, som den marxistiske sociolo-
gen Antonio Gramsci (1891-1937), som ”framhävde kulturens betydelse i 
motsättningen mellan samhällsgrupper och klasser” samt myntade uttrycket 
hegemoni.43 Pierre Bourdieu (1930-2002) som hade som en av sina huvud-
punkter teorin om det sociala och kulturella kapitalet och den sociala domi-
nans vilken kommer till uttryck mellan olika grupper och klasser. Michel 
Foucault (1926-84) utforskade maktens mekanismer och hur makten utövas 
via tvång, vilket han beskrivit i boken Övervakning och straff. Makten i det 
moderna samhället finns överallt, och Foucault ansåg sig kunna konstatera att 
makt som utövas alstrar motstånd.44 Maktförhållanden och ledarskap   
kan växla från tid till annan som en följd av ekonomiska och sociala föränd-
ringar orsakade i sin tur av sådant som krig, teknisk utveckling och ändrade 
politiska förhållanden. I alla nämnda processer kan kopplingen mellan makt 
och ledarskap ge oss en viktig nyckel i analys av handlingsmönster både i 
samhället och i kulturlivet. Så långt makten på central nivå.  

Maktfrågorna är dock relevanta även på andra nivåer. Författarna Søren 
Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen och Lars Lindkvist, samtliga knutna 
till Copenhagens Business School (CBS), har i sin 2011 utkomna bok Makt 
Beslut Ledarskap, (Stockholm 2011) skrivit:”Begreppet makt är centralt för 
att förstå ett samhälles eller en organisations sätt att fungera på”.45 Därtill kom-
mer kopplingen till ledarskapet som kan vara knuten till en person, en befatt-
ning eller en hel grupp.  

Om samhällen och organisationer skall kunna utvecklas måste medbor-
garna ta initiativ och tillvarata sina intressen på alla nivåer något som förut-
sätter makt i tillämpliga delar. Författarna delar in dessa maktfenomen i tre 
kategorier, nämligen substantiell, relationell och institutionell makt. Den sub-
stantiella makten kopplas till “olika resurser hos de aktörer, som kämpar om 
                                                      
41 Ibid., s.18. 
42 Ibid., s.19. 
43 Ibid., s.20. 
44 Ibid., s.21. 
45 Søren Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen och Lars Lindkvist, Makt, Beslut, Ledarskap, 
Stockholm 2011, s.12.  
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makten.” Relationella maktfenomen “utvecklas i den relatation, som uppstår 
när människor genom transaktioner påverkar varandra.” Vid institutionell 
makt kopplas makten till lagar, regler, instruktioner, normer och rutiner, som 
anger ramarna för ett möjligt beteende. Detta kan ses som ett uttryck för makt-
förhållanden, som utvecklas över tid mellan olika aktörers intressen. I beskriv-
ningar av makt brukar också påpekas att makten alltid kan missbrukas.”Histo-
riskt betingade maktförhållanden utmanas och förändras, snabbt eller lång-
samt, beroende på styrkan som kommer till uttryck i ständiga möten mellan 
gamla och nya intressen, livsformer och önskningar.”46 Jag är medveten om 
att makt ofta har diskuterats i andra sammanhang och av andra författare. I 
mina analyser används dock den centrala makten samt de ovan anförda makt-
kategorierna huvudsakligen som metodiska grepp. 

Mimesis 
Krigskonsten har ingått i de flesta samhällsbildningar sedan antikens dagar.  
Många av de stora krigsteoretikerna har även lämnat väsentliga bidrag till 
andra vetenskapliga och konstnärliga områden. Det gäller bl.a. Aristoteles 
(384-322 f. Kr), elev till Platon (427-347 f Kr). Aristoteles pedagogiska tän-
kande kring krigskonsten byggde i stor utsträckning på mimesis. Han var lä-
rare under åtta år för en av världshistoriens störste härförare, Alexander den 
store, fram till dennes trontillträde som kung i Makedonien. Aristoteles upp-
manade sin elev Alexander den store att spela upp förstörelsen av Troja, så att 
alla dennes framtida gärningar skulle komma att ske efter mönster av Akilles, 
som i sin tur efterhärmade Teseus, Hercules och Zeus. Detta växer till ett helt 
”stamträd av mimesis”.47  Enligt min uppfattning är mimesis att se som den 
främsta pedagogiska metoden på det individuella planet; men även på kollek-
tiv nivå kan mimesis ha stor betydelse från inlärningssynpunkt.  

Aristoteles skrev Västerlandets första kända avhandling i dramateori under 
rubriken Om diktkonsten. Mimesis är grunden i hans tankebyggnad kring tea-
tern. Av Aristoteles bok finns bara hans traktat om tragedin bevarad. Han drog 
upp riktlinjer för tragedins uppbyggnad, där det viktiga var narrativ och kon-
struktion. Aristoteles såg som teaterns främsta uppgift att efterbilda verklig-
heten. Han betonade nödvändigheten av att visa även det våldsamma och de-
struktiva. 

Begreppet mimesis går tillbaka på Platon, som diskuterade begreppet i sin 
bok Staten. Konstverket är enligt Platon endast en imitation av ett objekt i 
sinnevärlden, som i sin tur är en imitation av idévärlden. Aristoteles utveck-
lade Platons tankegångar och härleder mimesis “ur människans natur och  

                                                      
46 Ibid., s.12 f. 
47 Nick de Somogyi, Shakespeare’s Theatre of War, Farnham,Surrey, 1998, s.83. 
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använder den utan dennes reservationer för att beskriva steget från händelser-
nas och handlingarnas sociala värld till dikten.”48 

Mimesis med betydelsen härma, imitera, efterbilda har varit och är ett av 
de mest diskuterade begreppen inom konsten, inbegripet teatervetenskapen, 
då det ofta ansetts ge negativa konnotationer. Det har inte saknats försök att 
ge begreppet mimesis en mera positiv innebörd än imitation och härmning. 
Arne Melberg har i sin inledning till Jan Stolpes översättning 1994 pekat på  
några tolkningar av begreppet. Intressant är Melbergs återgivande av ett av-
snitt från filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) ur dennes trebandsverk Temps 
et récit från 1980-talet. Arne Melberg skriver: 

Ricoeur korsar en klassiskt mimetisk poetik med en romantisk produktionses-
tetik i den meningen att han insisterar på mimesis som skapande. Mimesis, skri-
ver han, är ett aktivt ingripande i den vardagliga tiden, ett ingripande som ’in-
stallerar det litterära verkets litteräritet’. Aristoteles mimesis vill han därför inte 
översätta med imitation eller avbildning utan med la mise en intrigue: skapandet 
av ’intrigen’ eller fabeln som litterär handling.49 

 
Arne Melberg pekar också på att Jan Stolpe översatt mimesis med ”efterbild-
ning” och fortsätter:  

Som jag har försökt antyda pendlar ordets betydelse mellan imitation och skap-
else. Kanske ligger dess hemlighet, den som Platon och Aristoteles formule-
rade, i att imitationen kan verka skapande och skapelsen imitativ.50 

 
Den ovan citerade pedagogiska linjen inom krigskonsten med Akilles och 

Alexander kan möjligen ses som en illustration. Mimesis är ett mångfasetterat 
begrepp men ingalunda genomgående negativt. Inledningsvis hävdades att mi-
mesisbegreppet är en grundsten i den pedagogiska utvecklingen. På liknande 
sätt skulle jag vilja hävda att mimesis finns med som ett grundelement i all 
kunskapsutveckling, men att tillägg, komplement och anpassningar hela tiden 
tillkommer. Enligt min mening knyter mimesis ihop teatern och den övriga 
världen genom att influenserna strömmar i båda riktningarna. 

Mimesis och teatern 
Det går dock inte att komma ifrån att det finns en negativ syn på teatern, 

som delvis går tillbaka på Aristoteles tal om teatern som mimesis. Marvin 
Carlson - en av författarna i Substance 98/99 - hävdar att det finns en linje, 
från Aristoteles och Platon till Derrida, där ”the theatre is viewed as se-
condary, derived, and for some, even deceptive and corrupting.” En annan 

                                                      
48 Arne Melberg, Inledning till Aristoteles. Om diktkonsten, översättning Jan Stolpe, Göteborg 
1994, s.14. 
49 Ibid., s.16. 
50 Ibid., s.16. 
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karakteristik med rötterna i Platon talar om teatern och teatraliteten ”[ …] as 
a pale, inadequate, or artificially abstract copy of the life process […]”51 

Teatern har en förmåga att väcka aggression och skälen kan vara av mång-
ahanda slag. Det är också en ständigt återkommande fråga. Under sommaren 
och hösten 2014 ägde en animerad debatt om teaterhatet rum i Dagens Ny-
heter. Kulturchefen i tidningen, Björn Wiman, skrev då bl.a: ”Teaterhatet är 
lika gammalt som teatern själv och handlar om skepsis mot härmning, till-
gjordhet och masker men också om det faktum att man som publik både på-
verkas av och påverkar föreställningen.”52 Frågan hade diskuterats redan tidi-
gare i Dagens Nyheter. Redan år 1997 tog teaterkritikern Leif Zern upp kyr-
kans teaterhat. Han hävdade att bakom detta   

[…] fanns en genuin skräck för det som är skådespelarkonstens kärna; det för-
föriska och tvetydiga. Spelat med roller och masker, det dunkla minnet av en 
rituell förhistoria, den oförutsägbara och tygellösa kommunikationen samt – 
inte minst – kroppens uttryck. Samma sak hos Platon, för vilken idéerna var 
sannare än materien. 
[   ] Detta teaterhat kom utifrån, det var en kritik som formulerades av de krafter 
i samhället som stod främmande för teaterns verkningsmedel. De drömde 
knappast om att reformera den världsliga teatern, nöjda som de var med det 
kristna passionsdramat.53 

 
Leif Zern fortsätter och skriver att kyrkan visserligen förlorat i makt och in-
flytande. Men teaterhatet lever vidare och har sökt sig nya vägar. Men om det 
gamla teaterhatet var externt, har det nya teaterhatet uppstått internt: 

Det kommer inifrån teatern själv och uppträder med en kraft som erinrar om 
Platons och kyrkans kritik av teatern, med en viktig skillnad: det vill inte ut-
plåna teatern, det vill rädda den.”[…]1900-talets teater präglas av uppror som 
vill utplåna den existerande scenkonsten för att bereda plats åt den nya, den som 
Artaud jämförde med pesten, den klart populäraste metaforen i teaterhatets 
historia, en våldsam bild som ger en föreställning om någonting som förintar 
och på samma gång framföder, bränner bort och ger nytt liv.[…] Som vanligt 
kopplas teaterns frälsning antingen till ett idealiserat förflutet eller till en eller 
annan framtidsteknologi. Några hatar den dramatiska texten och utropar det vi-
suellas seger. Andra drömmer om folkliga rötter som folket aldrig hört talas om 
eller gör religion av det.54 

 
I Leif Zerns artikel berörs de flesta av teaterns stora frågor. Intressant är att 
dessa frågor som han skrivit tidigare är uråldriga och kan knytas till såväl Pla-
ton som Aristoteles. Bortsett från motsättningarna i de stora frågorna vill jag 
ändå hävda att i teaterns sätt att efterbilda krigaren i texter och på scenen dock 

                                                      
51 Marvin Carlson, ”The Resistance to Theatricality”, Substance, Issue 98/99, Volume 31, Num-
ber 2&3, 2002, redigerad av Josette Féral, s.238-250. 
52 Dagens Nyheter, den 23 november 2014. 
53 Dagens Nyheter, den 20 juli 1997. 
54 Dagens Nyheter, den 20 juli 1997. 
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alltid finns och måste finnas ett visst mått av mimesis. Dramatiker och skåde-
spelare gestaltar militära figurer utifrån sin samtids bild av officerare och me-
niga, vilket det finns anledning att återkomma till. Det gäller vare sig krigarna 
förekommer i den tragiska litteraturen, då Aristoteles begrepp hamartia, 
anagnorisis, peripeti och katarsis kan komma till användning eller om de sce-
niska krigarna befolkar komedier, farser eller grotesker. Mimesis enligt min 
mening är ett begrepp som hjälper oss att se sammanhang i tillvaron. 

Mina utgångspunkter för dramaanalysen 
För arbetet med de dramatiska texterna har jag utgått främst från väl etablerade 
teoretiker som Peter Szondi och Martin Esslin. Inledningsvis vill jag dock an-
knyta till Aristoteles och mimesisbegreppet i föregående avsnitt och Ricoeurs 
tolkning av detsamma. Enligt Ricoeur innebär mimesis varken  imitation eller 
avbildning utan skapandet av ’intrigen’ eller ’fabeln’ som litterär handling. 
Jag ser den samtida brittiske teaterforskaren John Louis Styan’s (1923-2002) 
tankar om teatern som ett utflöde av Ricoeurs tolknng. Styan säger i sin bok 
Att uppleva dramatik. ”Att återge en genuin upplevelse är teaterns syfte, och 
då den förlorar det ur sikte, är teatern själv i fara”.55 Martin Esslin beskriver i  
sin bok från 1987 The field of Drama hur den genuina händelsen skildras i den 
dramatiska texten och hur denna därefter lever sitt eget liv. Som text är den att 
betrakta som litteratur. Om den uppföres på scen förändras förutsättningarna. 
Teatern följer sina egna lagar. Tidsanda och genrer har stort inflytande. Om 
dramat uppföres på scen tar det gestalt genom skådespelarnas kroppar och på-
verkas i tillämpliga delar av scenisk arkitektur, belysning, scenografi, teater-
kostymer, smink och ljudeffekter.56   

De äldsta grekiska tragedierna med en skådespelare på scen och ett antal 
masker som rekvisita liksom de medeltida mysteriespelen följde sina regler.  
Det moderna dramat har sin form och skiljer sig från de nämnda på åtskilliga 
punkter. Peter Szondi påpekar i sin bok Det moderna dramats teori 1880-1950 
att ämnet i ett modernt drama kan ha historiskt ursprung. ”Det drama som 
uppstår är ett förverkligande på en viss punkt av en tidlös form.” Dess form är 
enligt Szondi ”historiskt indifferent.”57 Här finns enligt min mening grunden 
för regissörens arbete med att flytta och iscensätta sekelgamla dramer i mo-
dern miljö. De mänskliga livsfrågorna återfinns i många tidsåldrar. 

Dramat har sedan renässansen inriktat sig på skildringen av människors in-
dividuella relationer. Den dramatiska tematiken växte fram och formulerades 
kring de frågor som uppstod mellan och omkring människor samt kring deras 

                                                      
55 J.L. Styan, Att uppleva dramatik, översättning Ulf Lindberg, Stockholm 1969, s.70 f. 
56 Martin Esslin, The field of Drama. How the signs of Drama create meaning on stage and 
screen, London 1987, s.70. 
57 Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880-1950, s.7. 
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interaktion med omgivningen. Dramats karakteristika växte också fram.”Pro-
log, kör och epilog” försvann och ”dialogen blev den enda beståndsdelen i den 
dramatiska väven.” Dramat utvecklas genom sina replikskiften, som skapats 
av dramatikern. Dock är denne ”inte närvarande i dramat. Han talar inte, han 
har skapat replikskiften. Orden föds direkt ur en situation och stannar där […]” 
Gentemot åskådaren visar dramat samma oberoende. Lika litet som repliken 
är författarens utsaga, lika litet är den tilltal till åskådaren.”58 

Martin Esslin beskriver i sin bok The field of Drama hur dramat via replik-
skiftena vecklar ut ett händelseförlopp (a ’mimetic action’) inför våra ögon. 
Det kan vara ett fiktivt händelseförlopp eller ett som inträffat nyligen eller 
långt tillbaka. Det unika med detta framställda förlopp är att det innehåller 
både ett spatialt och ett temporalt perspektiv och att det kombinerar litterär 
och visuell konst. En historia berättad av fysiska personer växer fram och med 
hjälp av teaterns verkansmedel kan vi också förflytta oss i tiden när berättelsen 
utvecklas.59 

Martin Esslin säger vidare att dramat kommunicerar multidimensionellt 
och att det i varje ögonblick innehåller en nästan outtömlig mängd information 
och betydelser. En del tas in medvetet av åskådaren, medan annat uppfattas 
och registreras omedvetet och subliminalt, samtidigt som viss information 
sannolikt flyter förbi. Kombinationen är dock högst individuell och beror av 
en mängd faktorer som kunskaper och förförståelse, sinnesstämning etc.60 Re-
ceptionsforskningen har gett ökade kunskaper om teaterbesökaren. Recept-
ionsforskning pågår också beträffande olika samhällsprocesser (rättsväsendet, 
kyrkan, försvaret), där man stundom använder sig av liknande uttrycksformer 
som teatern för att förstärka budskapet. Frågan om hur åskådaren påverkas i 
samband med statsceremonier, domstolsprocesser och politiska möten har un-
der 2000-talet behandlats i några vetenskapliga arbeten vid Stockholms uni-
versitet: Institutionen för kultur och estetik.61 

Dramats semiotik 
Ett av teaterns mest utpräglade drag är att den arbetar med antydningar. Det 
är i det sammanhanget som dramats semiotik blir betydelsefull. Den semiotik 
som vi använder oss av idag utformades av den amerikanske filosofen Charles 
Sanders Peirce (1839-1914) som en underavdelning till det begrepp som fram-

                                                      
58 Ibid., s.12 f. 
59 Martin Esslin, s.36. 
60 Martin Esslin, s.37 f. 
61 Ola Nordebo, Teatrala identiteter. Riksmötets öppnande 2001 som kulturell iscensättning; 
Dirk Gindt, Playing Activists and Dancing Anarchists, Men and Masculinitites in Cultural  Per-
formances in Contemporary Sweden; Erik Mattsson, Rättens iscensättning. Rum, 
framträdanden, gränser. 
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för allt förknippas med honom, nämligen pragmatismen. Martin Esslin beskri-
ver hur semiotiken utvecklades och kodifierades vidare av semiotiker som 
Umberto Eco, Erika Fischer-Lichte och Patrice Pavis. Nämnda forskare sär-
skiljer tre grupper, nämligen ikon, index och symboler.62  

Han beskriver ikonen som tecknet, som utgör en direkt avbild av objektet 
och säger att alla dramatiska föreställningar i grunden är ikoniska. De mots-
varas av det grekiska ordet för bild, illustration. Alla ikoner är dock inte visu-
ella. Peter Szondi talar om ljudet av ett bilhorn som en ljudikon. I Tjechovs 
Tre systrar, fjärde akten, ljuder plötsligt marschmusik då överste Versjinin 
just tagit farväl av Masja. Då vet vi att regementets förflyttning redan påbör-
jats. De till fiktion översatta händelserna kan även ha en framåtsyftande funkt-
ion utanför teatern. Jag kommer att återkomma i Kapitel 3 till en grupp histo-
riska föreställningar som jag anser vara ikoniska, nämligen de balettföreställ-
ningar som ägde rum under 1500-talet vid det franska hovet, initierade framför 
allt av Katarina av Medici. En uppsättning ansågs t.ex. vara ett förebud för det 
kommande blodbadet på hugenotter (1572) på grund av sitt narrativ. En annan 
balettuppsättning, som kunde uttolkas som en fingervisning om kommande 
utnämningar vid det kungliga hovet, vill jag hävda skulle också kunna beteck-
nas som en ikonisk föreställning.  

De gester och åtbörder som vi använder människor emellan och som skå-
despelarna efterbildar tillhör en annan grupp av tecken, nämligen de som grup-
peras under begreppet index, också kallade ’deiktiska’ tecken. Även denna 
term är en härledning från ett ord i grekiskan med innebörd ’att visa upp’. 
Martin Esslin anför följande exempel på ett sådant tecken: En skådespelare 
har som en av sina repliker: ”Var är han?” Och den tillfrågade svarar: ”Där!” 
och pekar samtidigt i en viss riktning. Då är gesten att betrakta som ett index 
eller deiktiskt tecken. Som åskådare förstår vi vad som menas först när orden 
åtföljs av den aktuella gesten. Som åskådare iakttar vi också ett indextecken, 
när vi ser rök välla ur en stuga på scenen och drar slutsatsen, att det brinner. 
Ett tredje exempel på detta tecken kan till åskådaren överföra en känsla, som 
när prinsen i baletten Svansjön i första aktens slut ser svanar flyga över skogen 
och slottet och vemodet drar som ett stråk över scen och salong. 

Den tredje kategorin av tecken skiljer sig från de två tidigare nämnda ef-
tersom det inte finns något direkt organiskt igenkännligt samband med det 
tecknet representerar. Tecknet är en ´symbol´ för det representerade. Tolk-
ningen av tecknet härrör från en konvention. Esslin använder sig av bokstä-
verna som exempel.63 Det går också att dra en del slutsatser via symbolteck-
nen. En skådespelare med en krona på huvudet spelar antagligen en kungaroll, 
och en man i rustning eller uniform en krigarroll. Andra exempel på hur tea-
tern arbetar med symboler kan vi se i Strindbergs dramatik. När Fadren av-
slutas med att ryttmästaren luras/tvingas in i en tvångströja kan det ses som en 
symbol för att han berövas sin frihet genom att tas in på mentalsjukhus. En 
                                                      
62 Esslin, s.43 ff. 
63 Ibid., s.43 ff. 
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kanske ännu tydligare symbol är kaptenen i Dödsdansen, när denne inte vill 
låta hustruns kusin dra stövlarna av honom, trots en förmodad hjärtinfarkt. 
Han är symbol för en urgammal krigardygd om att aldrig ge upp utan banalt 
uttryckt ’bör dö med stövlarna på’. 

För åskådaren är en del av upplevelsen att avkoda dessa tecken – ett arbete 
som påverkas av erfarenhet och förförståelse och vad Esslin kallar ”förvänt-
ningshorisont” (Erwartungshorizont), vilket kanske något mera trivialt ut-
tryckt skulle kunna översättas med åskådarens engagemang i dramats innehåll. 
Förväntningshorisonten är också närvarande spatialt och temporalt, då åskå-
daren till följd av replikskiften på scenen exempelvis i Shakespeares komedier 
och tragedier kan förmås att i fantasin följa med dramats utveckling spatialt 
från slagfält till kungapalats; och på samma sätt följa huvudpersonernas ut-
veckling i riktning mot ökad acceptans av livets förändringar antingen huvud-
personerna heter Koriolanus eller Antonius eller Kleopatra. 

Handlingsförloppet och rollkaraktärernas agerande är två av de avgörande 
faktorerna i bedömningen om det är en tragedi, komedi eller fars på scenen. 
Om musiken är ett väsentligt inslag tillkommer ytterligare möjligheter till ka-
tegorindelning. Dramats avslutning är likaledes viktig. Szondi skiljer mellan 
det öppna och det slutna dramat. Det slutna dramat med sina krav på enhet i 
tid och rum är den klassicistiska (aristoteliska) linjen.64 Det öppna dramat åter-
finns i medeltidens kyrkospel, i Shakespeares krönikespel och framför allt hos 
Bertolt Brecht, där den öppna, berättande formen är ett starkt karakteristikum. 

Vad gäller det moderna dramat pekar Esslin på komplexiteten i dramats 
iscensättning. Ett antal bidrag lämnas under teaterarbetets gång från de olika 
yrkesgrupper, som är verksamma på teatern, vilket kan tolkas som en del av 
dramats (teaterns) mimetiska karaktär. Många bidrar med sin erfarenhet. Till 
detta kommer åskådarna och deras mottagande med både medvetna och omed-
vetna reaktioner. En teaterföreställning förändras ofta när den spelas framför 
allt om föreställningsverksamheten äger rum under en längre tid. Nya inslag 
kan tillkomma liksom dramat ibland också kan koncentreras och förkortas. 

Hjältar och budskap i dramatiken 
I avhandlingsämnet ligger ett visst sökande efter hjälten som scenkaraktär.  
Den brittiske författaren, teaterdirektören och teaterforskaren Kenneth Picke-
ring, hävdar i sin 2006 publicerade bok Key Concepts in Drama and Perfor-
mance att hjälten mest förekom före slutet av 1800-talet.65 Från och med slutet 
av samma sekel är han ersatt av antihjälten på scen. Pickering citerar också 
filosofen G.W.F. Hegel (1770-1831), som systematiskt utforskat hjältens na-
tur i Vorlesungen über die Ästhetik.66 Hegel föreslog att hjältefiguren skulle 
indelas i tre kategorier a) den episke hjälten som kämpar mot naturkrafterna 

                                                      
64 Szondi, s.17.  
65 Kenneth Pickering, Key Concepts in Drama and Performance, London 2006, s.29 f. 
66 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik (utgivna 1835-38), översätt-
ning Sven-Olov Wallenstein, Göteborg 2005.  
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och krossas av ödet b) den tragiske hjälten, som å ena sidan tyglar sina pass-
ioner men å andra sidan ändå handlar och vars handlingar blir ödesdigra ef-
tersom han förfelar sitt mål och c) den dramatiske hjälten som anpassar sig till 
världen och undviker katastrof och förstörelse. I själva hjältefiguren ligger att 
han kännetecknas av ädlare egenskaper än de övriga karaktärerna i ett drama 
men ändå inte är ofelbar. Hjälten i ett drama skulle uppväcka både medkänsla 
och fruktan, något som Aristoteles betraktade som en förutsättning för att 
publiken skulle kunna uppnå katarsis. Genom att utrusta hjälten med nobla 
egenskaper och välja hjältar av kött och blod ur historien kunde dramaförfat-
tarna både smickra makten och bidra till normgivningen i samhället. Kanske 
är detta också en orsak till att hjälten från och med 1800-talet och framåt för-
svann i takt med demokratins genombrott och större frihet för individen. Ess-
lin ställer också frågan om teaterns budskap: 

For, if we look at a dramatic performance as an act of communication involving 
something that is being displayed to be looked at and hence a’message’ in the 
widest possible sense, something that someone wants us to see and know, con-
veyed by its originators to its recipients in a medium that is likely to transmit it 
to them, in a ‘code’ that they are deemed able to decode, then the recipients of 
what they must regard as being conveyed to them as something they are inten-
ded to ‘take in’ will inevitably look for the ‘meaning’ of that ‘message’.67 

 
En teateruppsättning kan ses som en kommunikationsprocess mellan utförare 
och mottagare med utgångspunkt från en text. Jag skall i avsnittet om melo-
dramen i England under 1800-talet diskutera några exempel på hur kommuni-
kationen kunde byggas upp för mycket bestämda ändamål. Under denna tid 
uppstår en helt egen genre med teaterstycken, som syftade till att framhålla för 
arbetare och sjömän att de borde vara nöjda med sin lott i livet och inte sträva 
efter högre löner och förbättrade sociala villkor. 

Peter Szondi och Martin Esslin har varit de viktigaste utgångspunkterna i 
mina analyser av de olika krigargestalterna i den dramatiska litteraturen och i 
särskiljandet av olika dramatiska genrer samt deras sätt att presentera krigare, 
även om jag inte explicit tagit upp deras teorier i varje avsnitt. Teorierna har 
främst använts som ett hjälpmedel vid urvalet i den dramatiska litteraturen och 
i särskiljandet av olika dramatiska genrer och i gestaltning av krigaren på scen. 

                                                      
67 Esslin, s.155. 
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Maskulinitet, lek och historiografi – tre centrala 
begrepp 

Krigaren som symbol för maskulinitet 
Hjältefigurer signalerar manlighet, de utmärks av egenskaper som auktoritet, 
djärvhet, förmåga att kunna skjuta och slåss, dricka stora mängder alkohol, ha 
stor sexuell kapacitet, etc. För överklassen fanns tilläggskravet att dess med-
lemmar utöver de självklara martiala dygderna mod, djärvhet, styrka och oö-
vervinnerlighet också skulle behärska de höviska sederna, vilket innebar att 
kunna föra sig, dansa och spela musikinstrument.68 Det förtjänar dock att no-
teras att det finns flera icke-krigiska manliga mytiska personer med stark lys-
kraft genom seklerna. Ett exempel är Robin Hood, som knappast kan beteck-
nas som krigare, men ändå uppvisade ett av de typiska hjältedragen, nämligen 
rättrådighet. Krigaren har dock varit den mest stilbildande maskulina förebil-
den oavsett samhällsbildning. Den starke mannen med goda egenskaper är 
också en genomgående frontfigur i vår äldsta litteratur. Som exempel här kan 
nämnas Bibeln och de isländska sagorna. Krigare och hjältar har ofta betrak-
tats som synonyma begrepp. 

Följande avsnitt om maskulinitetsforskning är varken omfattande eller sär 
skilt djupgående. Redogörelsen har fokus på några aspekter som är relevanta 
för krigaren. Forskning kring begreppet maskulinitet växte fram som en del 
av 1900-talets genusforskning. Maskulinitetsbegreppet, liksom genusbegrep-
pet, är knutet till sin bestämda kultur och miljö samt avhängigt av sin kontext. 
Synen på män och deras uppgifter är med andra ord olikartad beroende på 
vilken period man väljer att betrakta och vilken kultur man utgår ifrån. För-
ändringar kan ske snabbt, men en av frågorna är om det finns något konstant 
i den maskulina ideologin.  

Till forskningsområdets centrala begrepp hör den hegemoniska maskulini-
teten. Den australiske sociologen R.W. Connell har behandlat detta begrepp i 
flera böcker och artiklar. Han definierar den hegemoniska maskuliniteten som 
gestaltningen av den genuspraktik som förkroppsligar den rådande maktord-
ningen. Connell utgår från den italienske filosofens Antonio Gramscis analys 
av samhälleliga hierarkier som t.ex. klassrelationer, styrmekanismer för stater 
m.m. Makt är en matris/ett system, ett kraftfält av relationer som existerar i en 
given tid och ett givet sammanhang. Makten är, som berörts tidigare, allmänt 
sett relationell och upprätthålls också av relationer. En grupp (män) kräver och 
upprätthåller en ledande position i det sociala livet. Hegemonisk maskulinitet 
blir synonymt med patriarkatet, som kan garantera en dominant position för 
män (t.ex. vita, västerländska) och följaktligen underordnad position för kvin-
nor (och i vissa fall för andra män). Historiskt är maskulin hegemoni en mobil 

                                                      
68 Kate van Orden, Music, Discipline, and Arms in Early Modern France, Chicago/London 
2005, s.7 f. 
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relation mellan grupper och i hög grad underkastad ebb och flod inom det 
större maskulinitetsbegreppet.69 

Antropologerna kan peka på många samhällen där processen för att uppnå 
hegemonisk maskulinitet är förknippad med vad som kallas krigiska dygder,  
men jag vill ändå ställa frågan om bärarna av den mest synliga hegemoniska 
maskuliniteten alltid är de mäktigaste. Där hegemonin etableras är den ett re-
sultat av korrespondens mellan kulturella ideal och institutionell makt, an-
tingen denna utövas kollektivt eller individuellt. Det översta skiktet av militär 
och politisk hierarki kan i auktoritära samhällen spegla en tillgång till våldet 
antingen av egen kraft eller genom tillgång till samhällets våldsmedel, men i 
en demokrati fungerar hegemonin snarare på grund av utstrålningen av aukto-
ritet och makt än av tillgång till samhällets våldsmedel. 

Maskulinitetsforskningens olika riktningar 
Den brittiske sociologen Arthur Brittan diskuterar i Masculinity and power 

maskulinitetsforskningens många riktningar.70 Han ifrågasätter sociobiologer-
nas paralleller med djurvärlden och tar upp frågan dels om manlig aggressivi-
tet, dels om sexualitet skall definieras som ett hormonellt baserat tillstånd eller 
ett inlärt begrepp. Han citerar genus- och filmforskaren Richard Dyer som 
hävdar att den manliga sexualiteten är baserad på myten om det autonoma 
manliga könsorganet. 

 
The penis is seen to have a life of its own, leading the man on despite 

himself. At best the man is seen as the possessor or owner of this object, 
but it is an object over which he does not have full control. It is the beast 
below.  

The idea of the penis, and hence of male sexuality as separable from 
the man, forms the basis of stories about male sexuality, especially those 
with violent and bestial view of sexual intercourse itself.71 

 
Argumentet om mäns medfödda och naturliga aggressivitet återfinns i många 
debatter och även i civiliserade samhållen anses denna aggressivitet ligga tätt 
under ytan och bara vänta på att blomma upp. En följd av detta argument blir 
då att det ökade antalet våldsbrott, våldtäkter m. m. i samhället beror på att 
män blir frustrerade över att inte få utlopp för sin manliga aggressivitet. 

Företrädarna för de biologiska argumenten hävdar att män våldtar, domi-
nerar etc. därför att de har den fysiska förmågan att våldta, respektive domi-
nera. Biologin används med andra ord som förklaring till manlig dominans i 
samhället. Arthur Brittan avvisar detta. Han medger visserligen att det är män 
som slåss och som våldtar, och som förstör den ömtåliga balansen mellan-
mänskliga varelser och naturen, men han pekar också på att även om mannen/ 

                                                      
69 R.W. Connell, Maskuliniteter, översättning Åsa Lindén, Göteborg 2008. 
70 Arthur Brittan, Masculinity and Power, Oxford 1989, s.1-11. 
71 Ibid., s. 11, där han citerar Richard Dyer, Male sexuality in the media. In The sexuality of 
Men, Andy Metcalf and Martin Humphries (utgivare), London 1985, s.31.  
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krigaren har ansetts representera den ideala maskuliniteten, så har långt ifrån 
alla män frivilligt accepterat denna roll. Merparten av männen har snarare varit 
lojala arbetare som då och då kallats in under fanorna.72 

Så tidigt som på 1500-talet förs diskussionen bl.a. i William Shakespeares 
Macbeth om vad det innebär att vara man. En nyckelscen är konfrontationen 
mellan Macbeth och hans hustru, där hon övertalar honom att ta Duncans liv. 
Lady Macbeth spelar med erotiska undertoner, när hon ber om ett bevis på 
hans kärlek och manlighet: Hon insinuerar feghet, men avbryts av hans svar: 
”Tyst, jag ber! Jag vågar allt, som anstå kan en man; Den som mer vågar; är 
ej någon sådan.” Macbeth indikerar att han som man vill ta ett ansvar även i 
utövandet av våldsrollen.73 Dock säger detta intet om förekomsten av ansvar i 
övrigt män emellan. 

Brittan understryker i Masculinity and Power att krigarens roll och status i 
de flesta tidsåldrar är starkt relaterad till maskulinitetsbegreppet antingen man 
närmar sig begreppet från antropologiska, historiska eller sociologiska ut-
gångspunkter. En ytlig granskning av olika samhällsbildningar ger vid handen 
att krig verkar vara mindre frekvent i jägar- och samlarsamhället än i det ut-
präglade agrara samhället, där man ofta krigar om tillgång till jord. Förekoms-
ten av krig tycks också sammanhänga med graden av ekonomisk utveckling, 
vilket leder till antagandet att krig uppstår då konkurrens föreligger om knappa 
ekonomiska resurser. Kulturer där krigskonsten förhärligas är ofta patriarkala 
med en skarp arbetsfördelning och statusskillnad mellan män och kvinnor. 
Han hävdar också hävdar att maskuliniteten i kombination med kapitalism ut-
vecklas enligt tydliga linjer, något som kan avläsas i moderna europeiska in-
dustrisamhällen.74 Mod, fysisk uthållighet och ära är drag som återfinns i ide-
albildningen av moderna företagsledare. I äldre samhällsstrukturer, som också 
haft elaborerade politisk-ekonomiska system med välutvecklad arbetsfördel-
ning, uppstår ofta mer eller mindre exklusiva krigarkaster med hög prestige 
och sociala privilegier. I den romerska republiken med dess professionella 
medborgararmé kom en aristokratisk officerselit gradvis att utvecklas till en 
politisk kraft. Krigardygderna kan emellertid existera och blomma även i sam-
hällen, där krig inte förekommer i någon större utsträckning . 

Det kan därför finnas anledning att utöver frågan om maskulinitet även dis-
kutera vad som menas med krigardygder och vad som utmärker mannen i 
egenskap av krigare. Den brittiske psykologen Barry McCarthy har behandlat 
denna fråga i en uppsats “Warrior values” , publicerad 1994. I denna uppsats 
tar han upp vad han anser vara de fyra viktigaste etiska normerna: 

 
• Fysiskt mod. Krigaren uppskattar striden och är beredd att bli sårad eller 

dödad. Om döden synes oundviklig möter han den utan att rygga tillbaka; 

                                                      
72 Brittan, Masculinity and Power, s.16. 
73 W. Shakespeare, Macbeth, Shakespeares Dramatiska arbeten. Översättning av Karl August 
Hagberg, Nionde Bandet, Lund 1908, Första akten, scen VII.  
74 Brittan, Masculinity and Power, s.16.    
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• Uthållighet. Krigaren står ut med alla former av strapatser – både fysiska 
och psykiska; 

• Styrka och skicklighet. Krigaren är fysiskt robust, kan hantera sitt/sina va-
pen, är taktisk och planmässig; 

• Ära. Krigaren är en man av ära. Han håller sitt ord, är lojal mot ledaren och 
kamraterna, skyddar de sårade, de gamla, kvinnor och barn liksom hjälp-
lösa fångar. 
 

Barry McCarthy pekar på att dessa satser är normerande och att de uttrycker 
mål att sträva emot, men att det givetvis händer att de åsidosätts i stridens 
hetta. Då uppkommer de negativa effekterna, för att inte säga perversionerna, 
som sätts i samband med krig. Han nämner tortyr, våldtäkter och mord på 
civila och fångar.75 

Han skärper argumenteringen ytterligare och hävdar att ytterst få soldater i 
modern tid upplever the “joy of battle”. De negativa erfarenheterna överväger 
avsevärt de positiva. Han pekar dock på att flera författare som R. Holmes 
1985 och S.L.A. Marshal 1946 har återgett positiva inslag i rapporter och min-
nesanteckningar från soldater. Detta material har främst beskrivit kamrat-
skapet och glädjen över att ha lyckats överleva, när striderna, om än tillfälligt-
vis, befinner sig på avstånd. Andra glädjeämnen är mat och dryck, rena gång- 
och sängkläder samt tillfälle till sex. Ytterligare positiva erfarenheter från 
krigsperioderna är upplevelser tillsammans med kamraterna på ledig tid utan 
störande skottsalvor och kanondån, liksom att få lyssna till fågelsång på mor-
gonen och att njuta av vackra solnedgångar på kvällen.76  

Strikt uppdelning i vem som är vän/släkting respektive ovän/främling kan 
medföra att ett samhälle vill ta till vapen. Blodtörstighet existerar, men det 
finns också en mängd andra förklaringar, varför (unga) män dras till krigaryr-
ket. Möjlighet till materiella belöningar i form av sold och plundring kan vara 
en förklaring. En uppfattning om att hot föreligger, risk för massakrer och be-
rövande av ägodelar, är andra förklaringar.77 En ytterligare förklaring kan vara 
krigarens sociala status, som är eftersträvansvärd i vissa samhällen. Det sist-
nämnda kan förekomma i samhällen med låg ekonomisk percapitainkomst 
men också i samhällen med hög ekonomisk utvecklingsgrad som moderna 
diktaturstater. Den viktiga slutsatsen tycks ändå vara att krigarens roll är in-
lärd.78 

                                                      
75 Barry McCarthy, “Warrior values. A socio-historical survey”, ingående i Male Violence, 
utgiven av John Archer, London 1994, s.106 f. 
76 McCarthy “Warrior values. A socio-historical survey”, s. 106 f; Citaten från R. Holmes, Fi-
ring Line, London 1985; Jonathan Cape och S.L.A. Marshal, Men Against Fire, New York 
1946.     
77 Ibid., s.108 f. 
78 Ibid., s.110 ff. 
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Att skriva historia var länge mannens privilegium. Män har av den anled-
ningen blivit huvudaktörer i historien, framför allt i den typ av historieskriv-
ning som handlar om krig/makt/kungar. Skriven historia är ofta en reflektion 
över det manliga könets verkliga uppträdande. I likhet med många andra läsare 
av böcker i historia har jag tyckt mig kunna konstatera att slavar, livegna bön-
der och arbetare behandlats styvmoderligt i historieskrivningen. Detsamma 
gäller kvinnor – om de inte befunnit sig på samhällets högsta toppar. Bilden 
av män som ’naturligt’ konkurrerande har länge tagits för given, eftersom ge-
nerationer av manliga forskare har bidragit till att permanenta bilden. 

Fadern, sonen och lydnaden 
Den brittiske teaterforskaren Michael Mangan diskuterar i sin bok Staging 
masculinitites vilken betydelse de olika myterna om fadern och sonen har 
haft.79 Till de grundläggande lydnadsmyterna i västerlandet hör berättelsen om 
Abraham och Isak, som återfinns i Första Mosebok, 22:1-13. Gud säger till 
Abraham: “Ta din ende son, som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och 
offra honom där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig.” 

Abraham förbereder allt för att följa Herrens påbud, men på grund av Ab-
rahams lydnad skonas sonen och en vädur offras i stället. I stället säger Herren: 

Eftersom du gjort detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna 
dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himmelen och som sanden 
på havets strand; och dina ättlingar skall inta dina fienders städer.80 

 
Lydnaden belönas, vilket måste medföra att olydnad straffas. Lydnad och  
olydnad gentemot Gud och hans ställföreträdare Fadern är också ett vanligt 
tema i de antika myterna. Dessa i sin tur har berättats, omtolkats och berättats 
i nya versioner av senare tids författare. Sigmund Freud och hans efterföljare 
är en del i denna tradition. Freud pekade på att tre av världslitteraturens största 
verk handlar om fadermord nämligen Sofokles Kung Oidipus, William Sha-
kespeares Hamlet samt Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamasov.81 Freud 
analyserade Hamlets skuldkänslor över att inte kunna hämnas sin döde far, 
och pekade på den starka kraft som denne utövade. Freud kopplar sedan fa-
derskomplexet till dyrkan av Gud, vilket psykoanalytikern Thomas Johansson 
kommenterar i sin bok från 2010 Psykoanalys och kulturteori på följande sätt: 
”Religiositeten kan enligt Freud återföras på barndomens infantila önskningar 

                                                      
79 Michael Mangan, Staging Masculinities. History, Gender, Performance, New York 2003, 
s.35 ff. 
80 Bibeln, Gamla testamentet, 2000 års bibelöversättning, Bibelkommissionen, Fritzes Of-
fentliga publikationer, Stockholm, 2000, 1:a Mosebok, 22 kap, verserna 2, 16 och 17. 
81Fader-son-relationen har inte bara utnyttjats litterärt utan också bildat grund för modern orga-
nisationslära hur företag och organisationer skall byggas upp. Försvars- och krigsmakt anförs 
ofta som exempel på hierarkisk organisation. 
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och på behovet av en allsmäktig förälder. Religionen befriar människan från 
skuld, men skapar samtidigt en dogmatisk hållning till religionen och livet.”82  

Det yttre trycket från den starke fadern förvandlas till ett inre tryck och ett 
upprepningstvång. Den neurotiska människan får själv brottas med sina inre 
demoner – med överjaget – och själv styra sitt förhållande till andra människor 
och till kulturen. Ur detta uppstår behovet av att skapa ordning och upprätta 
strukturer för att om möjligt rå på de konflikter, motsägelser och ambivalenser 
som präglar kulturen eller som har annat ursprung – annan etnicitet, ras, kön, 
politisk ståndpunkt etc. 

Kyrkans roll har ofta satt kravet på lydnad mot den nationella ideologin 
framför sitt fridsbudskap. Den västerländska ideologin betonar lydnaden och 
respekten för symboler som fanor, vissa typer av vapen och andra artefakter 
med martial anknytning. Dessa i sin tur är omgivna av ritualer och ceremonier 
till en del med kyrklig/religiös bakgrund, som följt oss ända in i modern tid 
med krav på respekt för det som symbolerna står för. Budskapet är – åt-
minstone vid vissa tidpunkter – att allt är tillåtet för att fullfölja gudarnas vilja, 
även att döda sin nästa. Den underliggande ideologin för att föra krig och döda 
andra kan hämtas dels ur synen på Guds allsmäktighet, dels i synen på ’den 
andre’ och ’de andra’ som inte strävar åt samma håll. Begreppet lydnad åter-
finns bland människans äldsta myter och gällde länge ovillkorligt – ett bud-
skap förmedlat av kyrkan via teatern. Hierarkin, enligt detta, var att högst 
fanns Gud, sedan mannen och längst ner kvinnan - en organisationsmodell 
som varit aktuell ända in i modern tid. Det har länge fungerat som en beskriv-
ning av hur makt utövas både i samhället och i familjen. 

Iscensättningen av krigarrollen och idealbildningen kring krigaren finns 
även med i det moderna försvaret på 2000-talet i de ord som varje svensk 
krigsman fortfarande lär sig eller i varje fall får lyssna till, en performativ akt 
som ofta äger rum under ledning av förbandschef och med medverkan av en 
präst i den svenska kyrkan.  
 
Krigsmans erinran 
Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen 
Han skall med nit och trohet fullgöra förmans i tjänstens ålagda befallningar. 
Samvetsgrant och efter bästa förmåga. 
Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl bereda sig för krigets värv. 
Vid ofred skall han mot rikets fiender 
Sig manligen och väl förhålla 
Samt med liv och blod Konung och Fädernesland försvara. 83 
 
Här återfinns många av de gamla krigardygderna som lydnad, respekt för 
överhet, försvar av det egna landet etc., må vara att vissa ord snarare skall ses 
som metaforer för demokrati och demokratiska arbetsformer än lydnad för det 
                                                      
82 Thomas Johansson, Psykoanalys och kulturteori: Samhälle, identitet, kön, Lund 2002. 
83 Krigsmans erinran, delgiven av överste John Crafoord, Drottningholm. 
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just nu fungerande statsöverhuvudet. Bilden av den goda maskulina förebilden 
är tydligt uttryckt. De arkaiska formuleringarna används, men uppmärksam-
het ägnas också åt tolkning och ’översättning’ till dagens förhållanden. I vil-
ken utsträckning dagens rekryter uppfattar Krigsmans erinran som en allvarlig 
ceremoni eller enbart betraktar det som en eftergift åt traditionen är ovisst. 
Den har emellertid djupa rötter i maskulinitetsbegreppet. 

Leken som begrepp 
Ämnet teatervetenskap har de senaste årtiondena vidgats till att omfatta även 
studiet av företeelser som idrottstävlingar, kapplöpningar, militärparader, tor-
nerspel, domstolsförhandlingar samt ’händelser’ som vigslar, öppnande- och 
invigningsfaser i politiska församlingar m fl. Johan Huizinga diskuterar flera 
av dessa företeelser i sin bok Den lekande människan, men har som huvud-
tema lek och kultur. Han behandlar inte alla former av lek, utan främst det han 
kallar de högre lekformerna eller lekarna av social karaktär. Han slår fast att 
all lek först och främst är ett fritt handlande men ändå alltid sker på största 
allvar. Samtidigt är dock leken en funktion som människan kan vara utan. 

Leken är överflödig. Behovet av lek finns, men det härrör från själva det 
nöje som leken bereder. Leken kan avbrytas eller helt utebli. Den har inte 
ålagts av fysisk nödvändighet och ännu mindre av sedlig plikt. Den är ingen 
uppgift. Man leker på fritiden. Först i andra hand därigenom att den blir kul-
turfunktion, kan på leken tillämpas begrepp som tvång, uppgift och plikt.84. 
Huizinga säger att man med detta har ett första huvudkännetecken på leken. 
Den är framför allt fri. Flera kännetecken finns emellertid: 

 
• Leken är något utanför det vanliga och egentliga livet 
• Lekens deltagare kan vara förklädda 
• Leken utspelar sig inom bestämda gränser i tid och rum 
• Leken börjar och slutar i ett bestämt ögonblick  
• Leken händer inte bara. Den ’utspelas’ 

 
Leken är spänning, eftersom utgången inte är given. Leken är ordning. Ingen 
skepticism mot reglerna är möjlig.85  Den som inte accepterar reglerna blir en 
spelfördärvare, vilket enligt Huizingas resonemang är värre än att vara falsk-
spelare/bedragare/förrädare. Dock kan undantag göras även från denna regel. 
Det vanliga samhällslivet kan tillfälligt sättas ur funktion vid vissa ’lektill-
fällen’ som festtillställningar, karnevaler, saturnalier etc. och då gäller andra 

                                                      
84 John Huizinga, Den lekande människan, (Homo ludens) översättning Gunnar Brandell, 
Stockholm 2004, s.17 f.  
85 Ibid., s.18 ff.  
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regler. Dessa, som också beskrivs i Michail Bachtins bok Rabelais och skrat-
tets historia spelar en viktig roll när det gäller teaterns förmåga att utöva sam-
hällskritik genom att ifrågasätta etablerade maktförhållanden.86  
 
Kamp och lek 
Huizinga påpekar inledningsvis i sitt kapitel V om ”Lek och krig” att ”så länge 
det har funnits ord för kamp och lek, har man gärna kallat kampen en lek.”87 
Han hävdar att så länge kampen förs under inskränkande regler går begreppen 
kamp och lek in i varandra. Som exempel anförs torneringen, som i begynnel-
sen under medeltiden var blodigt allvar men så småningom alltmer fick ka-
raktären av lek; Gustaf IIIs karouseller hade flera syften. De var till en del 
kamp men hade också otvivelaktigt starka lekinslag. Duellerna, som i regel 
var en rättslig uppgörelse, visar också drag av lek. Torneringarna, Gustaf IIIs 
karouseller och duellerna kommer att behandlas i Kapitel 2 Krigarens kultur-
historia.  

De nämnda kampformerna avser främst tvekampen. Det är främst i arka-
iska kulturer som tvekampen har förhärligats av poeter och krönikeförfattare. 
Det är också i denna diktning och dessa krönikor som hjältarna finns. Tve-
kampen kan ha haft personlig karaktär men också fungerat som en förövning 
till den egentliga striden eller till och med syftat till att ersätta det egentliga 
slaget. Huizinga hävdar att ”tvekampen utgör en onödig blodsutgjutelse.”  Ut-
gången av tvekampen kunde också tolkas som en fingervisning angående var 
gudens eller gudarnas bevågenhet låg i den tvist som förmodades ligga bakom 
krigssituationen, vilket i sin tur också ger en antydan om den sakrala bakgrund 
som kampen hade. Tvekampen kunde för övrigt knappast skiljas från den 
rättsliga tvekampen.88 Ofta sökte man styra tvistelösningen åt det hållet för att 
undvika onödig blodsspillan. 

Samtidigt gav krigspreludierna upphov till en extrem hövlighet mellan par-
terna. Huizinga skriver: ”Man hälsade varandra med allehanda vördnadsfulla 
beteenden och man utbytte skänker och vapen [...]”89  Huizinga ansåg att det 
var en ’kardinalpunkt’ att en överenskommelse träffades om tid och plats för 
stridens inledning. ”Att utstaka en plats för kampen var enligt detta fullkom-
ligt analogt med att inhägna en brottsplats.”90 Kriget, enligt detta synsätt var 
en ärlig tävling och samtidigt ett rättsligt avgörande. Rätten att påbörja striden 
kunde vara bestämd i urkunder och ligga hos vissa släkter eller landskap och 
i sig vara föremål för tvistigheter.91 Ur alla dessa traktater och andra dokument 
växte ett visst ceremoniel som kännetecknade kriget framför allt i dess inled-
nings- och avslutningskeden och som det finns anledning att återkomma till i 
                                                      
86 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. Francois Rabelais’ verk och den folkliga 
kulturen under medeltiden och renässansen, översättning Lars Fyhr, Göteborg 2007. 
87 Huizinga, s.109. 
88 Ibid.,s.113. 
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90 Ibid., s.120. 
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Kapitel 2 Krigarens Kulturhistoria, avsnittet om Ceremonier, riter och ritua-
ler. 

Huizinga gör ett viktigt påpekande om sambandet mellan lek och kamp: 

Kamp som kulturfunktion förutsätter alltid inskränkande regler och fordrar i 
viss mån att man erkänner lekkvaliteten. Kriget kan betraktas som kulturfunkt-
ion, så länge det förs inom en krets, där de olika grupperna erkänner varandra 
som likaberättigade […] Först teorin om det totala kriget avstår från den sista 
resten av lek i kriget och därmed på samma gång från kultur, rätt och mänsk-
lighet överhuvudtaget.92  
 

Det totala kriget kännetecknas av att kontrahenterna inte betraktar varandra 
som likaberättigade parter och då försvinner de sista resterna av lek och där-
med kultur, legalitet och mänsklig överlevnad. Huizinga hävdar också att den 
ädla kampen utgör ett livsideal som främst blommar i en feodal-aristokratisk 
struktur, där medlemmarna kan ägna sig åt torneringar och riddarordnar. 
Riddarära, trohet, mod, självbehärskning och pliktmedvetenhet som ideal har 
också i väsentlig grad främjat och förädlat de kulturer som har haft det till 
ledstjärna. Ära och ridderlighet har inte helt överraskande varit ett genomgå-
ende drag i krigarens självbild.  

Den historiska händelsen 
I detta avsnitt kommer att diskuteras historiska händelser som utgångspunkt 
för berättelser, ceremonier och teatrala händelser och om skillnader och lik-
heter mellan krigets respektive teaterns historiografi. När Alun Munslow i 
boken Deconstructing history (publicerad 1997) diskuterar den historiogra-
fiska problematiken från epistemologiska utgångspunkter definierar han tre 
sätt att närma sig historieämnet. Han skiljer mellan rekonstruktion, konstrukt-
ion och dekonstruktion av historiska händelser. I konventionell historieskriv-
ning ges krigen ofta ett stort utrymme. Regelrätta krigsskildringar brukar ha 
en starkt operativ prägel och skrivs av personer med yrkesbeteckningen mili-
tärhistoriker. Militärhistorikerna vill komma nära den sanna skildringen ge-
nom att bokstavligen söka rekonstruera slaget med hjälp av de primära käl-
lorna och sin egen empiriska kunskap. Ju grundligare material över härupp-
ställningar, anfallstaktik, livsmedelsförsörjning etc., som historikern förfogar 
över desto närmare kan man komma ”wie es eigentlich gewesen ist”.93 Slaget 
eller den militära operationen kan återskapas, med i positiv mening hantverks-
mässiga metoder. 

Många kulturella iscensättningar, med syfte att för medborgarna visa att de 
lever i en trygg och välordnad stat, synliggörs i ceremonier och med hjälp av 
politiska symboler som ofta har en anknytning till någon speciell historisk 
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händelse i landets utveckling. Händelsen kan ha traderats genom berättelser 
eller beskrivits av historiker och någon (eller några) berättelser har kommit att 
bli dominerande. Muntligt och skriftligt traderade berättelser om hjältar är 
också en del av den grund varur teatern sprungit. Exempel på detta är Holins-
heds Krönikor över England, Skottland och Irland, publicerad 1577, ur vilket 
material William Shakespeare hämtat stoff. 

För att den historiska händelsen skall kunna fungera som utgångspunkt 
måste den beskrivas och avgränsas. Beskrivningen tjänar till att fixera och 
stabilisera händelsen och kan fungera som underlag för analys och förkla-
ring.94 Frestelsen att söka en enstaka organiserande idé för både identifiering 
och förklaring förstärks ofta av den attraktion, som systematiska teorier och 
metodologier (marxism, feminism, strukturalism) utövar, speciellt om de kan 
tillämpas på händelser och kontext. Inom vissa vetenskaper kan sökandet efter 
allmängiltiga lagar, riktlinjer och regler motiveras, men det kan finnas anled-
ning att sätta frågetecken, när det gäller olika historiska och humanistiska om-
råden som konsthistoria, musik- och teaterhistoria, litteraturhistoria och antro-
pologi. En metod som tar sikte på jämförelse och kontrast, likheter och skill-
nader kan ofta vara att föredra. 

För att beskriva en signifikant historisk händelse hävdar Thomas Postlewait 
i sin 2009 publicerade bok The Cambridge Introduction to Theatre Historio-
graphy, att en förutsättning är dess förmåga att skapa förändring - utgöra en 
vändpunkt i tiden. I begreppet förändring döljer sig en mängd frågor, som vad 
som menas med en ’signifikant händelse’ som t.ex. signifikant för vem och på 
vilka kriterier?95 Det räcker inte heller med att en enstaka händelse har sin 
betydelse. Även vad som kommer före och efter har betydelse liksom hur för-
ändringsprocessen skedde. Postlewait tar också upp diskussionen angående 
källäget exempelvis hur vi skall se på kvarlevor i form av dokument, dräk-
ter/uniformer, vapen etc. Han betonar att värderingsprocessen inledningsvis 
är sammansatt av både insikt och åsikt (apprehension and comprehension). 
”What historians see – or fail to see – depends upon not only where but how 
they look, how they constitute both the field of study and the method of inve-
stigation” 96 

Den omständigheten att en handling finns i ett arkiv säger inte att den är en 
länk till en livskraftig kontext. Den muntligt traderade berättelsen kan visser-
ligen innehålla något som är sant men kan också vara en högst osäker källa. 
Till denna kategori hör hjälteberättelserna kring kungar. Ett exempel är berät-
telsen om Gustaf III, som efter sitt föga framgångsrika krig mot Ryssland 
1788-89 och inför oron för ett danskt anfall, sökte samla dalkarlarna i samband 
med högmässan i Mora. Källäget är mycket osäkert men det intressanta är att 
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ryktet uppstått att kungen som ett utslag av sin teatrala och dramaturgiska fan-
tasi skulle ha talat till menigheten stående på samma kulle som Gustaf Vasa 
drygt 250 år tidigare. Enligt traditionen skulle han därtill ha varit klädd i Mora-
dräkt med Serafimerbandet ovanpå dräkten. Av det som är känt om hans liv 
och gärning är scenariot tänkbart och ’förklädnaden’ skulle sannolikt ha kun-
nat fungera som en politiskt teatral effekt. Myten om Moradräkten med Sera-
fimerband avlivas emellertid av Erik Lönnroth i boken Den stora rollen. 
Gustaf III spelad av honom själv.97 Om berättelsen hade varit sann hade den 
kunnat karakteriseras som en historisk händelse, och som sådan begränsad i 
tid och rum, men begreppet händelse kan också vara mera omfattande, bestå 
av flera delmoment, sträcka sig över längre tid och gälla många platser. 

Sålunda gav den franska revolutionen stoff till åtskilliga teaterpjäser i 
skilda genrer. I förlängningen utvecklades en ny teatergenre, melodramen, 
som blev populär för sitt dramatiska innehåll men också användes av de sty-
rande för att inpränta moraliska budskap. Studium av större skeenden måste 
dock förr eller senare koncentrera sitt fokus och flytta uppmärksamheten från 
det alltomfattande till händelser, som rör specifika individer och grupper. En 
bred identifikation kan ge alltför svepande uttolkningar.98  

Thomas Postlewait pekar på att den historiska händelsen på många sätt är 
likartad med The Theatrical Event vad gäller forskningsmetoderna, dekon-
struktionen av själva händelsen och behovet av att placera händelsen inom en 
förklarande kontext. En historisk händelse och en teaterhändelse är ändå inte 
samma sak. Varje teaterhändelse kan studeras både som en separat historisk 
händelse och för sina estetiska och formella kvaliteter. Postlewait påpekar att 
varje historiker inklusive teaterhistoriker är intresserad av att studera de icke-
estetiska inslag som bidrar till identiteten och signifikansen i en viss teater-
händelse. 

Det är viktigt att teaterhändelsens dubbla identitet erkännes även i den hi-
storiska undersökningen. Vi ser en fiktiv gestaltning på scenen, t.ex. en krigare 
i ett shakespearedrama. Vi ser skådespelaren som framställer denne krigare. 
När han dödas på scenen är det den fiktiva gestalten som dör, inte framställa-
ren, vilket ingår i den semiotiska kunskapen hos åskådarna. Men för histori-
kern komplicerar den dubbla identiteten av fiktiv gestalt och historisk person 
tolkningen av både den teatrala och historiska händelsen. Den dubbla händel-
sen finns också i förhållandet mellan dramatext och föreställningstext. Den 
dramatiska textens identitet kvarstår över tiden; föreställningstexten förändras 
med varje iscensättning av dramatexten. Teaterhistorikerna är främst intresse-
rade av den senare texten, som kan knytas till en specifik tid, en specifik tea-
ter/plats och en specifik uppsättning. På grund av det dubbla men likväl osäkra 
sambandet dem emellan kan en historiker behöva göra distinktioner mellan 
beskrivning, analys, förklaring och tolkning. 
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Dubbelheten finns också på scenen i förhållandet till åskådarna. Både skå-
despelare och åskådare har roller att spela. Dessa frågor om skådespelaren 
contra rollen d.v.s. dels mötet mellan skådespelare och publik dels skådespe-
laren vis-a-vis rollen hör till den västerländska teaterns kärnfrågor. Teaterfors-
karen Karin Helander har behandlat bägge frågeställningarna i en essä under 
rubriken ”Att vara och inte vara rollen – skådespelarens paradox” i Vitterhets-
akademiens årsbok 2011. Essän innehåller en översikt över skådespelarens 
relationer till rollen från Denis Diderot (1770-talet), fram till modern tid. Skå-
despelaren och teaterkritikern Frederik Schyberg, som på 1940-talet skrev om 
det han menar är själva fundamentet i skådespelarkonsten: den kontrollerade 
personlighetsklyvningen genom den samtidiga dubbelheten i att vara rollen 
och gestalta rollen.99 

Åskådarna är uppmärksamma på skådespelarna och deras fiktiva karaktä-
rer, som uppfattas som både förenade och separata. Åskådarna ser skådespe-
laren spela den fiktiva rollen, men ser också skådespelaren som egen person. 
Därtill kommer att skådespelarna kan observera den egna insatsen på ett själv-
reflekterande sätt under föreställningen liksom observera åskådarnas reakt-
ioner och hur dramat tas emot av dem. Karin Helander pekar på den ameri-
kanske teaterforskaren och dramaförfattaren Bert O. States och hans indelning 
utifrån fenomenologiska perspektiv vad gäller kommunikationen mellan scen 
och salong eller hur ”åskådaren samtidigt uppfattar skådespelarens rollgestalt-
ning och individuella personlighet”.100 För att visa hur skådespelaren arbetar 
använder sig States av begrepp (utan inbördes rangordning) för att beskriva 
den nämnda kommunikationen nämligen den utställande (self-expressive 
mode) nivån, där artisten/skådespelarens individuella skicklighet blir synlig, 
den kommunikativa (collaborative mode) nivån, där interaktionen mellan ak-
tör och publik står i fokus och den föreställande (representional mode) där 
narrativet är det viktiga.101 En indelning på tre nivåer  beträffande hur det som 
aktörerna utför på scen mottas av åskådarna återfinns också hos Willmar Sau-
ter, nämligen hans indelning i den artistiska, den sensoriska- och den symbo-
liska nivån, som beskrivits i samband med avsnittet om den teatrala händelsen.  

Jag vill hävda att Bert O. States begrepp liksom Willmar Sauters nivåindel-
ning kan tillämpas även utanför teatern t.ex. på ceremonier och ritualer, fram-
för allt om dessa bygger på historiska händelser.Thomas Postlewait hävdade 
att en historisk händelse och en teaterhändelse inte är samma sak. Hur skall då 
teaterhändelsens mimetiska (och illusoriska) föreställningskoder skiljas från 
föreställningskoderna, så som de framträder i ceremonier och ritualer? Dra-
matisk aktion på scen och historiska händelser i samhället är åtskilda och 
olika, men detta blir mer komplicerat när vi kommer in på ’teatrala’ händelser 
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som parader, fester och segertåg. Postlewait hävdar att dessa ger samma sorts 
konnotationer som på teatern.  

Jag vill hävda att även där kan åskådaren uppleva en viss dubbelhet genom 
att självreflekterande fundera över sin egen upplevelse, under och efter en ’fö-
reställning’ på gatan eller torget, i domstolsbyggnaden eller kyrkan. En upp-
levelse förutsätter dock att det finns en tro på syftena i det man ser.102 Vid stora 
militära parader kan åskådarna glädja sig åt det färgrika skådespelet med mu-
sik och prakt och samtidigt ägna sig åt sin tro på det egna landet som en fram-
gångsrik militärmakt. Där finns ett lysande färgspel och en stor mängd solda-
ter, vilket måste öka känslan att man lever i den tryggaste av världar. Här finns 
en dubbelhet med det egna landets ära i fokus, d.v.s. en fosterlandsstolthet 
samtidigt med ett (möjligen svagt) medvetande om vilka lidanden, som kan 
vara förknippat med ett genomförande av de krigshandlingar som ligger i för-
längningen. 
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Kapitel 2. Krigarens kulturhistoria 

Det sociala dramat 
Tidigare i avhandlingen har talats om att teatern speglar sin tids kontext, men 
det kan finnas anledning att undersöka om det inte också finns ett inflytande i 
den andra riktningen. En fråga att diskutera är hur och under vilka omständig-
heter denna ömsesidiga påverkan sker mellan dramatiken/teatern och sam-
hället/krigsförhållandena. Det berör tidigare diskussion om mimesis och om 
historiografin. 

Gångna perioders storskaliga krig är sannolikt inte tänkbara på 2000-talet, 
men kriget är för den skull inte frånvarande utan existerar fortfarande i form 
av småskaliga krig mellan olika etniska grupper eller mellan en statligt finan-
sierad krigsmakt och smärre väpnade grupper. För att undersöka hur krigaren 
framställs på scen och hur krigaren framträder i samhället har jag huvudsakli-
gen hållit mig till tiden fram till första världskriget, därför att uttrycksmedlen 
inom krigets område fram till denna period bär tydliga teatrala drag. Följande 
kapitel skall läsas för att ge relief åt bilden av krigaren såsom denne formas 
på scenen.  

Kapitlet inleds med reflektioner kring Victor Turners analys av det ’sociala 
dramat’ respektive ’scendramat’ från hans år 1990 utkomna bok By means of 
performance. Intercultural studies.103.  Kapitlet avslutas med Michael Kirbys 
modell från artikeln,”On Acting and Not-Acting.” ingående i The Drama Re-
view(TDR) (1972). Kirby behandlar där den glidande skalan mellan ’age-
rande’ och ’icke agerande’ och jag använder denna skala för att diskutera den 
glidande övergången mellan kulturella iscensättningar och dramatik på scen 
enligt Kirbys modell.104.  

Kapitlet innehåller också en fördjupad analys av ett redan nämnt litterärt 
exempel och en analys av en målning, som bägge ger oss en glimt av vilka 
skönhetsvärden en författare respektive en konstnär kunde se i krigets kontext. 
Efter dessa avsnitt vill jag med hjälp av främst Elisabeth Burns gå djupare i 
frågorna angående ceremonier, riter och ritualer, samt i ytterligare avsnitt ana-
lysera musikens roll i kriget och uniformernas roll som uttrycksmedel för 

                                                      
103 Victor Turner, “Are there universals of performance in myth, ritual and drama?” ingående i 
By Means of Performance. Intercultural studies, redaktörer Richard Schechner och Willa Ap-
pel, Cambridge 1990, s.8-18. 
104 Michael Kirby,”On Acting and Not-Acting” , ingående i The Drama Review (TDR) 
Vol.16. No 1. March 1972, s.3-15 
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krigsmakten. Därefter följer ett avsnitt som handlar om hur leken tar sig ut-
tryck i form av dueller och tornerspel. Emellertid vill jag börja med att peka 
på flödet mellan de bägge områdena teater och samhälle som det beskrivs av 
Victor Turner och hur ’det sociala dramat’ respektive ’scendramatiken’ påver-
kar varandra  

Historiska händelseförlopp kan ibland tolkas som en spegling av konsten. 
Ett sådant exempel är den politiskt grundade massakern på hugenotter under 
Bartolomeinatten i Paris år 1572. Blodbadet har av samtida politiska bedö-
mare ansetts vara en reaktion efter att bröllopsgästerna vid vigseln mellan 
tronpretendenten Henrik av Navarra och den franske kungens syster Margue-
rite de Valois, varit åskådare vid balettföreställningen Le Paradis d’amour, i 
vilken den katolske franske kungen enligt narrativet sänder hugenottledaren 
till helvetet105  

Ibland sammanflätas teaterlivet med det sociala dramat. På den elisabe-
tanska teatern skedde detta ibland i en sådan utsträckning att åskådarna 
stundom inte visste om de var åskådare till en teaterhändelse eller en uppgö-
relse på liv eller död, när man på scenen t.ex. handskades med skarpladdade 
vapen och vid ett tillfälle, förmodligen oavsiktligt, sköt ihjäl några åskådare 
(Se avsnittet om elisabetansk teater). Man kan också enligt min mening tala 
om en glidande övergång mellan performance-dramatik eller kulturella iscen-
sättningar och scendramatik, som vi möter i form av riter och ritualer i sam-
hället. Om den senare har berättelsen/texten som kärna tycker jag mig se att 
de kulturella iscensättningarna har ett koncept som grundbegrepp.  

Med koncept avses här en idé och en uppfattning om vad ritualen skall syfta 
till. En välutvecklad ritual som en domstolsprocess, en kyrklig ritual eller en 
militärparad har i grunden en idé som tillfällets hela iscensättning är uppbyggd 
kring. En militärparad skall demonstrera landets militära beredskap, en dom-
stolsprocess respektive en kyrklig ritual som t.ex. vigsel skall under vissa fast-
ställda betingelser iscensätta vissa rättsverkningar d.v.s. ha performativa kva-
liteter. För åskådarna blir också upplevelsen starkare och mera helgjuten om 
man ’tror på’ det grundläggande konceptet, d.v.s. landets förmåga att svara för 
den yttre tryggheten gentemot eventuella fiender och förmåga att upprätthålla 
den inre säkerheten i form av en rättstrygghet. 

Ibland betraktas begreppet performance-dramatik som det större och vikti-
gare för att inte säga det överordnade begreppet. Dock vill jag ställa frågan 
vad som tillförs med denna över- och underordning. Jag tycker det är viktigare 
att konstatera att såväl performance-dramatiken som de konceptuella iscen-
sättningarna använder sig av samma uttrycksmedel som scendramatiken, t.ex. 
när musik används i samband med riter och ritualer. Som exempel här kan 
nämnas vaktparaden med musik och ceremonier i samband med vaktavlös-
ningen vid Kungliga slottet i Stockholm. Ett annat exempel är den ordning 
som gällde fram till och med 1974 ifråga om ceremonierna i samband med 

                                                      
105 Kate van Orden, Music, Discipline, and Arms in Early Modern France, Chicago/ London, 
2005, s.107. 
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Riksdagens högtidliga öppnande, då Karl XI:s drabanter och deras taktfasta 
trampande med höga knäuppdragningar, gav karaktär åt hela ljudbilden.106 
Uppsättningarna på teaterscenen använder sig i sin tur av symboler för att be-
rätta något för åskådarna. En man på scenen i uniform med draget svärd i Sha-
kespeares Richard III ger intryck av att strid förestår. En kvinna – som Marie 
i Woyzeck – försöker dölja att hon fått ett par örhängen av sin älskare Tam-
burmajoren. Åskådaren liksom hennes man förstår att hon inte hittat dem utan 
att de är ett tecken på hennes otrohet. 

Begreppen glider in i varandra, vilket det finns anledning att återkomma 
till i avsnittet, där Michael Kirbys artikel On Acting and Not-Acting diskute-
ras. Först dock några exempel på historiska, kulturella iscensättningar. Den 
historiska aspekten gör dem tydligare vad gäller de teatrala uttrycksmedlen. 
Äldre tiders fältslag uppvisar drag av teatralitet, vilket också tillvaratas när 
museer och hembygdsföreningar ’återuppför’ delar av dem som inslag vid 
hembygdsdagar och liknande. Trots krigets alla negativa sidor ingår här också 
drag av lek.  

Historiska kulturella iscensättningar 
Exemplen på kulturella iscensättningar belyser också krigarens självbild. De 
exempel som valts är dels en framstående författares skildring av en truppde-
monstration på Tuilleriernas gård under ledning av Napoleon Bonaparte den 
trettonde söndagen år 1813, dels en likaledes framstående konstnärs målning 
av förberedelserna inför slaget vid Leipzig 1813, där de svenska trupperna 
under ledning av den dåvarande svenske kronprinsen Karl Johan Bernadotte 
utövade ett avgörande inflytande vid besegrandet av Napoleon.  Både den lit-
terära skildringen och målningen ger en bild av de estetiska faktorer som utgör 
en viktig aspekt i krig, framför allt i dess inledningsskede, då förhoppningar 
om seger fortfarande är starka. Det samband jag tycker mig se är att den poli-
tiska kulturen använder sig av samma uttrycksmedel som teatern för att bygga 
upp bilden av det goda samhället, där medborgarna lever i den bästa av värl-
dar. 

Av tradition och av nödtvungenhet har kriget förhärligats framför allt av de 
personer som startat krigen. Den finländska historikern Henrika Tandefelt 
skriver följande i sin är 2007 framlagda avhandling om Gustaf III: 

All krigföring kräver en mobilisering av fantasin, av föreställningar som väcker 
och stärker anslutningen till det gemensamma projektet att övervinna fienden. 
Därför är den symboliska sidan av kriget en viktig dimension som ingen härs-
kare har råd att ignorera. Kriget måste ges en estetisk dimension som tilltalar 
och hänrycker känslor och sinnen. Hunger, kyla, rädsla och tristess kläs över 
med storslagenhet, dramatik och poetisk skönhet samt rappa  

                                                      
106 Sveriges riksdag, Motion 2007/08:K343 Karl XI:s drabanter och riksmötets högtidliga öpp-
nande. 
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replikskiften, anekdoter och minnesvärda ord. Krigets vardag förvandlas till ’en 
helt poetisk syn’, till något stort och sublimt. Samtidigt och sammanvävt med 
denna estetiserande process finns en moralisk dimension som framhåller rättrå-
digheten, dygderna och de rätta motiven.107 

 
Krigaren som yrkeskaraktär har i flera sammanhang haft och har andra funkt-
ioner än att föra krig. Krigarens kompetens i teknik och ledarskap har utnytt-
jats inom många områden. Den militära organisationen har alltid varit strikt 
hierarkisk och frågan kan med fog ställas om detta inte är vårt äldsta organi-
satoriska system som stått modell för organisationsuppbyggnad både i sam-
hället och i stora företag och som länge var synonymt med sättet att organisera 
maktutövningen. Krigaren-officeren inom den politiska sfären har haft en 
estetisk roll och bidragit till att öka solenniteten vid olika ceremoniella till-
fällen.  

Statsöverhuvuden har sedan länge använt sig av en teatral semiotik med 
militära inslag för att visa upp den politiska inriktning de företräder och den 
politik de driver. Det historiska perspektivet handlar främst om den offentliga 
scenen kring kung och kungahus. Henrika Tandefelt har i sin tidigare nämnda 
avhandling beskrivit den militära teatraliteten kring Gustaf III. Den karakteri-
serades av sin 

[…] ständigt närvarande militära sida med kungens stora vakt, livgardet och 
livdragoner. Krigsmaktens kanonsalut, militärmusik och parader var en levande 
del av de kungliga ceremonierna. Exerciser och truppinspektioner ingick i de 
kungliga resorna i riket. Detta var inte enbart imponerande att skåda, utan ut-
tryckte också kungens roll i relation till krigsmakten. Krigsmakten var också 
avgörande för härskarens maktposition.108 
 

Denna maktbalans manifesteras med hjälp av ett omfattande ceremoniel och 
därmed ingående ritualer och riter, ofta med traditioner, som sträcker sig långt 
tillbaka. Den militära organisationen är osedvanligt rik på ceremonier. Skild-
ringar av dess ceremoniella system är däremot ganska sparsamt förekom-
mande. Militärhistoriker koncentrerar i allmänhet sin uppmärksamhet på de 
rent operativa delarna av krigsförloppen: kvarlämnade arkivalier över  härupp-
ställning och slagordning, artefakter som vapen och uniformer eller med andra 
ord detta som Munslow kallar att bedriva historieskrivning genom att söka 
göra en rekonstruktion av den historiska händelsen. 

Militärväsendets estetiska sida, i form av paraduniformer, praktvapen, fa-
nor, musik med militäranknytning etc. skildras sällan av militärhistoriker. 
Ögonvittnesskildringar av dessa delar av kriget är överhuvudtaget mycket 
sparsamt förekommande. Likväl är denna sida av kriget en väsentlig del av 
processen. Betoningen av dessa fosterländska känslor fortlevde under hela 

                                                      
107 Henrika Tandefelt, Gustaf III inför sina undersåtar. Konsten att härska och politikens kul-
turhistoria, Helsingfors 2007, s.250. 
108 Ibid., s.247 f. 
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1800-talet. Esaias Tegnér var en av dem, som under tidigt 1800-tal besjöng 
den rättrådige hjälten, som hade de rätta dygderna.109. 

Författare och konstnärer som skildrare av kriget 
skönhet 
Skildringar av krigets ceremoniella delar finner vi hos skönlitterära författare 
och konstnärer från de krigiska århundradena d.v.s. främst 1600-1700-talen 
men också från perioder av 1800-talet. Krigen, bragderna och krigskonsten 
var, som nämnts ovan, nära knutna till kungamakten och deras närmaste om-
givning d.v.s. adeln. Bägge grupperna var av tradition stora beställare av arte-
fakter som målningar, statyer, gobelänger och vävda tapeter. Minnet av de 
flesta stora bataljer och slag bevarades för framtiden via målningar av dåtidens 
ansedda konstnärer. I avhandlingen kommer att återges dels en militäruppvis-
ning skildrad genom ett par citat från Honoré de Balzac (1799-1850) dels be-
skrivas en stor s.k. bataljmålning över slaget vid Leipzig, beställd av den 
svenske kronprinsen och sedermera kungen Karl XIV Johan. Bägge hänför sig 
till år 1813 och avser att illustrera den politiska kulturens försök att förmå 
åskådarna att med hjälp av emotionella metoder snabbare och (kanske) mera 
okritiskt ta till sig budskapen och på det sättet ge näring till fosterländskheten. 
Det är situationer med starka teatrala konnotationer och regissörer/initiativta-
gare är Napoleon/Balzac i ena fallet och Karl XIV Johan/ Axel Wetterling i 
det andra. I bägge fallen handlar det om att kriterierna är uppfyllda för Den 
teatrala händelsen som Willmar Sauter beskrivit den, d.v.s. som en intersekt-
ion mellan utförarens handlingar och åskådarens reaktion. Kommunikationen 
mellan ’sändare’ och ’mottagare’ kan också identifieras via sina tre karakter-
istiska eller interaktiva nivåer nämligen den sensoriska, den artistiska och den 
symboliska nivån, som Sauter utvecklat i flera av sina böcker.110  

Balzacs skildring av Napoleon 
Honoré de Balzac inleder sin roman Une femme de trente ans med en ödes-
mättad skildring av en militäruppvisning ledd av kejsare Napoleon framför 
slottet Tuillerierna i Paris.111 Uppvisningen äger rum den trettonde söndagen 

                                                      
109 Tegnér utvecklar bl.a. detta i sin dikt Krigssång för Skånska lantvärnet (1808). Vid sekel-
skiftet 1900 hade begreppet fosterländskhet till viss del svalnat, men tankegångarna och käns-
lorna blommade upp i samband med både första och andra världskriget. 
110 Willmar Sauter, The Theatrical Event Dynamics of Performance and Perception, 2000 In-
troducing the Theatrical Event”, Theatrical Events – Borders, Dynamics. Frames, 2004 Event-
ness:A Concept of the Theatrical Event 2008. 
111 Honoré de Balzac har skildrat skiftande öden i det franska samhället, då han skrivit om adel, 
präster och krigare. En av hans romaner i det stora samlingsverket La Comédie humaine heter 
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år 1813, några dagar innan Napoleon ger sig av på det katastrofala fälttåg, som 
kommer att utgöra inledningen till hans fall. Han har försökt splittra sina mot-
ståndare Storbritannien, Ryssland, Preussen, Österrike och Sverige, och till att 
börja med är de franska arméerna framgångsrika. Napoleon vinner slagen vid 
Lützen den 2 maj och Bautzen den 20-21 maj. Fram emot hösten kom mot-
gångarna med flera förlorade slag, en serie som kulminerade i det blodiga sla-
get vid Leipzig den 16-19 oktober, där den svenske kronprinsen och förutva-
rande franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till viss del avgjorde ut-
vecklingen. Men den trettonde söndagen i Tuillerierna har allt detta ännu inte 
hänt. Napoleons truppuppvisning är en av många, som glatt parisarna och än 
en gång utnyttjas det gamla militära ceremonielet med pompa och precision. 
Huvudpersonerna i berättelsen är den unga Julie och hennes åldrige far. Balzac 
skildrar den färgrika upplevelsen. Vapnen och musikinstrumenten blixtrar i 
solen. Soldaternas uniformer lyser i starka färger. Musiken spelar. 

I Balzacs roman Un femme de trente ans är det också påtagligt att paraden 
sker på ett strukturerat sätt och med precision.  De två orkestrarna som skall 
åtfölja fälttåget repeterar melodier och ledmotiv. Man hör enligt Balzac både 
flöjternas ljusa toner och trummornas dån. Napoleon gör entré iklädd uniform 
med grön vapenrock till vita byxor och med Hederslegionen på bröstet. Han 
stiger till häst och ropen stiger: ”Vive l’Empereur!” Han är, enligt Balzac, inte 
så lång men starkt karismatisk. Det är ingen tvekan om att det är en hjälte som 
möter sitt folk på Tuilleriernas gård. Själva palatset och dess murar tycks ropa 
”Vive Émpereur!” enligt Balzac, som fortsätter  

Ce ne fut pas quelque chose d’humain, ce fut une magie, un simulacre de la 
puissance divine, ou mieux une fugitive image de ce règne si fugitif. L’Homme 
entouré de tant d’amour, d’enthousiasme, de dévouement, de vaeux, pour qui 
le soleil avait chassé les nuages du ciel,[...]112 

 
Ett ytterligare hjälteporträtt från samma roman beskriver den knappt trettioå-
rige långe och ståtlige översten Victor d’Aiglemont, som beskrivs på följande 
sätt:  

[…] bien fait, svelte; et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux 
que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos élégant et 
souple paraissait plier sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme 

                                                      
för övrigt Scènes de la vie militaire och beskriver teatraliteten i militär tradition i verklighet och 
på scen. En annan av romanerna i samlingsverket är Une femme de trente ans. Det franska 
originalet är publicerat 1831/1844.  
112 Honoré de Balzac, Une femme de trente ans, Paris 1977 s.60. “Det var icke något mänskligt, 
det var en trolldom, en bild af den eviga makten, eller ännu mer, en flyktig bild af detta så 
flyktiga herravälde. Den man som omgafs af så mycken kärlek, hänförelse, tillgivenhet, lyck-
önskan, för hvars skull solen jagat bort himlens skyar, [...]”  Honorë de Balzac, En kvinna på 
trettio år, översatt av Hilda Sachs, Stockholm 1906, s. 10 f. 
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inexplicable qu’une parfaite régularité de traits communique à de jeunes visa-
ges. Son front était large et haut. Ses yeux de feu, ombragés de sourcils épais et 
bordés de long cils, se dessinaient comme deux ovales blancs entre deux  
lignes noires. Son nez offrait la gracieuse courbure d’un bec d’aigle. La pourpre 
de ses lèvres était rehaussée par les sinuosités de l’inévitable moustache noire.[ 
…] Sa figure […] offrait le type que cherche aujourd’hui l’artiste quand il songe 
à représenter un des héros de la France impériale.113 

 
Det kan antas att det inte bara var den kvinnliga huvudpersonen i romanen 
som tog intryck av den stilige krigaren, utan även författaren själv verkar ha 
varit förtjust i den vackre officeren. I Balzacs beskrivning finns ett starkt 
emotionellt element avseende färgprakten, maskuliniteten och det strama ce-
remonielet alltsammans förmedlat till åskådarna – helt i enlighet med avsik-
terna med denna parad. Det är en kulturell iscensättning med starka konnotat-
ioner till Frankrikes ärorika förflutna med segrar på slagfältet.  

Wetterlings skildring av Karl XIV Johan 
Honoré de Balzac påverkade sin europeiska samtid estetiskt på samma sätt 

som Frankrike och franska konstnärer gjort sedan medeltiden och renässan-
sen. Det är möjligt att liknande skildringar under första hälften av 1800-talet 
lästes av svenska konstnärer, som ägnade sig åt att på beställning måla stora 
bataljscener. Det saknar inte heller intresse att den hjälte som nedan kommer 
att beskrivas, Karl XIV Johan, också var fransk general och marskalk.114 De 
konstnärer han engagerade hade uppenbarligen ställt sig i maktens tjänst med 
uppdrag att glorifiera hjältedåd, både verkliga och fiktiva. Under de första årt-
iondena av 1800-talet verkade en hel generation målande militärer, somliga 
dilettanter men också några med professionell utbildning. De hade deltagit i 
flera fältslag och kände krigets hantverk, men kunde också förmedla sin bild 
av det ceremoniella. Det finns ett antal bataljmålningar, som avbildar krigets 
ceremoniella vardag med dess färgrikedom, invecklade etikett, exponerade 

                                                      
113 Ibid.,s.62. “Öfverste Victor d'Aiglemont var icke fullt trettio år, lång, välväxt och smärt. 
Hans vackra gestalt visade sig aldrig så mycket till sin fördel, som när han använde sin styrka 
till att tygla en häst, hvars mjuka och smidiga rygg tycktes böja sig under honom. Hans 
mörklagda, manliga ansikte ägde detta obeskrifliga behag, som en fullkomlig regelbundenhet i 
dragen förlänar de unga. Hans eldiga ögon, skuggade af täta ögonbryn och kantade af långa 
ögonhår, tecknade sig som två hvita ovaler mellan två svarta linjer. Hans näsa hade en örnnäbbs 
behagfulla krökning. Hans läppars purpur förhöjdes af de oundvikliga svarta mustascherna. 
Hans starkt tecknade kinder hade en liflig färg, deras gulbruna ton angaf en ovanlig styrka. 
Hans ansikte var ett af dessa, på vilka tapperheten satt sin prägel, det var den typ konstnären i 
våra dagar söker, när han vill framställa en av hjältarna från Frankrikes kejsartid.” Balzac, En 
kvinna på trettio år, s.12. 
114 Marskalken av Frankrike Jean Baptiste Bernadotte benämnes i avhandlingen kronprins Karl 
Johan alternativt kung Karl XIV Johan utom då hans befattning som marskalk av Frankrike 
åsyftas. 
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fosterlandskärlek, tapperhet och teatralitet i t.ex. fältherren/kungens uppträ-
dande. Verklighetens krutrök stack säkert i lungor och hals, men målaren har 
låtit röken sväva som en försonande slöja över landskapet något som får den 
stupade soldaten att se ut som om han bara rofyllt vilade en stund i avvaktan 
på stridens början. Teatraliteten är påtaglig i många av de nämnda bataljmål-
ningarna.  

Konst- och teaterkritikern Georg Nordensvan (1855-1932), som utöver sitt 
stora verk om svensk teater också skrivit ett standardverk om svensk konst har 
behandlat dessa målande militärer.115 Nordensvan betraktar dem som förträ-
dare för seklets amatörism och använder stundom uttrycket ”den uniforme-
rade dilettanten”. Konstvetaren Bo Lundström har i sin avhandling Officeren 
som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet varit inne på samma tanke-
gångar..116 Några av de målande 1800-talsofficerarna var emellertid, som 
nämnts, professionellt utbildade och en av dem var Axel Wetterling (1796-
1862), major i den svenska armén. Han hade deltagit i flera fältslag i Tyskland 
och efterlämnade tre stora bataljmålningar, de sista i sin genre under 1800-
talet.117 Axel Wetterling skildrar i sin målning Svenska trupper  stormar stads-
porten i Leipzig 1813 inledningen till en blodig batalj som om den vore en 
iscensättning av ett teaterstycke.118 

  

                                                      
115 Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet, Sthlm 
1892, s.131.  
116 Bo Lundström, Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet, Acta Univer-
sitatis Uppsaliensis, Uppsala 1999. 
117 Sin första egentliga konstnärsutbildning fick Axel Wetterling först 1826 I samband med en 
resa till Paris och Rom, där avsikten var att studera anatomi. Han gjorde sig känd för sina land-
skaps- och folklivsskildringar samt för sina porträtt.  
118 Beskrivningen av tavlan är författarens egen. Napoleons trupper uppgick till 157 000 tämli-
gen uttröttade soldater och de allierade förfogade över 285 000 betydligt mera utvilade mannar. 
De svenska trupperna uppgift till 18 000 man. När kriget avslutades efter tre dagar kunde mili-
tärhistorikerna konstatera att förlusterna uppgick till 60 000 man på vardera sidan, vilket inne-
bär att slaget vid Leipzig sannolikt var det största och mest blodiga fältslaget före första världs-
kriget. Slaget vid Leipzig var det sista större fältslag som Sverige deltog i men är ändå föga 
omskrivet. Källor: Jan von Konow, Nationalencyklopedin , samt Olle Larsson ”Början till slu-
tet”, Tidskriften Militär historia, Nr 10, 2013. 
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Bild 1. Svenska trupper utanför Leipzigs stadsport. Foto: Hans Thorwid/National-
museum 
 

 
Horisonten är låg i den tidiga morgonen och kommer att bli ännu mera diffus 

innan oktoberdagen är slut på grund av rökutvecklingen över slagfältet. Unifor-
mernas färger glimrar i den klara höstluften och vi kan t.o.m. urskilja de olika 
regementena. Kriget, som ännu inte kommit igång, framställs som ett stycke 
teater – en performance som snart skall explodera i aktiviteter med syfte att 
döda. Det har förflutit mer än 200 år mellan vår upplevelse och händelserna på 
tavlan, men intrycket av det spända lugnet inför vad som skall komma kan näs-
tan kännas. Målningen visar stadsportarna den 19 oktober 1813 med staden 
Leipzig till vänster och de svenska trupperna till höger i bild. 

Trupperna är uppställda i anfallsordning, regemente för regemente. I cent-
rum rakt framför oss sitter den svenske kronprinsen Karl Johan Bernadotte till 
häst. Den bruna hingsten vrenskas, men kronprins Karl Johan tyglar honom 
med vänsterhanden medan han höjer den högra handen fältherremässigt och 
pekar mot staden som ligger delvis dold av morgondimma och rök. Framför 
den blivande kungen sitter en man till häst, barhuvad och i en ödmjuk, under-
dånig pose, uppenbarligen rapporterande något. Fältherren lyssnar, stramt och 
upphöjt. I det ögonblicket kan kronprins Karl Johan tolkas som själva sinnebil-
den för kungen/fältherren i spetsen för sitt folk. 

Bilden väjer inte för de svåra sidorna av kriget. På vänster sida av målningen 
ligger en man i gräset. Han har sannolikt redan stupat för fosterlandet. Axel 
Wetterling har avbildat honom med avspända och fridfulla drag. Kanske inspi-
rerar han en tonsättare till sorgemusik. Dock dränks eventuella sådana tankar 
för ögonblicket av ljud från härens instrument. Trummornas dova ljud ligger 
som en ljudridå, trumpeter ljuder från kavalleriet och fotfolket provblåser pipor 
och flöjter. Musiken och instrumenten är kommunikationscentrum, och de sig-
nalerar just nu strid.  
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Här framträder en bild på en blivande svensk kung i spetsen för sitt krigsfolk. 
Bilden visar en här, lojal mot sin ledare och med en teknisk arsenal på topp 
för sin tid, en genomtänkt organisation och en strategi för hur resurserna skall 
samordnas mot målet. Hela scenen är omsluten av krigets rituella och ceremo-
niella etikett. Bakom finns ett civilt samhälle med politiska beslut, som svarar 
för försörjning med livsmedel, vapen och ammunition, men just nu i startens 
extatiska ögonblick är allt en lek med teatrala inslag. Med all sannolikhet kom-
mer precisionen i inledningen att ersättas av färre estetiska och fasta rörelse-
scheman när bataljen utvecklas. Utgången av striden kan bli seger och glädje 
eller nederlag och tragedi, men den förutsätter alltid offer i form av döda kam-
rater och förlorad materiel. 

Ändå är det symboliska budskap som den blivande kungen med hjälp av 
konstnären Axel Wetterling sänder till betraktaren och medborgarna att de le-
ver i ett tryggt samhälle. Nutida betraktare konstaterar kyligt att militärväsen-
det iscensatt en hjältes triumf genom att låna en del av teaterns semiotik med 
en ridskicklig kung och en budbärare i en ödmjuk eller möjligen respektfull 
pose rakt framför kungen. 

Sverige är idag mån om sitt rykte som liten och fredsälskande nation men 
vårdar också sina martiala reliker. Det symboliska/kulturella kapitalet finns i 
bevarade föremål med anknytning till verksamheterna i krig. Hit hör vapen 
och grova klädesplagg, som tillhört meniga fotsoldater, från fienden erövrade 
troféer som fanor och praktvapen, medaljer och eleganta delar från officers-
uniformer, men även vackra och religiöst influerade föremål som nattvards-
kalkar och annan kyrklig utrustning, som dels använts i den nationella verk-
samheten, dels erövrats från andra parter. 

Det temporala och spatiala 
Det finns ett historiskt samband mellan Balzacs beskrivning och Wetterlings 
målning. De ger bägge var sin estetiskt tilltalande bild av förstadiet till krig 
med hjälp av teatrala effekter. I bägge fallen exponeras färgprakt, musik och 
precision. Det går att ana att det finns en genomtänkt idé som genomsyrar 
’föreställningen’, dock finns det en viktig principiell skillnad mellan de bägge 
konstnärliga uttrycken. Balzac skildrar ett förlopp, där de temporala 
aspekterna är de mest fantasieggande. Detta var Napoleons sista stora fram-
trädande inför parisarna, innan hans stjärna dalade och han i slutet av förloppet 
blev landets fånge. Det vet läsaren två århundraden senare men inte åskådaren 
till paraden. På Tuilleriernas gård vid det aktuella tillfället står Napoleon ännu 
på toppen av sin makt. Här har han kontroll över i princip varje detalj. På en 
parad går inget fel. Där är varje detalj genomgången, varje man befinner sig 
hela tiden på exakt rätt plats, utrustningen är perfekt, seldonen polerade och 
hästarna ryktade. Hela paraden är genomorganiserad och kan fortgå med pre-
cision och exakthet nästan som i en balettföreställning. Den slutar i samma 
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ordning som den började och hela paraden är en triumf för den politiska iko-
nografin, genom att den politiska kulturen tillåts genomsyra det offentliga 
rummet och därmed bli synlig för medborgarna. 

Samma precision och exakthet finns också i målningen Utanför stadspor-
tarna i Leipzig, men här står de spatiala aspekterna i centrum för intresset. 
Denna ger oss en bild av inledningen till ett slag, där den avbildade ordningen 
kommer att ersättas av andra konstellationer, kamp man mot man, förstörelse 
och förmodligen bränder. Sena tiders betraktare vet att det slutade med seger 
för alliansen mot Napoleon. Målningen avslutades under visst överinseende 
av kung Karl XIV Johan. Enligt konsthistorikern Solfrid Söderlinds avhand-
ling från 1994 Porträttbruk i Sverige 1840-1865 ville Karl XIV Johan ofta 
försköna sina porträtt.119 Det går att se drag av propaganda i målningen och 
den kan läsas som en sammanfattning av ledarens visioner, materialiserade i 
militärväsendets fanor, musik och uniformsprakt som ett sorts krigets kultu-
rella koncept. Detta kan i sin tur ge en känsla av inbördes nationell samhörig-
het baserad på tidigare historiska händelser som krig och fredsslut. Krigets 
musik, parader, paraduniformer och praktvapen utgör krigets estetiska sida, 
som står i djup kontrast till det syfte, för vars skull det tillkommit, nämligen 
ytterst att döda. 

Den teaterliknande estetiken får åskådaren till en militärparad att glömma 
syftet. Konnotationerna är inte bara nationalistiska utan också estetiska och 
moraliska. Kriget framstår som rättfärdigt och ges en moralisk dimension. 
Varje krigs- och försvarsmakt blir en del av den politiska kulturen. Den mili-
tära ikonografin har i alla kända diktaturer varit väl utvecklad. I moderna de-
mokratier är sambandet mer diffust, men om tidsperspektivet förlängs bakåt 
har även Sverige ett krigiskt förflutet. Om händelserna ligger tillräckligt långt 
tillbaka kan även den svenska nationella stoltheten tillåtas blomma kring plat-
ser och tidpunkter. 

De två exemplen föder emellertid också nya frågor. När Napoleon framträ-
der på Tuilleriernas gård är han bevisligen fortfarande landets härskare. Eller 
känner han att lyckan håller på att vända och axlar ’rollen’ av landets ledare. 
Spelar han då sin roll som en skådespelare? Dessa frågor diskuteras i avsnittet 
baserat på Kirbys artikel ”On Acting and Not Acting”. Antingen han ’spelar 
en roll’ eller ej kan det finnas anledning att dessförinnan undersöka ceremo-
nierna, riterna och ritualerna och hur de vuxit fram, vilken roll musiken liksom 
uniformsväsendet har i totalkonceptet kriget. 

Ceremonier, riter och ritualer 
I avsnittet om historiografi beskrev jag hur historiska händelser blir till berät-
telser. De som lyssnar till berättelserna kan vilja fira dem genom att förse dem 
                                                      
119  Solfrid Söderlind, Porträttbruk i Sverige: 1840-1865: en funktions- och interaktionsstudie, 
Linköping 1994, s.285. 
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med återkommande inslag i form av riter, dans och musik. På så sätt utvecklas 
ritualer och ceremonier i samband med att man samlas vid en viss tidpunkt på 
året för att erinra sig minnet av ett visst fältslag eller en erövring. Jag ser det 
som en tillämpning av Aristoteles mimesisbegrepp. Man efterbildar en hän-
delse som bör bevaras i det kollektiva minnet d.v.s. hos alla medborgare. 
Aristoteles såg också som teaterns främsta uppgift att efterbilda verkligheten, 
även det våldsamma och destruktiva. Först då kunde katarsis uppnås. 

En historisk händelse kan ge upphov till ritualer, ceremonier och/eller dra-
matik och/eller sceniska föreställningar.120 Där ritualerna och ceremonierna 
karakteriseras av en viss stelhet i den meningen att de i princip skall framträda 
likartat från gång till gång har dramatiken (och teaterscenen) en frihet både i 
berättelsens uppläggning och konstruktion. Bägge ’formerna’ har emellertid 
enligt min mening leken gemensamt. Ritualer och ceremonier har visserligen 
många konnotationer men de är både konstruerade med allvar och ’iscensatta’ 
i enlighet med  Huizingas lekbegrepp. Leken är, som påpekas i hans bok Den 
lekande människan, något som bör tas på allvar.121 

Elizabeth Burns har ägnat mycken uppmärksamhet i sin forskning dels åt 
de ovan nämnda gränsområdena, dels åt militärväsendets teatrala inslag. I sin 
år 1972 utkomna bok Theatricality – A study in conventions in the theatre and 
in social life diskuterar och jämför hon konventionerna för vad hon kallar so-
ciala handlingar eller ceremoniel och regelrätt teater. Hon betonar vikten av 
att skilja det explicita, det tydliga och klara från det implicita, d.v.s. det un-
derförstådda, och pekar på ceremonielens starka symboliska funktion. Burns 
för en diskussion om skillnaderna mellan begreppen ceremoniel, ritualer och 
rutiner.122 

Ceremoniel är en begränsad form av ritualer. Ett ceremoniel, enligt Burns, 
består av en sekvens av rituella handlingar, som utförs offentligt. Det sociala 
livets ceremoniel och ritualer är ofta utmärkande för särskilda sociala grupper 
och innebär markering av någon form av vördnad eller markerande av forma-
lia, som t.ex. parad för fanan. Ceremonielen var enligt Burns ursprungligen 
religiösa, men har successivt kommit att tillämpas även för sekulariserade till-
fällen. Stiliserade former av språk, rörelser och gester, som utbringande av 
muntliga hyllningar, bugande, höjande av armar eller lyftande på hatten har 
blivit till symboler på samma sätt som flaggor, ämbetskedjor, kalkar och trad-
itionella kostymer. Burns menar att många av dem har föga betydelse i sig 
själva, men i kombination formar de ett signifikant cermonispråk, som ”ligger 
nära teaterns expressiva språk”123 

Elizabeth Burns hävdar att kompositionen av ceremoniel sker med sär-
skilda avsikter och att tolkningar av uppträdande eller uppförande i det dagliga 
                                                      
120 En mellanform till ritualer och ceremonier respektive dramatik, och sceniska föreställningar 
utgör Cultural Performancebegreppet. Dit hör Gustaf IIIs s karouseller och torneringar. 
121 Huizinga, Den lekande människan, s.15. 
122 Elizabeth Burns, Theatricality – A study of conventions in the theatre and in social life, 
London 1972 , s.208. 
123 Ibid., s.208 f. 
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livet i mer eller mindre ritualiserad form kan jämföras med temat i ett drama. 
”Events” är sammansatta av handlingar som varken är tänkta eller uppfattade 
som isolerade. De uppfattas som sammanlänkade och därför konsekventa. Ce-
remonielens teatralitet varierar mellan kontexterna därför att de samman-
hänger med stånd, status eller klass. Ceremonielet understryker var makten 
ligger och har följaktligen en betydelse i politiska och religiösa termer. Dess 
verkan var stark under medeltid och tidig nymodern tid men minskade i bety-
delse senare. Kungliga bröllop och mottagande av andra furstar var och är 
dock tillfällen, då ceremoniel och teaterföreställningar blandas. Kungamakten 
före demokratins genombrott försatt sällan tillfällen att exponera kungen-re-
genten och med hjälp av teatrala medel framställa denne (denna) som utsedd 
av högre makter, allt i akt och mening för att påverka menigheten. Gustaf IIIs 
sätt att arrangera teaterföreställningar och ordna s.k. karouseller visar på ett 
sätt att sudda ut gränserna mellan teater och ceremoniel, samtidigt som bl.a. 
maskeraderna under hans tid visade på en flytande gräns till vad som kan be-
tecknas som lek. Även Gustaf IIIs mot Ryssland framprovocerade krig visade 
upp drag av teater och lek. 

De mest repeterade och bäst ’spelade’ reguljära ceremonierna är de mili-
tära, enligt Elizabeth Burns. Deltagarna i parader är ofta klädda i kostymer 
(paraduniformer) och bär yttre tecken (dekorationer), liksom hästarna bär 
munderingar, som är långt ifrån de operativa uniformerna och utrustningen 
hos en modern armé. De representerar likväl en institution (de beväpnade styr-
korna), som fortfarande har verklig makt och effektivitet. De stora ceremoni-
ella tillfällena, där staten och statsöverhuvudet är representerat (kröningar, 
kungliga bröllop, statsmannabegravningar) repeteras lika omsorgsfullt som en 
teaterföreställning med många medverkande. Demokratins genombrott har in-
neburit en minskning av antalet ceremoniellla tillfällen, vilket i sin tur medfört 
förlust av ’lekformer’ och ’make-believe’. 

I det vanliga livet har en ceremoni det syftet att den skiljer ut en viktig 
handling eller utrustar en vanlig handling med värdighet och mystik. Rituella 
akter bildar en del av varje ceremoni. Elizabeth Burns diskuterar hur vi skall 
skilja begreppen ceremoni, ritual och rutin åt. Hon beskriver hur den i England 
verksamme antropologen Raymond Firth karakteriserar distinktionen mellan 
ritual och ceremoni. Han säger att ceremonielet får sin kraft av konventionella 
normer och ritualen av mystiska. Ritualen består av en serie handlingar, be-
traktade som lämpliga för vissa situationer och i stånd att skapa adekvata re-
aktioner från andra. De karakteriseras av instrumentalitet och uttrycksfullhet. 
Gudstjänster och vördnad för den svenska flaggan skulle kunna inordnas un-
der detta begrepp. Rutinen är ett formaliserat sätt att återupprepa handlingar 
och händelser som av någon betraktas som nödvändiga. Den som utför rutinen 
har lärt sig att betrakta dem som ett åtagande. Han känner sig kanske inte djupt 
involverad, men fullgör ändå den ålagda skyldigheten. Rutiner karakteriseras 
av upprepning och icke-uttrycksfullhet. 124 

                                                      
124 Elizabeth Burns, Theatricality, s.217. 
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Elizabeth Burns citerar också den ledande franske sociologen Émile Durk-
heim (1858-1917), som specificerade ritualen genom att hävda dels att den 
antingen var sekulariserad eller religiös, dels att den var ett förstadium till 
handling. Ritualens huvudfunktion är att stimulera förtroendet (ytterst till 
samhället) och att förtroendet i sin tur skall stimulera viljan. Den form ritualen 
får styrs av symbolerna. Här ser Elizabeth Burns ett släktskap med teatern och 
dramat. Handlingen, som utspelas på scenen är en upprepning (representation) 
av en handling, som inträffat i livet och som återges (förstoras) genom den 
dramatiska handlingen. Handlingen på scenen uttrycker både det instrumen-
tella och det symboliska och åskådaren tolkar hela processen. Åskådaren upp-
fattar teman snarare än isolerade handlingar. Tolkningen är dock inte den-
samma för alla åskådare utan villkoras av varje individs egen kontext och för-
förståelse.125 

Musiken i krig 
Musiken spelar en mångfasetterad roll i samband med iscensättningen av kri-
get. I utsatta lägen som långa marscher, förberedelser för svåra uppdrag och 
strider, samt sorg över stupade kamrater har musiken funnits som ett uppmunt-
rande och helande inslag. Musiken har använts som ren bruksmusik eller 
signalmusik d.v.s. haft en bestämd funktion i samband med krigshandlingar 
och då knutits till bestämda order som Eld upphör! eller Framåt marsch! samt 
signalerat tapto och revelj. Signal- och marschmusik i samband med förflytt-
ningar torde ha varit den mest ursprungliga militärmusiken. 

Trumslagaren med sin trumma var tidigt en central person i de flesta armé-
erna. Ett annat tidigt instrument var flöjten. Musiken kunde också betyda 
straffsignal, portstängning, formering av vaktstyrka vid vaktskifte, uppbrott, 
etc. Därutöver spelades marschmusik under förflyttning ofta blandat med po-
pulärmusik från den aktuella tiden, för att stimulera även trötta att hålla takten. 
Marschtakten vid förflyttning skedde antingen i 4/4 eller i 6/8 takt (jigtempo). 
En fransk källa uppger 1767 att marschtempot ”motsvarar vad en man av nor-
mal längd klarade av genom att gå fem km på 1 timme”126  Olika truppslag 
hade olika instrument. Infanteriet förflyttade sig till fots till tonerna av trum-
mor, pipor och flöjter. Kavalleriet (liksom marinen) använde sig av trumpeter 
och pukor. Marschmusik förekom därutöver vid mera solenna tillfällen. Mar-
scherna kan spelas i olika tempi – långsamt om det är en paradmarsch och 
snabbare om det gäller en marsch för truppförflyttning eller för rent konsert-
ändamål.127 Marschen har därutöver ofta använts i ideologiska sammanhang. 
Exempel här är Marseljäsen och Internationalen. Åtskilliga marschmelodier 
utvecklades till melodier som användes i 1600- och 1700-talets skillingvisor. 
                                                      
125 Ibid., s.212 f. 
126 Cappelens musiklexikon, Helsingfors 1979, s.480. 
127 Kända marschkompositörer på 1900-talet är bl.a. Sousa och Gershwin. 
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Även i civila solenna sammanhang har marschen använts exempelvis i bröl-
lops- och sorgemarscher.128 

Ceremonimusiken och ’harmonimusiken’ utvecklades till en konsertmusik, 
där det typiska är blåsinstrumentens mångfald. Så småningom fick detta ka-
raktären av en helt egen musikgenre. Ännu i dag förekommer uppskattade 
konsertevenemang med blåsorkester, där t.ex. arméns musikkårer spelar i 
s.k.Tattoo-konserter. Militärmusiken spred sig även till den västerländska 
konstmusiken. Den franske balett- och operakompositören, Jean-Baptiste 
Lully (1662-1687) bidrog till att utveckla marschen och introducerade den i 
balettmusiken på 1600-talet. Både Mozart och Wagner använde sig av mar-
schen som musikinslag i Trollflöjten respektive Tannhäuser, och detsamma 
gäller Bizet i Carmen. Beethoven och Berlioz har använt sig av marschtakten 
i sina symfonier och Chopin i sin kammarmusik. 

Samtidigt skapade våldet och döden känslor och behov av andlig musik 
med inslag av sorg, medkänsla och längtan efter salighet. Det militära proto- 
kollära ceremonielet fordrade en viss karaktär, ibland rent av en lyrisk sådan. 
Kriget skapade behov av patriotisk musik för den hemmavarande familjen, för 
hovmiljöer, adliga och borgerliga miljöer etc. Kriget gav dessutom nya arbets-
tillfällen, som att skriva musik för segrare och ibland för besegrade. Karakter-
istisk är musikens förmåga att fungera på ett emotionellt plan, att få indivi-
derna att se framåt utöver sig själva och sina omedelbara intressen samt känna 
delaktighet i något större. Krigets negativa krafter kunde visserligen inte upp-
hävas men ändå motverkas av musik, sång, dans och scenkonst. Det finns ex-
empel på att musiken utnyttjats för sofistikerat politiska ändamål, vilket det 
finns anledning att återkomma till i avsnittet om Katarina av Medici.  

Musiken kunde å ena sidan betraktas som en helande kraft, men å andra 
sidan transformerades den också under denna tid till en ändamålsenlig teknik 
för militärt utnyttjande. Inom krigskonsten, i takt med att marscherande och 
militär drill utvecklades, grundlades insikten att musiken kan få soldaterna att 
marschera längre, prestera mer och negligera faror. Det är med andra ord täm-
ligen omöjligt att fånga in hela den verkningskrets, som musiken ansågs äga 
eller dess fulla funktion. Musiken korsade gränserna mellan krig och fred och 
var uppenbarligen en kraft av universellt slag, men ingalunda någon garant för 
fredliga värden. Den kan snarare betecknas som en effektiv metod för iscen-
sättning av krigets kollektiva identitet. Den musikaliska utbildningen transfor-
merades till en ändamålsenlig mekanism (teknik) mogen för militärt utnytt-
jande.  

Musiken kan förmedla starka känslor av hot och faror, men också bidra till 
att tygla vrede, normalisera handlingar och upprätthålla yttre fysisk ordning. 
Musiken var också till hjälp för att få krigarna – framför allt de meniga solda-
terna – att göra sitt yttersta. Musiken kunde få de aktiva att fyllas av patriotiska 
känslor och glömma andra känslor som rädsla, hunger och trötthet. I grunden 

                                                      
128 Åke Holmquist, Från signalgivning till regionmusik med ett bidrag om regionmusik av Ur-
ban Rosenblad, Stockholm 1974, s.140. 
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låg här en soldatmässig drill vars syfte var att få soldaterna att åsidosätta sina 
egna känslor och individuella preferenser genom att helt enkelt mekaniskt full-
göra sina uppgifter. 

Adelsmännens dubbla kompetenser 
Kombinationen av brutalitet och humanism var under de krigiska århundra-
dena en del av hjältekoderna och det var kombinationen som skapade fram-
gång. Den ideologiska grunden går enligt Kate van Orden att söka hos Aristo-
teles och Platon, och hon citerar Platons Republiken (2:503-505).129 Både mu-
sik och balett ryms i Platons kosmografi. Den fysiska rörelsen är betydelsefull. 
Enligt Platons beskrivning har dansen liksom baletten ett gudomligt ursprung 
i stjärnornas rörelser till sfärernas musik. Mänskliga kroppar i dans rör sig 
vackert och graciöst. Harmonin som uppstår skapar jämvikt mellan kropp och 
själ. När kropp och själ är i samklang erfar människan glädje och gudomlig 
kunskap. Enligt traditionen skulle Akilles och Alexander den store ha varit 
utpräglade musikkonnässörer. Om Akilles berättar poeterna – enligt Kate van 
Orden – att Akilles efter ett fältslag kunde spela på sin lyra med blodiga fing-
rar. Uppenbarligen kunde intima musikupplevelser existera sida vid sida med 
verifierad blodtörst enligt traditionen.130 

Identiteten som adelsman var å ena sidan förknippad med en militär karriär 
och vapenkultur. Å andra sidan ställdes andra och samtidigt helt motsatta krav 
på de unga adelsmännen. Dessa vistades i regel vid någon av militärakademi-
erna för att bygga upp ett socialt kapital samt lägga grunden för att senare 
kunna försvara detta kapital och förbättra sin position på fältet på det sätt som 
Bourdieu beskriver i Texter om de intellektuella.131 De undervisades på akade-
mierna i vapenhantering men övades också i danser, ryttarbaletter och spel på 
luta. Musiken integrerades på detta sätt i en vårdad uppfostran, även om den 
funnits redan tidigare som en del av förfiningen vid sidan av, i form av huma-
niorastudier, bildningsresor och studier av främmande språk. Att kunna ta ut 
melodier på luta och dansa på hovbalerna var en del av allmänbildningen för 
den adlige krigaren. Detta uteslöt ingalunda att hans identitet var krigarens. 
Den franska aristokratin kallades noblesse d´épée eller i svensk översättning 
svärdsaristokrati. Vid både fäktning och dans tränades utövaren i att iaktta sin 
egen och med/motspelares rörelsemönster samt att ge akt på den fysiska om-
givningen, även detta erfarenheter som kunde användas i militära samman-
hang. För adelsmännen var dans inte på något sätt i konflikt med den militära 
karriären, snarare ett träningskomplement till vapenträning. Den typiske kri-

                                                      
129 Kate van Orden, s.82. 
130 Ibid., s.15. 
131 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, översättning Mats Rosengren, Stockholm 1992, 
s. 50.  
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garen (adelsmannen) tillbringade året med övningar och strider under somma-
ren, följd av vinterkvarter vid hovet med baler och ballets de cour. Säsongen 
kulminerade sedan i samband med karnevalen.132  

Frankrike var på detta område stilbildande och samma tendenser om än 
mindre tydliga kunde iakttas något senare i Sverige från och med mitten av 
1700-talet. Det som skapade framgång hos sentida efterföljare var god för-
måga att hantera svärdet, ridskicklighet och ett bra sinne för terrängen, forti-
fikationen och ballistiken. Den framgångsrike krigaren skulle vara ambitiös, 
modig, beslutkapabel, disciplinerad och uthållig. Ansikte, röst och hållning 
skulle återspegla detta. Adelsdygderna och den allmänna moralen betonade 
det fysiska. Framgång berodde på antalet bragder.  

Om detta jämföres med det hovliv Gustaf III skapade i Sverige på 1700-
talet är det intressant att iaktta hur väl förtrogen han var med dessa seder och 
bruk. Hans organisation av s.k. karouseller och torneringar är ett exempel på 
denna förtrogenhet.133 Det är tänkbart att han tagit del av ett grundläggande 
verk från 1589, nämligen Orchesographie skriven av Johan Talbourot, som 
översatts även till svenska. Den utgör en instruktionsbok i utbildning, manér 
och stildans med inriktning på unga adelsmän. I en dialog mellan Thoinot Ar-
beau (anagram på författarens namn) och Capirol, en ung adelsman, sägs att 
”utgångspunkten för stildansen är soldatens exercis och ordnade rörelser i ter-
rängen (felten)”.134 Stildanserna är alltså soldatens rörelser i stiliserad form. 
Även vad gäller musikinstrumenten och deras inverkan på människans känslor 
för rytm och ord, drar han paralleller till militärlivet. Med andra ord var exer-
cisen så etablerad att den faktiskt hade skapat både en dansform och stiliserade 
exercisrörelser.135 Med Arbeaus egna ord kunde rörelseschemat (det pyrr-
hiska) hjälpa män att marschera unisont mot fienden, vilket gjorde hans kore-
ografi inte bara till en koreografi för dans utan även för krig. Rörelsemönstren 
kunde både sätta trupperna i rörelse och hålla samman dem.  

Uniformer och den individuella kroppen 
I avsnittet om maskulinitet hävdades att krigarens roll och status är starkt re-
laterat till maskulinitetsbegreppet. Soldaterna skulle helst vara långa och ståt-
liga. Många av särdragen i uniformerna som axelklaffar och olika former av 
snörmakerier, tillkom för att soldaterna/officcerarna skulle se större (och star-
kare) ut och därmed utstråla (goda) manliga egenskaper som patriotism, mod, 
fysisk styrka och omsorg om de svaga. Samtidigt finns i detta sammanhang 

                                                      
132 Kate van Orden, Music, Discipline, and Arms in Early Modern France, s.103 f. 
133  Magnus Olausson,”Tournaments and Carousels in the Gustavian Era”, ingående i Gustavian 
Opera. An interdisciplenary Reader in Opera, Dance and Theatre, 1771-1809, utgiven av 
Kungliga Musikaliska akademien. 
134 Johan Talbourot, Orchesographie, u.o. 1589, s.13. 
135 Ibid., s.15. 
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även en del starkt normativa inslag. Michel Foucault har i Disciplin och straff 
pekat på att ända sedan 1600- och 1700-talen har militärparader och militära 
inspektioner, liksom medaljutdelningar, haft till syfte att genom likformighet 
skapa anpassliga och lydiga kroppar. Genom att bryta ner identiteten och 
bygga upp den igen har ritualerna gjort kropparna till ett maktmaskineri. Mi-
litärinspektionerna är exempel på hur soldaterna formades till en del av en 
multisegmenterad maskin, där kropparna disciplinerats till ett kollektiv genom 
marscherande, exercerande och paraderande.136 

Uniformsväsendet blir i detta sammanhang den yttre symbolen för kriga-
ren. Samtidigt är det kanske det militära område som uppvisar störst släktskap 
med teatern. Uniformer måste kunna fungera som igenkänningstecken i strid, 
vilket aktualiserades när krigen blev en kungarnas och staternas angelägenhet. 
Därutöver tillkom kravet att uniformerna måste tillverkas på ekonomiskt rim-
liga villkor, samt att uniformerna skulle fylla estetiska krav. Att vara klädd i 
uniform uppfattades som maskulinitet i dess högsta potens. Uniformerna blev 
också i ökad grad relaterade till modets utveckling framför allt officersunifor-
merna, men även uniformerna för meniga. Officersyrkets och adelns koppling 
till de kungliga hoven bidrog till att utveckla praktfullheten som en del i de 
ceremoniella kraven. Ceremoniernas verkan ansågs öka  genom att de med-
verkande utstrålade skönhet, kraft och styrka. Uniformerna var komponerade 
för att framhålla den manliga kroppens skönhet och skräddarkonsten utveck-
lades i detta syfte. Dock låg det även ett underförstått syfte i prakten. Solda-
terna/officerarna skulle se ännu mera skräckinjagande ut. 

Uniformer för ceremoniellt bruk fanns i viss utsträckning redan under me-
deltiden i länder som Frankrike och Tyskland. Furstars livvakter var sålunda 
redan på 1500-talet likformigt utrustade i samma färger och textila modeller. 
Officeren och vapenhistorikern Fredrik A Spak (1846-1915) publicerade 1890 
boken Några historiska upplysningar om uniformerna och utredning, från 
1300-talet intill nuvarande tid med särskild hänsyn till svenska armén, där han 
lämnade vissa uppgifter i ämnet. Han skriver bl.a:  

[…] det krigsfolk, som var närvarande vid fredsslut, gränsmöten eller liknande 
tillfällen, skulle vara lika beklädt och prydligt utrustat. Sålunda anbefalldes, att 
de 300 ryttare, som skulle åtfölja konungen till en sammankomst med de danska 
sändebuden uti Knäröd (sic) 1602 skulle alla vara utsökt folk och hvarje hund-
rade av dem klädas uti sin egen särskilda färg samt stofferas med stöflar, sporrar 
och värjor, ’så att de se folklika ut och kunne vara snackfria’.137 

 
Liknande riktlinjer och regler finns för den knektfänika, som skulle ledsaga 
de svenska sändebuden till Narva och för flera andra ceremoniella tillfällen 
ofta på kunglig befallning. Först på 1600-talet började uniformer att användas 

                                                      
136 Michael Foucalt, Övervakning och straff: fängelsets födelse, översättning C.G. Bjurström, 
Stockholm 2003.  
137 Fredrik A. Spak, Några historiska upplysningar om uniformerna och utredning, från 1300-
talet intill nuvarande tid med särskild hänsyn till svenska armén, Stockholm, 1890, s.3.  
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mera allmänt och i mitten på århundradet fastställdes mörkblått som den 
svenska arméns färg, men vissa färgvariationer fanns kvar. 

Efter den franska revolutionen förvärvade manliga medborgare i Europa 
nya medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Trots det i revolutionen ingå-
ende kravet på jämlikhet var kvinnorna uteslutna från dessa privilegier, som 
däremot förde den hegemoniska manligheten till nya nivåer. Denna på många 
sätt nya maskulinitet manifesterades framför allt genom olika typer av unifor-
mer både för militärt och civilt bruk. Den uniformerade soldaten transforme-
rades från grovhuggen och illa tåld legosoldat till hjälte.  

Den i Tyskland verksamma konsthistorikern Elisabeth Hackspiel-Mikosch, 
som fokuserat sin forskning på textil- och dräkthistoria, har i sin 2009 publi-
cerade uppsats Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity beskrivit hur 
under 1800-talet ideer om manliga dygder blandades med idéer om manliga 
fysiska skönhetsideal. Uniformsmodet kom den vägen att bidra till civilisat-
ionsprocessen. Ett nyväckt intresse för antika skulpturer drog uppmärksam-
heten till den nakna manliga kroppen med dess väl avvägda proportioner och 
slanka smidighet. Fysiska övningar började komma på modet i vissa kretsar. 
Föreställningar började göra sig gällande om att det fanns en förbindelse mel-
lan yttre manlig skönhet och moraliskt beteende. Fler och fler män tillägnade 
sig nya färdigheter, vad gäller fysisk disciplin och hygienstandard, där de var 
tvungna att iaktta renlighet och ta yrkesmässig vård om den egna uniformen. 
Bakom detta kan anas ett avståndstagande till barockens mera plumpa och 
korpulenta stilideal samt socialt orättfärdiga l’ancien régim. Elisabeth Hack-
spiel-Mikosch har också pekat på hur introduktionen av uniformer ökade in-
trycket av reda och ordning i samhället, samtidigt som uniformerna gav glans 
åt t.ex. kungliga bröllop. Detta var fallet i Preussen under Fredrik Wilhelm I 
(1688-1744). Denne började själv uppträda i uniform vid ceremoniella till-
fällen.138 

I början av 1800-talet och framför allt under Napoleons era kännetecknades 
uniformerna av starka färger av militärtekniska skäl. Uniformsfärgerna behöv-
des som åtskiljande faktor i slagfältens krutrök. De färgrika, eleganta och mo-
demässiga uniformerna bidrog till att göra krigaryrket attraktivt. Napoleon ut-
övade med andra ord även ett modemässigt inflytande på uniformsmodet i 
övriga Europa.139  

Uniformer och skräddarkonst 
Bilden av 1800-talets överlägsna maskulinitet behövde dock konstrueras med 
hjälp av skräddarkonst. De operativa uniformerna syddes i kraftigt ulltyg som 
var hållbart och formfast. Snittet innebar trångt skurna plagg och snäva armhål 

                                                      
138 Elisabeth Hackspiel-Mikosch, “Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity”, ingående 
i The Men’s Fashion Reader, utgiven av Peter McNeil and Vicki Karaminas, Oxford/ New York 
2009, s.121.  
139 Elisabeth Hackspiel-Mikosch, ”Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity”, s.117 ff.  
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för att garantera en manlig rak hållning. Armarna drogs automatiskt bakåt och 
bröstkorgen utåt. Inte heller ett korsettliknande underplagg saknades - allt i 
avsikt att skapa en rak hållning. Bröstkorgen skulle vara bred, vilket innebar 
generöst skuren framdel, men trångt skuren rygg och kraftig vaddering i fram-
partiet för att skapa intryck av en framträdande bröstkorg140 Även huvudbona-
derna inordnades i det totala manlighetskonceptet genom den s.k. shakon, som 
dels ökade krigarens längd, dels tvingade honom att hålla huvudet rakt uppåt 
för att balansera huvudbonadens tyngd. Också på vapen och annan utrustning, 
som krigaren bar, lades estetiska synpunkter. Den uniformerade krigaren 
skulle framträda som en person av yttersta fysiska och psykiska kraft. 

För att sprida dessa stilideal gavs ut ett antal populära skräddarhandled-
ningar. Följande härstammar från ett tyskt original. Klemm Heinrich (Förfat-
tare) Lange, J. F. (Översättare) Trigonometrisk mätning av kroppen. Fullstän-
dig lärobok i den högre beklädnadskonsten för civil och uniformer: till miss-
bildad växt, grundad på trigonometrisk mätning af kroppen och med speciellt 
hänseende till tjenst för konstens idkare. Boken översattes till svenska och 
förelåg redan år 1853 i sin sjunde upplaga, som är den som använts här.  

Det första kapitlet inleds med ett avsnitt om corpometri eller måttagnings-
lära, ordnad efter trigonometriska grunder: 

Så länge man inte känner egenheterna af de i oändlighet mångfaldiga former af 
kroppsbyggnaderna, så blir det af högsta nödvändighet att äga ett tillförlitligt 
måttsystem, för att skaffa sig visshet om den till beklädande personers konvexa 
yta (kroppsställning) i alla möjliga riktningar och med begagnande af veten-
skapliga principer, så att snitten återger alla de på kroppen tagna måttanlägg-
ningar 141 

Genom korsmätning af alla kroppsdelar, i alla riktningar, blir ytan av den till 
beklädande personen, delad i särskilda olika trianglar. Hvarje av dessa, ser om 
de särskilda måttanläggningarna bildade trianglar skall naturligtvis förändra 
både läge och form, så snart formen af de kroppsdelar, af hvilka de är beroende, 
förändras.142  

Genom dessa mätningar skulle man slippa prova plaggen.Triangeln och vin-
kelmätningen kallas derföre rättvist trigonometriska mätningar…”143 

 
Enligt författaren skall alla kroppskonstitutioner kunna fångas in av dessa mät-
ningar. Författaren konstruerar tjugo huvudmått för överrock, frackar,  
paletåer etc. Huvuddelen av hans intressen rör civila plagg men han hävdar att 
dessa trigonometriska mätningar är tillämpliga även för militära uniformer, då 

                                                      
140 Jämför repliken som Marie har i Woyzek (skriven 1813) i en kärleksscen med Tamburmajo-
ren, där hon utbrister beundrande ” Du är bred som en oxe över bröstet”.  
141  Heinrich Klemm (Författare) Lange, J. F. (Översättare) Fullständig lärobok i den högre 
beklädnadskonsten för civil och uniformer: grundad på trigonometrisk mätning af kroppen och 
med speciellt hänseende till missbildad växt, till tjenst för konstens idkare, Stockholm 1853-54, 
s.3. 
142 Ibid., s.4. 
143 Ibid., s.4. 
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med beaktande av för varje land givna föreskrifter, yttre dekorationer, distinkt-
ionstecken etc.144 

Byxornas tillskärning får ett eget kapitel. Författaren publicerar anthropo-
metriska studier över samtliga oregelbundna formationer av de ”nedra” (sic) 
partierna av den vanliga kroppsväxten. Oregelbundenheterna kan vara med-
födda, men ”vanskaptheten” kan också ha åstadkommits genom yttre våld, 
eller tillkomna genom ”elaka” vanor i gång och hållning eller yrkesmässigt 
betingade förhållanden. Som exempel i det sistnämnda fallet nämns skräddare, 
skomakare, snickare, smeder etc. Författaren nämner också sittmuskeln, som 
räknas till deformiteterna, sett ur ett tillskärningsperspektiv.145  

Uniformerna som modefaktor i det civila samhället 
Uniformernas design påverkas av och påverkar den allmänna modeutveckl-
ingen vad gäller mansdräkten. Detta leder till att uniformsdrag samvarierar 
mellan vissa länder. Samtidigt influerar det militära modet det civila framför 
allt i krigstider.146 På 1900-talet påverkade det militära modet även modet för 
kvinnor. Exemplet med varumärket Burberry har nämnts tidigare. Även inom 
handeln märktes en samverkan militärt-civilt. Stockholm hade under perioden 
1883-1985 ett varuhus med namnet Militärekiperingsbolaget eller MEA, från 
början en postorderfirma för militära uniformer och uniformstillbehör men 
även annat som en elegant officer kunde anse sig behöva. I början av 1900-
talet utökades sortimentet även med eleganta damkläder till ett fullsorti-
mentsvaruhus.147  

På teaterscenen har uniformer använts sedan antikens dagar. Vissa genrer 
som operett får i mångt och mycket sin karaktär av uniformer, vilket samman-
hänger med att operetten var särskilt populär under andra hälften av 1800-
talet, då antalet reella krig var förhållandevis få, men militarismen ändå blom-
made. Även scenartister som the Beatles och Michael Jackson har använt sig 
av dekorativa, från uniformsmodet inlånade kläddetaljer som guld- och silver-
broderier, blanka knappar, epåletter, ägiljetter, fransar etc. För scenartisterna 
har det främsta symbolvärdet sannolikt inte varit kraft och styrka utan snarare 
en strävan att exponera en estetiskt tilltalande maskulinitet – en artistisk-sen-
sorisk nivå – byggd på ett effektfullt yttre skal. Ett problem, som man mött i 
sammanhanget har varit att anpassa kropp och uniform till varandra för att det 
synliga resultatet skall bli tillfredsställande, vilket gäller både innanför och 
utanför teatern. 
                                                      
144 Ibid., s.130. 
145 Ibid., s.132. 
146 I Svenska Dagbladet den 2 mars 1919 avslutas ett modereportage för män med kommentaren 
om det manliga modet ”att det alltjämst står under inflytande av den engelska uniformen och 
att det sålunda är både solitt och ändamålsenligt. Huru länge man på detta lyckliga sätt får se 
krigets erfarenheter återspeglas i våra herrmoder är emellertid mycket ovisst.” Reportaget är 
undertecknat av signaturen Kaifas. 
147 Edward Blom, Handelns historia, Centrum för näringslivsforskning, Stockholm 2011, 
www.naringslivshistoria.se. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att uniformsmodet utövat stark in-
fluens på maskulinitetsidealet både militärt och civilt. Elisabeth Hackspiel-
Mikosch har talat om den sexuella magnetism som uniformerna utövade och 
som bl.a. ledde till att även rader av framväxande civila tjänstemannagrupper 
lade sig till med uniformsmodet. Men dessa stråk av beundran och efterapning 
slog också över i sin motsats. Tidens skämttidningar bl.a. Simplicissimus, ut-
given i München, publicerade 1906 en hel serie karikatyrer över begreppet ”de 
dansande husarerna” från Krefeld. De dansande husarerna vann sina största 
framgångar inte på slagfältet utan på dansgolvet och äktenskapsmarknaden. 
De gisslades också från teaterscenen bl.a. i komedin Husarfeber, ett av tidens 
mest spelade lustspel allt ifrån premiären 1906 i Berlin.148  

Genom att peka på ytligheten i uniformsprakten kunde man driva med mil-
itarismen, men där låg också en djupare samhällskritik, som riktade sig mot 
påstådd feminitet. Elisabeth Hackspiel-Mikosch citerar flera politiker och 
journalister som i uniformsprakten också såg ett aristokratiskt och utstuderat 
snobbigt drag i de stramt skurna uniformerna dekorerade med vad som i pres-
sen kallades ”militärt glitter”.149 

Elisabeth Hackspiel-Mikosch ställer frågan vad det är som gör uniformer 
så sexuellt tilltalande. Hon citerar Elke Gaugele som hävdar att det är ”the 
eroticism of power” som skapar detta kraftfält. Uniformerna under andra hälf-
ten av 1800-talet tjänade med andra ord som sexuella fetischer för både ho-
mosexuella och heterosexuella män.150  Resonemanget fortsätter hos Hack-
spiel-Mikosch, där hon hävdar att denna vördnad för makten går hand i hand 
med eller förutsätter subordination och underkastelse av alla andra. Fenome-
net gisslades, som förut nämnts, i skämtpressen och i litteraturen. Hon nämner 
också den skämtsamma historien om den utblottade skomakaren William 
Voigt. Iklädd officersuniform lurade han till sig hela stadskassan i Berlinför-
orten Köpenick och gav därmed upphov till begreppet köpenickiad. 151 

Intressant att peka på i sammanhanget är R. Connell, som lyfter fram den 
manliga kroppen och dess förbindelse med genusbegreppet. Den uniforme-
rade kroppen symboliserar de nya mansdominerade, medborgerliga idealen 
och egenskaperna, som var förknippade med makt, politik och militärväsende. 
Detta var enbart en manlig värld från vilken kvinnorna var uteslutna och vär-
deringarna förutsatte deras underordning. Denna utveckling sammanfaller 
med det framväxande industrisamhället med dess massproduktion och väx-
ande sociala otrygghet.152 

This may be one of the reasons why the ideal of hegemonic masculinity in uni-
form lasted well into the twentieth century, until feminist gender studies started 

                                                      
148 Elisabeth Hackspiel-Mikosch,” Uniforms and the Creation of Ideal Masculinity”, ingående 
i The Men’s Fashion Reader, s.124 f. 
149  Ibid., s.125, spalt 2. 
150  Ibid., s.125, spalt 2 f. 
151 Ibid., s.126, spalt 1. 
152  Ibid., s.126, spalt 2. 
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to question its value and post-modern fashion developed an alternative mascu-
line ideal of beauty.153 

 
Uniformer har varit viktiga både som maktsymboler och sociala ornament vid 
privata och sociala sammankomster. I ceremoniella sammanhang skapar de 
uttryck av kraft och styrka och utgör en symbol för den maskulina identiteten. 

Militär gestik och etikett, lek och vapenträning  
Gesternas historia  
Studiet av gester och gestik som en nyckel till kulturella och emotionella ko-
der var länge ett outforskat område. År 1989 hölls emellertid en konferens i 
Utrecht med ett antal forskare från skilda discipliner. Konferensen resulte- 
rade i ett antal uppsatser samlade i den 1991 utkomna boken A Cultural His-
tory of gesture, From Antiquity to the Present day, redigerad av Jan Brem- 
mer och Herman Roodenburg. Begreppet gest definieras i introduktionen till 
boken av historikern Keith Thomas.Han använder sig av the Oxford 
Dictionary och definierar en gest som ”a significant movement of limb or 
body” or ”use of such movements as expressions of feeling or rhetorical de-
vice”.154 Vetenskapliga studier av gester är i dag ett forskningsområde för an-
tropologer, lingvister och socialpsykologer, enligt Keith Thomas. Många av 
dessa forskare betraktar gesterna som en form av icke-verbal kommunikation. 
Det begrepp som används för att uttrycka denna kommunikation är kinesics. 
Det är enligt Thomas ett forskningsområde med många underavdelningar, 
som t.ex. proxemics (studiet av det avstånd som två samtalande håller till 
varandra) och haptics (hur människor rör vid varandra under ett samtal).155 

Den franske historikern Robert Muchembled har i sin artikel ”The order of 
gestures: A social history of sensibilities under the Ancien Régime in France” 
ingående i den ovan nämnda boken, ställt frågan, hur gesternas historia skall 
skrivas. Utgångspunkten är att gester och rörelsemönster har en lång historia. 
Själv har Robert Muchembled i sin analys utgått från två begrepp. Det ena är 
hämtat från Erving Goffman, som beskrivit världen som en teater, där de so-
ciala relationerna är föremål för en kontinuerlig iscensättning. Det andra be-
greppet har Muchembled härlett ur etologin, där han noterat betydelsen av ‘det 
egna utrymmet’ både i djursamhällen och mänskliga samhällen. Varje individ 
använder dessa utgångspunkter när han/hon önskar komma i kontakt med 
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andra eller önskar undvika dem.156  Enligt Robert Muchembled baseras en in-
divids uppförande på dessa utgångspunkter samt den kontext individen lever 
i. Muchembled hävdar också att detta kan studeras genom att iaktta bilder och 
målningar från den aktuella tiden. Att studera gester och t.ex. hälsningsritua-
ler, initieringsriter och andra performativer accentuerar dock problemet med 
historiska källor, därför att materialet är splittrat. Bildkonsten är en källa, men 
problematisk eftersom den kan vara normativ och förutsätta tolkningar av 
glömda symboler.157 

Den militära kommunikationen – både den verbala och icke-verbala – har 
hittills inte utforskats i någon högre grad, trots att det tillhör de centrala mili-
tära koderna. Å ena sidan är många av dessa gester likartade över skilda epo-
ker och kulturella områden. Å andra sidan är de specifika i sin kontext. De 
teatrala ställningssteg som östeuropeiska officerare utför vid vaktavlösning är 
specifika för deras militärkultur. Hälsningsritualer i form av honnör förekom-
mer däremot i skilda sammanhang, men inte handhälsning mellan över- och 
underordnad militär i uniform, eftersom handhälsning är en egalitär (egalita-
rian) hälsning mellan jämlikar och följaktligen sällsynt i en auktoritär miljö. 
Handhälsningen med nuvarande betydelse användes sällan före 1800-talet en-
ligt den holländske socialhistorikern Herman Roodenburg.158 

Hälsningen speglar mycket av relationen mellan människor t.ex. vasallens 
hälsning med knäböjning (eller bugning) inför sin herre, eller underordnad 
som hälsar överordnad genom att lyfta sin hatt. Hur man hälsar är med andra 
ord en inlärd kunskap och i hög grad beroende av den sociala kontexten.159 

Kroppshållning och etikett 
Sättet att gå, stå och sitta, liksom kroppshållning, är liksom hälsandet inlärda 
kunskaper och speglar socialt beroende. Gesterna kan också visa på manligt 
respektive omanligt beteende. Jan Bremmer hävdar i sitt kapitel ”Walking, 
standing and sitting” i boken A Cultural History of Gesture, att kroppen i den 
grekiska kulturen tjänade som plats för självidentifiering och demonstration 
av auktoritet. Den grekiska överklassen markerade i sin hållning överhöghet i 
förhållande till de i deras ögon ”feminiserade” folkslagen perser och lyder. 
Den grekiske mannens hållning uttryckte dominans över svagare grupper i det 
grekiska samhället, särskilt ungdomar och kvinnor. Den grekiske mannens 
upprätta hållning stod också i motsättning till slaven, som vasmålningarna ofta 
avbildas sittande på huk eller nedböjd.160 
                                                      
156 Robert Muchembled: “The order of gestures: a social history under the Ancien Regime in 
France”, ingående i A Cultural History of Gesture. From Antiquity to the Present Day, s.130 f. 
157 Ibid., s.142 f. 
158 Herman Roodenburg, ” ’The Hand of friendship’ – shaking hands and other gestures in the 
Dutch Republic”, ingående i A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day, 
s.171-176. 
159 Ibid., s.172 f. 
160 Jan Bremmer, ”Walking, standing and sitting”, ingående i A Cultural History of Gesture, 
s.27. 
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Den frie mannens gång var viktig. Den skulle vara långsam och ske med 
värdighet. Homeros har i Iliaden och Odyssén beskrivit hjältarnas sätt att gå, 
med långa bestämda steg i en likaledes bestämd riktning. Den tid, som avses, 
är här cirka 800 – 500 f. Kr. Att gå på detta sätt var dock förbehållet de högsta 
samhällsklasserna och gällde män vid uppträdande i officiella publika sam-
manhang samt på slagfältet. I Iliaden, beskriver Homerus, hur den trojanske 
prinsen Paris utmanat Helenas man, kung Menelaus av Sparta, till envig. Paris 
kommer till platsen, beväpnad med båge, svärd och dubbla spjut samt ”gående 
med långa steg” (makra bibas) framför den uppställda hären.161. Homeros må-
lar upp bilden av en imponerande kraftfull kämpe Trots sin goda stridsutrust-
ning tappar Paris dock modet men räddas av sin skyddsgudinna Afrodite. Ho-
meros använde uttrycket ”med långa steg” som ett signum på den store befäl-
havaren/hjälten.162  

Idealet förändrades dock, då krigskonsten förändrades och häruppställ-
ningen skedde i sluten linje (s.k. phalanx) Då fanns inte längre samma plats 
för soloprestationer på slagfältet.163 De långa stegen fanns dock kvar som ett 
teatralt drag hos Aristofanes i hans pjäs Fåglarna, där tuppar ”paraderar med 
långa steg likt kungen av Persien”. Denne var betraktad som större och mera 
upphöjd än livet självt och hade följaktligen en gångart i konsekvens därmed, 
säger Bremmer förmodligen med en viss ironi.164  

Däremot har de långa stegen överlevt till modern tid i vissa ceremoniella 
sammanhang, vilket man som turist kan iaktta exempelvis vid vaktavlös-
ningar, militäreskort i samband med kransnedläggningar vid minnesmonu-
ment framför allt i Östeuropa. Här saknas dock den ursprungliga konnotat-
ionen av skräck. 

Krigare (och gudar) avbildades ofta i statyform och fram till slutet av 600-
talet f. Kr. alltid stående upprätt. (Detta ändrades sedermera.) Hjältarna var i 
regel iförda en kort tunika eller helt utan kläder förmodligen för att exponera 
all sin muskelkraft.165  

Tiggare, slavar, liksom fria män som tvingats in i slavliknande positioner 
exempelvis i rollen som krigsfånge skulle kasta sina vapen och enligt reglerna 
röra sig framåt med tomma händer, huka sig och krypa ihop som tecken på sin 
underkastelse. Att ligga på marken eller på knä och be om nåd antyder total 
självutplåning.166  

Jan Bremmer hävdar att dessa bägge förhållningssätt – å ena sidan upprätt, 
rak hållning och å andra sidan att rulla sig i stoftet – är karakteristiska beteen-
den i ett hierarkiskt samhälle och tillhör arkaisk tid.167 Samtidigt som många 

                                                      
161 Homeros, Iliaden 3.22. 

162 Jan Bremmer,”Walking, standing and sitting”, s.16 f. 
163 Ibid., s. 17. 
164 Ibid., s.17. 
165 Ibid., s.24 ff. 
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förhållningssätt bygger på mycket gamla traditioner har gamla seder föränd-
rats och tagits över av nya grupper. När den grekiska kulturen urbaniserades 
och aristokratin förlorade sin betydelse på slagfältet ingick det i samma över-
klassbeteende att tänka på sin hållning, sina seder och kontrollera sina känslor 
d.v.s. samma utveckling som kan iakttas några århundraden senare i Västeu-
ropa.168 

Den frie, grekiske mannen bar ständigt vapen för att kunna försvara sitt 
rykte och sina ägodelar. Detta ideal överfördes till det romerska riket och har 
sedan dess också införlivats i den västerländska traditionen. Nya utseendekrav 
för män har medfört krav på skönhet, styrka och smidighet.169 Den raka håll-
ningen och de bestämda stegen överlevde århundradena och kan exempelvis 
studeras via 1800-talets bildkonst och återfinns fortfarande i moderna länders 
officerskårer. I ett modernt och demokratiskt sammanhang accepteras inte be-
grepp som tronstolar, högre stol för VD och djupa bugningar, men rester finns 
likafullt kvar i form av förhöjda podier och talarstolar. 

Sammanfattningsvis fanns många av de tidigare krigaridealen kvar långt 
fram i modern tid om än i modifierad form och traderades via etikettsböcker 
främst för adliga unga män. Redan år 1530 publicerades i Basel en avhandling 
av Desiderius Erasmus De civilitate morum puerilium libellus, som föreskrev 
nya ideal för unga människor.170 Boken blev en stor framgång, som översattes 
till andra språk och utkom i flera upplagor. Hans regler låg väl i linje med 
Elias Norberts beskrivning av civilisationsprocessen, men reglerna hade 
knappast konstruerats av Desiderius Erasmus utan vilade på en äldre klassisk 
grund. Till idealen hörde att göra upp tvister på ett civiliserat sätt och – för att 
använda ett anakronistiskt uttryck –’gentelemannamässigt’ sätt.171 

Vapenlek i olika former 
I avhandlingens avsnitt om Leken som begrepp citerades Huizingas tes: 
”Så länge det har funnits ord för kamp och lek har har man gärna kallat kam-
pen en lek. Ofta synes de båda begreppen faktiskt flyta in i varandra.”172 
Duellen kan beskrivas som en lek helt enligt de regler som Huizinga ställt upp. 
Den sker utanför det vanliga livet och enligt strikta regler. Den som inte följer 
reglerna blir en spelfördärvare och i duellens värld sannolikt också utstött. 
Duellerna kunde vara juridiska och/eller ’ridderliga’. Den juridiska duellen 
var en form för tvistelösning främst för riddare och adelsmän i mer eller 
mindre löst grundade hederstvister. Duellen var framför allt vanlig under 1500 
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och 1600-talen – århundraden, som präglades av etniska och religiösa konflik-
ter.  

Den ideologiska grunden för duellen låg i adelns hederskultur och omgavs 
därför av skilda etikettsregler. Adelsmännnen symboliserade långt in på 1900-
talet samhällets krig och försvarssektor. Deras förnämsta plikt var att försvara 
fäderneslandet. Detta synliggjordes bl.a. genom deras rätt att bära vapen. Sam-
hället kunde emellertid av princip inte tillåta duellväsendet. Krigarna behöv-
des dels i fält, dels innebar duellväsendet att samhällets monopol på våldsut-
övning sattes ur spel. Duellerna var därför tidvis belagda med stränga straff. 
Det hände att även dödsstraff exekverades.173 Duellen överlevde som en typ av 
konfliktlösning fram till 1800-talets mitt men avtog sedan i takt med den do-
mesticering av adeln som Norbert Elias beskrivit i sina böcker Civilisations-
teori, Sedernas historia (del 1) och Från svärdet till plikten (del 2).174 Roman-
litteraturen och framför allt filmen har bidragit till att ge ett romantiskt drag åt 
duellväsendet. I dessa sammanhang står nästan alltid en kvinna i centrum. Du-
ellen sker för att försvara hennes dygd eller slåss om hennes gunst. Kvinnor 
var dock mera sällan orsak till duellerna. Duellerna var uppgörelser mellan 
män. Maskuliniteten var knuten till hanteringen av vapen, främst svärd och 
värja.175 

Tornérspel – vapenträning och teater 
Till gruppen krigiska lekar hörde även tornérspel, som framför allt arrangera-
des under medeltiden. De ägde i regel rum under ceremoniella former, över-
vakades av en furste, och pågick till dess att någon av kontrahenterna antingen 
gav upp eller stupade. Under senare perioder av medeltidssvärmeri återuppli-
vades tornérspelen bl.a. av Gustaf III. Magnus Olausson har i sin 1991 publi-
cerade och redan nämnda artikel “Tournaments and Carousels in the Gusta-
vian Opera“ ingående i Gustavian Opera. An interdisciplenary. Reader in 
Swedish Opera, Dance and Theatre, 1771-1809 hävdat att Gustaf III hämtat 
idén som så mycket annat från Frankrike. Olausson konstaterar att dessa 
karouseller inte utan vidare låter sig klassificeras. De var inte teater eller en-
bart fysiska övningar. I dem ingick inslag av drama, balett och musikevene-
mang, samt vad han kallar adliga övningar, vilket väl får tolkas som fysiska 
syselsättningar som ridning, bågskytte och jakt.176 Dock vill jag understryka 
den politiska bakgrunden till dessa övningar. De skulle dels fungera krigsför-
beredande, dels ha ett underhållningsvärde för åskådarna. Övningarna var där-
för betydelsefulla för Gustaf III av både inrikes- och utrikespolitiska skäl.  

Den franska aristokratin kände av den annalkande stormen under årtion-
dena före revolutionen och drömde sig gärna tillbaka till tider, då adelskap och 
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träning i sporter som ridning och lansstötning var viktiga för en adelsman. 
Olausson pekar på att även i Sverige fanns liknande tankegångar.177 Gustaf III 
lät slå en medalj över 1777 års turnering med inskriften ”Veteres Revocavit 
Artes”(”Han återupplivade de gamla konstarterna.” Olaussons översättning). 
I programmet står att läsa ”The exercise of the body has more influence on the 
mind than one would at first sight imagine.”178 Olausson konstaterar att detta 
måste vara en slutsats Gustaf III dragit på grundval av teoretiska studier, ef-
tersom han sällan visat något större intresse för fysiska sporter. En annan för-
klaring kan vara, som ovan nämnts, att han såg turneringen som ett sätt att 
vidmakthålla vapenkunskaper hos deltagarna och därmed också stridskompe-
tens.  

Det första tornérspelet i mars 1776 hade karaktären av ett intermezzo inom 
ramen för ett divertissement och ägde rum i det Kungliga slottet i Stockholm, 
mars 1776. Det hade fått namnet Drottning Christinas tornerspel och för att 
skapa en genuin 1600-talsatmosfär hade kostymerna hämtats från den Kung-
liga Klädkammaren. När evenemanget upprepades i augusti samma år på 
Ekolsunds slott, utanför Stockholm. användes en samling gamla vapen från 
Arsenalen, dåtidens vapenförråd, även om flera av de deltagande riddarna 
också hade nygjorda vapen.179 Gustaf III själv framträdde i en förgylld rustning 
med storkorset av Serafimerorden på sitt harnesk. Hästarna var prydda av 
karmosinröda schabrak dekorerade med kungliga kronor och kantade med 
hermelin. Sköldarna var dekorerade med emblematiska tecken. På Gustafs 
sköld syntes ’Herkules krossande Hydran’, enligt Magnus Olausson, en alle-
gori som Gustaf III använde sig av som symbol för statskuppen 1772.  Även 
flera av de andra deltagarna hade sköldar och annan utrustning som anknöt till 
tornerspelens tema. Tornerspelen varade i tre dagar, trots att hertigen av Sö-
dermanland, prins Karl, blev sjuk och spelen var nära att ställas in. Gustaf III 
var dock tämligen opåverkad av de senare händelserna och började genast pla-
nera kommande tornering som skulle förläggas till Stockholm för att utnyttja 
propagandavärdet med spelen. Kungen önskade vända uppmärksamheten från 
sin förestående resa till St. Petersburg.180 

Spelen, som var en upprepning av torneringen på Ekolsund, ägde rum i 
Stockholm i maj/ juni 1777 på nuvarande Mariatorget med dubbelt så många 
medverkande som på Ekolsund. Stockholms tornering är intressant av flera 
skäl. Kungen lanserade den av honom komponerade ’svenska dräkten’ i sam-
band med torneringen. De riddare och adelsmän som inte hade stridsuppgifter 
för dagen var ombedda att bära ’den svenska dräkten’, som enligt Gustaf III 
hade burits på Vasakungarnas tornerspel – ett stänk av historieromantik enligt 
Magnus Olausson. Ett annat intressant drag är att sköldarna från Ekolsundstor-
neringen hade renoverats och försetts med symboler från Frimurarorden för 
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att markera hertig Karls status som Stormästare i den Svenska Frimurarorden. 
Något senare studerade Gustaf III Tempelherreorden som ett led i sina inter-
nationella politiska strävanden.181 

I november år 1777 anordnades ännu en tornering vid Gripsholms slott och 
i augusti 1778 en vid Drottningholms slott. Den sistnämnda gick under namnet 
Fête de Diane. Två av deltagarna, nämligen hertig Karl och en adelsman Claes 
Rålamb gick så upp i berättelsen att de två dagar senare drabbade samman helt 
privat framför slottet. Orsaken var en 16-årig dam ur högadeln och det var 
nära att hertigen fått sätta livet till. Händelsen utgör därmed ett exempel på att 
dueller kunde förekomma även på grund av en kvinna, vilket trots allt var 
mindre vanligt.182  

Följande år iscensattes ytterligare en karousell på Drottningholm La Prise 
de la Roche Galtare, denna gång baserat på grundtemat befrielse. Historien 
var komponerad av Gustaf III, medan poeten Oxenstierna satte divertissemen-
tet på vers. Arrangemangen fick den franske chargé d’affairen att skriva till 
den franske utrikesministern och påpeka att berättelsen var en anakronism och 
att han ansåg det olämpligt att Sverige som fattigt land och dessutom med 
subsidier från Frankrike ägnade sig åt denna kostsamma teaterverksamhet. 
Gustaf III kan inte ha varit omedveten om denna kritik eftersom han gav i 
uppdrag till Carl Fredrik Scheffer att meddela chargé d’affairen att det mesta 
av utrustningen var använd redan tidigare i samband med olika hovtillställ-
ningar.183 

Fler torneringer följde. Drottningens namnsdag skulle celebreras den 22 
juli 1782. Ett tornerspel med litterärt tema planerades under namnet Angélique 
och temat var befrielse. Narrativet förtäljde att Drottningen av Cathay som 
spelades av hertiginnan av Södermanland skulle befrias ur sin fångenskap. 
Gustaf III skrev berättelsen, den franske skådespelaren och hovets teaterdirek-
tör Jaques Marie Monvel (1745-1812) satte berättelsen på vers och Tobias 
Sergel (1740-1814) ritade dräkterna. Föreställningen fick emellertid ställas in, 
då den tidigare drottningen Lovisa Ulrika avled den 16 juli 1782.  

Tre år senare iscensattes den uppskjutna karousellen, må så vara i helt ny 
form och under namnet L’Entreprise de la Forêt Enchantée. Denna uppsätt-
ning var emellertid otursföljd. Ett skyfall utplånade kulisserna, som var må-
lade med akvarellfärger. Hertig Karl skadades samt drabbades av mässling 
och en ung page vådasköts. De yttre skadorna reparerades dock och karousel-
len ägde rum, men den kom att bli Gustaf IIIs sista.184 Magnus Olausson pekar 
på att kungens och hertigens strävan inte bara var att träna krigsfolket och 
bereda hovet nöje utan också en strävan att återställa Tempelherreorden för att 
om möjligt utnyttja denna orden för sina egna politiska syften. Det förefaller 
som Olausson anser detta vara det överordnade målet. 
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On Acting and Not-Acting 
I avsnittet Syfte och material konstaterades att det stundom är svårt att be-
stämma när krigaren är en del av den militära vardagen och när han spelar en 
roll. I stället för att eftersträva en tydlig distinktion mellan militärväsendet och 
teaterföreställningen vill jag diskutera en metod med en glidande skala  mellan 
dessa bägge begrepp. Metoden är hämtad från en artikel skriven 1972 av 
avant-garde artisten och läraren Michael Kirby. Rubriken är “On Acting and 
Not-Acting” och artikeln publicerades i The Drama Review (TDR). Artikeln 
rörde inte militärväsendet men den glidande skala, som han presenterade, har 
jag försökt använda mig av i avsikt att särskilja (med hans terminologi) ‘thea-
trical acting’ från ‘acts of performers’185 Denna glidande skala får därmed bilda 
övergång mellan Krigarens kulturhistoria och Krigaren på scen. 

Kirbys tankegång bygger på att ett antal aktörer gör framträdanden men 
ändå inte använder sig av Acting. Han hävdar inledningsvis att Acting innebär 
“to feign, to simulate, to represent, to impersonate.”186 Acting är enligt Kirby 
något aktivt, något som åstadkoms av en utförare, men Acting kan också vara 
något som tillskrivs en utförare, t.ex. på grund av att en aktör bär en viss typ 
av kostym, som i sin tur skapar en “karaktär”. Givetvis spelar kontexten och 
eventuella åskådares reaktioner också en viss roll  

Bakom mitt påstående att deltagarna i en militärparad är delar i en teater-
händelse ligger bl.a. att de har speciellt utformade kläder (paraduniformer), att 
de tillämpar ett koreografiskt rörelsemönster med ritualiserade hälsningar och 
att musik ofta ackompanjerar det hela. Krigarens framtoning byggs upp med 
hjälten som förebild, han som enligt konventionerna är tapper, försvarar det 
egna landet och skyddar kvinnor och barn. Han behöver inte uppfylla allt 
detta, men han framträder i denna roll. Här finns en likhet med skådespelaren. 
Det finns både en person och en roll. 

Kirby sätter upp en skala som går från Not-Acting till Acting, varvid han 
påpekar att skillnaderna mellan ‘stationerna’ i skalan för Not-Acting och 
Acting stundom är ganska ringa, men att det är gränssnitten eller liminaliteten 
som är intressanta att diskutera. 
 
Not-Acting ------------------------------------------------------------ Acting   
 
Acting innebär för Kirby en hög grad av komplexitet med professionella skå-
despelare och en hög grad av ‘låtsande’ i en scenisk föreställning. För att illu-
strera begreppet Not-Acting på skalan har han pekat på yrkesgruppen scenar-
betare som på öppen scen flyttar kulisser, möbler etc. De finns där, men hör 
så att säga inte till pjäsen.  
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Här avses att testa användbarheten i Kirbys skala genom att placera in den 
militära teatraliteten längs axeln Not-Acting – Acting. Den som på gatan mö-
ter en person iklädd militarkängor konstaterar sannolikt att personen bär just 
militärkängor. Bär han också uniformsrock kan det indikera militär tillhörig-
het men det kan också vara ett utslag av ett eller annat maskulint mode. Kon-
texten får avgöra hur personen skall avkodas eller tolkas. Krigaren är sedan 
gammalt en manlig arketyp, och mannen kanske vill låtsas manlighet och tap-
perhet men han spelar inte en roll i teatral bemärkelse. De som ser honom gör 
sannolikt bedömningen att han är en vanlig man klädd i några udda militära 
klädespersedlar. Den som däremot råkar vara turist i en krigszon och möter en 
man iklädd militärkängor och uniformsrock gör kanske en annan bedömning. 
Han är uppenbarligen inte reglementsenligt klädd. Är han en deserterad sol-
dat? Vad är hans roll då? Är han därmed farlig? På Kirbys skala kan han höra 
hemma långt till vänster på skalan d.v.s. nära begreppet ”Not-Acting”, men 
det kan också tänkas att han vill spela en roll förslagsvis som ockupationssol-
dat med benägenhet att roffa till sig godtrogna turisters mobiltelefoner m.m.187 

En artist som Michael Jackson, som ofta använde sig av uniformsinspire-
rade scenkostymer, ägnar sig förvisso åt ”Acting”, men klädseln är mera en 
hänsyftning på traditionell maskulin attraktion än en syftning på krig och kri-
gare. Han gör ingenting för att förstärka rollen som krigare. Han låtsas egent-
ligen ingenting, men leker möjligen med symbolerna. De element som appli-
ceras till den övriga upplevelsen av Michel Jackson är något som åskådaren 
applicerar på honom, som publik till hans artisteri. Han skulle därmed kunna 
placeras under Kirbys “Non-Matrixed Representation”, därför att associat-
ionen till militär uniform görs av åskådaren och den är enbart av artistisk natur. 
Artisten agerar inte ut något som har med uniform och militärväsende att göra 
utan bär bara en praktfull kostym. 

Nästa steg enligt Kirby är ”Received Acting” då utföraren egentligen inte 
gör något som kan definieras som ”Acting” men ’matriserna’ är starka, ihål-
lande och förstärker varandra. Sedan kan utförarens uppträdande vara högst 
vanligt och ordinärt. Kanske kan duellanten placeras in här. Han spelar visser-
ligen rollen av någon, som försvarar vissa värden (sin adelsmannaheder eller 
eventuellt en kvinnas heder), men hans agerande sammanhänger med hans 
professionella skicklighet i att utföra vissa rörelser. Kirby betraktar ”Received 
Acting” som en typ av hederstitel. Utföraren (the performer) tycks agera i en 
roll, men agerar egentligen inte medvetet något. Det är andra som tillskriver 
honom denna eventuella (hjälte)roll. Inte heller han låtsas något. Möjligen äg-
nar han sig åt en krigisk lek. När vi rört oss längs skalan från vänster till höger 
ökar inslaget av ”Acting” enligt de av Kirby tillämpade tankegångarna. 
 
NOT-ACTING-----------------------------------ACTING 
Non-Matrixed       Non Matrixed    “Received”     

                                                      
187 Kirby bygger upp ett exempel med en man klädd i cowboykängor och en vidbrättad Vilda 
Västernhatt.  
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Performing          Representation            Acting   
 
I det avsnitt av avhandlingen, där Napoleon står framför sina trupper på Tuil-
leriernas gård, är Napoleon ett med sin roll i kraft av sina fysiska och emot-
ionella resurser. Han företräder, symboliserar, framträder, framställer, återger 
eller kort sagt spelar en roll som Frankrikes hjälte. Han är sig själv och spelar 
inte någon annan. Han uppträder med anspråket att bli uppfattad som Frank-
rikes statsöverhuvud. Han behöver egentligen inte låtsas eftersom han är den 
person han spelar. Han är medveten om sin publik och han spelar i realiteten 
ut sina egna känslor och uppfattningar om sin livsuppgift. Han låtsas inte vara 
någon annan, varför Kirbys inledningsmening om vad ”Acting” är egentligen 
inte heller är tillämplig. I och för sig vet vi inte något om Napoleons känslor 
vid denna tidpunkt. Han kanske redan anar att hans livskurva har passerat sin 
högsta punkt och att det kommer att bära utför i och med det förestående fält-
tåget? Å andra sidan förutsätter hans ledarroll att han håller tillbaka eventuella 
sådana känslor. En ambivalent ledare i ett fälttåg är en stor risk i sig och Na-
poleon är sannolikt alltför krigserfaren för att ägna sig åt sådana tankar. 

Om man emellertid skall använda sig av Kirbys definition kan Napoleons 
framträdande förslagsvis placeras under begreppet Simple action, i vilket inte 
ligger någon form av värdering utan främst är en objektiv beskrivning, vilket 
bör tolkas som att truppuppvisningen på Tuilleriernas gård inte är en fullstän-
digt organiserad teaterföreställning med allt vad därtill hör. (Ingen av stegen 
innefattar för övrigt några värdeomdömen).  
 
NOT-ACTING-------------------------------------------------------    ACTING        
Non-Matrixed         Non-Matrixed       “Received”     Simple       Complex 
Performing           Representation        Acting          Acting          Acting 
 
Ju mer Kirby rör sig längs skalan från Not-Acting till Acting desto mer kom-
plext blir begreppet och ju fler element är involverade. Den enklaste formen 
av Acting är endimensionell och bygger ofta enbart på känsla som i fallet med 
Napoleon. Begreppet Complex Acting uttrycker enligt Kirby mångdimension-
alitet. En av förutsättningarna är utförarnas kompetens. Kirby uttrycker det på 
följande sätt: “It is not a question of whether a performer can do certain com-
plex acting well but whether he can do it at all. Anyone can act; not everyone 
can act in a complex way.”188 

Det handlar om professionalitet. Genrerna kan variera, liksom sättet och 
metoderna för iscensättning. Kirbys övergripande uppfattning är att ju längre 
man kommer på skalan från Not-Acting till Acting desto mer kompetens visar 
utföraren och desto mer fysisk-psykisk energi lägger han på att föreställa nå-
gon (annan). Man skulle kunna placera Napoleon med den motiveringen under 
rubriken Acting. Det paradoxala i sådana situationer kan då inträffa att ju mer 
övertygad t.ex. Napoleon var att hans stjärna hade passerat sin zenitposition 
                                                      
188 Michael Kirby,” On Acting and Not-Acting,” s.9. 
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desto mera Acting krävdes. Däremot går det inte att besvara frågan om graden 
av låtsande. 

Kirbys skala låter sig användas för att gruppera olika nivåer av Acting i 
samhällslivet – i detta fall med krigaren som åskådningsexempel. Sannolikt 
kan liknande skalor enligt Kirbys modell byggas upp för kyrkan, domstolsvä-
sendet, eller monarkins/statsledningens olika framträdanden. Detta innebär 
inte att man ‘låtsas’ inom något av områdena. Napoleon, eller Karl XIV Johan, 
en domstolsordförande eller en biskop låtsas knappast i sina respektive pro-
fessioner. Är man inte övertygad om sin uppgift i sin roll som yrkesutövare, 
framför allt i ledarrollen, lär man inte lyckas och ju längre höger ut på skalan 
uppgifterna placeras desto större är kraven på yrkesmässig kompetens, vilket 
Kirby också konstaterar. 

Däremot återstår att undersöka hur Kirbys skala passar in på teatern, som 
var den egentliga måltavlan för hans artikel. Är det en riktig iakttagelse, som 
han skrev att skådepelarkonsten är “to feign, to simulate, to represent, to im-
personate.”? Men även här avfärdas ‘låtsasbegreppet’. Willmar Sauter har kri-
tiserat Kirbys resonemang i en artikel från 2014 ”Playing Is Not Pretending”, 
ingående i Playing Culture: Conventions and Extensions of Performance.189 

Sauter beskriver Kirbys resonemang som ensidigt. Publiken har också sin 
givna roll, beroende på om den diskuterade ’performancen’ äger rum på tea-
tern, i domstolen, eller på gatan. En skådespelare träder fram på scenen och 
etablerar kontakt med publiken på vad Sauter kallar den sensoriska nivån. I 
den fortsatta utvecklingen på scenen kommer (sannolikt) skådespelaren att 
röra sig och tala samt eventuellt dansa och/eller sjunga. Detta är performan-
cens artistiska nivå. Sauter pekar på att en skådespelare på scen knappast låtsas 
något utan hela tiden utför reella handlingar.190  

En skådespelare kan också bära någon typ av klädesplagg som indikerar 
tillhörighet till ett yrke, eller en viss etnisk grupp, vilket då är ett tecken på en 
mening eller innebörd, (signification), som hör till den uppförda pjäsen och 
som förstärker signifikansen. Därigenom kan åskådaren uppfatta den symbo-
liska nivån, något som innebär en intensiv kommunikation mellan skådespe-
laren och åskådaren. Den fråga som då uppkommer, och som Sauter också 

                                                      
189 Willmar Sauter, ”Playing Is Not Pretending”. Ingående i Playing Culture:Conventions and 
Extensions of Performance, Amsterdam/New York 2014. 
190 Bert O. States har i sin tidigare nämnda artikel ”The Actor’s Presence: Three Phenomenal 
Modes” publicerad 1983 i Theatre Journal, s. 362, beskrivit ett intressant exempel på reella 
handlingar, där den ryske skådespelaren Sadovsky illustrerar vad författaren kallar själva es-
sensen i ”the actor’s self-enlargement” av en roll. Skådespelaren “suddenly stopped in the mid-
dle of a sententence to portray the character feeling in his mouth for a hair from his fur collar, 
and went on for a long time moving his tongue around and ‘trying to take the hair out’ with his 
fingers while the sentence he had begun remained unfinished.” Vad är intressant med detta 
frågar författaren? I vardagslivet skulle händelsen närmast göra ett vulgärt och ouppfostrat in-
tryck. På scenen blir det en elegant uppvisning av en yrkesmans professionalitet. En åskådare 
vet inte om hårstrået existerar men kan iaktta den reella handlingen, nämligen letandet efter det.  
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ställer, är om inte skådespelaren ändå ger konkret form åt en specifik och fikt-
ionell karaktär? Men då uppstår en ny fråga: Vad innebär det att ge konkret 
form åt en fiktionell eller historisk person på scen? Sauter för in Aristoteles 
och hans begrepp mimesis. Sauter berör inte de vanliga översättningarna imi-
tation eller efterbildning. Han vill hellre se mimesis som en fråga om teatral 
estetik.191 På Aristoteles tid spelades rollerna med stiliserade masker, medan 
dagens teater arbetar mera med psykologisk realism. Bägge metoderna åter-
kommer till frågan: Vad innebär det att spela en roll? Sauters slutsats är att 
Theatrical Playing ingenting har att göra med låtsande eller härmande. Fram-
trädande på scen i en roll består av konkreta observerbara handlingar.  

Vissa handlingar utförs dock enbart symboliskt. Fysiskt våld och avrätt-
ningar sker inte i nutid på scenen, men det ingår i överenskommelsen mellan 
teatern och åskådarna att avrättningar ändå äger rum. I Francis Poulencs opera 
Dialogues des carmélites (Karmelitersystrarna) uppfattar lyssnaren/åskåda-
ren avrättningen av nunnorna, som en efter en stiger upp på schavotten, medan 
de sjunger Mariahymnen Salve Regina. Den allt tunnare sången och ljudet av 
de dekapiterade huvudena är starka upplevelser på sensorisk, artistisk och 
symbolisk nivå. Upplevelsen har med andra ord sin grund i betraktarens öga 
och öra, och lever i kraft av teaterns magi. 

Den magi som finns omkring teatern har attraherat även andra verksam-
heter. Teaterkonceptet har lånats in för att inte säga annekterats, när något 
skall berättas för en publik. Begreppet teatralitet har använts i negativ bemär-
kelse, men också för att beteckna en förhöjd verklighetsupplevelse skild från 
vardagen. Spännvidden i begreppet har emellertid blivit så stort att gränserna 
sprängts. Enligt redan tidigare anförda citat från Tracy C. Davis och Thomas 
Postlewait i boken Theatricality kan dess betydelse löpa ”from an act to an 
attitude, a style to a semiotic system, a medium to a message.”192 Deras slutsats 
förefaller given. ”It is a sign empty of meaning; it is the meaning of all 
signs.”193 Många forskare inom området har konstaterat svårigheten att formu-
lera en definition avseende begreppet teatralitet. Däremot kan det hävdas "att 
vissa händelser uppvisar teatrala drag, d v s något utöver det vardagliga hän-
delserna. Dessa händelser karakteriseras av vad Sauter kallar ’eventness’.  

Nära knutet till begreppet teatralitet är det yngre begreppet performativitet 
Även detta begrepp har diversifierats, sedan John Austin år 1962 skrev sin 
grundläggande bok How to do things with words.194 I dag är detta begrepp lika 
undanglidande som teatralitetsbegreppet. Relationen mellan teatralitet och 
performativitet hör också till debatten liksom frågan om något begrepp är 
överordnat det andra. Argument för teatraliteten som det alltomfattande be-
greppet har funnits liksom argument för performativiten som varande det vä-
sentliga. Josette Féral, en av initiativtagarna i debatten, skrev redan år 2002 

                                                      
191 Willmar Sauter,” Playing Is Not Pretending”, s. 68. 
192 Tracy C. Davis and Thomas Postlewait, Theatricality, s.1. 
193 Ibid., s.1. 
194 J. L. Austin, How to do things with words. 
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“Today I am convinced that the opposition between performativity and thea-
tricality is purely rhetorical.”195 

En något försiktigare slutsats är att båda begreppen blivit så alltomfattande 
att de knappast kan tjäna som teoretiska verktyg. Inte minst av den anled-
ningen är de svåra att relatera till varandra. Möjligen kan frågan ställas om 
inte begreppet performativitet måste omges av en viss teatralitet för att obser-
veras och bli ’reellt’ så att det skall blir tydligt att en handling ägt rum, en 
förändring inträtt och ett beslut fattat. Performativiteten förstärks av och ’ga-
ranteras’ via teatrala verkningsmedel. Däremot gäller inte nödvändigtvis det 
motsatta. Teatralitet förutsätter inte performativitet även om de båda stundom 
följs åt. En del är reellt i performativa processer som t.ex. rättsverkningarna i 
ett domstolsbeslut, medan andra processer är beroende av åskådarnas tro och 
förförståelse som i kyrkan, liksom den fantasi som åskådaren kan uppamma 
inför betraktandet av en teatral akt av detta slag. Det sistnämnda får nog sägas 
vara fallet när man som åskådare t.ex. ser en militärparad eller en vaktavlös-
ning utanför statsöverhuvudets bostad. Mest mångfasetterade och färgrika är 
dessa processer som tidigare påpekats i länder med ett mera auktoritärt stats-
skick. 

Kriget är på ett eller annat sätt integrerat i de flesta samhällen. I de följande 
kapitlen betraktas krigaren som dramatisk figur. I teatersammanhang fram-
ställs krigaren vanligtvis på ett mimetiskt sätt, d.v.s. genom handlingar som 
Michael Kirby betecknar som “Acting”. 
  

                                                      
195 Josette Féral, Substance 98/99, Vol.31, nos 2 & 3, 2002, s.5. 
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KULTURENS KONTEXT  

Scenkonsten har i alla tider haft en direkt anknytning till samhälleliga förhål-
landen. Under vissa omständigheter och viss epoker blir den performativa 
konstens relation till politik och krig särskilt tydlig. I tidig modern tid hade 
krigaren en tydlig privilegierad ställning med makt och inflytande och rätten 
att utöva våld. Under 1500- och 1600-talen var denna ställning särskilt utpräg-
lad i Europa. I de följande kapitlen kommer jag att visa på hur Katarina av 
Medici i sin kulturpolitik utnyttjade scenkonsten för att eliminera våldet vid 
det franska kungahovet. Under samma tid verkade William Shakespeare i 
England som med sina dramer om Koriolanus, Markus Antonius och Kleo-
patra deltog i en offentlig diskussion om våld, hämnd och dynastiska frågor. 
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Kapitel 3. Krig och teater i ständig influens 

Vid det direkta urvalet av pjäser har jag använt mig av de urvalskriterier som 
beskrivits under rubriken Material och Urval, nämligen att krigaren skall stå 
för en viktig del av dramats huvudtankar, antingen han innehar huvudrollen 
eller återfinns i en viktig biroll, samt att respektive dramer skall säga något 
om sin samtid och relevanta historiska händelser. 

I det här kapitlet vill jag peka på att Katarina av Medici sannolikt är den 
första samhällspolitikern fr.o.m. renässansen, som medvetet driver sitt bud-
skap med hjälp av teatern. Det är interaktionen mellan den kulturella och sam-
hällspolitiska kontexten som står i centrum för min uppmärksamhet. Primärt 
handlar det om pjäsernas konception ur ett ideologiskt perspektiv och mindre 
om själva föreställningarna. 

Katarina av Medici bedrev ett raffinerat propagandakrig genom att visa 
prov på den franska krigsmakten i stiliserad och estetisk form. Hon ger exem-
pel på hur krigarens insatser integreras med budskap i enlighet med maktens 
önskemål. Inom ramen för den franska hovteatern visades krig och krigarupp-
gifter upp i förskönad form som hovbaletter. Här framträder renodlade hjälte-
figurer på scenen, vilket kan sammanhänga med att rollerna fördelades efter 
rang och att följaktligen kungen i förekommande fall dansade den yppersta 
hjälterollen i kamp mot monster och onda makter. En del av dessa teaterföre-
ställningar tjänade dessutom som blickfång över vilka adelsmän som skulle få 
framträdande poster i kommande krig.196 

Jag ser det som att scendramat här utgör en metakommentar till det sociala 
dramat. Genom att sysselsätta aristokratin med hovets nöjen förhindrade hon 
andra tvister och dueller och scendramat gav på det sättet en feedback in i det 
sociala dramat. Eftersom verksamheten pågick under flera år hade budskapet 
sannolikt åsyftad verkan. 

Balett som rituell förstärkning av kungamakt och 
krigsmakt i 1500-talets Frankrike 
Balett och krigskonst må tyckas vara väsensskilda, men under 1500-talet och 
det begynnande 1600-talet fanns flera beröringspunkter mellan politik, krig-
föring och teater/balett. I synnerhet gäller detta under den tid då Frankrike 
                                                      
196  Kate van Orden, s.105 ff. 
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plågades av religionskrig under andra hälften av 1500-talet. Historikern vid 
George Mason University, Mack P. Holt, har i sin 2005 utkomna bok The 
French Wars of Religion avgränsat perioden till åren 1562-1629. Holt skriver 
inledningsvis att situationen i Frankrike kunde karakteriseras som 

[...] (a) confusing morass of court factions, countless leading actors and bit play-
ers, a seemingly unending series of peace agreements followed by renewed war-
fare, and the bizarre diplomatic intrigues of nearly every state in western Europe 
that made up the French Wars of Religion.197 

 
Orsaken till krigen var till största delen att söka i de religiösa motsättningarna 
mellan katoliker och protestanter, men det fanns också andra ekonomiska, so-
ciala och dynastiska faktorer med i bilden.198  Försök gjordes för att ena olika 
fraktioner på politisk och dynastisk nivå. Ett exempel på det sistnämnda är 
bröllopet mellan Henrik av Navarra och Margareta av Valois, dotter till Hen-
rik II (1519-1558) och Katarina av Medici – ett bröllop som dock ändade i ett 
stort blodbad på hugenotter. Ediktet i Nantes som slöts 1598 var också avsett 
att vara fredsavtal, men enligt Mack P. Holt var ediktet aldrig avsett att vara 
mer än en temporär förlikning.199 

Under andra hälften av 1500-talet var Katarina av Medici en av de starka 
politiska krafterna i Frankrike. Hon var regerande drottning under åren 1547-
1558 och efter att hennes man avlidit till följd av en olyckshändelse i en duell 
blev hon förmyndare för sina omyndiga söner.200  Tre av dem kom att bestiga 
den franska tronen. Hennes son Frans II av Frankrike dog efter ett år på tronen 
och hans yngre bror Karl IX av Frankrike var bara nio år vid sitt trontillträde 
och fick även han en för tidig död på grund av sjuklighet. Katarina avled 1589 
och efterträddes av sin favoritson Henrik III, som emellertid  mördades några 
månader senare samma år.201 

Katarina är inte krigare i avhandlingens mening men hon arbetade aktivt 
för att utjämna motsättningarna mellan de olika parterna. Hennes ’vapen’ var 
teatern och framför allt de tidigare nämnda hovbaletterna. Hon bedrev politik 
genom att använda teatern normativt. Detta hade kyrkan gjort tidigare med 
medeltidens mysteriespel, men sällan med den världsliga makten i fokus. Ka-
tarina var härvidlag pionjär.    

Katarina av Medicis bakgrund 
Katarina var en begåvad maktpolitiker, som drev sin politik hårt och konse-
kvent och hon var följaktligen som person mycket kontroversiell. I en bok 
                                                      
197  Mack P. Holt, The French Wars of Religion 1562-1629, Cambridge 2005, s.1 f. 
198 Ibid., s.1. 
199 Ibid., s.3. 
200 Kate van Orden, s.238. 
201 Ibid., s.136. 
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utgiven 1693 av författarna Estienne Henri (1528-1598),Théodor de Bèze 
(1519-1605) och Jean de Serres (1540c-1598) The History of the Life of Kat-
harine de Medicis, Queen Mother and Regent of France beskrivs hon som ett 
monster av själviskhet med starka ambitioner att gynna sina egna tio barn i 
kampen mellan kungaätterna Valois, Guise och Stuart.202 Författarna skriver 
att var hon än hamnade skulle hon bli “... the Author of unavoidable Ruin and 
Destruction to the Family into which she should be married”.203 

Katarina föddes i Florens, som barn till Lorenzo di’Medici, hertig av 
Urbino och en fransk prinsessa. Släkten Medici var ekonomiskt och socialt 
framgångsrik men också invecklad i maktpolitiska strider. Hennes föräldrar 
avled bägge i pesten endast veckor efter hennes födsel och Katarina omhän-
dertogs först av en farbror. När han utsågs till påve - Leo X - överfördes hon 
till ett nunnekloster. Före nedkomsten hade föräldrarna enligt tidens sed låtit 
ställa hennes horoskop. Astrologernas samstämmiga utsaga var att det ny-
födda barnet, om hon fick leva, skulle förgöra den släkt hon gifte in sig i.  

Hennes föräldrar hade enligt de tre författarna Estienne Henri, Théodor de 
Bèze och Jean de Serres hunnit planera för en omsorgsfull uppfostran, vari 
ingick att undvika äktenskap. Efter föräldrarnas död gjordes försök att neutra-
lisera henne och placera henne i nunnekloster på livstid.204  Redan i tidiga tonår 
var hon emellertid som äktenskapspartner en intressant bricka i maktspelet i 
Europa – ett maktspel där påven Leo X spelade en viktig roll. När giftemål 
med den franske kungens andre son blev aktuellt kom maktpolitiska invänd-
ningar från den tyskromerske kejsaren Karl V, men påven lugnade honom med 
att citera spådomen och hävda att hon säkert inte vansläktades.205 Det är up-
penbart att de ovan nämnda författarna, som överblickar hela hennes levnad, 
inte har någon positiv inställning till Katarina. De tillvitar henne dessutom ett 
antal ogärningar som giftmord på Dauphin för att själv bli drottning samt hela 
ansvaret för Bartolomeinattens massmord på hugenotter år 1572. Hon kallas 
”[…] Contriver, Promotor och Spectator” till blodbadet.206  Estienne Henri och 
hans författarkolleger är inte de enda som är kritiska. Till denna inställning 
bidrog sannolikt hennes utländska härkomst jämte samtidens misogyni. 

Det finns emellertid biografiska källor som är positiva. Hennes italienska 
härkomst talade till hennes fördel, då den ansågs ha gett henne ett stort intresse 
för litteratur och konst. Sannolikt var dock hennes intellektuella utveckling 
tämligen fransk-orienterad med tanke på att hon bara var 14 år när hon giftes 
bort med den jämnårige franske prinsen, men man vet att hon sedan unga år 
var en hängiven boksamlare, framför allt inom det naturvetenskapliga området 
- geografi, fysik och astronomi - enligt den brittiske historikern Robert Jean 
                                                      
202 Estienne Henri,Théodor de Bèze och Jean de Serres, The History of the life of Katharine de 
Medicis, Queen Mother and Regent of France, or, The exact pattern of the present French 
king’s policy, London 1693 EEBO (EarlyEnglish Books OnLine), Sthlms Universitetsbibliotek. 
203 Ibid., s.17. 
204 Ibid., s.6 f. 
205 Ibid., s.19 ff. 
206 Ibid., s.24, 86 f. 
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Knecht, som skrivit den år 1998 utkomna biografin Catherine de Medici.207 
Hon ansågs ha kunskaper i astrologi, som under denna tid var ett respekterat 
område, och trodde helt och fullt att stjärnorna bestämde människors öde. Där-
till ansågs hon vara kunnig i ren svartkonst och var själv starkt vidskeplig. 
Hon var på många sätt en typisk exponent för tidens värderingar och skolad i 
maktspel genom intrigerna inom och kring släkten Medici. Niccolò Machia-
velli (1469-1547) tillhörde familjens vänkrets och hans bok Fursten är tilläg-
nad hennes far Lorenzo di’Medici. 

Baletten som politisk metod 
Katarinas kulturintresse dominerades av teater och dans. Hon älskade överdåd 
men såg också till att de av henne organiserade teaterfestivalerna användes för 
att stödja enväldet. Starka religiösa rörelser och kamp för nationell identitet 
präglade tiden liksom de dynastiska striderna kring kungatronen. Katarina av 
Medici sökte mildra motsättningarna inom det franska ledande skiktet med 
hjälp av dansen och teatern, vilka hon använde som diplomatiska hjälpmedel. 
Man kan uttrycka det mera krasst. Hon såg till att de uppvaktande vid hovet 
var sysselsatta med nöjen i stället för att ägna sig åt tvister och dueller. Dess-
utom hade teaterföreställningar i samband med större festligheter en ytterli-
gare dimension, nämligen att skrämma omgivningen, fransk som utländsk, ge-
nom att ge prov på fransk militär överlägsenhet, ett koncept som flera av 1900-
talets diktaturer sedermera drev till fulländning.208  

Hon var nyskapande inom teaterområdet men använde sig också av äldre 
traditioner. Ett exempel på nyskapande nämner R.J. Knecht i sin bok. Han 
hävdar att hon gav upphov till en ny teatergenre, nämligen den tragikomiska 
föreställningen. Hon såg till att tragedierna fick en indelning i akter liksom 
komedierna, där denna ordning redan förekom. I pauserna mellan akterna 
framfördes musikstycken, s.k. interludi (interludes). Dessa saknade samband 
med tragediernas narrativ. Den första föreställningen enligt denna ordning 
med musikaliska interludi var hämtad ur Ariostos Orlando Furioso i en fransk 
version. En okänd poet lär enligt R.J. Knecht ha skrivit manuskript och före-
ställningen uppfördes på Fontainebleau den 13 februari 1564.209 Gentemot 
detta kan dock invändas att Knechts uppgifter är korrekta om man betraktar 
föreställningen av Ariosos Orlando Furioso som en helt fransk uppsättning. 
Redan 1548, i samband med Henrik II:s och Katarinas besök i Lyon, hade 
nämligen en italiensk skådespelartrupp givit en föreställning av kardinal Ber-
nardo Dovizi da Bibienas pjäs Calandra, kombinerat med sex intermezzi med 
musik. d.v.s. musikstycken mellan akterna (se s.95). 

                                                      
207 Robert Jean Knecht, Catherine de Medici, London/New York 1998, s.220 ff. 
208 Kate van Orden, s.190 ff.   
209 R J Knecht, s.254. 
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Katarina stimulerade också i hög grad danskonsten vid hovet och återin-
förde bland annat begreppet ‘pyrrhisk’ dans, vilket innebar att militära tradit-
ioner från grekerna och särskilt Sparta återupplivades under renässansen. 
Dessa danser liksom tornerspelet användes som träning för krigstjänst. Dan-
serna utgjorde något av en förbindelselänk mellan de militära och civila prak-
tikerna, där man kunde sammankoppla drill och dans, fysisk träning och di-
sciplin. De pyrrhiska danserna beskrevs ofta som en imiterad strid till musik-
ackompanjemang.210 Det är möjligt att Gustaf III av Sverige kände till detta 
när han cirka 200 år senare organiserade sina karouseller. 

Även andra källor från antiken kom att bli inspiration för krigskonsten. 
Niccolò Machiavelli skrev om hur fotsoldater skulle tränas enligt den kun-
skap, som utvunnits ur klassiska källor som Vegetius, Aelianus och Xe-
nophon. I Arte della guerra (Krigkonsten) utvecklar han renässansens behov 
av att tillägna sig det romerska rikets krigskonst. Det romerska ideologiska 
inflytandet var f.ö. tvåfaldigt och återfanns både inom det militära och det ju-
ridiska området.211  

René Descartes (1596-1650) levde visserligen en generation senare än Ka-
tarina men även han drog paralleller mellan kriget och dansen. Han beskrev 
kriget som en”balett för fredens födelse”.212 De ordnade bataljonerna i 1600-
talets arméer innehöll utvilade, väl utrustade och uniformsklädda soldater, 
som snarare liknade ”à corps de ballet” än de hoprafsade grupper av utskrivna 
rekryter som utgjort de franska arméerna i hans ungdom. Han jämförde sol-
datuppställningen i ett regelrätt fältslag med en balett. Det intressanta är att 
han liknar kriget vid en balett (snarare än tvärtom). Hovbaletterna fram till 
mitten av 1600-talet transformerades och fick en alltmer martial karaktär, även 
om de primärt var teatrala händelser och kunde beskrivas och tolkas som såd-
ana. Stora skaror av åskådare kom för att åse dem. En ny precision kunde 
sålunda iakttas, när fotsoldaterna uppträdde i formationer vid parader och ut-
förde komplexa manövrar på ett totalt synkroniserat sätt. 213 

Även Michel Foucault har i sin 2003 utkomna bok Övervakning och straff 
varit inne på dessa tankegångar kring mekanismerna om (den stora) gruppens 
(militära) disciplin och vad den betyder gentemot hela den ”sociala samhälls-
kroppen”.214  Enligt Foucaults analys sprider sig den militära disciplinen från 

                                                      
210 Kate van Orden har i sin bok i Music, Discipline and Arms in Early Modern France  
(s.186-234) gett en utförlig beskrivning och bakgrund till de pyrrhiska danserna, vars ursprung 
finns i antikens Grekland. Kreta nämns som ursprungsort, men danserna var särskilt populära i 
Sparta. När Platon levde (427-347 f Kr) var de pyrrhiska danserna sedan länge ett inslag i mi-
litära högtidligheter, religiösa riter och vissa festivaler. Grekerna fann det inte säreget att de 
professionella krigarna dansade.  
211  Niccolò Machiavelli, Arte de la Guerra, Florens 1523. Samtidigt med strävandena att till-
varata den romerska krigskonsten fanns tendensen att i ökad utsträckning lösa tvister, inte ge-
nom våld utan genom rättsprocesser enligt romersk rätt, något som under denna tid ökade re-
spekten för domare, advokater och representanter för det kungliga hovet. 
212 Kate van Orden, s.187, där hon citerar René Descartes Oeuvres 5:616-627. 
213 Kate van Orden, s.188 f. 
214 Michel Foucault, Övervakning och straff, fängelsets födelse, s.168. 
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de stora arméerna till det övriga samhället och bringar ordning bland de eko-
nomiska och demografiska krafterna. En stor armé har också enligt Foucault 
en fredsbevarande uppgift. 

När Katarina av Medici introducerade den franska hovbaletten, Ballet de 
cour, var freden ett genomgående tema i många av uppsättningarna. Baletterna 
eliminerade sannolikt inte våldet i hovmiljön, men en del av yttringarna däm-
pades tillfälligtvis. Hederskulturen var väl utvecklad och det hände att fient-
liga inslag vid militärövningar kunde fortsätta i smärre gräl (querelles) även 
hemma i hovmiljön och övergå till regelrätta dueller för påstådda oförrätter 
rörande gods eller oförrätter gentemot närstående. 

Intermezzi och opera introduceras 
I Frankrike liksom i övriga Europa fanns en önskan att återuppliva antika ideal 
både inom krigskonst och inom kultur. Den franske kungen Henrik II och hans 
drottning Katarina av Medici besökte staden Lyon år 1548 - året efter trontill-
trädet under sin ’eriksgata’. Stadens tjänstemän arbetade hårt med förberedel-
serna och bland de verksamma organisatörerna fanns poeten och författaren 
Maurice Scève, som skrivit en detaljerad skildring av arbetet, kostnaderna och 
resultaten i form av parader och teatrala händelser. I hans skildring kan stadens 
vedermödor skönjas. Hans bok har utgivits i faksimil 1997 med kommentarer 
av den brittiske språkforskaren Richard Cooper.215 

Kungen och hovets resor i riket hade multipla syften. Kungen ville visa upp 
sig i all sin prakt och ståt men också hålla ett öga på nyligen erövrade provin-
ser. Han inspekterade trupper, förhandlade om skatter, mottog medborgarnas 
löften om lojalitet och gåvor från dem.216 Staden Lyon hade en välbärgad över-
klass med mycket god klassisk bildning och man skulle ta emot en kung med 
starka krigiska framtidsplaner, och programmet präglades av kungaparets in-
tressen – krig och teater. 

Henrik II och hans drottning Katarina av Medici stannade cirka två veckor 
i september år 1548, under vilka staden anordnade omfattande festligheter till 
deras ära. Pengarna gick i stor utsträckning till inköp av material som tyg för 
att dekorera husen, till kläder, uniformer, vapen och musikinstrument. Lyon 
var hårt skuldsatt redan före de nämnda händelserna och tvingades ta upp stora 
lån för genomförandet.217 

En av dagarna ägde en stor parad rum. Åskådare var stadens egna medbor-
gare men också stora skaror från den omkringliggande landsbygden, vilka 
hade lockats dit av det kungliga besöket. Enligt Scève deltog 6000 personer. 
Marschvägen var tre kilometer och det var planerat att paraden skulle ta två 

                                                      
215 Scève Maurice, The Entry of Henri II into Lyon, September 1548. Facsimile with an Intro-
duction by Richard Cooper. Medieval and Renaissance Texts & Studies, Tempe, Arizona 1997. 
216 Ibid., s.7. 
217 Ibid., s.27 f. 
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till tre timmar. Ett ögonvittne berättar att det i själva verket tog fem timmar, 
innan alla passerat.218 

Bland övriga festligheter fick kungaparet, som nämnts ovan, på teatern ta 
del av kardinal Bernardo Dovizi da Bibienas pjäs Calandra eller Calandria, 
byggd på skådespelet Menaechmi av den romerske komediförfattaren Plautus. 
Skådespelet hade uppförts för första gången år 1507 i den italienska staden 
Urbino - en stad med anknytning till familjen Medici. Föreställningen i Lyon 
var, såvitt man vet, den första föreställningen utanför Italien och den första 
föreställningen av en s.k. Commedia erudita.219  Organisatörerna i Lyon sände 
bud till Florens efter italienska skådespelare och bland de som hörsammade 
inbjudan var den berömde Domenico Barlacchi (c. 1506-1565). Han var be-
römd speciellt för sin diktion och gestik. Barlacchi ledde en egen skådespelar-
grupp, La Compagnia della Cassuola, som redan hade Calandria på sin reper-
toar. Därtill kom att Bibbiena hade varit protegé till familjen Medici och där-
utöver påvlig ambassadör i Frankrike. Han var därmed ett känt namn i Frank-
rike. Gästspelet fick stor framgång och kom att inleda det närmaste seklets 
flöde av italienska pjäser och skådespelare till Frankrike.220 Kulturutbytet på 
teaterområdet mellan Italien och Frankrike kommer jag att återkomma till i 
kapitlet om Commedia dell’Arte. 

Uppsättningen av Calandria var nyskapande på ytterligare ett sätt. Mellan 
de fem akterna fanns insatta dans- och sångscener, s.k. intermezzi eller inter-
ludi, vilket är ett mycket tidigt exempel på denna dans- och sångform. Dessa 
intermezzi, interludi eller mellanspel anses ha varit förstadier till eller i varje 
fall de första tecknen på framväxten av nya genrer som opera och ballet de 
cour. Sådana intermezzi var välkända för den italienska publiken och nu in-
troducerades dessa intermezzi i Frankrike.221 Föreställningen av Calandria in-
nehöll sex intermezzi med musik, som innehållsmässigt speglade dagens 
gång. Det första innehöll Sången till Aurora (morgonrodnaden) och det sista 
intermezzot Sången till natten.222 

Underhållningen under kungaparets vistelse i Lyon innehöll också balett-
inslag. Ett av dessa utfördes av barn i glänsande stridsutrustning. Ett annat 
intermezzo utgjordes av tolv s.k. gladiatorer. Detta sistnämnda tillvann sig 
kungens särskilda uppmärksamhet. Gladiatorerna gav en uppvisning, där de 

                                                      
218 Ibid., s.32. 
219 Ibid., s.114 ff. Commedia erudita, översatt från italienska, betyder ’lärd komedi’, och inne-
bär enligt Encyklopaedia Britannica en motsats till den folkliga och improviserade Commedia 
dell’arte. Commedia erudita utgår från en skriven text på latin eller italienska baserad på ett 
vetenskapligt verk eller författad av en italiensk eller romersk författare från äldre eller antik 
tid. Föreställningarna av Commedia erudita uppfördes i regel av icke professionella skådespe-
lare (dilettanti) och gavs huvudsakligen för adels- och hovkretsar. Källor till Commedia erudita 
var komedier av de romerska dramatikerna Plautus och Terentius liksom arbeten av den itali-
enske författaren och humanisten Giovanni Boccacco (1313-1375). 
220 Ibid., s.114. 
221 Ibid., s.114. 
222 Ibid., s.116. 
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demonstrerade sin fysiska styrka, skicklighet och smidighet samt krigsmäss-
iga utbildning genom att hantera ett antal stick- och huggvapen, svärd och 
dolkar, samt försvara sig med sköldar. Vad som såg ut att vara en häftig skär-
mytsling var i själva verket en koreograferad dans. 

Dansen betecknas med begreppet pyrrhiska danser. Särskild uppmärksam-
het tycks gladiatorernas rörelsemönster ha väckt, när de på ett vackert och 
organiserat sätt rörde sig i led och figurationer. Ibland bröts leden, men om-
formades snabbt och naturligt i andra figurationer och konstellationer.  Genom 
hela föreställningen upprätthölls rytmen och uppträdandet gick aldrig över-
styr, inte ens när krigarna bytte roller från att vara angripare till att bli försva-
rare och vice versa. Striden var dock kraftfull, ibland rent destruktiv och den 
ökade hela tiden i intensitet. Sköldar och vapen föll i bitar. Åskådarna blev så 
tagna av stridens realism att de lär ha varit benägna att ingripa. Dock slutade 
det hela efter cirka en halvtimme med att aktörerna lät den förmodade förvir-
ringen försvinna i harmoni och endräkt. Åskådarna var sannolikt omedvetna 
om att det hela inte bara var en dansuppvisning utan också en uppvisning av 
vunna utbildningsfärdigheter i stridsutbildning.223 

Jag ser dessa föreställningar som ett exempel på Turners två begrepp ’det 
sociala dramat’ respektive ’scendramatiken.’ Det sociala dramat försiggår runt 
omkring krigarna/gladiatorerna, något som sätter igång processer och ger upp-
hov till motreaktioner. Scendramat blir enligt Turner en metakommentar till 
det större sociala dramat. Krigarna/gladiatorerna spelar dels sina roller i scen-
dramat, dels är de aktörer i detta sociala drama.  

Därtill kan läggas att dessa intermezzi hade flera funktioner. De hade ett 
tydligt underhållningssyfte. Deltagarna hade förberett sig genom en minutiös 
träning i olika typer av vapenbruk för att kunna spela sina roller på ett profess-
ionellt sätt. Samtidigt utgjorde de fingerade bataljerna en demonstration av 
militärens och kungamaktens styrka. En del av aristokratin pacificerades på 
detta sätt med ’fredliga’ uppvisningar och spel som en del i furstestrategin 
d.v.s. samma multipla funktioner som i Gustaf III:s karouseller och tornerspel.  

Beundran för det klassiska arvet från Grekland och Rom, i kombination 
med intresset för framgångar på slagfälten, skapade bakgrunden till en iscen-  
sättning av idéer om Frankrikes storhet. Kungen och medlemmar av hans fa-
milj samt medlemmar i de adliga familjerna dansade tillsammans enligt ett 
intrikat mönster. Vissa placeringar i dansen var att betrakta som nådeveder-
mälen och kunde peka på framtida befordran. Dock var placeringen inte enty-
dig utan kunde göras till föremål för olika tolkningar, och som nämnts tidigare, 
utvecklades hovbaletterna till en form av rituell konfliktlösningsmodell.224 

Det är mot denna bakgrund intressant att analysera den balett som gavs år 
1572 i Paris för att högtidlighålla bröllopet mellan Katarinas dotter Marguerite 
och Henrik av Bourbon, protestantisk kung av Navarra. Baletten – Le paradis 
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d’amour – har ett narrativ, som beskriver hur den katolske kungen av Frank-
rike skickar den protestantiske kungen av Navarra till helvetet. Baletten har 
ansetts förebåda den s.k. Bartolomeinatten eller det så kallade franska blods-
bröllopet. Denna händelse utgjorde kulmen på ett religionskrig mellan katoli-
ker och protestanter och innebar en massaker på några tusen hugenotter. Miss-
tanken har uttalats att Katarina av Medici, som var katolik, ordnat bröllopet 
som en fint för att få stora delar av den protestantiska adeln att komma till 
Paris.225  Baletten Le Paradis d’amour gav i dramatisk form en antydan om 
den franske kungens militära överlägsenhet gentemot adelsståndet.  

Det finns dock fler exempel på metoden att överbrygga konflikter i hov-
miljö under 1600-talet. Baletterna fick en alltmer utvecklad dramaturgi och 
scenografi, där artilleriets tekniker tillverkade fyrverkerierna och ingenjörerna 
byggde intrikata maskiner för sceniskt bruk. Samhällets översta skikt kom 
samman i svettig fysisk gemenskap liknande den som man upplevde i andra 
blodstänkta sporter som fäktning, tornerspel och via insatser på slagfältet. Det 
gäller t.ex. följande balett som dansades på ett kungligt bröllop år 1619, då en 
dotter till den franske kungen Henrik IV giftes bort. I Le Ballet de l’Aventure 
de Tancrède en la Forêt enchantée, kämpade skogsarbetare med yxor och sil-
versågar mot fruktansvärda monster. När det såg ut att avgöras till monstrens 
fördel uppenbarade sig kung Ludvig den XIII själv på scenen, i spetsen för 
sina riddare, och kämpade ner monstren. Genom att notera vilka två adelsmän 
som dansade närmast kungen kunde vissa politiska slutsatser dras.226    

Enligt min uppfattning var en av tidens stora frågor maktbalansen mellan 
kung och aristokrati, och för att hävda kungamakten måste kungen hålla adeln 
i schack. När våldsprerogativet koncentrerades till centralmakten, främst 
kungen, innebar det att den enskilde adelsmannen hade mindre möjligheter att 
ta sig den rätt han ansåg sig ha. Därmed transformerades maskuliniteten till 
en estetisk nivå, som ersatte den våldsamma självhävdelsen. Detta ökade kra-
vet på självkontroll hos adelsmännen och gjorde risken för våld mot den van-
liga människan något mera kalkylerbar. Adelns duellkultur fortsatte, men be-
kämpades av kungamakten, med metoder som föreföll hämtade ur ‘balettnar-
rativen’ d.v.s. halshuggning och landsförvisning om man inte följde de givna 
kungliga anvisningarna.227 Hovbaletterna kan tolkas som ett normativt inslag 
i den politiska miljön. Här förutsades vad som skulle hända om inte kungliga 
direktiv åtlyddes. 

Hovets teatrala hetluft fostrade till disciplin, som sedan spred sig till delar 
av krigets domäner fr.o.m. 1600-talet och senare till hela samhället på det sätt 
som Michel Foucault beskriver i sin bok Övervakning och straff, fängelsets 
födelse.228 Det är samma process som beskrivs av Elias Norbert i hans bok 
Sedernas historia nämligen att det oprovocerade våldet mellan människor 
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minskades och kravet på disciplin skärptes. Affektstrukturen civiliserades.229 
Därmed kom att etableras en organisationsmodell för samhälle och företag 
innebärande hierarkisk styrning, disciplin, kontroll och straff. Katarina av Me-
dici insåg tidigt användbarheten i dessa metoder, som hon dessutom förstod 
att bygga in i en lysande estetisk överbyggnad. 

Till detta kan fogas att Katarina av Medici varken var först eller sist vad 
gäller idén att utöva makt via estetiska aktiviteter. Redan romarna myntade 
uttrycket ’Bröd och skådespel’, där underhållning kombinerades med utdel-
ning av bröd. Avsikten var att minska riskerna för sociala oroligheter. Gustaf 
IIIs karouseller har redan nämnts som exempel. Gustaf III förstod att utöva 
kontroll genom att kanalisera stridslystnad och oenighet in i lysande torner-
spel, som samtidigt utgjorde skådespel för övrig adel och i någon mån för öv-
riga medborgare. Tidigare i avhandlingen pekade jag på att statsöverhuvuden 
sedan länge har använt sig av en teatral semiotik med militära inslag för att 
visa upp sin politiska och militära styrka med yttersta syfte att avskräcka från 
inrikes och utrikes angrepp.  

Dagens offentliga scen kring kung och kungahus i form av bröllop och 
andra familjebegivenheter ser jag som en typ av underhållning för medbor-
garna samtidigt som det inskärper den omständigheten att Sverige har en ärft-
lig monarki. Genom att avdramatisera konceptet ytterligare skulle man också 
kunna inbegripa vissa kommunala och landstingskommunala satsningar på 
kulturella aktiviteter. Jag avser sådant som byggandet av teatrar och stora mö-
tesarenor. Här är budskapet en önskan om att beslutande parti eller partikon-
stellation skall få behålla makten i det kommunala organet. Till och med en-
skilda företag har ofta som metod att visa vem som har makten i företaget 
genom att ’bjuda på’ aktiviteter som personalfest med underhållning och 
weekendkonferenser, där målet är att ’trimma ihop’ medarbetarna’ via fysiskt 
tuffa sporter eller med andra ord genom organiserade övningar i ”samma svet-
tiga gemenskap” som torneringarna utgjorde på Katarinas av Medici tid. 
Maktutövning via estetiska och fysiska aktiviteter är som jag ser det ett högst 
modernt begrepp. Dock är siffrorna över skador och död förmodligen något 
lägre.  
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Kapitel 4. Elisabetansk teater med narrativ 
från krig till kärlek 

I avsnittet om historiografins betydelse citerade jag Thomas Postlewait och 
hans 2009 utkomna bok The Cambridge Introduction to Theatre Historio-
graphy. Postlewait hävdar där att en förutsättning för att beskriva en signifi-
kant historisk händelse är händelsens förmåga att skapa förändring och utgöra 
en vändpunkt i tiden.230  Det räcker inte heller med att en enstaka händelse har 
sin betydelse. Även vad som kommer före och efter har betydelse liksom hur 
förändringsprocessen skedde. 

Utvecklingen i England under Elisabeth I och Jakob I präglades av flera 
signifikanta händelser som gav upphov till förändringsprocesser. Englands se-
ger år 1588 över Spanien i samband med Armadan och Krutkonspirationen 
(The Gunpowder plot) 1606 är enligt min bedömning exempel på enstaka sig-
nifikanta händelser. Krutkonspirationen kastade sin slagskugga även över de 
följande åren. År 1607 utbröt ett uppror i mellersta England – ett uppror som 
hade tvister om markförhållanden som grund.231  En tredje händelse, som ska-
kade nationen var när Jakob I:s äldste son och arvtagare prins Henrik avled 
endast 18 år gammal.  

Utrikespolitiskt präglades tiden av en viss oro. Jakob I karakteriserades av 
starka intellektuella intressen och såg knappast kriget som en intressant syssel-
sättning. Inte så att han kunde beskrivas som en renodlad pacifist, men han 
hyste i motsats till sin son prins Henrik en stark aversion mot anfallskrig och 
landvinningar via krigshandlingar enligt den brittiske litteraturforskaren Ro-
bin Headlam Wells i den år 2000 publicerade boken Shakespeare on Masculi-
nity. Det fanns en intressemotsättning mellan honom och prins Henrik, som 
sedan barnsben hyste ett starkt intresse för vapen och krigföring. Intressemot-
sättningen mellan far och son var allmänt känd. Prins Henrik hade redan som 
barn porträtterats som gudalik hjälte och omgav sig på porträtten med starka 
symboler för maskulinitet, enligt Robin Headlam Wells. Enligt denne skall 
Jakob I snarare ha sett sig själv som en sentida Augustus och garant för freden 
i Europa. 232 Uppenbarligen var åsikterna divergerande inom den kungliga fa-
miljen. Fiendskapen mellan England och Spanien, som varit påtaglig redan 
                                                      
230 Thomas Postlewait, The Cambridge Introduction to Theatre Historiographys, s.108. 
231 Robin Headlam Wells, Shakespeare on Masculinity, Cambridge 2000, s.148 ff. Även Sha-
kespeare själv var indragen, eftersom han hade marktillgångar i trakten kring sin födelsestad 
Stratford-on-Avon. 
232 Ibid., s.152 f. 
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under Elisabeth I:s regeringstid, fortsatte även under Jakob I. Nationen kände 
en latent fruktan för en spansk invasion, även om någon sådan inte inträffade 
efter 1588.  

I England utvecklades under andra hälften av 1500-talet en dramatik, som 
skilde sig från den franska hovteatern med dess hovbaletter och operaliknande 
intermezzi. I avsnittet om dramateorier citerade jag Peter Szondis bok Det mo-
derna dramats teori 1880-1950, där han bl.a. skriver att dramatikens ämnesval 
ändras i och med renässansen. Människornas relationer blev betydelsefulla 
och den dramatik som växte fram formulerades kring de frågor som uppstår 
mellan människor och deras inbördes relationer. I England utvecklades ur 
detta en teater, som till en början dominerades av historiska krönikespel, ro-
mantiska pjäser och tragedier ofta byggda kring signifikanta händelser med 
åtföljande förändringar i utvecklingen. Jag har valt att i avhandlingen disku-
tera tre sena pjäser i William Shakespeares (1564-1616) produktion, nämligen 
Macbeth, Koriolanus samt Antonius och Kleopatra, som samtliga innehåller 
krigargestalter. Det finns ytterligare pjäser med krigare från denna epok – Ju-
lius Caesar och Titus Andronicus – men de först nämnda dramerna har valts 
för att de innehåller intressanta aspekter på krigarens etos samt hur deras kri-
giska gärningar är relaterade till kvinnorollerna i respektive drama.  

Under hela Shakespeares tid gällde censur för tryckta medier och inga skå-
despel fick uppföras utan att de var godkända av censurmyndigheten. Förbju-
det var att i teaterform framställa kungliga personer, inländska såväl som ut-
ländska, samt prominenta personer i allmänhet. Likaså fick pjäserna inte upp-
mana till upproriskhet eller kräva ökad frihet.233   

Shakespeare liksom hans författarkolleger, bland dem Christopher Mar-
lowe (1564-1593), utnyttjade narrativ från olika källor, inte minst historiska 
krönikor som Holinsheds Krönikor över England, Skottland och Irland, som 
utkom 1577. Bland Shakespeares tidiga pjäser finns ett par krönikespel, Hen-
rik VI samt Richard III tillkomna 1589-1591 respektive 1592-1593, trots det 
ovan nämnda förbudet att skriva om kungliga personer.234   

Shakespeare hade en förmåga att problematisera sin samhällskritik och 
samtidigt förklä den så att den framträder först vid en djupare analys. Sedan 
bör kanske också tilläggas att krönikespelen är tillkomna under perioden 
1589-93 och att det därmed förflutit mer än ett hundra år sedan de bägge 

                                                      
233 Dorothy Auchter, Dictionary of Literary and Dramatic Censorship in Tudor and Stuart 
England, Westerport, Conn. 2001.  
234 Henrik VI tillhörde huset Lancaster och Richard III var den siste kungen av huset York. 
Bägge ätterna kämpade mot varandra i Rosornas krig, som i princip var en lång dynastisk fejd 
om den engelska tronen, innan makten så småningom gick över till Henrik VII – den förste 
monarken av huset Tudor (1457-1509). Den sistnämnda ätten dog ut med Elisabeth I (1533-
1603) men hade dött ut redan tidigare på manssidan, när hennes halvbror Edvard VI (Henriks 
VIII och Jane Seymours son) avlidit år 1553. Efter Elisabeths död kom Jakob I (1566-1625) på 
Englands tron. Denne var son till Maria Stuart (1542-1587) och Henry Stuart, Lord Darnley 
(1545-1567). 
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nämnda kungarna levat och härskat och att fem monarker av huset Tudor hun-
nit krönas.  

Shakespeare hade även andra inspirationskällor än de historiska kröni-
korna. Många av narrativen är hämtade från den grekiske filosofen Plutarkos 
böcker. Denne levde mellan åren 46-120 enligt vår tideräkning i Chaironeia, 
Beotien. De tre pjäser jag valt att diskutera har alla sitt narrativ från denne. 
Den brittiske litteraturforskaren och författaren Kenneth Muir hävdar i sin 
bok, The Sources of Shakespeare’s Plays publicerad 1977, att Shakespeares 
porträtt av Antonius i dramat Antonius och Kleopatra följer Plutarkos text 
mycket noga och mycket sanningsenligt redovisar framför allt de senare hän-
delserna i Antonius liv.235 Detta porträtt är mycket mera historiskt troget än 
porträttet av Antonius i Shakespeares drama Julius Caesar, där Antonius 
också förekommer. I dramat Koriolanus gäller samma förhållande att Sha-
kespeare följer Plutarkos text mycket noggrannt.236 Vad gäller dramat Macbeth 
är det troligt att Shakespeare valde ämnet, eftersom Jakob I hävdade att han 
var en ättling till Banquo. Kenneth Muir redovisar att Jakob I den 27 augusti 
1605 deltog i några festligheter i Oxford. Tre sibyllor framträdde där och siade 
om att Banquos ättlingar skulle råda över ett oändligt rike (imperium sine 
fine).237 Det är inte känt om Shakespeare var på denna fest, men scenen åter-
finns som inledning i dramat Macbeth. 

Annat som gav uppslag till ny dramatik var dagspolitiken. Dock lade cen-
suren hela tiden en hämsko på den som ville skildra det aktuella läget. Ett av 
de aktuella och brännbara ämnena var de dynastiska frågorna, särskilt under 
den elisabetanska tiden. Kamper mellan kungaätter fanns i många länder, bl.a. 
Frankrike, som nämnts tidigare, och redan tidigt under Elisabeths I regerings-
tid var det tydligt att ätten Tudor skulle komma att dö ut med henne. Jakob I 
hade flera barn varav två söner, som nådde vuxen ålder. Dynastin syntes därför 
säkrad, men kronprinsen avled, som nämnts, vid en ålder av 18 år.238 Proble-
men kring tronföljden berörs i flera av Shakespeares dramer bl.a. Macbeth, 
där denne i slutscenen ser den mördade Banquos ättlingar på tronen.  

Uppenbarligen passerade dramerna censuren. När jag jämför åren för dra-
mernas tillkomst med regeringslängderna ser det ut som om Shakespeare un-
der sina första författarår skrev pro-Tudor, d.v.s. var kritisk mot Tudorhusets 
föregångare, men undvek att kritisera sittande monark. Samma mönster kan 
man spåra om man jämför den dramatik Shakespeare skrev efter 1603, då Eli-
sabeth I:s efterträdare, Jakob I, av ätten Stuart, regerade England. Här finns 
enligt min uppfattning en viss inlindad kritik mot föregående periods kvinn-
liga makthavare i Antonius och Kleopatra, samt Macbeth, vilket jag återkom-
mer till i samband med diskussion av dramerna.  

                                                      
235 Kenneth Muir, The sources of Shakespeare’s plays, London 1977, s. 220. 
236 Ibid., s.238. 
237 Ibid., s.208. 
238 Pauline Croft, King James, New York 2003, s.85. 
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Trots envälde och censur skrev Shakespeare dessa kraftfulla dramer och 
kvicka komedier som generation efter generation har tagit del av. Shakespeare 
har blivit en ikon för konstens frihet och möjligheter. Teaterforskaren Stephen 
Greenblatt, har i sin 2010 utkomna bok Shakespeare's Freedom, (2010) ut-
tryckt det på följande sätt  

 
Shakespeare as a writer is the embodiment of human freedom. He seems to have 
been able to fashion language to say anything he imagined, to conjure up any 
character, to express any emotion, to explore any idea. Though he lived his life 
as the bound subject of a monarch in a strictly hierarchical society that policed 
expression in speech and in print, he possessed what Hamlet calls a free soul.239 

 
Likväl fanns det gränser även för Shakespeare, på samma sätt som det fanns 
gränser för monarkerna Elisabeth och Jakob I i form av det engelska Parla-
mentet och andra i det engelska systemet väl förankrade maktgrupper, men de 
gränserna påverkade inte hans litterära fantasi eller hans litterära genius, enligt 
Greenblatt. 

  
What is striking is that his work, alert to every human fantasy and longing, is 
allergic to the absolut strain so prevalent in his world, from the metaphysical to 
the mundane. His kings repeatedly discover the constraints within which they 
must function if they hope to survive. His generals draw line on maps and issue 
peremptory commands, only to find that the reality on the ground defies their 
designs. So too his proud churchmen are mocked for pretensions, while re-
ligious visionaries, who claim to be in direct communication with the divine, 
are exposed as frauds.240 

 
Gång på gång tar Shakespeare upp problemställningar där han låter sina roll-
gestalter möta de gränser som samhället eller naturen sätter upp för de mest 
exalterade och obegränsade passionerna. Det är något jag kommer att åter-
komma till beträffande de tre krigshjältar jag valt att diskutera i avhandlingen, 
nämligen Macbeth, Koriolanus och Antonius. De är alla gränslösa i den me-
ningen att de saknar spärrar när de vill leva ut sina idéer och passioner i livet.  

Det är ingen särskilt djärv hypotes att Shakespeare studerat Aristoteles i 
gymnasiet i Stratford on Avon och kanske som vuxen läst Niccolò Machia-
vellis bok Il Principe (Fursten). Att Shakespeare var intresserad av maktfrågor 
och av krig kan utläsas av hans dramatik. Niccolò Machiavellis bok skrevs 
omkring 1513 men utkom inte förrän 1532 tre år efter författarens död. Den 
översattes till flera andra språk bl.a. engelska. Det intresse som Shakespeare 
visar för maktfrågor och det initierade sätt varmed han skriver om krig i olika 
former gör att man kan ana att han utöver Fursten även läst Machiavellis år 
1519-20 skrivna bok Arte della guerra (Krigskonsten). Det finns anledning att 
återkomma till detta när de olika dramerna diskuteras.  

                                                      
239 Stephen Greenblatt, Shakespere's Freedom, Chicago 2010, s.1. 
240 Ibid., s.2 f. 
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Shakespeare och maskuliniteten 
Shakespeare levde i ett patriarkalt samhälle, där män hade makt över kvin-
norna. Ändå är det påtagligt att Shakespeares beskrivning av mansrollen ge-
nomgående ligger långt från den traditionella hjälterollen, sådan den beskri-
vits av maskulinitetsforskarna Barry McCarthy och Michael Mangan. Den är 
också klart annorlunda än  mansrollen i de franska hovbaletterna och senare i 
melodramerna. Hovbaletterna i Frankrike förutsatte hjältar, som fötts in i ett 
socialt sammanhang. De var predestinerade till hjälterollerna. Koriolanus vi-
sar inledningsvis prov på den råa maskulina styrkan och vilken kämpe han är, 
men han kan knappast beskrivas som ädel och chevaleresk enligt riddaridealet. 
Hans problem i det långa loppet är också att han inte kan kompromissa. När 
han strävar efter konsulsposten vägrar han att underkasta sig kravet från ple-
bejerna att visa sina sår. Han kommer till insikt och når politisk mognad i den 
stund då han inser att spelet är förlorat.  

Shakespeare har förlagt Koriolanus till antikens Italien, Antonius och Kle-
opatra till faraonernas Egypten och Macbeth till det medeltida Skottland. I 
samtliga fall är det samhällen, där den fysiska styrkan har övertaget och den 
starka rivaliteten män emellan kommer till synes. Macbeth ställs mot Banquo, 
Koriolanus mot Aufidus och Antonius mot Octavianus i Rom. 

I de nämnda dramerna finns en viss ambivalens i skildringen vad gäller de 
romerska dygderna. Den manliga tapperheten skildras visserligen, men det 
andra karakteristiska draget är det manliga vankelmodet. Macbeth tvekar inför 
mordet på Banquo, Koriolanus tvekar och byter sida i striden och Antonius 
uppvisar allmän beslutsångest inför valet mellan Rom och Egypten. Han har 
begått kanske det största svek en romare kunde göra, nämligen att fly från sina 
uppgifter i Rom och i stället ägna sig åt ett land och dess (kvinnliga) härskare 
där romarna ansåg folket i sin helhet som underlägsna. Alla dessa tre dramer 
handlar om förhållandet mellan en man och en stark kvinna i respektives liv. 
Männen är alla tre i aktiv ålder och Shakespeare skildrar relationerna mellan 
en gift man och hans hustru (Macbeth och lady Macbeth), mellan en gift man 
och hans älskarinna (Antonius och Kleopatra) samt mellan en man och hans 
mor (Koriolanus och Volumnia).  

Shakespeare och den kvinnliga makten 
Den manliga makten bekräftades genom den lydnad och kyskhet, som hustrur 
och döttrar visade. Coppélia Kahn har i sin år 1961 utkomna bok Man’s 
Estate. Masculine Identity in Shakespeare tyckt sig kunna konstatera att:  

Shakespeare’s works reflect and voice a masculine anxiety about the uses of 
patriarchal power over woman, specifically about men’s control over women’s 
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sexuality, which arises from this disparity between men’s social dominance and 
their peculiar emotional vulnerability to women.241  
 

När kvinnorna inte uppför sig som förväntat drabbas deras män. Shakespeare 
pekar på mäns sårbarhet. Svaga män blir beroende av starka kvinnor som lady 
Macbeth, Kleopatra och Volumnia (Koriolanus mor). I Antonius och Kleo-
patra är det Antonius forna kolleger i Rom, som har uppfattningen att män 
förvekligas i umgänget med kvinnorna. I detta drama förekommer mycken 
kritik för att inte säga förtal gentemot Kleopatra. Det är i och för sig inget 
ovanligt i litteraturen omkring henne. Antikforskaren Allan Klynne har i den 
år 2009 utkomna boken Kleopatra. Liv och legend uttryckt det på följande 
sätt: “Eftersom Plutarkos grundtes är att Antonius liv spårade ur på grund av 
vällusten, blir Kleopatras roll till stor del given på förhand.”242. 

Shakespeare följde, som tidigare nämnts, Plutarkos narrativ i dramat Anto-
nius och Kleopatra. Något märkligt är det därför att han just beträffande Kle-
opatra hävdar denna hållning, eftersom Plutarkos hade en ’modern’ inställning 
till kvinnor och bland annat inbjöd dem till sin egen undervisning- och semi-
narieverksamhet.243  Möjligen kan hans kritiska hållning till Kleopatra tas som 
ett indicium på hur starkt förtalet kring Kleopatra varit och är. Eller också vill 
Shakespeare visa hur det går när kvinnorna tillåts att vara starka och utöva 
makt långt in på det militära området. Därmed blir de också bärare av ansvaret 
för krigens utgång. 

I de tre diskuterade dramerna Antonius och Kleopatra, Koriolanus och 
Macbeth kan det tyckas vara kvinnorna, som utlöser tragiken i dramerna. 
Ökad makt för en grupp innebär mindre makt för andra – ett klassiskt maktdi-
lemma. Resultaten av maktutövningen blir i samtliga dessa fall katastrofala. 
Koriolanus mor och hustru påverkar den strategiska frågan om krig och fred 
och när Koriolanus följer deras råd får han plikta med livet. I Antonius och 
Kleopatra utövar Kleopatra ett strategiskt inflytande och vill bl.a. klä på An-
tonius hans rustning inför den avgörande striden, vilket i sin tur leder till ne-
derlag, enligt Shakespeares tolkning. Händelsen återfinns i Antonius och Kle-
opatra, Akt 4, scen IV, där Kleopatra från Antonius väpnare tar över påkläd-
naden av Antonius stridsmundering inför slaget vid Actium.244 Dialogen dem 
emellan har karaktär av kärleksgnabb och visar samtidigt en viss valhänthet 
från Kleopatras sida som frågar hur de olika delarna skall sitta och vill ha 
beröm för att ”allt är tillspänt”. Antonius å sin sida säger till sin väpnare att 
denne är fumlig och att drottningen gör sin väpnartjänst på ett flinkare sätt. 

                                                      
241 Coppélia Kahn, Man’s Estate. Masculine Identity in Shakespeare, Los Angeles/London 
1961, s.12 f. 
242 Allan Klynne, Kleopatra, liv och legend, Stockholm 2009, s.15. 
243 Stig Strömholm, Svenska Dagbladet, den 28 november 2005. 
244 William Shakespeare, Macbeth, Akt 4, scen IV, rad 1-18, The Norton Shakespeare, Based 
on the Oxford Edition. Gen.ed Stephen Greenblatt, London /New York 1997. 
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I dramat Macbeth är det Lady Macbeth, som tar den aktiva rollen och driver 
sin man att mörda och därmed också utlöser det tragiska slutet. Dock har frå-
gan om Lady Macbeths ansvar i processen diskuterats av både forskare och 
dramatiker. Sarah-Lizzie Saks har i sin licentiatavhandling framlagd 2005 vid 
Stockholms universitet diskuterat om man kan göra en tolkning med ny inne-
börd av Lady Macbeths handlande mot bakgrund av August Strindberg och 
Sigmund Freud (1856-1939).245  Deras analyser visar, enligt Saks, en trohet 
mot tidens patriarkala värderingar med kvinnors subordination både i familjen 
och i samhället. Lady Macbeth avviker från normen. Som barnlös fyller hon 
inte heller sin uppgift i reproduktionsprocessen. Men gör detta henne till en 
representant för ondskan? Sarah-Lizzie Saks ställer frågan: ”Kan man ifråga-
sätta detta tolkningsförfarande med Lady Macbeth som representant för onds-
kan och utveckla en läsart som ser rollen med nya ögon”? Saks konstaterar 
dock: ”Hennes aura fortsätter att lysa full av ondska…” trots den förmildrande 
omständigheten ” att hon inte kunde mörda Duncan för att han liknade hennes 
far.”246 Saks konklusion blir: 

[…] Lady Macbeth är […] svårtolkad. Hennes aura förblir intakt som symbolen 
för ondska. Medan hennes intelligens och drivkraft gör henne till ett vapen i 
händerna på Macbeth. Hon är syndabocken, när Macbeth drabbas av tvehågsen-
het leder hon projektet. 247 

 
Budskapet hos Shakespeare är mångtydigt, men den primära frågan är om 
uppbyggnaden av Lady Macbeth som aktör i dramat speglar en kritisk inställ-
ning hos honom mot kvinnlig politisk makt. Pjäserna dateras till perioden 
1606-08 och då var Elisabeth borta från makten sedan flera år. Shakespeare 
hade en stark ställning i England men en hypotes kan vara att han kanske ändå 
ville stryka det regerande kungahuset medhårs. En detalj men viktig sådan var 
de dynastiska frågorna. Både Elisabeth I och Lady Macbeth var barnlösa, me-
dan Jakob I hade flera barn. 

Tydligt är emellertid att dessa pjäser pekar på att Shakespeare, genom att 
välja geografiskt och tidsmässigt avlägsna miljöer, kunde tillåta sig en och 
annan kritisk blick på samtiden trots en grundläggande solidaritet med eng-
elska samhället. Samhällskritik blev uppenbarligen mindre farlig för upphovs-
mannen, när den avsåg miljöer på distans. Narrativets temporala och spatiala 
perspektiv är förlagda till miljöer långt bort ifrån hemmascenerna i England.  

                                                      
245 Sarah-Lizzie Saks, Historien om Lady Macbeth och Lea, Licentiatavhandling framlagd vid 
Institutionen för Musik och teatervetenskap, Stockholms Universitet, Stockholm 2005. 
246 Ibid., s.102. 
247 Ibid., s.103. 
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Teater och krig som en del av vardagen 
Den dramatik som spelades på de elisabetanska teatrarna var ofta uppbyggda 
kring kungar och fältherrar, och deras värld var kriget. Människa ställdes mot 
människa i 1500-talets och 1600-talets sekulära drama. Detta skapade hand-
lingen, dramaturgin och scenografin både på scenen och i människornas var-
dag. Både teaterns och verklighetens fältherrar var skickliga i att skapa teatrala 
effekter antingen det handlade om att låta härar mötas på scen eller att deko-
rera vägen till fältherrens tält med avhuggna huvuden, spetsade på pålar.248  

Den dåtida publiken älskade att se sin patriotism dramatiserad och såg 
gärna blodspillan och våld på scenen. De mansroller, som framställdes på sce-
nen var dock av skiftande slag. I krönikespelen förekom den typiske hjäl-
ten/krigaren men det spelades också pjäser under denna epok där krigarna, 
visade upp andra egenskaper som vekhet och svekfullhet. Kontrasten mellan 
det reella våldet och det spelade våldet på scenen var en realitet, men skåde-
spelarna på teatern mötte en krigserfaren publik van vid blod och strider på 
slagfältet. Många av åskådarna på teatern hade även varit åskådare vid strider 
och såg inte sällan striderna som en sportslig tävlan. 

Slaget vid Angiers utkämpades som en sorts fruktansvärd treenighet mellan 
härarna och med invånarna som åskådare på stadsmuren. 249 När belägringen 
av staden visas på scenen i Shakespearaes drama King Johan, hade skådespe-
lets publik att ta ställning till kontrasten mellan krigets verklighet och det fik-
tiva skådespelet. För dem i publiken, som både varit åskådare på staden An-
giers murar, och som senare såg föreställningen Kung Johan, måste perspek-
tiven ha riskerat att flyta samman.250 

Nick de Somogyi citerar i sin bok Shakespeare’s Theatre of War författaren 
Sun Tzu’s Art of War skriven cirka 500 f. Kr. som påstår att ”All warfare is 
based on deception.” Sun Tzu ger råden: ”Therefore, when capable of attack-
ing, feign incapacity, when active in moving troops, feign inactivity. When 
near the enemy, make it seem that you are far away, when far away, make it 
seem that you are near.”251 

I modern tid och i moderna krig heter motsvarande metoder falska och sub-
versiva radiosändningar, fallskärmsattrapper, spioner som spelar generaler, 
kamouflerade flygfält, kamouflageuniformer och falska tecken på truppkon-
centrationer - exempel på sådant som frekvent utnyttjades under andra världs-
kriget. Sedan antiken finns berättelser om soldater som klätt ut sig och spelat 
både mans- och kvinnoroller, allt i akt och mening att besegra fienden. Sha-
kespeare använder sig t.ex. av förklädnad i Macbeth.  
 
Malcolm, son till Duncan, kung av Skottland, säger: 

                                                      
248 de Somogyi, s.90. 
249 Ibid., s.5 f. 
250 Ibid., s.103. 
251 Ibid., s.96. Citatet ur Sun Tzu, The Art of War. Ed. Hanzhang, 1993, s.101. 
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Let every soldier hew him down a bough 
And bear’t before him; thereby shall we shadow 
The numbers of our host, and make discovery 
Err in report of us.252 
 

De Somogyi pekar inte bara på den urgamla krigskonstens metod att föra fi-
enden bakom ljuset. Även Aristoteles begrepp mimesis framhålls. Nick de So-
mogyi diskuterar dramatikern Thomas Heywoods tankegång att även krigets 
yrken bygger på imitation. Heywood pekar på Julius Caesar som sökte efter-
likna Alexander, vilken i sin tur hade lärt sig av sin lärare Aristoteles. De So-
mogyi konstaterar att soldaterna knappast var tvingade att spela Alexander på 
fältet, men att det fanns drag av förklädnad, tomt prål (= pretence) och falskhet 
även i militärstrategiska dokument. Insatserna till liv och lem var olika, men 
det är ändå tydligt i den debatt, som Nick de Somogyi refererar, att det fanns 
jämförelser mellan krigskonsten och teatern, nämligen att det fanns en form 
av rollspel inom bägge områdena. Gentemot detta kan då invändas att det är 
fråga om en glidande skala, som diskuterats i avhandlingen i samband med 
Michael Kirbys artikel från 1972 ”On Acting and Not-Acting”.  

Shakespeares krigare – veka män, men passionerade 
i kärlek 
Krigardygder och makt 
Michael Mangan konstaterar i Stagning Masculinitites att Shakespeare inte 
har mycket till övers för myten om hjälten-krigaren. Koriolanus, Macbeth och 
Antonius, som diskuteras i detta avsnitt, ger visserligen prov på flera av de 
klassiska krigardygderna som bl.a. Barry McCarthy beskriver i sin 1941 pub-
licerade uppsats ”Warrior values”, nämligen fysiskt mod, uthållighet, styrka 
och skicklighet.253  Jag tycker mig ha funnit att krigardygderna hos Shakespe-
are kan medföra makt på kort men mycket sällan på lång sikt. Jag kommer att 
uppehålla mig kring orsakerna till detta. Shakespeares krigare fungerar inte i 
rollen som maktspelare. De karakteriseras av vekhet och stundom obeslutsam-
het parad med oförmåga att hantera de politiska situationer de hamnar i. De 
slits mellan motsatta intressen och gör livsval, som får katastrofala följder. 

Macbeth drivs av sin ärelystnad och hetsas av sin hustru till kungamord i 
sin dröm om kungakronan för sig och sina efterkommande – en dröm, som 
förintas i slutscenen av dramat då han i en drömsekvens ser Banquos ättlingar 
på tronen i det förenade England och Skottland. Antonius är fältherren som 
trots stora framgångar på slagfältet och nära släktskap med Roms härskare 
                                                      
252 Macbeth, Akt 5, scen IV, rad 4-7. 
253 Barry McCarthy, ”Warrior values. A sociohistoric survey”, ingående i Male violence, s.106 
f. 
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förstör sina möjligheter genom att ge efter för sin njutningslystnad och sina 
känslor för den egyptiska drottningen. För Koriolanus, som segrat i alla strider 
är makten gripbar, men maktens arrogans drabbar honom innan verket är ut-
fört och han mördas. Makt skänker sällan trygghet till maktutövaren. Makten 
förutsätter i regel att andra mål offras och makten varar sällan för evigt. 

Koriolanus – den oövervinnerlige kämpen 
Koriolanus ansågs under lång tid svårt eller rent av omöjligt att sätta upp på 
scen. Jan Kott har i sin 1965 utkomna bok Shakespeare – vår samtida kallat 
dramat "obehagligt och strävt", men också hävdat att det är ett av Shakespea-
res djupaste verk. Främlingskapet skulle då enligt Kott bero på "tvetydigheten 
eller snarare mångtydigheten" – på den politiska, moraliska och i sista hand 
filosofiska mångtydigheten.254 Dramat Koriolanus handlar emellertid också 
om mänskliga egenskaper och beteenden som funnits och som skildrats i lit-
teraturen sedan lång tid tillbaka – makthunger, fördomar, förakt för oliktän-
kande, snikenhet, falskhet, försåtlighet etc. Framför allt är Koriolanus den 
mest politiska av Shakespeares pjäser och därför intressant i moderna sam-
hällen där det finns frihet att bedriva politisk verksamhet, en frihet som Sha-
kespeares samtida knappast ägde eller ens kände till.  

I Koriolanus skildras den djupa misstänksamhet som råder dels mellan pa-
tricier och plebejer i samma stad, och dels mellan Rom och de närboende 
bergsstammarna, däribland volskerna. Vid minsta incident utbryter konfron-
tation inom staden Rom. Patricierna gör sig stora förtjänster på kriget och fol-
ket hungrar. Koriolanus är patricier med ett djupt förakt för plebejerna. I den 
yttre kampen med en av bergsstammarna har Koriolanus tagit staden Koriolo 
från volskerna och i denna kamp gjort sig ett namn men också fått tjugosju 
ärr. Dramat utspelas ungefär vid tiden för den romerska republikens födelse, 
och har som huvudmotiv kampen mellan olika sociala grupper. Dramat Kori-
olanus är dock bara skenbart ett drama från antiken. Koriolanus visar framför 
allt hur den enskilda människan kan pressas till döds mellan olika maktintres-
sen. Koriolanus är också enligt min uppfattning det Shakespearedrama som 
starkast framhåller maskuliniteten. Koriolanus är fysiskt stark och visar på ett 
kraftfullt ledarskap på slagfältet.  

[…] valour is the chiefest virtue, and  
Most dignifies the haver. If it be, 
The man I speak of cannot in the world 
Be singly counterpoised,255 

 
Beskrivningen av Koriolanus nästan överjordiska tapperhet börjar redan i in-
ledningen av dramat. Skildringen låter där åskådaren höra talas om en kraftfull 
                                                      
254 Jan Kott, Shakespeare – vår samtida, översättning Jan Kunicki och Carin Leche, Stockholm 
1965, s.170. 
255 Coriolanus, Andra akten, scen II, rad 83-87. 
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stridshjälte i ett samtal mellan tvenne borgare och Koriolanus vän Menenius 
Agrippa. Redan här beskrivs motsättningarna i hans karaktär.  Man är ense om 
Koriolanus tapperhet, men det hävdas att han stridit inte för sitt fädernesland 
utan för att behaga sin mor. Koriolanus är tapper i romarnas strid mot vols-
kerna, såras men vägrar att ta notis om sina sår: 
 

Koriolanus: I had rather have my wounds to heal again  
Than heat say how I got them256 
 

Det beskrivs hur han trots sår och trötthet vill fortsätta att strida. Han ställer 
sig i spetsen för hären, till synes oövervinnlig, och möter i envig sin huvudfi-
ende Aufidius, volskernas anförare, som drivs tillbaka under utbytande av för-
olämpningar mellan dem bägge.  

Shakespeare drar i Koriolanus, liksom i andra av sina dramer, paralleller 
mellan stridslystnad och kärlekseld. Mangan hävdar i boken Staging Masculi-
nities att Shakespeare under en period sysselsatte sig mycket med paralleller 
mellan krigarrollen och älskarrollen. Ett exempel är tidigare nämnt, nämligen 
lady Macbeth, som hetsar sin man med erotiska argument, om vad som karak-
teriserar en ’riktig man’. I Koriolanus är det han själv som talar:  

 
Koriolanus: O! let me clip ye 
In arms as sound as when I woo’d, in heart 
As merry as when our nuptial day was done,     
And tapers burned to bedward.257  
 

Stridens hetta är orgiastisk, hyllningarna likaså. Titus Lartius – en av romarnas 
fältherrar har som en av sina repliker: 
 

Titus Lartius: O General 
Here is the steed,  
we the caparison…258 
 

Hans fältherrekollega Cominius hyllar Koriolanus: 
 

Cominius: If I should tell thee o’er this thy day’s work, 
Thou’lt not believe thy deeds; But I’ll report it 
Where senators shall mingle tears with smiles, 
Where great patricians shall attend and shrug, 
I’th’ end admire, where ladies shall be frighted 
And, gladly quaked’ here more; where the dull tribunes, 
That with the fusty plebeians hate thine honours, 
Shall say against their hearts ‘We thank the gods 
Our Rome hath such a soldier [...] 259 

                                                      
256 Coriolanus, Andra akten, scen II, rad 67-68. 
257 Coriolanus, Första akten, scen VI, rad 29-32. 
258 Coriolanus, Första akten, scen X, rad 12-13. 
259 Coriolanus, Första akten, scen X, rad 1-9. 
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Koriolanus hyllas och man vill uppmana krigshjälten att söka uppdraget som 
konsul. Här ges nu konturerna av en maktstrid. De två folktribunerna (folk-
valda) vill dock inte avstå någon del av makten. Ett av Koriolanus personlig-
hetsdrag är det gränslösa föraktet för folket, plebejerna. Att bli vald till konsul 
förutsätter att han visar upp sig, sina sår och ärr på Capitolium. Junius Brutus 
– den ene av folktribunerna har följande replik: 
 

Junius Brutus: I heard him swear, 
Were he to stand for consul, never would be 
Appear i’th’ market-place nor on him put 
The napless vesture of humility; 
Nor, showing, as the manner is, his wounds 
To th’people, beg their stinking breaths.260 
 

Koriolanus kommer till mötet med senatorerna men går därifrån övermätt på 
hyllningar. Han kommer tillbaka, men vägrar blotta kroppen och visa sina ärr, 
men söker närma sig folket för att värva röster och bli vald till konsul. Det 
efterföljande maktspelet från främst folktribunernas sida gör emellertid att han 
häktas för högförräderi. När han blir kallad förrädare flyr han från Rom till 
fienden. Han och Aufidius – volskernas härförare – gör gemensam sak och 
tågar mot Rom i spetsen för volskernas här och besegrar Rom. Till lägret ut-
anför staden kommer hans gamle lärare Menenius för att be om fred men han 
blir avvisad. Hans mor Volumnia, hans hustru Virgilia och deras gemen-
samma son ber också för Rom. Efter en lång diskussion veknar Koriolanus 
och lovar ett förslag till fred för Rom. Detta får Aufidius att vända sig till 
stadens hövdingar och styresmän, samt påtala Koriolanus’ svek:  
 

Aufidius:For which my sinews shall be stretchet upon him 
At a few drops of women’s rheum, which are 
As cheap as lies, he sold the blood and labour 
Of our great action; therefore shall he die 
And I’ll renew mee in his fall. 261 
 

Aufidius och de sammansvurna drar sina svärd och stöter ner Koriolanus. Här 
liksom i Antonius och Kleopatra anspelar man på att den store krigshjälten 
låtit sig förkvinnligas och dessutom begått förräderi. Straffet är döden 

Koriolanus har visat upp ett lysande ledarskap i krigets entydiga värld, men 
han förstår sig inte på det politiska ledarskapets rollspel. Hans problem är att 
han inte vet hur han skall använda makten. Han kan inte förhandla och följakt-
ligen inte heller kompromissa. För att komma till ett resultat i en förhandling 
måste bägge parter i regel ge efter på en eller flera punkter. I arbetsmetoden 
ligger med andra ord att bägge lämnar förhandlingsbordet med en mindre eller 
större besvikelse i botten, men glädjen över vad man nått måste överväga. En 
                                                      
260 Coriolanus, Andra akten, scen I, rad 218-222. 
261 Coriolanus, Femte akten, scen VI, rad 45-49. 
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första förutsättning för att nå detta är att parterna kan lita på varandra och inte 
talar maktspråk. Bakom detta ligger i sin tur att parterna sannolikt skall träffas 
igen och då måste relationerna bevaras på en god nivå. Koriolanus bryter mot 
dessa regler på flera punkter. Han är ovänlig. Han har visat att han inte är att 
lita på eftersom han byter sida. Han demonstrerar sin oerhörda arrogans och 
sitt förakt för folket eller plebejerna som han finner smutsiga, illaluktande, 
ombytliga och allmänt opålitliga. Mellan honom och folket finns de folkvalda 
tribunerna som driver konspirationen och visar upp ondskans och förtalets 
makt i en politisk kontext. Senatorerna eller adeln står på Koriolanus sida men 
som maktfaktorer i dramat förefaller de inte spela någon stark roll. Trots sin 
formella makt står de snarast som exempel på de styrandes tillkortakomman-
den. Koriolanus med tilltalsnamnen Caius Martius efter krigsguden Mars och 
som i dramat blir jämförd med den grekiske krigshjälten Herkules sviker när 
han inte är lojal med de sina och uppdragsgivarna. När han kommer till insikt 
är det för sent. 

En djupare fråga handlar om Koriolanus svek. Han är krigshjälten, som 
skall väljas till konsul. Han är inte den förste eller siste krigsherren som kom-
mit hem efter framgångar på slagfältet och blivit anmodad att styra ett land på 
högsta nivå. För att nå detta måste han emellertid gå folket till mötes. När han 
vägrar detta drar folket undan sitt stöd och dömer honom. Genom sina val 
försätter han sig i en situation, där han med nödvändighet måste svika någon 
av sina lojaliteter och som konsekvens av detta bli dömd till döden som förrä-
dare. Det är dock inte kärleken till hustrun och barnet som utgör det viktigaste 
motivet utan respekten för modern.  

Shakespeares metod att föra in modern och moderskapet i handlingen är 
varken det första eller sista exemplet i dramalitteraturen. Mödrar i litteraturen 
har ömsom idealiserats ömsom hatats och fördömts. Ett exempel ur den antika 
litteraturen är Klytaimnestra i Orestien, kvinnan som mördar sin make 
Agamemnon. Hon framställs både som besviken moder och som intrigör. Se-
nare exempel är modern i Strindbergs Påsk, liksom modern i Ibsens Gengång-
are. Dessa mödrar strävar efter att skapa en viss ordning i tillvaron om än med 
kärvhet och med förtigande av sanningen. I Strindbergs Pelikanen lever mo-
dern ut sin egoism och prioriterar sin egen välfärd men förgör därmed både 
sig själv och barnen, som finner varandra först när huset håller på att brinna 
upp. Bertolt Brechts Mutter Courage krossar också sin familj. Hon drar fördel 
av krigets olyckor men mister sina tre barn. 

Koriolanus mor lyckas i sitt uppdrag att rädda Rom, eftersom hon står stark. 
Koriolanus viker sig för hennes makt och inflytande över honom. Han väljer 
att rädda staden, men får betala priset med sitt eget liv. Budskapet är tydligt: 
Den som sviker sin plikt, får betala med sitt eget liv.  
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Antonius - den förvekligade krigshjälten 
I dramat Antonius och Kleopatra presenteras också en krigshjälte med många 
segrar bakom sig, även om han i dramat inte framställs med samma maskuli-
nitetssymboler som Koriolanus. Antonius har lyckats politiskt och är en av 
makthavarna i Rom samt gift med en syster till Octavianus, den blivande kej-
sare Augustus. Trots makt och erfarenhet av ledarskap lider han nederlag i 
slaget vid Actium år 31 f. Kr.262  Han begår senare självmord. I fallet drar han 
med sig drottning Kleopatra, som också (enligt traditionen) begår självmord. 

Orsakerna till hans undergång diskuteras i flera av dramats scener. Filo, 
som är en av Antonius anhängare, presenterar i inledningen den officiella sy-
nen på Antonius och hur han förvekligats av sin passionerade kärlek till Kle-
opatra. 
 

Filo: Nay, but this dotage of our General’s 
O’erflows the measure. Those his goodly eyes, 
That o’er the files and musters of the war 
Have glowed like plated Mars, now bend, now turn, 
The office and devotion of their view 
Upon a tawny front. His captains’s heart,  
Which in the scuffles of grea fights hath burst 
The buckles on his breast, reneges all temper, 
And is become the bellows and the fan 
To cool a gipsy’s lust 

 
Sedan Antonius och Kleopatra gjort entré i dramat fortsätter Filo: 
 

Look where they come! 
Take but good note, and you shall see in him 
The triple pillar of the world transformed 
Into a strumpet’s fool. Behold and see.263 
 

I den engelska texten beskrivs hon på ett nedsättande sätt ”her tawny front”, 
vilket skulle indikera att hon var mörkhyad, vilket är tveksamt eftersom hon 
var ättling till Ptolemaios, en av Alexander den stores generaler och av make-
donisk börd. Ptolemaios fick Egypten i krigsbyte. Till en början gifte sig kung-
arna med makedonska kvinnor men övertog sedan den egyptiska kungliga se-
den att gifta sig inom familjen, i regel med ett syskon.264 Enligt vanliga gene-
tiska regler borde hon ha varit mer ljus- än mörkhyad. 

Kleopatra har råkat ut för många negativa omdömen. Hon kallas ”strum-
pet” vilket enligt Oxford Dictionary betyder prostituerad. Hon har i svenska 
översättningar kallats både ’zigenarkvinna’ och ’tattarkvinna.’ Under sexton-

                                                      
262 Allan Klynne, Kleopatra, Liv och legend, s.176, 328 f, 338 f. 
263 Shakespeare, Anthony and Cleopatra, Första akten, scen I, rad 1-13. 
264 Allan Klynne, s.21 ff. 
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hundratalet var f.ö. den gängse uppfattningen att romernas hemort var Egyp-
ten och att det engelska ordet gipsy kan härledas ur detta.265 Hon kallas 
”sköka” i Carl August Hagbergs översättning från 1861 och Antonius är ”hov-
narr åt en sköka” i första akten, första scenen. I Jan Kotts bok Shakespeare – 
vår samtida, används samma översättning. I Hagbergs översättning förekom-
mer ordet även på andra ställen. Följande är en replik från av krigarna: ”Den 
der(sic) egyptiska fördömda skökan – spetälska mörde henne!”266 

Octavianus, som tidigare hade ingått en pakt med Antonius, är nu öppet 
kritisk mot Kleopatra därför att hon fått flera av Antonius laster att blomma 
upp: 

 
Octavianus:[…] From Alexandria 
This is the news: he fishes, drinks, and wastes 
The lamps of night in revel; is not more manlike 
Than Cleopatra, nor the queen of Ptolemy 
More womanly than he; hardly gave audience,   
Or vouchsafed to think he had partners. You shall find there 
A man who is the abstract of all faults 
That all men follow.267 
 

Antonius maskulinitetet har med andra ord eliminerats eller smält bort till 
följd av Kleopatras inflytande. Dramat kan tolkas i enlighet med Edvard Saids 
tankegångar från boken Orientalism, där han visar hur vi tillskriver det främ-
mande okända allt negativt.268 

Kleopatra tar på sig den manliga rollen som härförare med katastrofalt po-
litiskt resultat. En slutsats kan vara att när man blandar bort rollerna går det 
illa. Antonius anses dessutom ha anammat en annan och lägre kultur, vilket i 
sig var liktydigt med förräderi mot Rom. Han har svikit såväl den romerska 
staten som sina maskulina ideal som soldat. Inför en avgörande strid låter An-
tonius Kleopatra klä honom, men Shakespeares romare av mankön hyser up-
penbarligen fruktan för det kvinnliga och Mangan menar att detta är en fort-
sättning på den traditionella misogynin från renässansen. Även misogynin kan 
tolkas mot bakgrund av Edvard Said. Hans tankegång att man i västerlandet 
målar upp en bild av det okända och på denna bild projiceras allt negativt på 
det kvinnliga. Kleopatra tillskrivs i dramatexten egenskaper som obeständig-
het, känslomässighet och fåfänga. 

De åsikter som Shakespeare låter Octavianus framföra inom ramen för sin 
roll i dramat knyter samman maskulinitet med soldatmässiga kvalifikationer. 
Shakespeare skildrar den romerska maskuliniteten som rigid och enkelspårig. 
Han anser uppenbarligen det klassiska Rom vara ett militaristiskt rike, där ut-
suddade gränser mellan könen är något icke-tolerabelt. Frågan blir då om detta 
                                                      
265 Oxford Dictionary. 
266 Shakespeares Dramatiska arbeten. Tolfte bandet, Lund 1861, Tredje akten, scen VIII.  
267 Antonius och Kleopatra, Första akten, scen IV, rad 3-10. 
268 Edward Said, Orientalism, London 1978. 
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är Shakespeares uppfattning om den historiska utvecklingen eller en inlindad 
samhällskritik. Drottning Elisabeth var död sedan flera år tillbaka, då pjäsen 
skrevs (1608), men den inlindade kritiken kan möjligen ha setts med inte helt 
oblida ögon av hennes efterträdare Jakob I. Läsaren-åskådaren kan dra slut-
satsen: att ’kvinnlighet’ och ’kvinnomakt’ leder till fördärv. 

Gemensamt för de bägge tragedierna Koriolanus respektive Antonius och 
Kleopatra är att de handlar om framgångsrika krigare, som sviker sina ideal 
och uppdragsgivare.  De val de gör leder till deras egen undergång. Antonius 
- en av de tre främsta i det romerska riket - sviker sin soldatära genom att liera 
sig med den egyptiska drottningen, som dessutom tillhör – enligt romersk upp-
fattning – ett lägre stående folk. Antonius slits mellan sin plikt och sitt begär 
och han väljer det senare. I stället för att försvara det romerska imperiets grän-
ser föredrar han det bekväma livet i Alexandria. När han definitivt förlorat på 
slagfältet återstår inget annat än döden. Budskapet till publiken är återigen: 
Svik inte din soldatära och dina familjeband! 

Macbeth - den onde hjälten 
Såväl Antonius som Korolianus skildras som i grunden vankelmodiga förlo-
rare, som låter sig styras av kvinnor. De forna krigshjältarna får sluta sina da-
gar under dramatiska omständigheter. I dramat Macbeth vrider Shakespeare 
handlingen ytterligare ett varv i ondskans riktning. Jan Kott har i sin förut 
nämnda bok, karakteriserat Macbeth som "den psykologiskt djupaste av Sha-
kespeares tragedier."269 Macbeth är besatt av sin strävan att nå kungamakten 
och behålla den. Av den anledningen dränker han allt i blod. Först måste den 
rättmätige kungen mördas, vilket medför att alla som blivit vittnen till mordet 
också måste mördas liksom de som eventuellt misstänker att ett brott blivit 
begånget. Enligt Jan Kott drunknar alla, både mördare och offer, i blod.270  

När han begår sina illgärningar för att nå kungatronen har han hjälp av sin 
hustru Lady Macbeth. Det är hon som driver handlingen i tragedin. Hon slåss 
inte med vapen i hand och är kanske endast krigardrottning metaforiskt men 
överträder de konventionella och etablerade genusgränserna. En nyckelscen 
(Akt 1, scen VII), är konfrontationen mellan Macbeth och hans hustru, där hon 
övertalar honom till att beröva Duncans hans liv. Här finns en diskussion dem 
emellan om vad det innebär att vara man. Lady Macbeth spelar med erotiska 
undertoner, när hon ber om ett bevis på hans kärlek och manlighet:  
 

Lady Macbeth: From this time Such I account thy love. Art thou afeard  
To be the same in thine own act and valour  
As thou art in desire? Wouldst thou have that? Which thou esteem’st the 
ornament of life 
And live a coward in thine own esteem, 
Letting ’I dare not’ wait upon ’I would’,  

                                                      
269 Jan Kott, Shakespeare – vår samtida, s.94. 
270 Jan Kott, s.86 f. 
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Like the poor cat i’th’ adage? 
 
Hon insinuerar feghet, men avbryts av hans svar:  
 

Macbeth: I dare do all that may become a man; 
Who dares do more is none. 
 

Han är tydlig på denna punkt: En man kan gå för långt. En man bör visa  
hänsyn och omtanke. Det kan dock inträffa att saker inte lyckas. Lady Mabeth 
är emellertid obeveklig när hon svarar:  
 

Lady Macbeth:We fail! But screw your courage to the sticking place, 
And we’ll not fail.271 
 

Hennes sista replik andas oförmåga att förstå andras lidande. Lady Macbeth 
skrivs därefter ut ur pjäsen. Den logiska följden är att inte bara Macbeth utan 
även Lady Macbeth får plikta med sina liv. Macbeths onda genius är hans 
hustru. Hon är stark och driver honom in i processer som leder till olycka och 
fördärv. Shakespeare behandlar inte bara frågan hur mansrollen påverkas av 
kvinnligt inflytande. Han tar också upp de starka och uråldriga, politiska makt-
konflikter som ofta uppstår mellan män i krig. Tvisterna kan röra förfogande-
rätt över jordområden, styrsystem och rangfrågor. 

Några sammanfattande kommentarer 
Enligt Jan Kott mördar Macbeth för att nå sitt mål, men målet kan inte nås 
utan ständigt nya mord. Han är låst i sin livssituation och enda utvägen är hans 
egen död - samma situation som Koriolanus och Woyzeck hamnar i. 
Kapitlet heter betecknande nog “Macbeth eller de av döden smittade”. 

Trots det blodiga narrativet hävdar Jan Kott att Shakespeare uppskattar det 
skådespel som kriget utgör, när soldaterna springer över scenen med dragna 
vapen och härskarna står bakom fanorna på scenens sidor och fältherrarna i 
relativ trygghet vid sidan om striden. Men kriget är inte huvudsaken för Sha-
kespeare. Han vill däremot visa upp ’den feodala slakten’.272  Folket står på 
scenen färdiga att ge sina liv. Det fanns ett behov hos publiken, som tidigare 
påpekats, att se blod även på teatern, och hanteringen visades därför upp som 
den slakt den var. Tragedierna byggdes sedan på med ett rikt mått av olika 
händelser. 

Shakespeares tragedier kan läsas med maktens glasögon. Makten korrum-
perar men varar aldrig för evigt. Samtidigt finns här ett moraliskt budskap: 
Mord och förräderi, leder till undergång, som de brott de är. För fältherren 
som förlorar kriget återstår inte så många andra reträttvägar än döden. 
                                                      
271 Shakespeare, Macbeth, Första akten, scen VII rad 38-47, 59-61.  
272 Jan Kott, s.192. 
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Shakespeare hade själv erfarenhet av att leva i ett land, där det enväldiga 
kungadömet var princip. Han åtnjöt visserligen regentens beskydd men det var 
också en position som innebar en viss balansgång. Tryck- och yttrandefriheten 
var begränsad och den konstitutionella debatten mycket livlig i Elisabeths och 
Jakob I:s England. Med det som utgångspunkt tar Robin H. Wells i boken 
Shakespeare on Masculinity upp frågan om Shakespeares politiska sympa-
tier.273 Var han republikan eller monarkist eller föredrog han möjligen någon 
annan styrform? Ett renodlat folkstyre med de romerska plebejenas röstnings-
förfarande får dock inte någon positiv skildring. Shakespeare verkar hävda att 
oansvarigt ledarskap och korrupt styre kan finnas oavsett det överordnade le-
darskapet. Jag tror att han med utgångspunkt från sin erfarenhet av makten 
ville delta i den konstitutionella diskussionen men föredrog att göra sina dis-
kussionsinlägg så att flera tolkningsmöjligheter fanns. Det är den politiska 
aspekten. Därför skildrar han de grundläggande elementen för beslutsfattande 
i samhället. Sedan får medborgarna ha sin egen åsikt och göra sin egen tolk-
ning. På det individuella planet utgår han från människors behov av trygghet 
och beskriver vad som händer när samma människor inte iakttar grundläg-
gande samlevnadsregler som att respektera liv och egendom. Han använder 
krigaren som rollgestalt för att visa att dennes våldsmakt liksom övrigt våld i 
olika former bara är en kortsiktig lösning. De berättelser han konstruerat tål 
därför att berättas om och om igen i skrift och på teatern. Kanske ville Sha-
kespeare med teatern som medium förmedla berättelserna till folket för att få 
de enskilda medborgarna att diskutera makten och maktutövningen, livet och 
döden, kärleken och hatet. 

 

                                                      
273 Robin H. Wells, Shakespeare on Masculinity, s.170. 
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SPELETS KULTUR  

Lek och spel utgör grunden för alla scenkonstformer som därmed blir en del 
av den spelkultur som förekommer i alla samhällen. Spel bygger på regler, 
även i teatrala händelser, men scenkonsten kan också vända reglerna upp-och-
ner. Genom komedi och satir sätter de dramatiska författarna och scenens ar-
tister upp en skrattspegel för samhället. Syftet med karikatyrer och stereotyper 
kan emellertid vara mycket allvarligt, på samma gång som de är underhål-
lande. Dessa teaterns äldsta uppgifter skildras i nästa kapitel som börjar med 
en återblick på antikens Miles gloriosus och slutar med den tappre soldaten 
Svejk. 
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Kapitel 5. Krigarparodier och satir 

Bilden av krigaren i de franska hovbaletterna formades i stor utsträckning av 
makten och stod delvis direkt i maktens tjänst. Makten symboliserades av mo-
narki och envälde. Shakespeare respekterade den förhärskande ideologins rå-
gång inom den maktpolitiska sfären, men framför allt i hans sena pjäser kan 
anas kritiska synpunkter mot det politiska etablissemanget. Shakespeare hade, 
trots den enväldiga kungamakten, dock sin alldeles egna plattform och därmed 
också ett visst manöverutrymme framför allt då han arbetade med ett avstånd 
i tid och rum. Krigarna i det kommande kapitlet representerar en helt annan 
attityd till makten. De inte bara går en balansgång gentemot makten utan för-
söker även utmana den med hjälp av skrattet. Det är en framställning av kri-
garen som har sitt perspektiv underifrån i samhället. 

Redan i den latinska dramatiken före Kristi födelse var parodi och satir 
uppskattade inslag på scenen. Det har alltid varit populärt att framställa kriga-
ren som ett exempel på inverterade hjältedygder. I den romerska dramatiken 
återfinns flera krigare, bl.a. den skrävlande och ohederlige huvudpersonen i 
Miles Gloriosus, som fått många efterföljare i den västerländska teatern. Hu-
morn är ett kraftfullt vapen och satiren har därför från början varit en stark 
riktning inom teatern.274  Flera av de antika författarna hade mycket att säga 
både sin samtid och senare generationer. Kritiken må sedan gälla politisk ohe-
derlighet, privat penninghunger eller olater i största allmänhet.275  

När Commedia dell’arte-genren växte fram på 1500- och 1600-talet fram-
ställdes krigaren – Il Capitano – som en skrytsam men i grunden feg person.  
Omdömet gällde främst bataljer, men hans skrytsamhet återkom på det sexu-
ella området. Han blev lika litet trodd i det senare fallet även om han alltid i 
bältet bar ett antal minnesgåvor från erövrade kvinnor som en del av sin sce-
niska utrustning.276 Il Capitano-figuren förändrades och förfinades över tiden 
med sina olika utövare, men det mustiga och grovkorniga följde genren, som 
jag kommer att ge exempel på. 

                                                      
274 R.L. Hunter, The New Comedy of Greece & Rome, Cambridge 1985, s.66. 
275 J.P. Sullivan, Martial: the Unexpected Classic, Cambridge 1991, s.105. 
276 Pierre Louis Duchartre, The Italian Comedy, översättning R.T. Weaver, New York 1966, 
s.225.  
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Satir och karikatyr 

Satir  
Satir och karikatyr är två av teaterns mest effektiva verkansmedel, som använ-
des tidigt i teaterhistorien. Satir är icke desto mindre ett svårfångat begrepp 
med många bottnar. Gemensamt är att satiren angriper och gisslar samtidens 
dårskap och laster med hjälp av humor och spiritualitet och kan då inbegripa 
exempelvis komedi, operett, politisk satir, kabaré och revy. Med denna be-
skrivning kan Aristofanes komedier, som gisslar makt och massmissbruk både 
i samhället och inom familjen, räknas in i satiren. Satirbegreppet har också 
använts i äldre teoridiskussioner som beteckning på en genre eller en attityd 
från författare och regissörer. Under 1900-talet har begreppet fått en större 
spännvidd enligt den amerikanske litteraturforskaren Robert C. Elliott. Han 
har diskuterat begreppet i sin 1960 utkomna bok The Power of Satire: Magic, 
Ritual, Art, där han kallar satir ”a form of art and a spirit, a purpose and a tone. 
”277  Elliott hävdar också att det är ett öppet koncept, d.v.s. ”essentially indefi-
nable”.278  Det är med andra ord sannolikt inte möjligt att söka utforma en me-
ningsfull definition av begreppet, men det går att beskriva tankegångarna 
bakom samt satirens verkningar och mottagande. Viktig är också den motsats-
ställning som uppstår mellan ideal och verklighet, vilket påpekats av den ame-
rikanske översättaren och publicisten Henry J. Schmidt i den 1970 utkomna 
boken Satire, Caricature and Perspectivism in the Works of Georg Büchner. 
Henry J. Schmidt citerar bl.a. Friedrich Schiller (1759-1805) som säger “In 
der Satire wird die Wirklichkeit als Mangel dem Ideal als der höchsten Realität 
gegenübergestellt.”279 

Satirikern slits mellan vad han ser, och vad han skulle vilja se och ur denna 
dualism uppstår ett behov att handla eftersom han inte kan eller vill acceptera 
status quo.280  Han känner vrede över perverteringen av sina ideal och vill upp-
träda som vedergällare för sanning och rättvisa.281 Önskan att kritisera för att 
åstadkomma förändringar kombineras med tron att satirikerns publik är mot-
taglig för hans argument och att de vill dra nytta av dem. Tron att man kan 
såra ett offer genom kraften av ett ord eller en bild betraktas som en grund för 
satiren. Med hjälp av invektiv och hån kan angriparen vinna kontroll över sitt 
offer.282 
                                                      
277 Robert C. Elliott, The Power of Satire: Magic, Ritual, Art, Princeton, New Jersey 1960, 
s.viii. 
278 Robert C. Elliott, “The Definition of Satire: A Note on Method”, Yearbook of Comparative 
and General Litterature, XI Bloomington 1962, s.22.  
279 Henry J. Schmidt, Satire, Caricature and Perspectivism in the Works of Georg Büchner, 
Haag 1970, s.28, där han citerar Friedrich Schiller, Schillers Werke, utgivna av Artur Kutscher, 
edition VIII, Berlin 1939, s.139-141. 
280 Ibid., s.28 f. 
281 Ibid., s.29. 
282 Ibid., s.31 f. 



 

 123 

Satirikerns övergripande syfte är att förlöjliga sitt subjekt. För att nå sina 
syften och kunna fokusera kritiken måste hen begränsa sina perspektiv och till 
och med sina sympatier. Förmildrande omständigheter, som kan försvaga ar-
gumenteringen, tonas ner. Attacken måste vara skarp och koncentrerad för att 
kunna såra. Satirikern anklagas av den anledningen ofta för att förvanska verk-
ligheten så att den passar de egna syftena. Den moderne satirikern kontrollerar 
sitt subjekt på ett estetiskt plan och kan stöpa om sitt offer efter sina syften för 
att därmed uppnå vad den amerikanske litteraturforskaren Leonard Feinberg 
kallar kompensation för personliga orättvisor, som satirikern kan ha blivit ut-
satt för. Satirikern överför till sin publik en självpåtagen överlägsenhet i sitt 
ämne.283  Den mer sofistikerade satirikern är sannolikt medveten om egoismen 
och grymheten i denna impuls och hans sätt att uttrycka sig reflekterar hans 
medvetenhet rörande den destruktiva naturen i satirens konst. Han kan möjli-
gen lösgöra sig själv från sin egen hämndlystnad genom att relatera sin egen 
position till en ironisk uppskattning av sina fiender. Vid en första blick kan en 
sådan självironi å ena sidan visa sig vara förödande för satiren, eftersom den 
ersätter den målmedvetna satiriska approachen med en relativistisk mångsidig 
syn på världen. Å andra sidan kan detta komma att framstå som en harmonisk 
förening av utåt och inåt riktad satir.284 

Satirikerns metoder för att presentera resultaten av sina observationer vari-
erar. Den största paradoxen i satirkonsten är emellertid att den kan framstå 
som mest effektiv, då satirikern uppträder som objektiv rapportör och helt en-
kelt utan överdrifter berättar vad han observerat.285 Satir är dock något mer än 
en kritisk rapport. Det är en konstform, grundad på både etiska och estetiska 
impulser. Det etiska elementet springer fram ur övertygelsen att samhället be-
höver reformeras. Satirikern slåss för sina ideal. Satiren kan vara ett effektivt 
opinionspåverkande medel, men dess svaga punkt är dess tidsbundenhet, som 
innebär att den förlorar sin kraft när kontexten förändras.  

Karikatyr 
Karikatyren var från början en grafisk konst.286  Den innebär en typifiering av 
en person eller en grupp/klass, t.ex. krigaren, där personens utseende eller 
kroppsspråk förstärks eller överdrivs.287 Krigaren i Commedia dell’arte som 
han framställs på kopparsticken under 1500- och tidigt 1600-tal svarar mot 
denna beskrivning. Kaptenen i Büchners drama Woyzeck anförs ofta som ex-
empel för att illustrera begreppet karikatyr. Ett annat och kontrasterande ex-
empel på karikatyr är 1800-talets operettofficerare i guldsmidda uniformer 

                                                      
283 Leonard Feinberg, The Satyrist: His Temperament, Motivation, and Influence, New York 
1964, s. 42 f. 
284 Schmidt, s.31 f. 
285 Ibid., s.30 f. 
286 Ibid.,, s.33. 
287  Ibid., s.35 f. 
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och allehanda detaljer avsedda att framhäva en fysisk maskulinitet eller ett 
skönhetsideal med bred bröstkorg och breda axlar. Tamburmajoren i Woyzeck 
motsvarar den beskrivningen. 

Avgränsningen mellan satir och karikatyr är inte särskilt tydlig. Avsikten 
med karikatyrer är att förminska personen, och gärna förfula och vulgarisera 
honom/henne. Det kan ske genom att förstora eller förminska personliga drag, 
avbilda personen i fråga sysselsatt med olämplig sysselsättning eller i olämp-
ligt sällskap.  

Hjältar och antihjältar från antiken till Commedia 
dell’arte 

Greker och romare 
Soldaten/krigaren har på många sätt varit tacksam att parodiera. Parodierna 
har varit mer eller mindre eleganta och satiren kan ibland glida över i kome-
dier, men kvickheten på ytan döljer sällan satiren under ytan. Bland de gre-
kiska författarna under antik tid med humorn som verktyg kan nämnas 
Aristofanes (ca 445 - 385 f. Kr) och Menandros (på latin Menander, ca 342-
290 f. Kr). Aristofanes är aristokraten, som idealiserade gamla tider och be-
traktade nutiden som urartad och förfallen. Han ville med sin satir förbättra 
världen och på längre sikt bidra till försoning. Han levde i skuggan av krig och 
krigsrisker mellan Sparta och Aten. Av hans cirka fyrtio komedier finns ett 
tiotal bevarade, i vilka han gisslade både politiker och samhälle. Kriget finns 
med som bakgrundsfaktor i hans komedier och han låter sin konservativa 
patriotism komma till uttryck när han beskriver forna tiders hjältar och exem-
pelvis nämner slaget vid Marathon. Bakom hans vassa formuleringar ligger 
både indignation och moralisk upprördhet helt i enlighet med satirens ur-
sprungsregler.288  

Dagspolitiken lyser igenom i Aristofanes litterära produktion. Den brittiska 
språk- och dramaforskaren Alan H. Sommerstein har i sin år 2002 utkomna 
bok Greek Drama & Dramatists kommenterat både Aristofanes och andra 
samtida författare, samt satt in dem i sitt samhällspolitiska sammanhang. 
Aristofanes var inledningsvis framgångsrik i sitt skrivande och vann flera pri-
ser i samband med festivaler, men råkade också i tvist med Kleon, dåtidens 
främste politiker. Aristofanes hotades av åtal "för förtal av staden i närvaro av 
främlingar" enligt Alan H. Sommerstein. Kleon kritiserade Aristofanes inför 
stadens Råd men det finns inga noteringar om att ärendet gick till domstol. 

                                                      
288 Fredrik Böök, Per Hallström och Martin Lamm, Det antika dramat II, Aristofanes, 
Plautus, Terentius, Stockholm 1927, s.1 f. 
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Händelserna tycks dock inte ha påverkat Kleons rykte. Han valdes till en po-
litisk toppost kort tid därefter enligt Sommerstein.289  Av detta kan man möjli-
gen dra slutsatsen att det å ena sidan inte gick att skriva helt ocensurerat i det 
antika Grekland under vad som brukar kallas den äldre komediens tid d.v.s. 
slutet på 400- och början på 300-talet före vår tideräkning. Å andra sidan tycks 
inte risken för rättsliga påföljder ha varit särskilt stor heller. Aristofanes till 
eftervärlden bevarade komedi Lysistrate har ett pacifistiskt tema, vilket är in-
tressant med tanke på de ovan nämnda ständiga småkrigen mellan Aten och 
Sparta. Frågan är dock om Lysistrate är den renodlade pacifisten? Kärleks-
strejken är ett tacksamt tema för en teateruppsättning, men det finns ganska 
många uppmaningar till strid i pjäsen. Jag vill nog gärna läsa Aristofanes pjäs 
som en satir över pacifister, därtill inspirerad av Alan H. Sommersteins bok 
Talking about Laughter and other Studies in Greek Comedy utkommen 2009. 
Han kallar ett av kapitlen ”Lysistrate – krigaren.”290 

Komedin Lysistrate – ett exempel på kvinnomakt 
Komedin Lysistrate utspelas i Aten år 412 f. Kr. och handlar om hur kvinnorna 
utlyser en kärleksstrejk under kriget mellan Aten och Sparta. Strejken skall 
pågå tills männen avslutat kriget. Den mycket spirituella översättning, som jag 
använt mig av, har gjorts av Hjalmar Gullberg. Den innehåller ett antal mo-
derna referenser, men huvudhandlingen är den ursprungliga och tyngdpunkten 
ligger på kärleksstrejken och dess komiska förvecklingar. Sommerstein har 
emellertid gjort en närläsning och satt in pjäsen i sitt politiska sammanhang 
och då får man en något annan bild beträffande Lysistrate som pacifistisk ko-
medi. Jag har valt att lägga hans kommentarer som bakgrund till den mera 
lättsamma versionen av komedin som Hjalmar Gullberg är ansvarig för.291 

Lysistrate tar redan inledningsvis kommandot när hon uppmanar Atens och 
Spartas kvinnor att bilda fackförening för att inleda strejken. Hon uppmanar 
ännu tydligare till våld genom en rent militärt utformad order, då hon och hen-
nes följe håller på att bli angripna. Hennes uppmaning till kärleksstrejk jämför 
Sommerstein med en avsedd strategisk stridsåtgärd. ”She (Lysistrate) is as 
much applying physical coercion to the men as if She had led a besieging 
Army to blockade and starve them, or as if She had sprayed their eyes with 
some non lethal but painful chemical."292  Han pekar i en not i anslutning till 
detta på att Aristofanes i sin pjäs Grodorna använder det sistnämnda som en 
krigslist genom att spruta ättika i ögonen på motståndarsidans soldater. Å ena 

                                                      
289 Alan H. Sommerstein, Greek Drama & Dramatists, London 2002, s.63. 
290 Alan H. Sommerstein, Talking about Laughter and other Studies in Greek Comedy, Oxford 
2009. 
291 Aristofanes, Lysistrate, tolkning av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie, ingående i Världens 
bästa Dramer i Urval. Redigerad av Ragnar Josephsson, Stockholm 1961. 
292 Alan H. Sommerstein, Talking about laughter, s.224. 
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sidan kan man hålla med Sommerstein när han säger att våldet är relativt harm-
löst i pjäsen, men å andra sidan framstår inte Lysistrate som en alltför stark 
motståndare till krigskonsten. 

Det finns också i komedin ett antal referenser till andra krig. Aristofanes 
uttrycker sin beundran för de tidigare krigen (se t.ex. Farbrödernas kör i första 
akten), men använder också texten i Lysistrate liksom texten i andra av sina 
pjäser till att kritisera politiker han avskydde, något som inte framgår av den 
svenska översättningen, men som finns enligt Sommerstein och kan ha funnits 
i olika uppsättningar, och siktat på då aktuella lokala politiker.293  

I en analys av Lysistrate som person ligger uppfattningen nära till hands att 
hennes strategi är hårdhänt. Hon vidtar inga åtgärder förrän hon har säkrat 
överenskommelsen. Kvinnorna i bägge lägren får både lova och svära på att 
följa hennes direktiv. Hon litar inte på någon utan tar gisslan utan att över-
lämna någon gisslan själv. Sommersteins kommentar är: Hon söker inte fred 
till varje pris. Den fred som Lysistrate åstadkommer är en fred som båda sidor 
accepterar men som ger Aten fler fördelar. Den fred hon förhandlar fram i 
komedin var sannolikt inte en fred som kunde ha åstadkommits i en vanlig 
icke-fiktionell fredsförhandling år 412.294  Lysistrates fred är således en fantasi 
och det antyds redan i dramat. Avslutningen på fredsförhandlingarna är också 
mycket harmoniska. De två från början fientliga körerna – en mans- och en 
kvinnokör – förenas så småningom till en enda kör och en hand sträcks ut: ”ni 
är alla inviterade till middag.”295  

Aristofanes uttrycker dock aldrig några antidemokratiska synpunkter var-
ken i Lysistrate eller i något av sina kända skådespel. Sommerstein hävdar att: 

[...] as is often the case in Old Comedy, the objektive is to transport the audience 
into a dream world, where benevolent gods aid a determined human hero (or, 
as in this case, heroine) to rescue Athens or Greece or humanity from perilous 
predicament.296 

 
Tre gudar eller snarare gudinnor hjälper Lysistrate, enligt Sommerstein. Den 
första och viktigaste är Artemis, jaktens gudinna men också kyskhetens. Den 
andra gudinnan är kärlekens gudinna Afrodite. Men den som dominerar pjäsen 
är ändå Athena. Hon ses som en försonande och helande gudinna, men framför 
allt är hon krigets gudinna. Gudinnornas roller är dock osynliga i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
den svenska översättningen från år 1961. 
 

Lysistrate - krigaren 
 

                                                      
293 Ibid., s.227. 
294 Ibid., s.230. 
295 Ibid., s.230.  
296 Ibid., s.233. 
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Lysistrate som komedins centralfigur inleder händelserna genom att vända sig 
till Atens och Spartas kvinnor:  
 

Jag skickar upprop till dem allesammans att komma hit och bilda fackförening, 
och alla sover över […] 297 
 

Avsikten är att proklamera kärleksstrejk, som skall pågå tills männen avslutar 
kriget mellan Aten och Sparta. Intressant att notera är dels att hon kallar kvin-
norna på bägge sidor till möte, dels att hon proklamerar strejk, en åtgärd som 
brukar betecknas som en stridsåtgärd. Dock har hon vissa svårigheter inled-
ningsvis att få kvinnorna att komma samman, men ordning upprättas och kvin-
norna avlägger så småningom med vinglas i handen en ed förestavad av Ly-
sistrate om gemensamma mål och syften:  
 

Jag N.N. medger ingen mansperson han vare lagvigd make eller vän det äkta 
ståndets rättigheter, och svär att klara mig på egen hand. 

 
Efter detta avtågar kvinnorna – Lampito, som är från Sparta, beger sig till 
hemstaden - för att där upprätta lokalavdelning.298 

Intermezzo nr 1 inleds med att ”Farbrödernas manskör – veteraner från 
Flottans musikkår vid Salamis ”– stapplar in under ledning av sin DIRIGENT. 
Dessa fanjunkare och svärdsmän är överlastade med brandredskap att använ-
das i kampen mot kvinnorna. 

Kören: Genom årens rök och damm  
gå vi pensionärer fram 
i livserfarna rader. 
Knäckt och bruten är vår stam299 

 

DIRIGENTEN: Så lunkom vi så småningom, trots astma och podager 
till storms mot nippertipporna. Gud give, 
att vårt lager 
av stickor och makulatur och lump och gamla pjäxor  
må bli det bål, där vi gör kort process 
med våra häxor300 

 
De klagar över att det ”nästan är synd och skam att vara barnafader”. Det är 
dock inte bättre i den kommande generationen. De kritiserar sina dotterdöttrar 
”som av tidsmoralen lärt så mycket klandervärt.”301 
Kören fortsätter och farbröderna påminner sig: 
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Minns ni, när vi drog i fält 
mot Xerxes anno åtti?  
Perserflottan sjönk så snällt, 
när första skottet smällt.302 

 
Kvinnlig mobilisering, pensionärer som minns forna tiders slag samt berättar 
beredskapsminnen kan ses som lekfulla inslag i komedin, men narrativet tät-
nar då det framkommer att kvinnorna bemäktigat sig Parthenon och Akropolis 
samt låst in alla ekonomiska tillgångar. Polischefen försöker återupprätta den 
gamla ordningen och kommenderar fram några av sina konstaplar, men den 
ene törs ej bära hand på Lysistrate och den andre svimmar. Nederlag inträffar 
med andra ord även för denna grupp i uniform. Samtidigt visar kvinnorna all-
var med sin kärleksstrejk, vilket demonstreras med viss komik på scenen. 

Så småningom leder kvinnostrategin till att fredsförhandlingar kommer 
igång mellan Atens statsminister och Spartas något manschauvinistiske utri-
kesminister. Atens statsminister sammanfattar läget efter förhandlingarna un-
der ledning av Lysistrate (i full aftongala). 

 
Alltså, på bägge sidor eftergifter. 
Då kan traktaten genast sättas upp.303 
 

I sista akten bjuder Lysistrate armen till Spartas förhandlare/utrikesmi-
nistern. Hennes dotter Irène (vars namn betyder fred enligt hennes mor) es-
korteras av statministern upp för trappan till Parthenon och festligheterna med 
anledning av freden kan börja. Kvinnorna visar sig alltså dels i stånd att åstad-
komma fred och dels på vägen dit kunna handha landet Greklands ekonomiska 
tillgångar. 

Aristofanes komedi Lysistrate tillhör de komedier som är spelbara trots att 
över tvåtusen år passerat. Frågan är dock om publiken skrattat åt samma re-
pliker under årens lopp. Jag gissar att det var skrattretande att tänka sig att 
kvinnor i antiken skulle kunna organisera krig, ta över krigskassa och riks-
bankstillgångar och sedan låta alltsammans resultera i en långvarig fred. Det 
som ger skratt idag, vilket Gullbergs översättning indikerar, är problemen 
kring kärleksstrejken.  I antiken skrattade man åt kvinnornas befängda idéer 
att tro sig kunna styra och bestämma. Idag, när kvinnorna visar att de både kan 
styra riken och förvalta pengar, skrattar man åt männen, som på grund av 
framtvingad sexuell avhållsamhet till slut går med på fred. Frågan om utveckl-
ingen går framåt tål att diskuteras. 
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Komedier kring privatlivets bekymmer och folklig 
fars 
Om Aristofanes kan sägas ha sysslat med samhällsproblem i vid mening skrev 
Menandros komedier som rörde privatlivets områden.304 Av hans verk finns i 
princip inga bevarade, men senare papyrusfynd har gett en viss möjlighet till 
rekonstruktion. Framför allt har kunskapen om hans verk bevarats på grund 
av den romerske författaren Publius Terentius (185 eller 195 f. Kr - 159 f Kr) 
som översatt en del av dem till latin. Både han och kollegan Titus Maccius 
Plautus (250-184 f. Kr) översatte och bearbetade grekiska original. Därför vet 
också dagens teaterforskare att Menandros liksom hans latinska efterföljare 
arbetade med ganska fasta rolltyper som den grälsjuke äldre mannen, den slös-
aktige sonen som förälskar sig i fel flicka (hetär eller fattig flöjtspelerska) och 
den begåvade slaven, som löser alla problem. Kriget förekommer även här 
men på avstånd, t.ex. i form av en son, som återvänder från kriget. Det händer 
också att pjäserna innehåller en och annan officer och/eller skrävlande lego-
soldat.305 

Komedin spred sig från Grekland till det italienska fastlandet och blanda-
des där så småningom med inhemska bidrag. Komedin var främst en under-
hållning för överklassen. För bondeklass och underklass fanns mimen och den 
atellanska farsen, samt övergångsformen dem emellan, flyak. Den atellanska 
farsen benämnd efter staden Atella, nära Neapel, kom till Rom i samband med 
firandet av romerska högtider. Atellanfarsen hade t.ex. sex tämligen fasta roll-
figurer varav tre var Maccus, den slipade och slagfärdige, Bucco, den dumme, 
samtidigt matvrak och frossare, samt Pappus, en fjollig gammal man. Grov-
kornighet och överdrifter var inslag i det hela. I mimen spelade man utan mask 
vilket krävde tydliga tecken för att skådespeleriet skulle gå över rampen på de 
ofta ganska stojiga spelplatserna, som utgjordes av torg och marknadsplatser. 
Till de tydliga tecknen hörde den uppstoppade magen, den breda baken och 
den påfallande stora fallosen. I den atellanska farsen spelade man med grov 
mask, gärna med en stor bula vid näsroten. Genren fick emellertid med tiden 
också inslag av kritik och satir och litterär status omkring år 100 före Kr. Dock 
existerade den inte så länge utan gick mer eller mindre upp i mimen.306  

De latinska komediförfattarna hade med andra ord flera källor att ösa ur 
och länge ansågs att Terentius och Plautus enbart hade översatt de grekiska 
originalen. Denna tanke har modifierats något med tiden. Plautus anses ha 
skrivit ungefär 130 komedier varav ett tjugotal har bevarats.307 Han hade sin 
viktigaste skaparperiod 221-184 f. Kr., d.v.s. samtidigt med de puniska krigen. 
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Hans metod är att på ett tidigt stadium av komedin presentera upplägget så att 
åskådarna kan se mönstret i uppbyggnaden. Publiken var viktig för Plautus, 
och för att gå den till mötes använder han olika idéer för att fånga uppmärk-
samheten. Pjäsernas budskap ligger genomgående på moralplanet, och rör sig 
ofta om pengar,  dock inte i den komedi, som skall diskuteras här, nämligen 
Miles Gloriosus. Hans rollpersoner utgörs i regel av medelklass och nivån un-
der. Han arbetar med fasta och väl utformade rolltyper. Sålunda brukar den 
begåvade slaven alltid vara med på rollistan. Denne löser många problem åt 
sin herre men den omständigheten rubbar sällan eller aldrig förhållandet mel-
lan slaven och hans ägare, utom i några sällsynta fall då slaven blir frigiven.308 

Arketypen för den skrytsamme krigaren är Miles Gloriosus. Denne har 
kommit att fungera som rollmodell för andra skrytsamma krigare ända in i 
modern tid. Titelpersonen själv i dramat, Pyrgopolynices, skrävlar om sina 
bragder och omgivningen låtsas tro honom, åtminstone fram till själva upp-
lösningen. Narrativet, som är i hög grad giltigt för alla tider, innehåller kärlek 
och otrohet, straff av den skyldige etc.  
Handlingen är följande: 

Officeren Pyrgopolynices har fört bort den unga kvinnan Philocomasia. Hennes 
älskade Pleusigles upptäcker vart hans älskade har förts tack vare den listige 
slaven Palaestrio. Pleusigles flyttar in hos en god vän som bor vägg i vägg med 
den bortrövade. Han knackar sedan hål i den skiljande väggen och det älskande 
paret kan mötas ostörda. De blir emellertid upptäckta av vaktmannen Sceledrus. 
Slaven Palaestrio försöker reda ut svårigheterna genom att påstå att 
Philocomasia är hans tvillingsyster. Dock skapar detta nya problem. Palaestrio 
övertalar då sin herres vän och värd, Periplectomana, att bjuda in två hetärer, 
som skall utge sig för att vara vännens fru och hennes kammarjungfru. Tanken 
är att hetären skall förföra Pyrgopolynices, som därmed skulle flytta över sitt 
intresse för att då låta Philocomasia gå. Men vid det rendez-vous som följer 
med hetären/grannens hustru dyker alla medlemmar i hushållet upp och över-
faller officeren Pyrgopolynices med påkar, och denne får ett rejält kok stryk.309 

 
Det schabloniserade narrativet med en äldre man, som försöker förföra en ung 
kvinna, som i sista stund räddas av sin älskare i kombination med en kvick-
tänkt tjänare, är ett sedan antiken ofta utnyttjat pjäsupplägg. Här finns det dock 
en drastisk vändning i och med att officeren själv råkar ut för hugg och slag – 
inte i en militär batalj, utan i en högst privat situation.  Hans krigiska skicklig-
het verkar ha underordnats den föga manliga fegheten. Genomgående är det 
tjänaren – slaven eller kammarsnärtan – som står för hela planen. I ett aukto-
ritärt styrt samhälle, där makten utövades uppifrån, måste narrativ av detta 
slag ha kittlat åskådarnas upplevelser. Visserligen fick inte tjänaren framstå 
som klokare än sin herre, men bara att de tog initiativ måste ha varit starkt. I 
repressiva samhällen med förtryck av medborgarna föds alltid motreaktioner. 
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De förtrycktas metod är, om uppror och revolution inte är möjligt på kort sikt, 
ofta satiren. En annan ’säkerhetsventil’ är de festligheter och upptåg under 
fastan som berättas om i Michail Bachtins bok. Rabelais och skrattets histo-
ria.310 

Varje tidsålder tycks ha sitt eget sätt att gissla sin samtid, må så vara att 
vissa mänskliga svagheter som girighet ständigt återkommer. De fasta rollka-
raktärerna påminner i sin uppbyggnad om Commedia dell’arte-dramatiken, 
men det är inte givet att den sistnämnda bygger på antikens teater. Varje tids-
ålder skildrar sina problem. 

Commedia dell’arte 
Den svensk-italienske teaterforskaren Giacomo Oreglia hävdar i sin 1964 ut-
komna bok Commedia dell’arte att det inte finns någon tradition, som direkt 
binder samman antikens krigare på scen med Commedia dell’arte-krigaren Il 
Capitano. Det finns visserligen en del likartade drag i atellanfarsen, men man 
kan knappast förutsätta att traditionen levat kvar helt obruten genom seklerna. 
Oreglias uppfattning är i stället att den i Commedia dell’ arte ofta förekom-
mande krigarfiguren Il Capitano främst skall ses som en satir över de legosol-
dater som på 1400- och 1500-talet översvämmade Italien. Dessa sistnämnda 
var ”lejda äventyrare i tjänst hos olika furstar och saknade helt idealitet.”311 

Utan att motsäga Oreglias påstående ligger det nära till hands att karakterisera 
både Il Capitano och Miles Gloriosus som typiska exponenter för sin tid och 
sin yrkesutövning med ett antal vanligt förekommande professionella känne-
tecken. 

Födelsen av Commedia dell’arte brukar förläggas till Italien och mitten av 
1500-talet. Den har som teatergenre hållit sig populär med sin både folkliga 
och professionella dimension ända in i modern tid. Krigarrollen – Il Capitano 
– har funnits med sedan äldsta tid. Giacomo Oreglia pekar på en fars av Ven-
turini omkring år 1520, där krigaren Il Capitano redan finns med alla sina ka-
rakteristiska drag. Dock förändrades figuren inte minst genom sina utövare 
och diskussionen i avhandlingen kommer att ägna en del utrymme åt hur gen-
rens utövare satte sin prägel på och förändrade rollens innehåll och utförande. 
Av särskilt intresse är Scaramouche-figuren av neapolitanskt ursprung.312  

Commedia dell’arte karakteriserades från början av att det var profession-
ella skådespelare som uppträdde. De improviserade utifrån ett scenario med 
hjälp av sin yrkeskunnighet. Skådespelarnas professionalitet förändrade också 
successivt genrens innehåll och spelstil, vilket gällde inte bara krigarrollen 
utan kanske främst Harlekinrollen. Den maskulinitet som krigarrollen expo-
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nerar i de tidiga Commedia dell’arte-föreställningarna har styrka och våldsam-
het som kännetecken. Så småningom utvecklades och förändrades Il Ca-
pitano-figuren i riktning mot finess och elegans. Figuren får rent av chevale-
reska drag. Denna förändring kan tillskrivas det faktum att skådespelarna 
ärvde rollerna över generationer och vidareutvecklade deras drag genom möte 
med andra länders kulturer, inte minst den franska.313 

Detta är särskilt intressant att notera därför att folkligheten och visualiteten 
var två av den tidiga Commedia dell’arte-dramatikens karakteristika. Spelplat-
serna var ofta marknader och andra allmänna platser. Detta innebar krav på 
tydlighet i språk och i spel. Narrativen var lätta att förstå. De byggde på exi-
stentiella och sociala konflikter av typ ohederlighet med pengar, kärlekskon-
flikter och generationsmotsättningar. Föreställningarna inleddes med en pro-
log, som preciserade vad som komma skulle, och därefter gav teatergruppens 
ledare kommentarer under spelets gång. Därtill kom skådespelarnas förmåga 
till slagfärdig improvisation, alltefter publikens kommentarer. Skådespelarnas 
yrkeskunnande blev med tiden omfattande och till yrkeskunskapen hörde ett 
förråd av historier och kvickheter. Spelstilen var burlesk och grovkornig. Roll-
karaktärerna hade en tydlig yrkesanknytning och en del av komiken byggde 
på att skådespelarna talade olika lantliga, klasspräglade dialekter.   

De flesta rollfigurerna var klädda i färger oskiljbara från rollen. Publiken 
kunde lätt identifiera figurerna även om skådespelarna spelade med mask för 
ansiktet. Mellan akterna skedde små mellanspel – allt i syfte att hålla publiken 
på gott humör. Seden att låta kvinnor uppträda introducerades genom att kvin-
nor sjöng och mimade i mellanspel mellan akterna. Dekorationerna var till en 
början enkla men utvecklades efterhand till ett verkligt teatermaskineri.  

När Commedia dell’arte-teatern spred sig från Italien till andra länder, kom 
teaterformen att påverka många länders teaterliv och då framför allt Frankri-
kes. Flera italienska teatergrupper, bl.a. den berömda gruppen I Gelosi, hade 
gett föreställningar för fransk publik sedan de sista åren av 1500-talet.314 Från 
år 1660 spelade en italiensk trupp permanent i Paris. Från 1673 till 1680 de-
lade den italienska truppen lokaler i Hôtel Guénégaud med resterna av Mo-
lières trupp och Marais-truppen. År 1680 flyttade de till Hôtel de Bourgogne, 
innan de slutligen utvisades ur Frankrike år 1697, enligt uppgift på grund av 
föreställningen La Fausse Prude eller Det falska dygdemönstret, som ansågs 
innehålla satiriska anspelningar på Madame de Maintenon, Kung Ludvig 
XIV:s maîtresse.315 

Enligt Bent Holm i hans 1991 framlagda avhandling Solkonge og Månekej-
ser låg dock betydligt mera bakom avvisningen av den italienska truppen även 
om uppförandet av La Fausse Prude var huvudorsak. I grunden tycks ha fun-
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nits en motsättning mellan kyrkan och världsligheten med teatern och karne-
valsfirandet som två beståndsdelar av den sistnämnda. Polemiken hade varit 
hård och kungahuset aktivt involverat. Sett ur ett maktperspektiv kan det se ut 
som om detta krävde någon form av symbolisk gest. Bent Holm kallar det för 
en ’kamp’ mellan ortodox centralism och folklig kultur och ’kampen’ kom 
sedan att kallas kampen mellan ’karneval och fasta’. Han hävdar också att ett 
totalt teaterförbud troligen diskuterats. Nu valde statsmakterna i stället att ut-
visa en grupp yrkesverksamma från ett främmande land. De italienska skåde-
spelarna blev syndabockar och offrades. I själva verket borde franska skåde-
spelare ha fått bära en större del av bördan. Dock lär inte utvisningen ha kom-
mit som en blixt från en klar himmel. Bent Holm konstaterar att luften hade 
varit kylig omkring de italienska skådespelarna sedan ett antal år.316  

Sedan hände det oväntade, nämligen att den franska publiken började sakna 
den underhållande italienska Commedia dell’arte-teatern, men det skulle dröja 
två decennier innan de italienska skådespelarna var tillbaka. En italiensk trupp 
återvände 1716, året efter Ludvig XIV:s död. Då hade intresset för genren 
emellertid minskat, inte minst på grund av språkbarriären. Så länge de spelade 
för hovet, var problemen mindre, eftersom många var språkkunniga och kunde 
uppskatta en föreställning på italienska. Utanför hovkretsarna förstod inte 
publiken de verbala ordlekarna, som var ett av inslagen i föreställningarna. 
Många fransmän ansåg sannolikt också Commedia dell’arte vara en vulgär 
teaterform och jämställde den med den teater, som bjöds på marknadsplatser 
(théâtre de la foire), även om vissa populära pjäser bröt igenom barriärerna.317 

De italienska grupperna fick så småningom, kanske mera av en tillfällighet, 
tillstånd och möjlighet att spela på franska, vilket inte mottogs med någon 
större entusiasm av de franska skådespelartrupperna. 

Språkkunskaperna bland de italienska skådespelarna skiftade, vilket på sina 
håll ledde till att graden av improvisation minskade. För att kompensera detta 
inledde de italienska trupperna ett samarbete med några franska författare, 
som skrev direkt på franska för dem. Till dessa författare hörde Pierre Ma-
rivaux (1688-1763). Han fördjupade de olika rollkaraktärerna och gjorde 
kvickheten och slagfärdigheten mera subtil.318 Omkring 1720 talade man på 
Théâtre Italien främst franska. Fördelen var att vissa pjästexter kom att beva-
ras, men antalet uppsatta pjäser på franska blev inte särskilt stort. Fortfarande 
uppfördes många föreställningar på italienska, särskilt när publiken bestod av 
aristokrater.319  
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Masker och kostymer 
Den rollfigur inom Commedia dell’arte-området, som var mest känd och äls-
kad var Harlekin-figuren. Rollen spelades också av ett stort antal framstående 
aktörer. Krigarrollen Il Capitano var en biroll. Trots sin karaktär av biroll för-
ändrades, utvecklades, förfinades och kultiverades den  av sina utövare, me-
dan Il Capitanos karakteristiska egenskaper – skrytsamhet och feghet – beva-
rades och assimilerades i andra roller. Ändå är det värt att notera att Commedia 
dell’arte ger exempel på att vanliga soldater, och inte bara fältherrar kunde 
förekomma på teaterscenen. Mycket i rollens utformning gick tillbaka på le-
gosoldaterna som exempelvis skrytsamheten, den förmodade fegheten och 
den överdrivna sexuella aptiten. Dräkten varierade efter uttolkarna. 
Ibland kunde den vara torftig och trasig men oftast var den elegant och prålig 
med färgstarka ränder, band och snörmakerier, hatt med fjädrar och plymer av 
fasan och struts, blanka knappar och stövlar ända till knäna, en lång värja 
ibland släpande i marken med stort skrammel samt två eller tre dolkar i bältet 
och en scharlakansröd mantel med foder i avvikande färg. Färgerna var främst 
gult och rött (Spaniens färger) med svarta handskar och skor, de sistnämnda 
prydda med en pappersblomma.320  

Rolltypen Il Capitano återfinns under många olika namn, exempelvis Spa-
vento och Spaventa (Kapten Fasa), Spaccamonti, Spezzamonti (Som krossar 
berg), Tervemonte (Jordbävning), Matamoros, Amazzamori (Som dödar mo-
rer), Fracasso, Fracassa (Buller, Bråkstake), Cucurucu (Tupp), Culonero 
(Svart stjärt), Cocodrillo (Krokodil), Giangurgolo (”Stor i käften”), Scaramuc-
cia (Italien), Taille-Bras (Frankrike) Horribilibifibrax (Tyskland).321  
 
Il Capitano kunde beskrivas på följande sätt: 

Hans ögon glimmar som stål, hans mustascher står som borstar och hans stora 
näsa och kolossala svärd skakar oupphörligt, ungefär på samma sätt som en 
påfågelsstjärt under parningsleken. Han är klädd i en ståtlig uniform, dekorerad 
med turbaner från otrogna som fallit för hans svärd. Och han bär med sig panter 
och ringar från kvinnor vars hjärtan han har krossat. Han är en bombastisk per-
son, men lyckas ändå ibland vara roande, tack vare sin förmåga att kunna sti-
mulera fantasin.322 

 
Masken Il Capitano bar var köttfärgad och kännetecknad av sin stora näsa. Det 
var nyckeln till hans karaktär liksom de stora mustascherna. Masken och ut-
rustningen var ägnad att understryka kontrasten mellan hans tappra utseende 
och hans i grunden fega karaktär. Han bar minst ett stort svärd som sexuell 
symbol. Näsan byggdes ibland ut till ett penisliknande organ. Den militära 
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klädseln följde i övrigt militärt mode och där saknades varken plymer eller 
stärkta spanska pipkragar, när sådana var moderna.  

Då den italienska halvön kom under spanskt välde i början på 1500-talet 
blev Il Capitano något av en satir över inkräktarna och som sådan populär, då 
invånarna var motvilligt inställda till den spanska ockupationsmakten. Åskå-
darna kunde ge uttryck för sympati med Il Capitano, som fick stora applåder, 
men det kunde också hända att misshandel följde. En skådespelare i Pesaro 
hade under dem spanska ockupationstiden gjort en satirisk framställning av en 
spansk officer med alltför stor inlevelse. Skådespelaren slogs blodig och läm-
nades att dö. När de politiska förhållandena ändrades anpassades också scen-
figuren. 323  

Från dramaturgisk utgångspunkt ansågs det som en tillgång att ha med en 
skrävlande och skrytsam person på scen, en person som kunde straffas, miss-
handlas samt förlora allt enligt Plautus’ modell i Miles Gloriosus. Il Capitano 
kom att ersättas av andra yrkesgrupper som läkare, advokat etc. Skrävlandet 
och halvbildningen var det som den komiska effekten byggdes upp omkring. 
Redan omkring 1689 hade utvecklingen gått därhän att det inte fanns någon 
fixerad yrkesbeteckning på den, som skulle spela skrävlaren (the braggart). 

Il Capitano var, som nämnts ovan, en biroll, men liksom de andra rollerna 
i Commedia dell’arte förändrades den med sina framstående yrkesutövare. 
Den som utvecklade och kultiverade Il Capitano-rollen var framför allt italie-
naren Tiberio Fiorilli (1608-1694). Tiberio Fiorilli, som ärvt rollen efter sin 
far, började spela rollen på ett konventionellt sätt under namnet Scaramuccia, 
(efter förfranskning Scaramouche) och kunde med hjälp av sin sceniska 
mångsidighet fylla rollen med annat innehåll. Man kan hävda att han med sin 
utformning av rollen närmade sig krigaridealet från riddartiden och 1500-talet, 
då det var lika viktigt att kunna fäkta skickligt som att hantera lutan. Han upp-
trädde i en helt svart kostym med vit pipkrage och utan mask. Fiorilli har kal-
lats den första pantomimikern. Hans förmåga att mima, imitera, sjunga, dansa 
och spela flera musikinstrument var grunden i hans scenframträdanden. Han 
var utöver en lysande skådespelare också akrobat, jonglör och trollkonstnär. 
Han gjorde karaktären berömd och uppskattad i både Frankrike och England 
och spelade den under hela sitt yrkesliv. I utformningen ingick att skrytsam-
heten tonades ner och i stället ersattes av grace och charmfullhet, styrka och 
vighet. Under den aktuella tiden var han synonym med rollen som Scara-
mouche.324  

Kardinal Mazarin inbjöd Tiberio Fiorilli att komma till Paris med den trupp 
vari han ingick. I Paris fick truppen stor frihet under såväl Ludvig XIII som 
sedermera Ludvig XIV.325 En kollega till Tiberio Fiorilli, Joseph Tortoriti 

                                                      
323 Giacomo Oreglia, s.165 f. 
324 Bruce Griffiths. “Sunset from commedia dell’arte to comédie italienne”, Studies in the Com-
media dell‘arte, utgiven av David J. George and Christopher J. Gossip, Cardiff 1993, s.95 f. 
325 Giacomo Oreglia, s.177. 
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gjorde ett försök att ersätta honom i en liknande roll under namnet Scara-
mouche den yngre, men var inte särskilt framgångsrik.326 Scaramouche-figu-
ren kom emellertid att överleva som typ både inom teatern och senare filmen.  

Ett dramaavsnitt från tiden 
Utmärkande för Commedia dell’arte-dramatiken var de drastiska narrativen.  
Karakteristiskt för Il Capitano figuren var hans många och stora bravader, 
även om många av äventyren slutade med nesa. I regel fick publiken dem sig 
till livs genom att han berättade för en tjänare eller en vacker kvinna. Hans 
djärvhet, stora uthållighet och sexuella kapacitet men också överdrifterna i 
hyllningen av det andra könet tillhörde utspelet. Giacomo Oreglia återger ett 
avsnitt ur Franceso Andreini’s La Bravure del Capitano Sperento, från år 
1607. 
 
Il Capitanos hyllning (till sitt hjärtas dam). 

Il Capitano: Jag kysser mitt hjärtas härskarinnas fotsulor, du mitt brösts prin-
sessa, mina armars hertiginna, min själs markisinna, min tapperhets grevinna, 
min styrkas drottning och hela min varelses oinskränkta kejsarinna.327 

 
Kraftfullheten och styrkan illustrerades av Il Capitano på följande vis: 

När andra barn föds, tvättas de genast med ljumt vatten, lindas i linnebindlar 
och matas med mjölk och välling. Men så snart jag hade fötts, tvättades jag med 
flytande bly och lindades med glödande stålband, och jag matades med sprän-
görtssaft och dödande gift. 
 

Il Capitano berättar vidare för sin tjänare hur han uppfostrades till att lära sig 
döda fort och snabbt, men också hur han umgås med hjältar samt gudar och 
halvgudar. Förmåga att tåla starka drycker och den sexuella styrkan kommer 
fram när han berättar om en bankett med Djävulen och Döden och där han 
slutligen går till sängs med Döden samt gör henne gravid. 

Och efter att vi druckit med besked från morgon till kväll och jag var upptänd 
av Bacchus’ drycker och Venus’ njutningar, njöt jag hela denna lyckliga natt  
kärlekens fröjder med Döden. 

 
Tjänaren ifrågasätter dock berättelsen:  

Hur fan kunde ni bli tillfredsställd? Och hur var det möjligt att göra Döden med 
barn, hon som bara är skinn och ben? 

 
Il Capitano blir inte svaret skyldig: 
                                                      
326 Bruce Griffiths, s.95 f. 
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Döden är en härlig kvinna för den som förstår sig på saken. En kvinna som man 
för allt i världen inte bör försmå. Det är en erfaren kvinna, som vet hur det går 
till och inte tröttar ut en som vissa andra kvinnor […]328  

Påverkan från andra traditioner 
Commedia dell’arte-genren förfinades och kultiverades under 1700-talet un-
der inflytande av den formbundna franska teaterns. Användandet av profess-
ionella franska författare är en förklaring. Pjästexter på vers, sång och musik 
kom att dominera scenen. De improviserade, ofta rätt grova, inslagen, mins-
kade av språkmässiga skäl. Nya rollfigurer från det franska samhället under 
1700-talet införlivades med de ”klassiska” Commedia dell’arte-figurerna. 

Samtidigt fortsatte traditionen med Théâtres de la foire (marknadsteater). 
Här behölls den folkliga traditionen. Dessa teatersällskap var ofta på kollis-
ionskurs med myndigheter och drabbades av ett antal förbud, något som i sin 
tur ställde teatrarnas uppfinningsförmåga på prov. När de var extra hårt ansatta 
använde de sig av stumma roller och pantomim. Förbudens mångfald stimu-
lerade också antalet musikinslag och underhållningen diversifierades. Akro-
bater och lindansare blev vanliga inslag, liksom marionetteater. Teatergenren 
som sådan kom att etablera en egen identitet och staka ut sina egna gränser. 
På sikt bidrog Théâtres de la foire till utvecklingen av komedi- och underhåll-
ningsteater och att teaterutbudet specialiserades.329 

The harsh truth is that the commercially competitive environment which all 
companies in Paris were part of forced all of them, whether ‘official’ or ‘unof-
ficial’, to encroach upon one another’s preserves. Indeed, there seems to have 
been a constantly shifting pattern of alliances as the fair sought to achieve status 
and respectability and the ‘official’ companies sought an audience.330 

Molière och Commedia dell’arte 
Forskningen har ägnat stor uppmärksamhet åt överensstämmelsen mellan 
Commedia’dell arte och Molière. Den brittiske språkforskaren John 
Trethewey, som forskat framför allt kring 1600-talets franska dramatik, har 
dock varnat för att dra parallellerna alltför långt.331 Molière och hans trupp 
återvände till Paris i oktober 1658 efter att ha turnerat i landet under samman-
lagt tretton år. När han återvänt kom han att dela teaterlokaler redan från och 
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Studies in Commedia dell’arte, s.76. 
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med november samma år med en italiensk trupp. Molière, som var högst pro-
fessionell inom de flesta områden av teatern, absorberade snabbt italienarnas 
kunnande. Han tog intryck av Tiberio Fiorelli, gruppens ledare. Det har dis-
kuterats om Molières rollfigur Sganarelle möjligen är kopierad på Tiberio Fi-
orillis paradroll Scaramouche. Molière uppträdde själv i Sganarelles roll. Han 
spelade den för första gången i Le Médicin volant kort innan den italienska 
gruppen lämnade Frankrike för att vistas på annat håll under tre år. John 
Trethewey säger emellertid att det är svårt att veta under vilka omständigheter 
Molière har skapat denna rollfigur. Den kan ju också vara koncipierad under 
perioden i den franska landsorten. Det går med andra ord inte att besvara frå-
gan om Fiorellis Scaramouche-figur haft något inflytande på Molière.332  

Det finns emellertid ett intressant kopparstick graverat av den i övrigt 
okända konstnären L.Weyer och publicerat 1670 visande Molière med en spe-
gel i handen stående mitt emot Fiorilli. Kopparsticket, som har undertexten 
”Scaramouche enseignant et Molière étudiant”, har diskuterats av den brittiske 
teaterforskaren Stephen P.J. Knapper i en artikel ”The master and the mirror” 
i den 2006 utkomna boken The Cambridge Companion to Molière. Stephen 
Knapper hävdar att det sannolikt är den enda bild vi har från 1600-talet, där 
en skådespelare delar med sig av sitt kunnande till en kollega. Den ene gör 
grimaser framför spegeln och den andre iakttar. Det har ansetts att bilden har 
en satirisk karaktär i första hand mot Molière, men det kan vara något av förtal. 
Gissningsvis kan man anta att relationen mellan de bägge skådespelarna var 
präglad av en viss konkurrens men om bilden är med verkligheten överens-
stämmande, vilket är svårt att veta, hade de bägge skådespelarna ändå ett visst 
kunskapsutbyte.333 

Molière använde emellertid Sganarelle som rollfigur i flera pjäser, exem-
pelvis en enaktare av farskaraktär där titeln var Sganarelle – le cocu imagi-
naire (Den inbilske hanrejen). Sganarelle förekommer också i familjedramer 
enligt Commedia dell’arte-mönster. 

En gammal och snål far nekar sin dotter att gifta sig med sin älskade. Det unga 
paret överlistar emellertid fadern, föregivande att dottern är sjuk och läkare bör 
tillkallas, som givetvis är älskaren. Denne rekommenderar som läkare ett gifte-
mål mellan dottern och honom själv och när de blivit gifta och fått underhållet 
fastställt avslöjas komplotten. 

 
Dock är ingen av Sganarelle-figurerna krigare. Molière har tagit med inbilsk-
heten och skrävlandet från den ursprungliga rollen Il Capitano. I Le Médicin 
volant använder Molière en tredje egenskap från Il Capitano-ursprunget, näm-
ligen hans fåfänga. I den nämnda pjäsen där han uppträder som läkare skall 
han introduceras i ett socialt sammanhang, men vandrar därifrån helt sysselsatt 
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med sin klädsel. Beteendet framkallar skratt hos publiken och kan antagligen 
skrivas på satirens konto. 

John Trethewey för ett resonemang om en vidareutveckling av Sganarelle-
karaktären och hävdar att huvudrollen i L’École des femmes (Hustruskolan) 
Arnolphe är en härledd Sganarelle-roll.334 Det kan dock tyckas att Arnolphe 
ligger väl långt från krigarrollen. Visserligen finns det drag i rollkakraktären 
som kännetecknar även Il Capitano. Den gamle Arnolphe blir bedragen därför 
att han inte är i fas med utvecklingen. Sganarelle-rollen är fylld av självömkan 
och självbedrägeri. Den spelas utan mask och publiken kan avläsa hans reakt-
ioner. Han är litet ålderstigen, ofta stridslysten och obotligt besatt av någon 
mer eller mindre absurd villfarelse. För en publik är han tacksam att skratta åt, 
när det går illa för honom och de unga och vackra människorna vinner. I den 
meningen fungerar rollfigurerna som satir, både som Il Capitano och Sgana-
relle. De förstorar och förminskar samt innehåller vissa drag av mobbning men 
det verkar litet långsökt att som John Trethewey gör kalla Arnolphe för en ur 
Sganarelle härledd roll. 

Andra krigarsatirer 
Enligt Alvin Cernans ovan beskrivna modell arbetar satiren ofta med förgrov-
ning och mobbning, vilka verktyg ställts i samhällskritikens tjänst, och när 
samhällskritiken extrapoleras kan effekterna bli rent subversiva. Därifrån är 
steget inte långt till begreppet civil olydnad som metod för samhällsföränd-
ring. Med civil olydnad menas åtgärder och metoder (aktivism) för att öppet 
och utan våld bryta mot lagar och regler samt ta sitt straff. Det är en öppen 
diskussionsfråga framför allt i demokratier, när det är acceptabelt att ta till 
civil olydnad. Individer, som har använt civil olydnad är t.ex. Mahatma 
Gandhi och Martin Luther King. Organisationer har ibland brutit mot givna 
regler. Som exempel kan nämnas fackliga organisationer (före strejkrättens 
införande), politiska rörelser, plogbillrörelsen etc.335 

I stater med auktoritärt statsskick eller diktaturer och ockuperade länder är 
den civila olydnaden både vanlig och mera allmänt accepterad av de grupper 
som upplever sig som förtryckta. Uppmaning till civilt motstånd kan ske via 
tryckt material som flygblad, men också genom musik där proggen och pun-
ken är exempel. Böcker och teaterpjäser kan givetvis användas. I auktoritärt 
styrda länder kan innehav av flygblad straffbeläggas, böcker dras in och tea-
terföreställningar läggas ner, försåvitt inte satiren och uppmaningen till civil 
olydnad arbetar med så dolda budskap att de styrande inte förstår. 
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Den tappre soldaten Svejks äventyr under första 
världskriget  

Ett känt litterärt exempel på civil olydnad är den tjeckiske författaren Jaroslav 
Haseks (1883-1923) roman Den tappre soldaten Svejks äventyr under första 
världskriget, skriven 1921-23. Det finns stora likheter mellan Haseks eget liv 
och det liv som Svejk mötte, påpekar den brittiske forskaren i krigsvetenskap 
Christopher Coker, vars specialinriktning är internationella relationer. Han be-
rättar i sin år 2014 utkomna bok Men at War: What Fiction Tells Us About 
Conflict, From the Iliad to Catch-22, hur Hasek fejkade sitt självmord från 
Karlsbron i Prag för att slippa tvångsutskrivningarna till armén men ändå inte 
lyckades undkomma militärtjänsten utan enrollerades i det österrikiska 91:a 
Infanteriregimentet. Hasek upplevde kriget på nära håll och gav romanen 
mycket lokalfärg med namn och miljöer från sin egen omgivning.336  

Att en man blir soldat beror på att han råkar vara medborgare i ett land som 
är invecklat i ett krig. Svejk vill överleva och han överlever eftersom han spe-
lar galen i en värld som han upplever också är galen. Han tar sig igenom kriget 
genom att göra alltsammans till ett skämt.337 Galenskapen yttrar sig främst däri 
att han fullföljer sina överordnades order till punkt och pricka, varigenom mi-
litärsamhället och militärlivet framträder i all sin repressivitet för att inte säga 
absurditet.338 Varje gång som han i handlingen drar in auktoritära representan-
ter för samhället - domare, advokater, sergeanter, polisinspektörer – resulterar 
detta i långtgående och tidsödande undersökningar, vilket i sin tur innebär att 
hans ankomst till fronten skjuts upp. Hans strategi är att skjuta upp denna an-
komst så länge som möjligt.339  

Christopher Coker hävdar att den österrikiska armén, som var Svejks hem-
vist, var en gigantisk byråkrati och att den i likhet med alla byråkratier inte 
hade någon själ. Den var främmande för gamla militära dygder som mod och 
politiska dygder som integritet, varav man kan förmoda att Coker lägger an-
svaret på samhället för att människor deformerades.340 Svejk är enligt Coker 
emellertid knappast någon beundransvärd figur. 

He believes in nothing in particular, and even his subversive humour can be 
interpreted as a lack of moral courage to stand up for what he believes, perhaps 
because he really does believe in nothing at all. He is not a man who makes 
sacrifices.341  
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Dock kan han ibland ge prov på vänlighet och mänskliga känslor och skänka 
bort sina sista pengar för att hjälpa en medbroder. Svejk visar enligt Coker 
inga tecken på att vara ett rov för någon inre kamp och han visar heller ingen 
moralisk växt under handlingens gång. Sannolikt finns det inte heller något i 
hans läggning som kriget kan förgöra, eftersom han på sätt och vis aldrig en-
gagerar sig i kriget. Hans värld är och förblir svart-vit.342 

Svejk i andra världskriget 
Haseks bok Den tappre soldaten Svejks äventyr under första världskriget 
hörde till de böcker som brändes i nazisternas bokbål, men narrativet över-
levde och kom att intressera bl.a. Bertolt Brecht. Willmar Sauter har i en bok 
från 1978, Brecht i Sverige berättat om Brechts bakgrund och teatergärning. 
Bertolt Brecht föddes år 1898 i Augsburg, där han växte upp i borgerlig miljö. 
Hans politiska intresse väcktes redan i tonåren och han gav tidigt prov på op-
positionsanda. Mot slutet av första världskriget tjänstgjorde han på ett lasarett, 
en upplevelse som ingav honom stark motvilja mot kriget och militärväsendet 
överhuvudtaget samt gjorde honom till pacifist. Han fick senare mycken kritik 
för sin antimilitaristiska hållning, både från öst och väst, men Brechts inställ-
ning snarare förstärktes än försvagades under nästa krig.343 

Brechts första pjäs med antimilitaristiskt motiv hette Trummor i natten, för 
vilken han belönades med det prestigefyllda Kleistpriset.344  Hans fortsatta pro-
duktion – bl.a. en pjäs om vetebörsen – visade klart att han stod till vänster 
politiskt sett, vilket han i och för sig visat redan som student. Han började 
också att studera Marx.345  Det var de mänskliga relationerna som intresserade 
honom i första hand. "För Brecht var marxismen ett redskap för författaren. 
Det var inte som politiker utan som författare Brecht agerade."346 Brecht var 
kritisk mot den befintliga teatern, som han ansåg inte tjänade sitt ändamål. 

Han hade redan tidigare dödförklarat den gamla naturalistiska och express-
ionistiska teatern. Han ville möta publiken med nya former för dramatiken och 
scenen. Avgörande impulser fick han från Erwin Piscator.347  Denne hade länge 
velat dramatisera Den tappre soldaten Svejk. Det stora problemet var att det i 
romanen varken finns någon dramatisk kurva eller någon höjdpunkt.  Dessa 
svårigheter tvingade fram en radikal förnyelse av de sceniska och dramatiska 
formerna. Den nya scentekniska lösningen blev rullande band på scengolvet, 
d.v.s. hela scengolvet blev rörligt. De liknades vid horisontella rulltrappor. På 
dem kunde personerna gå utan att behöva lämna scenen eller gå i cirklar. Sam-
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tidigt kunde dekordelar ställas på banden så att de drog förbi den marsche-
rande Svejk. Den bakre scenväggen var vit och kunde användas som en stor 
projektionsduk. Piscator hade använt film som dekorelement förut, och nu an-
vände han sig t.o.m. av tecknad film. Dadaistmålaren George Grosz hade gjort 
omkring 300 teckningar till filmen. Deras provokativa innehåll antyds genom 
den process för blasfemi och vanhedrande av det militära som teckningarna 
renderade George Grosz. Det hindrade emellertid inte att uppsättningen hade 
premiär den 22 jan 1928 och att föreställningarna i hög grad blev lysande suc-
céer.348 Willmar Sauter har påpekat att den franska folkteatertanken, nämligen 
att via teatern sprida kännedom om de gamla klassikerna, inte hade någon an-
hängare i Brecht. Både Brecht och Piscator ville skapa en teater direkt avpas-
sad efter massornas behov och behoven formulerades utifrån en marxistisk 
analys. ”Brecht drömde om en teaterpublik som skulle likna massorna på en 
idrottsgala, engagerad och förstående, regelkunnig och med krav på det som 
framförs. Den dramatiska form som kunde nå en sådan publik såg Brecht i det 
episka dramat.”349 

Brecht ville komma bort ifrån den aristoteliska modellen där varje drama 
inleds med en s.k. exposition och pjäsens förutsättningar förklaras och det 
fortsatta händelseförloppet leder fram till en höjdpunkt – peripetin – där allt 
avgörs, för att sedan långsamt gå mot ett slut. Denna modell har under många 
epoker i större eller mindre utsträckning behärskat det dramatiska skapandet. 
Att få veta hur det går har varit en del av åskådarens förväntan. Brecht ville 
snarare sträva efter att åskådaren skulle inse hur och varför saker händer på 
scenen.350  Dessutom kunde det episka dramat omfatta mycket större tidspe-
rioder och genom en längre händelseutveckling kunde ett bredare samman-
hang förklaras. 

Bertolt Brechts uppsättning av Svejk i andra världskriget 
Bertolt Brechts teaterversion av Jaroslav Haseks roman har han kallat Svejk i 
andra världskriget, (originalets titel Schweyk im zweiten Weltkrieg) och det är 
ur denna som avhandlingens citat är hämtade. Brechts version, som är spelad 
tre gånger i Sverige, följer Haseks narrativ. Alf Sjöberg satte upp den på Dra-
maten 1963 med Allan Edwall i huvudrollen.351  Senare har den spelats av 
Radioteatern och på Teater Tribunalen år 2009 i samarbete med Malmö tea-
terhögskola.352  

Teaterpjäsen Svejk i andra världskriget inleds med en scen kallad Förspel 
i de högre regionerna med Hitler, Göring. Göbbels och Himmler kring en 
jordglob. Scenen handlar om vilket rykte Hitler har hos den vanlige mannen 

                                                      
348 Ibid., s.21 f. 
349 Ibid., s.22. 
350 Ibid., s.22 f. 
351 Dramaten, Rollboken. Register över regissörer, uppsättningar och skådespelare. 
352 Dagens Nyheter, den 19 oktober 2009. 
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på gatan – inte i första hand tysken utan österrikaren och tjecken – och slutar 
med Himmlers replik: 

Himmler: Min Führer  […]  
Ni är för honom en gud, som mot honom vänligt och blitt ler, 
Men en käresta också. Precis som i Tyskland … 
 
Göring, Göbbels, Himmler: Heil Hitler!   
 

Den attityden har Svejk hela pjäsen igenom. Ironin och satiren uttrycks genom 
Svejks alla positiva kommentarer på värdshuset ”Bägaren”, inskrivningsby-
rån, läkarundersökningen, kasernen och marschen till Stalingrad med alla dess 
möten. I dialogerna med Brettschneider, Gestapoagent, och Bullinger, 
gruppledare i SS, sätter han i system att hålla med ockupationsmakten in ab-
surdum tills det blir kollaps i resonemangen. Gestapoagenten Brettschneider 
försöker snärja Svejk med det misslyckade attentatet mot Führern i München. 
Svejk hävdar att det är så dålig kvalitet på bomberna nu för tiden.  

Svejk: Men att dom inte väljer en bättre bomb för ett sånt ändamål, det är rena 
släpphäntheten! 
 
Brettschneider:Jag har en känsla av, att ni inte skulle anse det för någon stor 
förlust för protektoratet om Führern nu vore död. 

 
Svejk:Visst vore det en förlust, det kan man inte förneka. En förfärlig förlust 
till och med. Hitler ersätter man inte med vilken halvidiot som helst. Det är 
många som skäller på Hitler. Undra på att han blir utsatt för attentat. 

 
Brettschneider: (förhoppningsfullt)  
Vad menar ni med det? 

 
  Svejk: (livligt)  

Stora män har alltid dåligt rykte bland vanligt folk, som redaktören för ”Fält 
och täppa” skrev vid ett tillfälle. Och varför? Jo vanligt folk begriper sig inte 
på dom och tycker att alltihop är onödigt till och med hjältemod och heroism. 
Den vanliga enkla människan skiter i deras storhetstider. Han vill kunna gå på 
krog en smula och äta gulasch på nattkröken. Och sånt pack ska en statsman 
inte låta sig gå i magen, om han vill ordna till det så, att ett helt folk åker in i 
skolans läroböcker den arma fan. För en stor man är vanligt folk en black om 
foten […]353 

 
Brettschneider blir förvirrad men misstänksam mot Svejk och det slutar med 
att han tar Svejk med sig till SS-gruppledare Ludwig Bullinger, vid Gestapos 
högkvartér i Petjekhuset. Väl där i samtal mellan Bullinger, Brettscneider och 
Svejk, och med ständiga inkommande samtal från Manglingskommandot kol-

                                                      
353 Bertolt Brecht, Svejk i andra världskriget, ingående i Sex dramer utgivna av Herbert Greve-
nius, Stockholm 1970, s.216. 
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lapsar hela förhöret men även kommunikationerna mellan SS och Gestapore-
presentanterna. De tyska officerarna inser att omdömet om Svejk att han är 
förståndsmässigt otilllräknelig eller rent av komplett galen nog stämmer. För 
säkerhets skull tas han ändå i förvar. Svejk är hela tiden följsam och säger sig 
vara nöjd med sakernas tillstånd och är alltid beredd att ta sitt straff. Militär-
makterna vet till slut inte vad de skall göra med honom.  Svejks diskussions-
taktik leder helt enkelt runt och mynnar ut i tomma intet. Däremot är återverk-
ningarna stora, som följande passus ger en antydan om: 

Svejk och hans vän Baloun är kommenderade till Prags godsbangård och 
”bevakade av en till tänderna beväpnad tysk soldat.”354 Soldaten beordras av 
en” tågtransportlöjtnant” att hålla ett öga på järnvägsvagn nummer 4268, som 
skall kopplas till ett speciellt tåg senare på kvällen. Svejk erbjuder soldaten 
flera metoder för att hålla dessa siffor i minnet. Han berättar om sifferlekar av 
typ 2x2 är 4 och om man fördubblar detta blir resultatet 8. Sedan kommer 6 
däremellan etc. Med hjälp av multiplikation och division i olika riktningar blir 
soldaten så förvirrad att det är högst tveksamt om rätt vagn avgår. Svejk av-
slutar scenen med följande: 

Jag kan mycket väl föreställa mig att man rullar en vagn med maskingevär i väg 
till Bayern (filosofiskt). Men när den kommer fram så kanske det just är skör-
demaskiner dom behöver i Stalingrad och maskingevär i Bayern. Vem vet?355 
 

I den sista scenen, som utspelas flera veckor senare, marscherar den tappre 
soldaten Svejk på Rysslands vintriga stäpp för att nå sitt regemente som enligt 
uppgift skall befinna sig i närheten av Stalingrad. Han möter både soldater och 
civila. De tyska soldaterna är misstänksamma men låter honom marschera vi-
dare sedan de pekat ut riktningen mot Stalingrad. Han möter en gravt berusad 
fältpräst som han erbjuder sitt sällskap. Han hjälper en gammal kvinna och en 
ung kvinna med barn. Men frågan är om han är på rätt väg. Till Stalingrad är 
det hela tiden enligt alla vägskyltar 5 mil. Då och då skymtar som i en dröm 
värdshuset ”Bägaren” och alla hans vänner där, medan snöyran blir tjockare 
och tjockare. 

I EFTERSPEL marscherar soldaten Svejk fortfarande outtröttligt mot det 
avlägsna Stalingrad. Plötsligt hör han vild musik och möter  - Adolf Hitler. 

 
Hitler: Halt! Vän eller fiende? 
 
Svejk: (vanemässigt) Heitler! 
 
Hitler (överröstande stormen) Va? Jag förstår inte ett ord! 
 
Svejk: (högre) Jag sa: Heitler! Förstår ni mig nu? 
 
Hitler: Ja. 

                                                      
354 Ibid., s.234. 
355 Ibid., s.236 f. 
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Svejk: Vinden tar bort det. 
 
Hitler: Det är rätt. Snöstormen ger hals. Känner ni igen mig? 
 
Svejk: Nej då, inte alls. 
 
Hitler: Jag är Führern 
 

Svejk som stått kvar med armen i vädret, lyfter förskräckt också den andra 
armen och i det han låter geväret falla, som om han gav sig. 
 

Svejk: Jag är Svejk från Budweis, där Moldau gör en krök. Jag har skyndat 
hit, för att hjälpa er fram till Stalingrad. Var nu bara snäll och säg mig: Var 
ligger det? 
 
Hitler: Hur ska jag nu klara det problemet 
Det är det judisk-kommunistiska systemet […] 
Herr Svejk. Om händelsevis vi skulle finna oss slagna, så är det klimatets 
fel. 
 
Svejk: Ja, och ryssarnas till någon liten del. 
 

Hitler och Svejk diskuterar sedan i vilken riktning de skall marschera för att 
ta sig vidare men det visar sig att alla vägar är stängda – åt norr, men där finns 
bara berg av snö och is, åt söder – där är det berg av döda – åt öster, där står 
de röda. 
 

Svejk: Det är väl bäst att vi går hem? 
Hitler: Nej, där står tyska folket. (Paus) Jag törs inte möta dem. 

 
Denna dialog slutar med kommentaren: 
 

Svejk:Du kan inte stanna, du står där du står 
(Hitlers rörelser åt alla håll blir allt snabbare, Svejk börjar sjunga) 
 
Ja, du är den du är 
Och ditt liv är för kort 
ingen väg för dig hem 
och ingen för bort 
Östanvinden blåser kall  
men den svalkar dig ej. 
Och jag säjer som alla. 
Att det kvittar för mej, 
om jag skjuter på dej  
Eller skiter i dej 356  
 

Pjäsen slutar med att skådespelarna i kör sjunger Sången om Moldau. 
                                                      
356 Bertolt Brecht, Svejk i andra världskriget, s.258 ff. 
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Några slutord 
Christopher Coker hävdade att den tappre soldaten Svejks värld är svartvit och 
att Svejk inte visar några tecken på att vara ett rov för någon inre kamp under 
pjäsens gång och att han på sätt och vis aldrig engagerar sig i kriget. Det finns 
dock även andra tolkningar. Herbert Grevenius har i förordet till Svejk i andra 
världskriget skrivit att Svejk  

 
[...] förändras, aktiveras, får en försåtlighet. Brechts Svejk är en medveten 
sabotör, som är road intill dumdristighet av den förvirring han kommer 
åstad.357 
 

Jag anser att det går att läsa in en utveckling i Svejks beteenden och resone-
mang, även om han hela tiden behåller sin nästan utstuderade vänlighet och 
sina cirkulära resonemang. Han är ingalunda oberörd av andras lidanden. 
Svejks sätt t.ex. under marschen mot Stalingrad att bemöta den berusade fält-
prästen och omhändertagandet av de två kvinnorna svarar också upp mot sol-
datetiken att under krig ta hand om kvinnor och sårade. Efterspelet och mötet 
med Hitler visar inte bara maktens begränsning när maktens representant inte 
längre har legitimitet hos sitt folk. Avslutningen på Svejk i andra världskriget 
blir därför något av en pacifistisk predikan, där den ensamhet som drabbar 
initiativtagaren till andra världskriget, nämligen Hitler, blir tydlig. Brechts be-
handling av Hitler inte bara förminskar honom, den utsläcker hela hans möj-
lighet till existens, eftersom alla vägar i metaforisk mening är stängda. Den 
som inte har någonstans att gå när kriget är slut, inte kan återvända hem och 
är ovälkommen överallt har svårt att välja en annan väg än döden. Samtidigt 
är det en satir som slår underifrån mot makten. Svejk överlever och visar att 
fredliga metoder vinner i längden, och att civil olydnad kan vara en nog så 
effektiv metod mot makt och maktmissbruk.  

                                                      
357 Ibid., s.206. 
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KONTEXTENS TEATER 

Kulturella traditioner styr vad som uppfattas som teater och vilka teatrala gen-
rer som inkluderas i det stora utbudet av scenkonstverk. Under 1800-talet 
ökade efterfrågan på teatralt utbud tack vare industrialismens genombrott och 
inkomstsnivåernas stegring. De framväxande borgerliga samhällena ville se 
sina egna problem på scen, men teatern kunde även nyttjas för att föra ut över-
hetens värderingar till en bred publik. Melodramen som ny genre i början av 
seklet utgjorde en välkommen plattform för att sprida nationalistiska värde-
ringar till såväl krigaren som den civila medborgaren. The British Tar i de 
engelska nautiska melodramerna exemplifierar detta i det följande kapitlet. I 
det ofullbordade dramat om Woyzeck avhandlas förhållandena inom det sam-
tida tyska militärväsendet, vilket är temat i nästkommande kapitel. 
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Kapitel 6. Melodramen – en teatergenre för de 
stora publikerna 

I Kapitel 2 diskuterade jag Victor Turners två begrepp ’det sociala dramat’ 
respektive ’scendramatiken’ och hur dessa påverkar varandra.358 I detta kapitel 
avser jag att diskutera melodramen och hur denna teatergenre kom att bli en 
metakommentar till det större sociala dramat i dess vidare ekonomiska och 
sociala kontext. Victor Turner påpekade hur scendramat spelade med eller 
motverkade det sociala dramat. Scendramats budskap i sin tur kan ge en feed-
back in i det sociala dramat. Människor får genom detta sina uppfattningar 
påverkade och de ideologiska perspektiven blir influerade av dramatik och 
litteratur. Komplexa samhällen producerar ett stort antal uppfattningar till 
följd av olika klassmässig och etnisk tillhörighet, kön, bosättning m.m. Varje 
iscensättning kan ses som en egen rapport över sakernas tillstånd. 

Jag har tidigare hävdat att de franska hovbaletterna utgjorde en kommentar 
till det sociala dramat, genom att man via scendramat kunde dra vissa politiska 
slutsatser. Katarina av Medici använde sin makt till att påverka skeendet i pa-
cificerande riktning. Jag vill försöka visa att melodramerna och deras narrativ 
på 1800-talet också kan sägas ha haft en normativ och pacificerande inrikt-
ning. De styrande sände via narrativen sin uppfattning att män och kvinnor 
skulle lyda överheten utan att kräva för mycket demokrati och frihet. 

Melodramen uppstod i Frankrike under revolutionsåren och perioden där-
efter. Som begrepp är den inte helt lätt att definiera och genrebeteckningen 
väcker inga positiva konnotationer. Narrativen i både romaner och teaterpjäser 
kan förefalla ansträngt konstruerade och röriga med grunt utformade rollka-
raktärer.  

I sitt verk English Melodrama (publicerad 1965) hävdar den amerikanske 
teaterforskaren Michael Booth att melodramen aldrig har varit högt rankad av 
kritiker och teaterforskare, och att teatergenren t.o.m. har omnämnts i förakt-
fulla ordalag.359. Den amerikanske språk- och historieforskaren Jeffrey M. Cox 
har i sin uppsats ”The Ideological Tack of Nautical Melodrama” (publicerad 
1996) citerat Booths indelning av melodramerna efter narrativen. Booth anser 
att melodramerna kan delas in i tre grupper, som dessutom följde tämligen 
kronologiskt på varandra: de gotiska melodramerna, som innehåller både 

                                                      
358 Victor Turner, “Are there universals of performance in myth, ritual and drama?” i By Means 
of Performance, s.16 f. 
359 Michael R. Booth, English Melodrama, London 1965, s.13.  
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övernaturliga och exotiskt orientaliska motiv, de nautiska och de familjeori-
enterade, borgerliga melodramerna (domestic melodrams). Jeffrey M. Cox 
bygger vidare på detta och hävdar att de nautiska dramerna bildar en övergång 
från ”fancy till realism” och fortsätter “ [… ] the ideological function of the 
nautical melodrama is to replace potentially radical dramatic representations 
and the revolutionary history that they gestured towards with a reactionary 
myth.”360 

De nautiska dramerna växte fram med början på 1820-talet, ett par decen-
nier efter att den brittiska flottan genomlevt ett par myterier ”at Spithead and 
the Nore.”, liksom ett par transmarina myterier, varav det mest omtalade ägde 
rum på fartyget Hermione. Det är någonstans här som myten skapas om ’Jack 
Tar’, den pålitlige brittiske sjömannen som en motvikt till den upproriske sjö-
mannen. Den nautiska melodramen kommer till som en reaktionär myt mot 
upproriskheten. Författarna till de nautiska melodramerna var framgångsrika 
i sitt arbete att översätta historiska händelser till myter.361  Trots myterier och 
oroligheter har den brittiska flottan alltid spelat en stor roll i landets kultur, 
men bilden innehåller också en del mörka inslag, vilket det finns anledning att 
återkomma till. Jag avser att diskutera hur melodramernas dramatiska narrativ, 
handlande om myterier och övergrepp, utvecklar sig mot ett lovprisande av 
lugnet och friden i familjen vid hemmets härd, förutsatt att de vanliga med-
borgarna underordnar sig överheten. 

Några bakgrundsfaktorer till melodramens framgång 
Utvecklingen i Europa under 1800-talet kännetecknades allmänt av en begyn-
nande industrialisering och uppkomst av ett socialt-industriellt proleta-
riat.Trots proletariatiseringen innebar industrialiseringen att inkomstnivåerna 
höjdes framför allt i de stora europeiska länderna. Den nya borgerlighet som 
växte fram hade råd att betala för konsumtion utöver det mest nödvändiga och 
efterfrågade, bland annat mera lättillgängliga teaterformer. Genren melodram 
fyllde här ett behov och kan, med en ekonomisk term, betecknas som efterfrå-
gestyrd i högre grad än tidigare teatergenrer. 

Årtiodena före och efter sekelskiftet 1800 var också en period med stark 
teknisk utveckling inom teaterområdet. Teatrarna fick dessutom vissa poli-
tiska lättnader i verksamheten och flera nya teatrar öppnades, även om många 
också gick under efter kort tid som beskrivits av den brittiske historikern John 
McCormick i hans 1993 publicerade verk Popular Theatres of Nineteenth 
Century France.362  Melodramen kännetecknades av mycket naturtrogna sce-

                                                      
360 Jeffrey N. Cox, ”The Ideological Tack of Nautical Melodrama”, ingående i Melodrama: The 
Cultural Emergence of a Genre, utgiven av Michel L Hays och Anastasia Nikolopoulou, New 
York 1996, s.168. 
361 Jeffrey N. Cox, s.169. 
362 John McCormick, Popular Theatres of Nineteenth Century France, Routledge 1993, s.161. 
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nerier, något som bidrog till kontakten mellan scen och salong. Den teatertek-
niska utvecklingen kröntes av introduktionen av gasljuset på teatrarna i mitten 
av 1800-talet. Kungliga Operan i Stockholm fick sålunda gasljus 1854 till-
sammans med Riksdagshuset och Börshuset. I exempelvis Frankrike hade 
gasljuset introducerats ännu tidigare.363  Teatrarna hade under 1800-talet börjat 
överbjuda varandra med kreativa, maskinella och pyrotekniska uppfinningar, 
inte minst i de melodramer, som utspelade sig i militära och nautiska miljöer, 
vilket var fallet i England, där män i uniform spelade de bärande rollerna. Jag 
kommer att ägna dessa militära och nautiska melodramer mitt huvudsakliga 
intresse och har valt ut några dramer enligt de principer som jag redogjort för 
tidigare under rubriken Material och urval. Urvalet är också gjort för att illu-
strera de stora klasskillnaderna, kadaverdisciplinen och den hårda behand-
lingen ombord på de brittiska fartygen liksom av repressiviteten gentemot 
hemmavarande kvinnor. Dessa melodramer sänder budskapet om vikten av 
lydnad mellan över- och underordnad och av social och ekonomisk status-quo. 

Några grunddrag i melodramen 
De sista åren av 1700-talet i Frankrike bevittnade en kollaps av de traditionella 
religiösa värdena. I stället försökte man tillfredsställa människornas religiösa 
behov med religiösa substitut skapade utifrån mänskliga utopier snarare än 
teologiska.364 Etiken hade som sitt grundfundament att det rätta och goda seg-
rar över det onda i världen eller att dygden besegrar lasten. Melodramen var 
redan i begynnelsen starkt moralkonservativ till sitt innehåll, och argumente-
rade i princip för social status quo. Det var den nya borgerligheten som gick 
på teatern och ville se sina egna värderingar framställda på scen. Melodramen 
utgjorde en ’lättsam’ underhållning, och just därigenom kunde publiken ta till 
sig innehållet. Enligt min mening fungerade den på samma sätt som moderna 
reklambudskap. Melodramen vände sig till en bred publik vilket i sig var nytt 
och radikalt med tanke på att hovteatern, med gudar och hjältar på scen och 
kungafamiljer och adel som publik, dominerat estetiken bara ett halvt sekel 
tidigare. Det nya och radikala låg framför allt däri att melodramen framhävde 
borgerliga värderingar. Adelspersonerna i melodramerna ’fick representera 
det onda’ i form av en auktoritär stundom rent sadistisk överhetspersom eller 
en pilsk adlig godsägare som försökte förföra en ärbar ung hustru eller dotter 
till någon av sina underställda. Den borgerliga moralen slogs fast genom att 
det tilltänkta offret iakttog goda seder och tack vare tur och list undgick sitt 

                                                      
363 Barbro Stribolt, Stockholms 1800-talsteatrar – en studie i den borgerliga teaterbyggnadens 
utveckling, Stockholm 1982, s. 32. Informationsblad från Stockholms stadsarkiv, Ur Stock-
holms historia. Bygga och bo, Stockholm 2015-09-20. 
364 John McCormick, Popular Theatres of Nineteenth Century France, s.157. 
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öde. Hjälten och räddaren klarade sig ibland men inte alltid medan det alltso-
moftast gick illa för överklassrepresentanten.365 Jag avser att återkomma till 
och ge exempel på denna typ av narrativ.  

Melodramens konstruktion 
Det är dock viktigt att notera att flera av de framstående melodramförfattarna 
hade borgerlig bakgrund. René Charles Guilbert Pixérécourt (1733-1844) 
fransk dramatiker, allmänt ansedd som melodramens fader, var exempelvis 
aristokrat.366 Han var den som främst utformade genren med dess grepp och 
regler, och brukar tillskrivas yttrandet att han skriver för dem, som inte kan 
läsa, vilket är en kommentar med både estetiska och sociologiska underto-
ner.367  Melodramens publik kom från alla socialgrupper men dess stora publik 
fanns i den urbana arbetarklassen som via teatern ’indoktrinerades’ med bor-
gerliga värderingar. Genren gav också underlag för en diskussion angående 
teatern och dess publik och därmed påbörjades en diskussion om teaterns de-
mokratisering, något som fortsatte under hela 1800- och 1900-talet.368 

Melodramen var under 1800-talet den dominerande teatergenren med en 
miljonpublik i Europa – inklusive Ryssland – och i stora delar av USA. Endast 
två namn till utöver Gilbert Pixérécourt är bevarade av melodramaförfattarna, 
nämligen August Kotzebue i Tyskland och August Wilhelm Iffland, den se-
nare även skådespelare och teaterdirektör.369 Även Kotzebues och Ifflands 
verk karakteriserades av borgerliga värderingar. Melodramen bidrog sannolikt 
till spridningen av dessa värderingar, särskilt som genren var mycket spelad 
under hela 1800-talet.  

Melodramens rollkaktärer är tydliga. Vanligt förekommande är hjälten, 
hjältinnan, skurken, den gamle mannen och den gamla kvinnan.370  Drivkraften 
i melodramen är inte hjälten utan skurken. Denne är anmärkningsvärt målin-
riktad. Han vill ha hämnd på hjälten, komma i besittning av hans pengar och 
andra ägodelar liksom även hans hustru eller flickvän. Skurken arbetar med 
stor målmedvetenhet för att nå sina mål.371  Melodramen slutar inte alltid lyck-
ligt men innebär ändå en seger för livets goda krafter. Slutet är en ’nemesis 

                                                      
365 Ibid., s.157. 
366 René Charles Guilbert de Pixérécourt (1733-1844), fransk dramatiker. Hans produktion om-
fattar 120 dramer av vilka cirka hälften har karaktären av melodram. De senare präglas av en 
förromantisk känslosamhet parad med en viss moralism men har också drag av upplysningsti-
dens förnuftsdyrkan. Viktiga ingredienser är stämningsskapande musik och romantiska miljöer. 
367 John McCormick, s.159. 
368 Michael R. Booth, English Melodrama, s.13. 
369 August von Kotzebue, (1761-1819) tysk författare och dramatiker. Vid sidan av August  
Wilhelm Iffland (1759-1814) är Kotzebue den mest applåderade dramatikern i Tyskland kring 
sekelskiftet 1800. Kotzebue skrev över 200 pjäser, huvudsakligen familjemelodramer. Han 
var ämbetsman vid sidan av författarskapet.   
370 Michael R. Booth, English Melodrama, s.15 ff.  
371 Ibid., s.18. 
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divina’, antingen som mänsklig straffdom eller som katastrof – vulkanutbrott, 
förlisning i storm, eller en vild jakt – och en kamp på liv och död. Det är en 
genre, där moralen alltid segrar i en eller annan form.372   

Historiska, sociala och sentimentala melodramer tillhörde de mest popu-
lära.373 Ett ytterligare område som i hög grad inspirerade melodramförfattarna 
var William Shakespeares dramatik.374 Dock var det bara narrativet man lå-
nade av Shakespeare, inte hans personbeskrivningar. De sociala och sentimen-
tala melodramerna innehöll våld och skräckinslag med våldtäkter, kvinnorov, 
hemliga giftermål, förväxlingar av barn etc. Upplösningen skedde dock prak-
tiskt taget alltid på ett för allmänmoralen godtagbart sätt. Melodramerna inne-
håller både en moralkonservatism som betonar de traditionella familjevärdena 
och en viss samhällskritisk ansats även om den är inlindad. Ofta är den åskåd-
liggjord genom att skurken framställs som en samhälleligt aktad och rik man. 
Han terroriserar någon stackars hederlig familj eller familjemedlem. Alkohol-
ism och spel och så småningom en fascination för brott tillkommer. Koncent-
rationen i de sociala melodramerna ligger på samhällets inre problem. Däre-
mot förekommer inte krig i konventionell mening d.v.s. kamp mellan stater. 
Följaktligen finns heller inte krigare på scen och därför lämnar jag denna del-
genre av social melodram åt sidan, för att i stället diskutera den speciella mi-
litära inriktning som melodramen fick i England.  

Melodramen associerades, som nämnts, allmänt med lättsam underhåll-
ning, men frågan är om den var så oskyldig. På ytan verkar melodramen in-
smickrande och den har i allmänhet ett lättillgängligt narrativ. En andra blick 
på genren ger emellertid vid handen att dess narrativ är betydligt mera sam-
mansatt. Jeffrey N. Cox har pekat på att flera av de nautiska dramerna bygger 
på narrativ som är hämtade från sekelskiftet 1800, då den engelska flottan 
skakades av flera allvarliga myterier. Även när narrativen har en bakgrund i 
inträffade händelser är det inte säkert att dessa narrativ överensstämmer med 
de händelser som utspelades. Upprorshjältar kan ’komma på bättre tankar’ och 
uttala sig för lag och ordning etc. Melodramerna kan med andra ord inte läsas 
som historiska dokument, även om historiska personer som exempelvis upp-
rorsledare i myterierna uppträder under samma namn i melodramerna. Jeffrey 
N. Cox ser de nautiska dramerna vars blomstringstid var 1820- och 1830-ta-
len, som ”an attempt to counteract the historical fact of the naval mutinies, to 
offer a reactionary countermyth to the history of resistance.” Melodramen för-
vandlade historien till en nationell myt.375 

Den amerikanske teater- och dramaforskaren Marvin Carlson har i en upp-
sats, “He Never should Bow Down to a Domineering Frown” från 1996, tagit 

                                                      
372 Ibid., s.14.  
373 John McCormick, Melodrama Theatres of the French Boulevard, Cambridge 1982, s.10 ff.  
374 Ibid., s.41 f.  
375 Jeffrey N. Cox, ”The Ideological Tack of Nautical Melodrama”, s.169. 
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upp en synpunkt inom samma område, nämligen en polaritet i värdering-
arna.376 Å ena sidan visar narrativen hur meniga sjömän och officerare i sann 
demokratisk anda slåss sida vid sida mot en gemensam fiende, som kan vara 
andra länders medborgare, pirater och/eller smugglare. Å andra sidan under-
stryks att framgång förutsätter underkastelse från de menigas sida. Hjälte blir 
man genom att offra sitt liv. Här framträder en bild av den rättrådige mannen 
som uthärdar alla plågor för att försvara landet och de traditionella värdena.  

Den (unge) underprivilegierade mannen vinner alltid kampen, utom möjli-
gen när han avrättas, men får då i varje fall publikens sympati. De maktha-
vande får in sitt budskap om vikten av lydnad och status quo. 

Storbritannien och de nautiska dramerna 
Storbritannien befann sig under de decennier, då melodramerna utgjorde en 
stor del av teaterutbudet, i en stark ekonomisk utveckling. Napoleonkrigen 
hade visserligen utgjort en stark påfrestning på nationen, men den industriella 
revolutionen, som fått fäste i landet redan i slutet av 1700-talet, utvecklades 
väl på grund av nya tekniska uppfinningar. Sålunda steg bruttonationalpro-
dukten per capita med 1 procent per år på 1830-talet. Produktiviteten ökade 
både inom jordbruk och industri. Landet hade inhemska råvaror bl.a. ull. Kol 
och vattenkraft fanns inom landets gränser.377 Handelsflottan hade successivt 
byggts ut under de föregående århundradena. England tävlade med Holland 
om att vara främsta handelsnation, men på 1800-talet hade England gått om 
Holland. När industriproduktonen ökade fanns därför brittiskt tonnage, som 
fraktade varorna till kunderna världen över och fraktade hem råvaror bl.a. bo-
mull. Storbritannien hade också byggt upp en krigsflotta som skyddade brit-
tiska intressen i stora delar av världen.378 De flesta av de ekonomiska kurvorna 
pekade uppåt. 

Det brittiska ö-samhället kännetecknades emellertid av inre spänningar. 
Den ekonomiska makten låg i händerna på fabriksägarna. Den politiska mak-
ten innehades av adeln, främst bördsadeln. F.M.L. Thompson har i en artikel  
”Town and City” i den 1992 utkomna boken The Cambridge Social History 
of Britain 1750-1950, hävdat att den sociala segregationen inom landet hade 
många orsaker. Han nämner just ägarskap och organisation i de producerande 
och affärsdrivande företagen men tar också upp skillnaderna i inkomst- och 
förmögenhetsfördelning, utbildningsnivåer, sysselsättning och religion som 
ytterligare orsaker till de sociala spänningarna. Samhället kännetecknades på 

                                                      
376 Marvin Carlson, “He Never should Bow Down to a Domineering Frown” ingående i Melo-
drama: The Cultural Emergence of a Genre, utgiven av Michel L. Hays och Anastasia Ni-
kolopoulou. 
377 Stephen Broadberry, Bruce M.S.Campbell, Alexander Klein, Mack Overton, Bas van Leeu-
nen, British Economic Growth 1270-1870, Cambridge 2015, s.407 f. 
378 Stephen Broadberry m.fl. s.395. 
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det ekonomiska och sociala området av en viss stelhet. Den som var född i 
överklassen och av välbärgade föräldrar kunde se fram mot ett liv på samma 
premisser, medan den fattige hade få möjligheter att göra karriär.379 

Den politiska representationen byggde fortfarande på en äldre samhälls-
struktur, vilket innebar att representanterna i parlamentet tillsattes i huvudsak 
av de stora godsägarna. Det översta adelsskiktet (the peers) hade en nedärvd 
rätt till en plats i överhuset, medan den lägre adeln (the gentry) endast kunde 
vinna tillträde till underhuset i en valprocess. Ända till slutet av 1800-talet 
gällde att godsägarna och deras avkomma fann det naturligt att de skulle vara 
medlemmar av parlamentet (MP). De hade sällan svårt att hitta vägar dit. Detta 
innebar att både över- och underhuset dominerades av män med samma soci-
ala bakgrund.380 

Så småningom humaniserades delar av socialpolitiken. Skyddslagstiftning 
infördes för barns och kvinnors arbete under jord, men reformerna tillkom un-
der stor diskussion. Bakom reformerna låg en serie pragmatiska och ofta sen-
färdiga överväganden från staten. Det fanns egentligen inget engagemang i 
hälso- och säkerhetsfrågor förrän i slutet av 1800-talet.381 Den allmänpolitiska, 
ekonomiska och sociala debatten under första hälften av århundradet kan be-
skrivas som något av en smältdegel. Denna intensiva period sammanfaller till 
stora delar med den period då melodramen har sin storhetstid.  

Nationell stolthet som huvudingrediens 
Melodramen som genre kom till England från Frankrike redan före sekelskif-
tet 1800 och bl.a. den nyligen timade revolutionen lämnade stoff till narrati-
ven. Intressant att notera är att de franska melodramerna med motiv från re-
volutionen uppfördes i England trots att det rådde ett spänt diplomatiskt för-
hållande mellan länderna. Redan år 1789 finns noterat föreställningar i Lon-
don av The Destruction of the Bastille och Paris in an Uproar.382 De franska 
melodramerna hade tillika ett revolutionärt budskap, vilket inte kunde tolere-
ras i längden i England och följden blev att där kom att utvecklas en patriotiskt 
präglad typ av melodram med rötter i brittisk krigskonst till lands och sjöss. 
När länderna var i akut konflikt med varandra gav detta stoff till melodramer. 
Englands fiender var sedan århundraden Spanien och Frankrike. Krig och 
framför allt engelska segrar skildrades på scen, men melodramgenren lämpade 
sig också för att skildra hierarkiska samhällen samt betona vikten av lydnad 
gentemot överordnade.383 

                                                      
379 F.M.L.Thompson, ”Town and City” , ingående i The Cambridge Social History of Britain 
1750-1950, Vol I, Cambridge 1992, s.33 ff. 
380 Ibid., s.38 f. 
381 Catherine Mills, The British Mining Industries 1800-1914, Surrey 2010, s.10. 
382 Michael R. Booth, s.93 f. 
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Som jag tolkar det blev melodramen ett sätt att åskådliggöra politiken och 
en metakommentar till det större sociala dramat i enlighet med de tidigare ci-
terade resonemangen av Turner. Scendramat kom att spela med och stundom 
motverka det sociala dramat. Scendramats budskap i sin tur gav en feedback 
in i det sociala dramat. Människor fick genom detta sina uppfattningar påver-
kade och de ideologiska perspektiven influerade av dramatik och litteratur. 

Ett tydligt drag i narrativet var det ökade individuella och i viss mån folk-
liga perspektivet. Den brittiske soldaten liksom den brittiske sjömannen stod 
på 1800-talet i fokus för den nationella självkänslan, då den insulära national-
ismen blomstrade. Typiska titlar för dessa nationellt präglade krigsmelodra-
mer var The Triumph of Liberty, The Battle of Waterloo, The Siege, Storming 
and Taking of Badajoz och The Battle of Vittoria. Stundom uppfördes skåde-
spelen på Royal Circus, vilket underlättade iscensättningarna, som ofta 
byggde på stort tumult och ivrigt handgemäng – allt sådant som krävde ut-
rymme. Det fanns även teatrar som innehöll kombinationer av scen och ma-
nege. En sådan var Astley’s Cirkus. Atmosfären födde här ryttarspel, som 
spred sig till flera andra teatrar. De militära melodramerna spelades framför 
allt när britterna var direkt involverade i krigshandlingar. Då krigen var över 
skrevs melodramer för att ihågkomma och hugfästa dessa krig. The Battle of 
Waterloo (1824) och The Invasion of Russia (1825) är två sådana exempel. 
Även Krimkriget 1853-56 dramatiserades. Under de första decennierna av 
1800-talet var populariteten för de militära dramerna omfattande.384 

Hela fältslag – även sjöslag – kunde utspela sig på scenen. År 1804 hade 
Sadler’s Wells installerat en vattentank på scenen, som kunde fyllas med vat-
ten från den närbelägna floden New River. Tanken var 100 x 40 x 4 fot eller 
en rymd på drygt 436 m3.385 Teatern kallade sig själv The Aquatic Theatre och 
kom att under elva år ge ett antal patriotiska och överdådiga föreställningar. 
Namn som The Battle of Trafalgar (1806) och The Battle of the Nile, (1815) 
ger en fingervisning om ämnesval. Teaterskeppen var byggda av arbetare från 
kungens skeppsvarv och manövrerades med stor realism av barn och ungdo-
mar. I slutscenen av föreställningen The Siege of Gibraltar (1804) består hela 
scenutrymmet av vatten. De spanska skeppen har dragit sig upp på den ena 
sidan och de brittiska på den andra. De spanska skeppen är under attack från 
de brittiska. Publiken ser hur de spanska skeppen sprängs och börjar sjunka. 
De brittiska sjömännen räddar dock ädelmodigt de spanska sjömännen från att 
drunkna. Ridån går ner då den brittiska segern är konstaterad.386 

                                                      
384 Michael R. Booth, English Melodrama, s.93 ff.  
385 Förf:s uträkning 1 foot=12 inches d.v.s. ungefär 30,48 cm, eller 30,5 x 12 x 1,2  m =436 m3. 
Dock finns även uppgiften att tanken var mindre nämligen 90 x 24 x 3 feet, dvs 27,4 x 7,30x 
0.9m =180 m3. Den sistnämnda uppgiften från Jeffrey Cox i ”The Ideological Tack of Nautical 
Melodrama” . 
386 Michael R. Booth, English Melodrama. s.100. 
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Paradoxen med The British Tar 
Dessa patriotiska nautiska melodramer från det tidiga 1800-talet bidrog till att 
utveckla en ny rollkaraktär, nämligen den brittiske sjömannen och soldaten 
(the Tar). Sjömanskaraktären var vanlig på tidens scener. Rolltypen kunde fö-
refalla okomplicerad men bakom figuren fanns också mörkare inslag. Föl-
jande sång som är hämtad ur HMS Pinafore, är en av de mest välbekanta i 
pjäsen.  
 

A British tar is a soaring soul, 
As free as a mountain bird, 
His energetic fist should be ready to resist 
A dictatorial word.  
His eyes should flash with an inborn fire 
His brow with scorn be wrung 
He never should bow down to a domineering frown 
Or the tang of a tyrant tongue387 
 

Den karakteristik som kan göras av the British Tar med hjälp av sången anty-
der en soldat, tapper i krig, rättrådig i svåra situationer och med ett aldrig svik-
tande glatt humör. Den godhjärtade och rättframme sjömannen, med sam-
lingsnamnet Jack Tar, var länge en scenfavorit både i sång- och talteater. Den 
brittiske sjömannen var alltid beredd att dö för sitt land och stolt över sin kap-
ten och sitt skepp. Här kan noteras enligt min mening noteras en viss släktskap 
med gamla soldatdygder. Paradoxen ligger däri, som Marvin Carlson påpekar 
i sin artikel “He Never should Bow Down to a Domineering Frown” – titeln 
på artikeln är för övrigt ett direkt citat från visan i melodramen HMS Pinafore 
- att detta inte är en helt sann bild av den engelske sjömannen och hans villkor. 
The British Tar är knappast, som sångtexten säger ”fri som en fågel”. Han 
befinner sig i botten på makthierarkin, och någon jämlikhet fanns knappast 
ombord på fartygen. En uppstudsighet mot en överordnad var liktydigt med 
myteri med åtföljande dödsstraff. Tidsandan och de begränsade lokalutrym-
mena på skeppen gjorde regelsystemen och uppförandekoderna ytterligt 
stränga och minsta förseelse straffades med spöstraff.388 Det är om dessa relat-
ioner ombord som flera av de mest spelade militära melodramerna handlar. 
Det förefaller mig som nutida läsare säreget att denna polaritet inte tycks ha 
noterats av samtiden utan att melodramen enbart sågs som underhållning. Det 
kanske var denna polaritet som fick den militära melodramen att sprängas in-
ifrån och försvinna. Den gav inte en sann bild av sjömanslivet och sjömannen. 
Jack Tar var inte alltid den starke och av krig och påfrestningar oberörde brit-
tiske medborgaren bakom segrarna. Han var inte alltid försvararen av kungen, 
hemmet och landet Storbritannien. Ibland gjorde han myteri. Det förtryck som 
överheten utövade och det normativa budskap som fanns inbyggt i melodra-
mernas narrativ bidrog möjligen också i samma riktning, när de demokratiska 
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tankegångarna började vinna fotfäste i utvecklingen vid sekelskiftet 1900 och 
därefter. 

The British Tar i melodramerna 
Åtskilliga engelska nautiska melodramer verkar ha skrivits med klart norma-
tiva avsikter. Budskapet är enkelt och rakt: Ingen opposition mot överord-
nande. Det leder till döden. En ofta spelad melodram heter, The Sea, och är 
skriven av C.A. Somerset. Den uppfördes första gången 1842 på Olympic och 
ger exempel på sexuellt översitteri mot en kvinna gift med en brittisk menig 
sjöman. Narrativet berättar om förtrycket mot hennes man, som dödas för att 
han försvarar sin hustru. Narrativet ger också exempel på förtryck mot perso-
ner med annorlunda etnisk bakgrund.389 

 
Huvudpersonen är Harry Helm, gift med Mary, som tidigare varit barflicka 

i Portsmouth. Hennes gifta status hindrar inte att hon uppvaktas av Harrys kap-
ten, Mandeville, då hon kommer ombord för att servera förfriskningar till de 
kvinnliga passagerarna. Kaptenen begär en kyss från henne och hennes man 
förhindrar detta, vilket är liktydigt med myteri. Mary kastar sig emellan och 
avstyr ett slagsmål. Överraskande nog ber kaptenen om ursäkt för sin impulsi-
vitet men säger i en sidoreplik till publiken att detta bara är en uppehållande 
manöver i avvaktan på att hans planer får mogna. Han visar även sin goda vilja 
genom att låta Harry och Mary få sin förstfödde son döpt ombord på skeppet 
Windsor Castle. Mitt under detta skickas Harry som budbärare till systerskeppet 
Grosvenor. Harry har dessutom fått med sig ett brev, vari kaptenen ber sin kol-
lega kapten Sturdy på Grosvenor kvarhålla Harry, för att ge kaptenen tillfälle 
att fullfölja sina planer. Harry kommer där på nytt i opposition till sina över-
ordnade, men nu av mera humanitära skäl. Harry råkar nämligen komma just 
som kapten Sturdy börjar misshandla sin tjänare. Kaptenen har upptäckt vådan 
av att lära afrikaner läsa. Hans svarte tjänare Snowball är hänryckt av en historia 
om en enligt dåtidens terminologi ’negerslav’ som sticker ner sin herre, en vit 
neger, då slavens hustru och barn säljs. Sturdy frågar vad som menas med en 
vit neger och hans svarte tjänare svarar något om att det finns många män i 
världen med vita ansikten men med hjärtan ”svarta som kol” och tillägger att 
om Sturdy hade haft en bröstkorg av glas hade man kunnat se hans svarta hjärta. 
Harry tillfrågas och kan inte annat än hålla med kaptens Sturdys tjänare, vilket 
gör kaptenen rasande. Kapten Sturdy vill nu straffa Harry men denne hoppar i 
havet och lyckas simma tillbaka till sitt eget skepp. Utmattad dras han ombord 
och anklagar sin kapten Mandeville för att ha organiserat alltsammans för att 
kunna förföra hans hustru. Besättningen skriker ”Skam” vilket kaptenen tar som 
försök till myteri. Besättningen vägrar också att leverera Harry upp på däck för 
bestraffning. Därefter får förloppet en ytterligare obehaglig vändning. Kap-
tenen vänder sig till ’de infödda sjömännen (indier)’ och ber dem om hjälp, 

                                                      
389 Ibid., s.159 f. Handlingen i denna melodram liksom i alla de följande utom en bygger på 
författarens innehållsredogörelser från artikeln av Marvin Carlson,”He Never should Bow 
Down to a Domineering Frown”. Melodramen My Poll and My Partner Joe; A Nautical Drama 
in Three Acts av John Thomas Haines bygger på material från Jeffrey N. Cox, “The Ideological 
Tack of Nautical Melodram”. Ur Melodrama. The Cultural Emergence of Genre. Originaltex-
terna till melodramerna har inte gått att uppbringa i Sverige. 



 

 159 

lockande med att de inte skall förbli obelönade. Handgemäng utbryter men in-
dierna är överlägsna till antalet. Kaptenen ursäktar alla utom Harry som döms 
till att gå över plankan (kastas överbord). Så sker men Harry får tag i en järnring 
på sidan av skeppet och är fortfarande möjlig att rädda. På kaptenens kom-
mando kommer emellertid en skeppssnickare från Malaysia med sin yxa och 
hugger av Harrys hand och han sjunker döende.390 Tredje akten, som är nödvän-
dig för att moralbudskapet skall kunna utvecklas äger rum aderton år senare, då 
Harrys son kallad Jack Neptun är vuxen nog att kunna ta sin fars roll i dramat. 
Jack Neptun försöker verka för en förbättring av förhållandena ombord. Harry 
finns med i handlingen nu som ande liksom hans förutvarande hustru betecknad 
som vansinnig (lunatic). Kapten Mandeville är pensionerad och har bytt namn. 
Han har gripits av ruelse och besöker ofta Harrys grav. Slutligen slår Mary och 
Jack ner honom hjälpt av en tidigare arbetskamrat från skeppet, vilken kamrat 
bevarat Jacks hand i en ask. Mandeville bekänner och begår självmord. Den 
bakre scenen öppnas och Harry visar sig i någon form av himmelsfärd (apothe-
osis). 391 

 
Några av de mest spelade melodramerna hade klart till syfte att konsolidera 
en pacificerad bild av den lojale brittiske sjömannen. Med utgångspunkt från 
denne kunde man måla upp Storbritanniens militära segrar till sjöss och sam-
tidigt skapa en vision av och ge argument för inrikespolitiskt status quo i ett 
England, som vid denna tid skakades av stora diskussioner kring demokrati 
och avskaffandet av slaveriet. Systemet ombord på den brittiska flottan var 
mycket auktoritärt t.o.m. för att vara ett militärt system. Det vanligaste straffet 
i disciplinsystemet i början av 1800-talet var spöstraffet, som inte bara var en 
bestraffning utan också en ceremoniell institution. Som straff var det avsett att 
vara smärtsamt, degraderande och fungera allmänt avskräckande. Det ägde 
rum på the main deck med officerarna stående ovanför på the quarter deck i 
full uniform. Ett hundra piskslag var inte ovanligt och fastän få dog av be-
handlingen efterlämnade den ärr både fysiskt och psykiskt. I flera melodramer 
beskrevs hur sjömän drevs till myteri och hämnd på grund av en ojust dom 
innebärande femhundra spörapp under förnedrande former.392 

Nautiska dramer som propaganda 
Jeffrey N. Cox, har påpekat att vissa av de nautiska dramerna, som betraktades 
som teatermässiga höjdpunkter, ändå inte spelades under vissa krigsperioder. 
Sannolikt hängde detta samman med de dubbla budskapen i vissa dramer. Den 
brittiske sjömannen kunde å ena sidan ses som representant för de marinhisto-
riskt radikala åsikterna och den som symboliserade konflikten, men å andra 
sidan var han också den som skulle tradera auktoriteten från de forna brittiska 
                                                      
390  Snickare liksom andra hantverkare ombord var midshipsmen och hade högre rang och vid 
myterierna brukade de förena sig med officersgruppen. Icke realistiskt är att dessa midshipsmen 
skulle vara från Indien eller Malaysia, men författaren Somerset behövde sannolikt ytterligare 
en nationalitet för att utföra en så avskyvärd uppgift som den nämnda. 
391  Marvin Carlson, “He Never should Bow Down to a Domineering Frown”, s.159 ff. 
392 Marvin Carlson, s.160. 
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marina segrarna över till en vision om en inre samhällelig ordning och en nat-
ionell status quo-situation. Det övergripande syftet var att publiken i den nau-
tiska melodramen skulle lotsas från våldsamheterna under den napoleonska 
eran in i en fridfull ordning som ett resultat av den brittiska segern.393 

Det finns anledning att gå närmare in på ytterligare en av dessa nautiska 
dramer: Den mest berömda är Black Ey’d Susan or All in the Downs (1829), 
skriven av Douglas Jerrold. Innehållet är följande: 
 

Huvudpersonen William återvänder från kriget mot Frankrike med den be-
driften i bagaget att han räddat sin kaptens liv. (Bedriften är dock endast svagt 
antydd.) Han önskar nu bara att få återvända hem till sin hustru Susan och hop-
pas få avsked från flottan. Hans hustru har haft det svårt under den tid han varit 
borta. Hon har varit utsatt för flera olika hot. Hennes onkel, som varit den som 
drivit William att ta värvning i flottan har hotat att vräka henne från hennes 
bostad. Hans vän, smugglaren Hatchet hade hoppats kunna utnyttja hennes si-
tuation i en förförelsekomplott. Susan räddas inte bara av Williams mod, utan 
också tack vare insatser från löjtnant Pike, en förklädd fransk officer, som flytt 
från ett fängelsefartyg och infiltrerat ett smugglarband. (Det går att se inspirat-
ion från Schillers pjäs Rövarna, även om dessa återuppstått som rent kriminella 
varelser villiga att kollaborera även med sina egna fiender.) Intrigen tätnar, då 
Williams kapten blir förälskad i Susan och i berusat tillstånd attackerar henne. 
William kommer rusande i det kritiska ögonblicket och slår ner kaptenen, som 
är förklädd till pirat, vilket gör att William inte känner igen honom. Övriga pi-
rater anfaller också William och skriker: Dö, dö … Den tredje akten utspelar 
sig i krigsdomstolen, där William är anklagad för att ha försökt döda sin kapten, 
som emellertid överlevt. William erkänner brott, men försvarar sig med att han 
ville skydda sin hustrus heder. William döms likväl till döden men räddas av 
formalia. Ett brev bärs fram i domstolen. Hans avskedsansökan från flottan har 
beviljats och detta har skett i tiden före han slog ned kaptenen. När detta skedde 
var han med andra ord inte anställd. Hans ‘brott’ är därmed inte att anse som 
myteri utan som ett försök att skydda sin hustru och i överförd bemärkelse äkt-
enskapet. Han frikänns och kan dra sig tillbaka till hemmets härd med sin 
hustru. 394  

 
Melodramen Black Ey’d Susan or All in the Downs är uppbyggd helt i enlighet 
med det nautiska dramats etiska huvudlinjer. Huvudperson William har gjort 
en insats för att försvara England men allt han önskar hela tiden är att få åter-
vända till hemmets härd. Under tiden måste hans hustru arbeta hårt för att inte 
bli satt i skuld och hon måste försvara sin sexuella heder. William tvingas slå 
ner sin kapten för att försvara hustrun, vilket i sig är ett brott, liktydigt med 
myteri samt belagt med dödsstraff. Williams rådiga ingripande för att skydda 
hustrun får ett visst erkännande i domstolen, men brottet mot kaptenen tar 
över. William å sin sida hävdar sin rätt att försvara sin hustru, även om hon 
angrips av ’the first Lord of Admirality’. Han pläderar i domstolen för att han 
må dömas som sjöman men respekteras som äkta man, vilket var en omöjlig 
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situation. The Article of War 22 stadgade att den sjöman som lyfter sin hand 
mot en överordnad officer, skall dömas till döden, oavsett orsaken.395 Ökad 
demokrati ombord är en fråga, som diskuterats i parlamentet, men melodra-
men bidrar snarare till att upprätthålla samhällets konservativa värderingar. 
Normtrycket omfattar även sexualiteten som bör avgränsas till äktenskapet 
och utövas inom hemmets fyra väggar.396   

Det går att föra diskussionen ytterligare ett stycke och i den politiska dis-
kussionen läsa in en strävan att utöva kontroll av kvinnors sexualitet. Kvinnors 
frigörelse var inte förenligt med samhällets status-quo-tänkande i övrigt. Mary 
Wollstonecraft (1759-97) hade redan i slutet av 1700-talet fört in frågan om 
kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter i samhället och bl.a. publicerat A 
Vindication of the Rights of Women (1792).  

Diskussionen angående disciplineringen av sexualiteten kan i sin tur vidgas 
ytterligare genom att diskussionen om heterosexualitet och homosexualitet 
förs in. John Thomas Haines skrev en melodram My Poll and My Partner Joe; 
A Nautical Drama in Three Acts (uppförd ffg. i Surrey 31 august 1835).397 

Narrativet berättar följande: 
 

Huvudpersoner är Harry Halliyard, av god familj och med viss utbildning, 
hans älskade Mary samt Harrys vän Joe - en vanlig menig sjöman, som tycker 
om att skriva sånger. Harry råkar komma i vägen för den skurkaktige Black 
Brandon, slavhandlare och procentare, i samband med att Harry och Joe räddar 
den gamle mannen Sam genom att betala dennes skulder med pengar avsatta 
för Harrys och Marys bröllop. Black Brandon skickar en grupp tvångsvärvare 
på de bägge männen, men Joe kan inte tvingas till tjänst eftersom han är brand-
soldat i ansvarig ställning. Däremot släpas Harry iväg till flottan, lämnande 
Mary med Joe, som bekänner att han älskar henne - men som vän. Harry dyker 
upp fyra år senare då han åtalas för att han lett ett överfall, som visserligen varit 
framgångsrikt men inte beordrat av någon överordnad. På samma sätt som Wil-
liam i Black Ey’d Susan accepterar Harry de militära reglerna, sådana de ut-
vecklas i kapten Oakhearts plädering inför domstolen, där denne hävdar att den 
militära disciplinen måste upprätthållas och att det är nödvändigt att skarpt till-
rättavisa en modig man även om han i handling skänkt ära till den brittiska 
fanan. Samtidigt som han döms bör han också hyllas och äras i allas hjärtan 
som en av de bästa sjömän som någonsin trampat ett fartygsdäck.  

 
Inslag av denna typ återfinns i flera melodramer. Jeffrey N. Cox pekar på 

den känsla som detta frambringar, nämligen att den brittiske sjömannen repre-
senterar en energi som är en absolut förutsättning för de brittiska marina fram-
gångarna, men där den individuella energin via krigsdomstolarna måste täm-
jas för att status-quo skall kunna upprätthållas i samhället.398 
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Under rättegången, som äger rum ombord på fartyget, möter man slavfartyget, 
där Brandon är kapten och strid utbryter. Harry utmärker sig. Senare anfaller 
man också en befästning, som drivs av slavhandlare och pirater tillsammans. 
Piraterna kämpar inte under den svarta piratflaggan utan under den revolution-
ära trikoloren. Andra akten avslutas med brittisk seger och att den brittiska flag-
gan hissas. Väl hemma upptäcker Harry att hans gamla vänner trott honom vara 
död och att hans åldriga mor avlidit i misströstan om att någonsin få se honom 
igen. Modern har därutöver vädjat till Joe och Mary att ingå äktenskap, vilket 
de också gjort. När Harry upptäcker detta utbrister han förtvivlat: ’Hon har be-
tett sig falskt mot mig och min bäste vän är en skurk!’ Joe omkommer emeller-
tid lägligt i en olycka och innan han dör berättar han sanningen för Harry om 
äktenskapet, som aldrig fullbordats. Melodramen slutar med att man konstate-
rar att Joe är död. Harry och Mary faller i varandras armar. De övriga i rummet 
blottar sina huvuden varefter ridån långsamt faller. 

 
I detta drama finns ytterligare ett hinder på vägen mot den totala lyckan för 
Harry och Mary. Moral och anständighet kräver att de måste balansera sin 
längtan till varandra mot sorgen efter Joe. Jeffrey N. Cox uttrycker sig något 
cyniskt: ”Eros is no match for the social conventions devoted to Thanatos.”399  

Jeffrey N. Cox analyserar i anslutning till denna tes den spänning som be-
handlas i melodramen mellan det heterosexuella och det homosexuella begä-
ret. Harry har offrat sitt sparade kapital för att hjälpa sin vän Sam och kan 
därför inte gifta sig med Mary. Hon accepterar ändå att gifta sig med honom, 
men då dras han plötsligt tillbaka in i männens värld. Joe gifter sig med Mary 
men berättar för henne (igen) att han älskar henne som en vän och att hans 
känslor för henne är en del av hans tillgivenhet för Harry. Denna triangulär 
med Joes begär vis-a-vis Mary genom Harry och Harrys rörelse bort från kvin-
novärlden (mor och fästmö) tillbaka till samhället och mansvärlden ombord 
på fartyget pekar enligt Jeffrey N. Cox på spänningarna mellan heterosexuellt 
och homosexuellt begär. Ytterst bottnar detta enligt Cox i att en man, som 
överväldigas av sitt sexuella begär till hustrun också riskerar att blir henne 
alltför undergiven. Spänningen finns mellan kraven från den äktenskapliga 
bädden och samhällets krav. Han pekar bl.a. på Karl Moor i Schillers Rövarna, 
som måste offra sin älskade för att bevisa sin lojalitet gentemot gruppen. Detta 
återfinns även i Black Ey’d Susan, där William i krigsdomstolen visserligen 
försvarar sig med att han var tvungen att skydda sin hustru, men ändå erkänner 
samhällets krav som överordnade dem som gäller skyddet av hustrun.  

Det går dock att göra en tolkning, som mindre bygger på sexualitet och 
mera pekar på oro för feminismens allmänna sprängkraft. Faran att kvinnor 
skulle förvekliga männen genom att dra dem in i hemmens värld har funnits 
sedan antiken. I Shakespeares drama Antonius och Kleopatra aktualiseras 
samma problemställning om kvinnans förvekligande inflytande på mannen. 
Jeffrey N. Cox pekar i ytterligare ett sammanhang på melodramens dubbel-
moral då han redogör för Kapten Oakhearts plädering i domstolsscenen i 
Black-Ey’d Susan där denne pekar på att Englands militära ärofyllda segrar 
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förutsätter militära hierarkier med över- och underordning. För att upprätthålla  
den nödvändiga disciplinen måste hårda straff utdömas hur tappert den åtalade 
än uppträtt i den situation för vilken han är åtalad.400 Ändå argumenterar både 
Harry och William i respektive krigsdomstolar för underkastelse under sam-
hällets regler. Ett annat citat också från första akten belyser atmosfären i 
stycket och kraven på strävsamhet. Mary säger till en annan flicka: 
 

London is a large place, and the industrious never need starve in it… there 
may be evil people, but the economic system is inherently fair.401 

 
Melodramen präntar in att det är hårt arbete som gäller för den vanliga män-
niskan.  Riskerna för att tappra engelska sjömän skulle dra sig tillbaka i stället 
för att försvara landet tedde sig allmänt som en fara på 1830-talet. En okänd 
författare under signaturen ”D.G.” skrev en introduktion till Haines drama My 
Poll and My Partner Joe, där det talas om bristen på patriotism bland sam-
hällets lägre klasser och om vikten av att sprida kärleken till fosterlandet via 
den folkliga och populära underhållningen. England upplevde sig vid denna 
tid vara utsatt för flerfaldiga hot både inifrån samhället och från andra länder. 
Jeffrey N. Cox karakteriserar dessa nautiska melodramer som varande Eng-
lands post-napoleonska ‘kalla krig’ riktat mot revolution och reformer.402. 

I strävan att använda melodramen på ett normativt sätt drog man sig inte 
för att göra om den historiska utvecklingen som nämndes inledingsvis. 
Douglas Jerrold skrev dramat Mutiny at the Nore; or British Sailors in 1797 
(uppförd 1830). Denna melodram byggde på verkliga händelser år 1797, där 
ett omfattande myteri i den engelska marinen nästan tvingat landet på knä. När 
händelserna skildrades i melodramform byggdes narrativet på personlig 
jalousie, där hjälten i vanlig ordning får försvara sin hustru och mördar en 
överordnad. För att skydda sin son går han i döden med några ord om att kung 
och fosterland möjligen kan benåda en myterist men aldrig en mördare. Före 
exekutionen prisar han monarkin samt tron på subordination och krigstukt. 403 

Samma signatur D. G., som ovan nämnts, kommenterar även denna melo-
dram. Han är uppenbarligen oberörd av de historiska felaktigheterna och häv-
dar att huvudpersonen i Mutiny at the Nore; or British Sailors in 1797 fått en 
alltför sympatisk utformning. Han oroar sig för att publiken inte kommer att 
betrakta huvudpersonen som den bör betrakta en myterist. Han menar att på 
samma sätt som hjälten i ett nautiskt drama bör underkasta sig den myndighet 
som straffar honom bör vi som publik undertrycka våra sympatier och se på 
”rättvisans svärd” som vore det ett barmhärtighetsverktyg, när det används för 
att avrätta någon som egentligen kan anses vara oskyldig.404 
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Avslutningsvis uttalar Jeffrey N. Cox att det mest förvånande är att dessa 
nautiska melodramer tycks ha fullföljt sina ideologiska funktioner. Det före-
kom smärre provokationer på scenen i form av plakat om uppror och bravorop 
till hjälten, men publiken tycktes ha lärt sig sin läxa från de spelade rättegång-
arna i krigsdomstolarna. Åskådarna gick hem till sina hem efter föreställ-
ningen i stället för att ställa till upplopp.  

Melodramerna som typiska tidsdokument betraktas idag inte som spelbara 
med undantag av William S. Gilbert och Arthur Sullivans alster. Framför allt 
deras underhållningsstycke H.M.S. Pinafore or The Lass that loved a sailor är 
en av de mycket få 1800-talsmelodramer som fortfarande spelas. H.M.S. Pina-
fore är skriven förhållandevis sent, nämligen 1878, men innehåller alla klas-
siska melodramingredienser med barn som förväxlats på sjukhuset, unga äls-
kande som inte kan få varandra på grund av sociala skillnader, en tämligen 
groteskt utformad rollkaraktär i form av en åldrad marinminister, som den 
unga flickan erbjuds att äkta, klassförtryck i marinen osv. Upplösningen av 
narrativet är också grundat på ett antal häpnadsväckande avslöjanden. Den 
nämnde marinministern betonar att kaptenen skall behandla de brittiska sjö-
männen med respekt och att sjömännen ombord är fria som ‘bergens fåglar’. 
Likväl framgår mycket tydligt att minsta opposition betraktas som myteri och 
straffas därefter. Narrativ och konstruktion är med andra ord helt i linje med 
de regler som gällde för melodramen.405 Förmodligen spelas den inte på grund 
av sina dramatiska kvaliteter utan därför att narrativet balanseras av älskvärda 
musikaliska inslag. 

Det är litet av en ironi att den enda nautiska melodram, som överlevt och 
som fortfarande spelas är just H. M. S. Pinafore, eftersom den har karaktär av 
parodi på hela genren. Texten iscensätts i regel på ett sådant sätt att karaktären 
av ironi tillvaratas. Samtidigt kan framhållas att spänningen mellan olika sam-
hällsklasser fortfarande är en ingrediens i uppbyggnaden av kärleksintriger i 
västerländsk komeditradition. Modernare dramatik har möjligen betonat eko-
nomiska lika mycket som sociala skillnader.  

Några kommentarer 
Melodramens blomstringsperiod inföll under 1800-talet. Jag skulle vilja 

sammanfatta den samhälleliga utvecklingen i England under detta sekel på 
följande sätt. Den ovan citerade signaturen D.G., som författade en introdukt-
ion till Haines drama, speglade sannolikt en mycket stark opinion. Melodra-
merna betraktades som underhållning för stora publikgrupper och öppnade 
teatrarna för dem. Samtidigt gav genren bränsle till debatten om teaterns roll 
i samhället. Men de nya stora publikgrupperna genomskådade inte alltid tan-
karna bakom budskapet. Narrativen gav underlag för verklighetsflykt och 
skapade underlag för drömmar om lycka i form av kärlek och pengar. Det 
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stilla livet vid hemmets härd förhärligades. Uppenbart fanns det hos de sty-
rande samhällsklasserna en oro för att publiken skulle feltolka budskapen och 
undandra sig sitt samhällsansvar. England hade visserligen inte haft några lik-
nande dramatiska händelser som den franska revolutionen, men landets led-
ning hade ändå varit tvungna att kämpa ned både upplopp och myterier. De-
mokratiska rörelser, i form av krav på ökat politiskt inflytande, avskaffande 
av slaveriet och något senare bildande av fackföreningar upplevdes som all-
varliga hot. Överheten var oroad. Statsmakterna avvaktade gärna med att gripa 
in med direkta åtgärder, men budskapen via teatern var tydligt: Acceptera din 
lott i livet och försök inte att förändra den. Visa tålamod, härda ut, var sträv-
sam! 

Krigaren i de engelska nautiska dramerna är en underordnad, lydig soldat 
– eller rättare: han förväntades vara foglig. Krigsmannens etos gällde bara för 
officerarna. The British Tar förväntades att fullständigt anpassa sig till de 
överordnades befallningar och varje avvikelse från reglementen bestraffades 
med prygel, spöstraff och i värsta fall med döden. Den enkle soldatens foster-
landskärlek exploaterades av de högre klasserna på ett närmast brutalt sätt. 
Här möter man soldaten som massa och rollfigurerna representerar kollektivet 
med få möjligheter till individualism. För publiken kunde likväl enskilda fö-
reträdare för dessa hunsade soldater framträda som hjältar, när de exempelvis 
försvarade sin hustrus ära med sitt eget liv som insats. Eftersom de nautiska 
melodramerna ideologiskt riktade sig till breda publikgrupper gällde det för 
författarna att kombinera kraven på soldatens underordning med spännande 
konflikter som tillät åskådarna att identifiera sig både med de kuvade hjältarna 
och med det övergripande syftet att upprätthålla ordning och nationell enighet.  

Jämförs dessa budskap med de budskap som sändes via franska hovbalet-
terna, som också var av pacificerande slag, hade dessa senare ett betydligt 
större inslag av lek. Dock fanns den skillnaden att hovbaletterna vände sig 
nästan enbart till en kunglig och adlig publik. Melodramen hade ett betydligt 
bredare publikunderlag men budskapet var likartat. I bägge fallen var meto-
derna indirekta, det vill säga individerna fick själva dra slutsatserna, men om 
“rätt” slutsatser inte drogs utan avvikelser inträffade straffades dessa avvikel-
ser i regel med förlust av liv och egendom.  

Melodramens krav på subordination liknar de krav som möter rollfiguren 
Woyzeck i Büchners drama med samma namn. Detta drama är sprunget ur 
samma tidsepok som de militära melodramerna, d.v.s. början av 1800-talet, 
även om det inte trycktes och uppfördes förrän långt senare. Jag anser dock 
att dramat Woyzeck visar upp ett ännu hårdare förtryck, och det utövas via ett 
direkt förtryck. Melodramen lät hemmet och äktenskapet vara en, om inte helt 
fredad, så dock idealiserad zon. Begynnande feministiska rörelser bidrog till 
att de styrande krävde att den sanna maskuliniteten isolerades från kvinnligt 
förvekligande miljöer, men det finns i melodramerna framför allt en atmosfär 
av att det goda skall segra i det långa loppet, trots alla dramatiska händelser, 
uppslitande avgöranden och övernaturliga inslag. I Woyzeck är svärtan betyd-
ligt djupare. Där skildras en maskulinitet som är predestinerad att underkasta 
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sig militär disciplin, därtill ovetenskapliga och skadliga medicinska experi-
ment samt personligt kränkande behandling och där allt hopp saknas om att 
förbättringar skall komma eller att rättvisa skall skipas. Maskulinitetsbegrep-
pet innebär att den starke mannen av folket måste uthärda allt utan att göra 
invändningar. Även hans hustru får finna sig i att mannen hanteras illa. Våldet 
och förtrycket är utgångspunkt och bas i relationerna mellan människor.  

Woyzeck som person skiljer sig också från huvudpersonerna i melodra-
merna. De sistnämnda får visa upp hjältedrag och de hyllas som hjältar, även 
när de döms till döden. Woyzeck kan tolkas som både offer och förövare. Både 
Woyzecks mord på hustrun Marie och hans eget självmord kan upplevas som 
en konsekvent avslutning på ett liv utan hopp om förbättring. Woyzeck kan i 
den meningen kallas antihjälte. 
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Kapitel 7. Anti-hjältar 

Soldaten Svejk lockar teaterpubliken till skratt och i bästa fall också efter-
tanke. Melodramerna kan ge emotionella upplevelser inte minst på grund av 
sina romantiska och fantasifulla narrativ. I dramat Woyzeck av Georg Büchner 
(1813-1837) skildras livsödet för en människa på samhällets botten. Georg 
Büchner skriver i vrede över samhällets repressivitet i allmänhet och militär-
samhällets i synnerhet. Hans extatiska nihilsm, hans surrealistiska bilder och 
hans många och ständiga attacker på den borgerliga moralen kom att utöva ett 
stort inflytande på konstnärer och författare som Frank Wedekind och Bertolt 
Brecht. Georg Büchners dramatikergärning må ha varit kvantitativt liten men 
han anses vara en av de mest inflytelserika författarna i den dramatiska litte-
raturen, ett omdöme som finns att läsa i den amerikanske litteraturforskaren, 
kritikern och dramatikern Robert Brusteins artikel  ”Büchner: Artist and Vis-
ionary” som denne publicerat i sin verksamhet vid Yale School of Drama.406  
Büchners starka ställning i modern dramatik är anledningen till att dramat 
Woyzeck, och dess fyra krigarroller ägnas uppmärksamhet i denna avhandling. 

Büchner var som författare praktiskt taget okänd under sin livstid. Han blev 
känd och erkänd först under Weimarrepubliken mer än 80 år efter sin död. 
Själv tyckte han illa om sin egen tid – romantiken – vars hjältar han kallade 
för ”marionetter”. Han hyste antagonism mot dåtidens tyska ideal, men var 
också pessimistisk beträffande framtiden och förutsåg kommande tiders kata-
strofer och sammanbrott. Robert Brustein har extrapolerat Georg Büchners 
tankegångar och hävdar att Büchner i sitt drama Woyzeck förutsäger nazister-
nas medicinska experiment mer än ett hundra år innan de utfördes.407 Möjligen 
kan detta betecknas som en övertolkning, men faktum kvarstår att Büchner 
fick rätt på ett mera allmänt plan. 

Büchners bakgrund 
Georg Büchner föddes den 17 oktober 1813 i en liten stad nära Darmstadt i 
sydvästra Tyskland. Det var en tid präglad av starka samhällsförändringar. 
Hans geopolitiska miljö var präglad av tysknationella och social-radikala rö-
relser mellan den franska revolutionen på 1790-talet och det mellan-europe-
iska revolutionsåret 1848. Europa var krigstrött vid denna tid. Napoleonkrigen 
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var visserligen avslutade men fortfarande fanns militärens verksamhet och den 
hemliga polisen med i bilden. Büchners far, en statligt anställd läkare, var där-
till en hängiven beundrare av Napoleon, medan Büchners politiska uppfatt-
ning närmast kan beskrivas som radikal och han var djupt involverad i den 
tidens revolutionära rörelser.  

Büchner bedrev framgångsrikt medicinska studier men skrev också drama-
tik. Han hämtade stoff från historiska händelser som Dantons död och avrätt-
ningen av Robespierre, men värjde sig samtidigt mot uppfattningen att han 
skrev historiska dramer. Trots att Büchners liv var avslutat då Fredrik Nietz-
sche föddes delar de samma historieuppfattning, nämligen att historien knapp-
ast är någon sorts livets bokslut och avräkning för mänskligheten.408   

Büchner kände sig emellertid inte tillfreds trots vissa yttre framgångar. Ri-
chard Gilman, amerikansk teaterforskare, dramatiker och kritiker, hävdar att 
Büchners tillstånd kan beskrivas med uttrycket ‘existentiell ångest’, och 
tycker sig ha funnit exempel på detta i hans korrespondens. Gilman citerar ur 
ett brev till fästmön Minna Jaegler: “What is this in us that lies, steals, whores 
and murders? I think there was a mistake in our creation; there’s something 
missing in us that I haven’t name for – […]”409 

Svårigheterna kulminerade, när hans revolutionära verksamhet ledde till att 
han fick fly hemstaden, först till Strasbourg och sedan till Zürich, där han ti-
digare fått sin doktorsgrad vid universitetet. I Zürich inträdde emellertid en 
ljusning. Han fick anställning som universitetslektor, men drabbades efter 
bara tre månader av epidemisk tyfoidfeber. Büchner avled den 18 februari 
1837, blott 23 år gammal.410 

Büchners dramaproduktion och utgivning 
Georg Büchners inflytande på världsdramatiken kan knappast överskattas. 
Detta är desto mera märkligt eftersom produktionen är ytterligt fragmentarisk 
och endast består av två kompletta skådespel, nämligen Dantons död (1835) 
och Leonce och Lena (1836). Därtill efterlämnade han en ofullbordad roman 
samt en samling mer eller mindre skissartade utkast till dramat Woyzeck. Ro-
bert Brustein har uttryckt det på följande sätt: 

Büchner seems to develop independently of literary conditioning. Like William 
Blake, he is one of those extraordinary prodigies who occasionally bursts into 
the sky of history – unexpected, unforeseen – and proceeds to cast an illumi-
nation over future generations. Our own age, in fact, is so heavily indebted to 

                                                      
 408 Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: Otidsenliga betraktelser, översättning 
och inledning Alf Johansson, Stockholm 1998. Originalets titel: Unzeitgemässe Betrachtungen, 
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409 Richard Gilman, The making of Modern Drama. A study of Büchner, Ibsen, Strindberg, 
Chekhov, Pirandello, Brecht, Becket, Handke, New York 1987, s.19. 
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Büchner that the temptation today is to treat him less like a unique artist than 
like a literary ancestor.411 

 
Büchner hade inte mycket till övers för sina egna samtida intellektuella, som 
skrev i romantikens efterföljd och inte heller för Friedrich Schiller. Däremot 
hyste han stor beundran för Johann Wolfgang von Goethe och William Sha-
kespeare. Han kände också stark personlig identifikation med den förtryckte 
1700-talsdramatikern Jakob Michael Reinhold Lenz som blev hjälte i Büch-
ners ofullbordade roman.  

Det allmänna teaterklimatet under denna tid hade fortfarande drag av hov-
teater. I denna miljö förde Büchner in helt nya tankegångar genom sin på flera 
sätt nyskapande dramaproduktion. Däremot dröjde det åtskillig tid innan ut-
vecklingen inom såväl samhälle som teater hunnit ifatt honom. Framför allt 
dröjde det länge innan hans dramaproduktion publicerades och uppfördes. Det 
tycks mig också som om intresset för Büchner och hans verk även därefter har 
gått i vågor och bland annat påverkats av den politiska, ekonomiska och soci-
ala utvecklingen. Det framgår av en granskning av när och hur hans verk pub-
licerats. 

Ett material som kan tolkas i den riktningen är den brittiske språk- och lit-
teraturforskaren David G. Richards år 2001 utkomna bok Georg Büchner’s 
Woyzeck, A History of Criticism, där författaren skriver: 

The history of the criticism of Woyzeck is unique in that it is inseparable from 
the history of editions of the unfinished manuscripts and the constructions of a 
reading and acting text, a fact that has not always been obvious to the critics 
themselves.412 

 
Manuskriptet Woyzeck gavs ut första gången år 1879 i ett torftigt utförande av 
Karl Emil Franzoz. Den första genomarbetade utgivningen kom 1922 med 
Fritz Bergemann som utgivare. Problemet här var dock att han förändrade tex-
ten, vilket påverkade efterföljande utgivare och forskare, som använde sig av 
dessa texter. Situationen förändrades i och med Werner R. Lehmanns edition 
1967 och Egon Krauses år 1969. Andra editioner följde och år 1981 publice-
rade Gerhard Schmid en faksimiledition, vilket gjorde det möjligt att studera 
ursprungsmanuskriptet.413 

Det verkar som om det finns en viss koncentration i tiden vad gäller publi-
cerade böcker och artiklar på engelska kring Büchner och hans fyra dramer. 
Så var t.ex.1960- och det tidiga 70-talet en period då debatten kring Büchner 
och hans verk var livlig. När den brittiske litteraturforskaren John Reddick år 
1994 publicerar sin bok Georg Büchner The Shattered Whole konstateras re-
dan i förhandstexterna att det inte kommit något större verk om Büchner på 
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engelska under de senaste tjugo åren.414 Tillgången på grundmaterial för forsk-
ningen kan ha spelat en roll. 

Enligt David G Richards uppgifter i boken Georg Büchner’s Woyzeck, A 
History of Criticism är orsakerna till publiceringsproblemen av två slag. Det 
handlade dels om att dechiffrera Büchners handstil, dels bestämma ordningen 
mellan utkasten och scenerna, framför allt hur de relaterar till varandra. Av-
sikten bör ha varit att via text och översättning komma författarens intentioner 
så nära som möjligt. Utgångspunkt och bevis är främst Büchners brev enligt 
David G. Richards, som också hävdar den uppfattningen att Büchner tycks ha 
betraktat sina texter som färdiga för publicering. 

Faksimiltexten underlättade läsningen men löste inte alla problem, speci- 
ellt inte uppgiften att fastställa hur och i vilken ordning texten skall läsas och 
spelas – en debatt som var livlig redan i mitten på 1960-talet enligt Richards. 
Hittills har full enighet om den ultimata texten inte uppnåtts, vilket Richards 
hävdar sammanhänger med vilket eller vilka utkast som skall betraktas som 
strategiska.415 Förhandstexterna till John Reddicks bok lovade en ny läsning 
av Woyzeck. En ny läsning kan ge nya aspekter men det finns knappast någon 
tolkning som kan göra anspråk på att vara den enda riktiga, men en analys och 
jämförelse mellan de olika utkasten har alltid sitt intresse för litteratur- och 
teaterforskare. Reddick hävdar dock i sin analys att varje uppsättning av dra-
mat Woyzeck aldrig kan bli något annat än en konstruktion, en bästa gissning 
grundad på det inkompletta manuskript som Büchner efterlämnade vid sin 
död.416 .  

Rådande politiska riktningar har också påverkat tolkningen av texterna. 
Büchners liv och arbete färgades i hög grad av politiska tankar vilket Richards 
påpekar. Konflikten mellan Büchners politiska ideologi och den som existe-
rade före och under Tredje Riket var uppenbar. Richards hävdar också att ef-
terkrigstidens böcker av marxisten Hans Mayer och den konservative Karl 
Viëtor hade en påverkan på konstruktionen av texten vilket utgivarna Fritz 
Bergeman, Werner R. Lehmann och andra medgav. De medgav också att de 
försökt utvidga vad de ansåg vara legitimt, politiskt och socialkritiskt innehåll 
i dramat Woyzeck. Büchners moderna syn på samhällets politiska och sociala 
krafter bidrog i sin tur till att uppskattningen av hans verk växte under de po-
litiskt orienterade 60- och 70- talen då hans produktion var föremål för både 
undersökningar och kontroverser.417  

Samtidigt som forskningen kring Büchner och Woyzeck fick en mer politisk 
inriktning kom forskningen att koncentrera sig i ökad utsträckning på dramats 
struktur, språk, bild- och fantasivärld (imagery) samt motiv. Publiceringsbil-
den kan beskrivas på följande sätt. På 1960- och 1970- talen kom en jämn 
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ström av omfattande studier på engelska, artiklar samt böcker och avhand-
lingar. Mot sekelskiftet 2000 ökade publiceringen igen. En viss feministisk 
kritik har också uppstått som tagit sikte på Maries tragiska öde och hennes roll 
i dramat Woyzeck som representant för förtryckta kvinnor i ett patriarkalt sam-
hälle. Denna forskningsinriktning förbigås dock i avhandlingen eftersom äm-
net är (den manlige) krigaren.418  

I analyserna av Büchners idévärld har funnits flera uttolkare, som spårat 
religiöst inflytande i dennes författarskap. Litteraturforskaren Herman Kurzke 
skriver i sin 2013 utkomna bok Georg Büchner, Geschichte eines Genies: 

Er war bestimmt kein othodoxer Kirchenchrist, sondern ein aufgewühlter Intel-
lektueller. Aber er kommt nicht aus ohne altchristliche ’fromme’ Züge. Mit dem 
Gebet ’Der Herr schenke mir Ruhe’ endet die einzige überlieferte Tage-
buchaufzeichnung.419 

 
Det finns ett antal bibliska referenser i Büchners produktion främst kring be-
greppsparet fattigdom och lidande. Det är också de underprivilegierade, 
främst Woyzeck och Marie, vilka använder sig av de bibliska metaforerna. 
Richard Gilman beskrev och tolkade Büchners idévärld, i den tidigare nämnda 
boken The making of Modern Drama. Enligt Gilman anser Büchner att histo-
rien skildrar vad människor gör mot varandra. Büchner beskriver historien 
som en parad och en demonstration av skrämmande fysisk styrka och starkt 
moraliskt tvång: Politisk frihet är i stort sett en illusion, och där den eventuellt 
finns löser den ändå inga problem. Hela samhällsmaskineriet kännetecknas av 
djup ofrihet.420  

Büchners teateruppfattning 
Büchner hyste antipati för teatrala konventioner och bröt mot ett antal av dem 
i fullt medvetande om radikaliteten i sina dramatiska konstruktioner. Han 
kände också ett behov av att förnya dramat genom att eliminera dess tradition 
att skriva om heroiska bragder. Han tog avstånd från dramatikernas önskan att 
beskriva livet som mer meningsfullt än det är. Han ville också låta dramat 
befrias från alla pedagogiska funktioner.421 Antiheroismen finns i flera av 
Büchners dramer, och kanske särskilt tydligt i Dantons död, som är ett verk 
tidigare än Woyzeck. Richard Gilman har ställt frågan om inte vissa repliker i 
Dantons död är ett försök att etablera just en sorts anti-heroism. Gilman ka-
rakteriserar detta drama som ett helt oförutsägbart stycke dramatik, där kam-
pen står mellan handling och vägran till handling, mellan beslutsamhet och 
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tvekan, tilltro och uppgivenhet, totalitet och otillräcklighet.422 Büchners över-
tygelse, enligt Gilman, var sammanfattningsvis att all mänsklig verksamhet är 
meningslös och krossas under historiens fasansfulla framfart. Ur detta uppstår 
destruktivitet, som styr människornas liv. 

För att karakterisera människornas tillvaro har Büchner inplanterat uppgi-
venheten i alla sina dramafigurer. De är frysta till passiv orörlighet fångade i 
ett fält av inre och yttre krafter. Büchner skrev år 1833 i ett brev till sin fästmö 
Minna Jaegle att han slutat buga sig för paraderande hästar och åskådare i 
paraderna. I brevet står också att: ”Individen är blott ett vågskum…” Ett annat 
citat, som kommer från Carl Richard Mueller, och är återgivet av Robert Brus-
tein i “Büchner: Artist and Visionary“, illustrerar denna beskrivning med 
andra ord “Vad är vi utom dockor manipulerade av trådar styrda av okända 
krafter?”423  

Henry J. Schmidt diskuterar marionettbegreppet i Satire, Caricature and 
Perspectivism in the Works of Georg Büchner. Han skriver där att marionetten 
är ett medium för satiren, vars existens bygger på ironi. Marionetten skall fö-
reställa en människa men den är, enligt Schmidt, något mycket mindre. 
Marionetten härmar den mänskliga rörelsen, men är helt beroende av de (syn-
liga) trådar, som manövrerar den. Människans gränslösa komplexitet reduce-
ras till ett antal stereotypa gester – en illusion – med hjälp av enkla medel som 
små mängder trä, färg och trådar. Enkelheten i uttrycket ger visserligen, enligt 
Schmidt, marionetten en fördel över den mänsklige skådespelaren, då marion-
etten är summan av ett specifikt antal karakteristika och därför den idealt per-
fekta typen, som aldrig uppvisar några ovidkommande drag eller rörelser. 
Marionetterns karaktär definieras enbart genom sitt utåtriktade uppträdande, 
som i sig döljer en inre tomhet. Hela marionettkroppen blir en mask. Alla ut-
tryck är reducerade till en primitiv nivå. Samtidigt är det exakt denna kvalitet 
som skapar ambivalensen kring marionettfiguren. Denna ambivalens ligger i 
oförmågan att projicera känslomässigt djup, fastän dess utåtriktade uppträ-
dande kvarstår som en något löjlig karikatyr av människan. Djupet i denna 
uttrycksfullhet ökar, då man blir medveten om den symbolism som ligger i 
marionettens mekanism. Den föreställer en tänkt människa vars aktioner styrs 
av någon annan med hjälp av snören, d.v.s. en makt marionetten inte kan för-
stå.424  

Büchners unika språk 
Uppgivenheten och i vissa fall destruktiviteten sträckte sig emellertid inte till 
språket. Gilman har karakteriserat Büchners språk som varande till synes out-
tömligt, stundom lyriskt och spirituellt, kapabelt till briljanta förnuftsresone-
mang och vid andra tillfällen karakteriserat av de mest vildsinta parodier på 
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debatterande. Han beskriver också språket som smidigt, nervigt, men även ro-
fyllt, och ibland fullt av energi, som på ett ögonblick tycks flöda över alla 
gränser och bli till en sorts glädje över yttrandet själv. Gilman jämför Büch-
ners verbala kraft med William Shakespeares och hävdar att han påminner om 
en modern poet som William Butler Yeats eller en romanförfattare som James 
Joyce.425 Detta är desto intressantare, eftersom det står i kontrast till Büchners 
ofta påtalade pessimism och den destruktivitet, som han skildrat hos sina fi-
gurer. Büchners vördnad för naturen och skapelsen står i skarp kontrast till 
hans uppfattning om samhället. Gilmans förklaring är att Büchner å ena sidan 
försvarar Guds universum och å andra sidan kritiserar, vad människan gjort 
med detta universum. Detta skulle då kunna tolkas som ytterligare ett element 
i hans förkastelse av romantikens tankegångar.426 

Dramat om Woyzeck  
Dramat Woyzeck har verklighetsbakgrund och var ett för sin tid uppmärksam-
mat rättsfall. Sannolikt hade Büchner tillgång till både rättegångsmaterialet 
samt den medicinska rapporten angående den anklagades mentala hälsa. 
Büchner har tagit del av ett personligt öde och låtit det bli utgångspunkt för 
att skildra vad samhällsförtryck kan göra med den enskilda människan. Gil-
man hävdar att Woyzeck är den tyska dramatikens, kanske världsdramatikens, 
första verk, vars huvudperson är en man med både låg status och utan varje 
form av socialt inflytande eller värdighet.427 Maktrelationerna mellan 
Woyzeck och hans överordnade är därmed av stort intresse i dramat, en fråge-
ställning som jag avser att återkomma till.  

Woyzeck i scenisk version 
Dramafragmentet Woyzeck noterades inte av sin samtid. Det första sceniska 
framförandet kom år 1913.428 Dramat existerar i fyra varianter och är skrivet i 
form av ett antal scener, som kan och ofta spelas i litet olika ordning. Jag har 
därför i min analys använt mig främst av den  text, översatt av Ulf Peter Hall-
berg, som låg till grund för den tyske regissören Michael Thalheimers upp-
sättning på Dramaten i Stockholm vintern/våren 2013/2014.  

Kompositionen av dramat Woyzeck är stram och dialogen ordknapp men 
uttrycksfull. Texten i Woyzeck är i princip ett flammande manifest mot sam-
hället, i synnerhet militärsamhället, som krossar och deformerar allt i sin väg. 
År 1914 såg tonsättaren Alban Berg (1885-1935) dramat i Wien och påbörjade 
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komponerandet av en opera med pjäsen som underlag. Arbetet lades emeller-
tid åt sidan och först år 1917, då Berg påverkats av upplevelser i militärtjänst 
under första världskriget, återupptogs arbetet på operan Wozzeck.429 Arbetet 
avslutades 1922 och efter viss tvekan gav det stora förlaget Universal i Wien 
ut partituret. Operan fick sin urpremiär i Berlin 1925 efter att först ha framförts 
konsertant året innan. I Sverige hade den premiär 1957 med Sixten Ehrling 
som dirigent. 

De krigare som förekommer i dramat Woyzeck för tanken till olika delar av 
militärsamhället. Den hierarkiska uppbyggnaden representeras av Kaptenen 
och i viss mån Doktorn som varande regementsläkare. Dessa krigare liksom 
Tamburmajoren förekommer i dramat utan namn och endast under sina yrkes-
beteckningar, medan de underprivilegierade som Woyzeck, Andres 
(Woyzecks kamrat), Marie och hennes väninna Margret bär sina civila namn. 

Det är helt tydligt att Kaptenen och Doktorn ser ner på Woyzeck och be-
traktar honom som en lägre stående varelse. Den positivhalare som är ett in-
slag i värdshusscenen jämför sin dresserade apa med soldater. Apan kan göra 
konster. Woyzeck uppmanas vifta på öronen inför studenterna som en uppvis-
ning på doktorns seminarium. En ytterligare krigare i det hierakiska systemet 
är Tamburmajoren. Denne ger åskådaren en konnotation av den galante kriga-
ren. Han framställs som en maskulin, kaxig och sexuellt attraktiv man. Han 
uppvaktar Marie, Woyzecks hustru, och genom hennes otrohet skapas grun-
den för Woyzecks mord på henne. På samma nivå som Woyzeck i den militära 
hierarkin befinner sig Andres. Bägge är vanliga meniga soldater och goda vän-
ner. Andres är därmed ett av de få positiva inslagen i dramat, och Andres till-
sammans med Woyzeck illustrerar kamratskapet mellan män i militärlivet.  

Woyzecks liv styrs av Kaptenen och Doktorn. Den sistnämnde använder 
sig av Woyzecks militära lydnad och utnyttjar honom som försökskanin i sin 
forskning. I sina ’vetenskapliga’ experiment låter han Woyzeck leva på en diet 
av enbart ärter, en mathållning som gör Woyzeck omtöcknad och – vilket är 
en öppen fråga –  på sikt också galen. (Doktorn anses vara ett satiriskt porträtt 
av en av Georg Büchners lärare under utbildningstiden).430 Kaptenen, till vil-
ken Woyzeck rapporterar och därmed står i subordinationsförhållande till, 
framstår som en i grunden rädd och tämligen letargisk person. Såväl Kaptenen 
och Doktorn som Tamburmajoren har högre rang än Woyzeck på den militära 
rangskalan och kan därför obehindrat bedriva sin repressiva politik.  
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Rakscenen 
I en av dramats tidiga scener, den s.k. Rakscenen, framträder Kaptenens arro-
gans mot Woyzeck dold under en bullrig kamratlighet. Woyzeck rakar Kap-
tenen varje dag eftersom han behöver tjäna extra till försörjningen av hustru 
och barn. Han lyssnar tålmodigt till Kaptenens banala kommentarer om väd-
ret. Kaptenen är en rigid ordningsmänniska. Allt skall ske enligt noggrant re-
glerade rutiner. Rakningen får inte gå snabbare än vanligt. Han vet inte i så 
fall vad han skall göra med den lediga tiden. I hela denna scen talar Kaptenen 
oavbrutet eftersom han fruktar tystnaden, som visar människans ändlösa en-
samhet. Utöver döden fruktar Kaptenen tråkigheten i livet, men vill samtidigt 
ha ordning och reda in i livets minsta detaljer som t.ex. vid morgonrakningen. 

Kaptenen: Sakta, Woyzeck, sakta - en sak i taget! Han gör mig alldeles vim-
melkantig! Vad skall jag göra med de tio minuterna, som blir över om han blir 
klar tidigare? Va? Han borde tänka sig för Woyzeck: han har tretti fina år kvar 
att leva, tretti år! Vad blir det då? Det blir trehundrasextio månader! Dagar! 
Timmar! Minuter! Vad ska han ta sig till med hela den där enorma tiden? Den 
skall han dela upp, Woyzeck! Dela upp.431 
 

Kaptenen beskrivs som en man med många negativa karaktärsdrag. Han sak-
nar exempelvis civilkurage. När han kritiserar Woyzeck, därför att denne har 
ett barn med Marie utan kyrkans välsignelse, vill han inte själv stå för kom-
mentaren utan gömmer sig bakom ett citat från garnisonsprästen. Kaptenen 
hävdar att Woyzeck saknar dygd och moral. Woyzeck hänvisar till sin fattig-
dom, som enligt honom inte lämnar utrymme för dygd och moral.     

Man kan beskriva kaptenen som sentimental och gråtmild, tiggande om 
medkänsla. Han förfaller till plattityder av typ: ”Moral. Det är när man är mo-
ralisk…” 432 Han illustrerar med detta sin brist på formuleringsförmåga. Trots 
detta kan han inte låta bli att hela tiden sträva efter att ha initiativet i samtalet. 
När Woyzeck artikulerar vissa synpunkter går samtalet plötsligt över Kap-
tenens horisont. Han väntar sig inte att bli motsagd och kämpar för att återfå 
initiativet i kraft av sin sociala position. 

Kaptenen är inte någon modig soldat eller ens tillkämpat modig, utan en 
vanlig kälkborgare, ointelligent, uppblåst, sentimental och grym. Han gör i 
sina egna ögon betydelsefulla uttalanden, framförda med emfas och som en-
vetet upprepas. Han är i mångt och mycket en karikatyr, liksom Doktorn, och 
båda utnyttjar de härskartekniker i sina relationer till Woyzeck. 

Rakscenen i operan Wozzeck 
Büchners drama har ibland karakteriserats som rytmiskt och med musikalisk 
nerv och det har funnits flera försök att använda texten tillsammans med mu-
sik. Här kommer dock endast Alban Bergs opera Wozzeck att kommenteras. 
                                                      
431 Büchner, Woyzeck, översatt av Ulf Peter Hallberg, bearbetning av Stefan Larsson och Ulla 
Åberg, Stockholm/Dramaten 2003, s.5. 
432 Ibid., s.6. 
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Rakscenen är strategisk i Büchners drama men den får ökad intensitet i 
nämnda opera. Här framträder ännu tydligare subordinationen mellan två av 
de centrala rollfigurerna.  

I motsats till taldramat är operans scenindelning fastlagd med rakscenen 
som första scen. Fördelningen på stämmor innebär en första karakteristik. 
Woyzeck är baryton, Kaptenen tenor, tamburmajoren hjältetenor, medan dok-
torn är bas. Basroller brukar ofta innebära roller för onda män och det är att 
notera att Doktorn faktiskt är en basroll. Marie är sopran och hennes väninna 
alt. Genom att rollfigurerna är försedda med ledmotiv blir igenkänningsfak-
torn också tydlig under operans gång. Operans ledmotiv: ”Wir Arme Leute” 
kommer igen ett flertal gånger.433 

Kontrasterna mellan Kaptenen och Wozzeck musikaliskt är tydligt marke-
rad, när Kaptenen sjunger fram sina halvsmälta filosofiska tankar på ett tomt 
och innehållslöst sätt och repriserar dem. När han kommer in på moralfrågorna 
och Wozzecks faderskap är det emellertid som om han tappar kontrollen och 
rösten går upp i falsett (höga C). Wozzeck med sin lugna baryton stämma 
svarar undvikande och artigt på Kaptenens utläggningar. Sånginpasset. ”Ja-
visst, Herr Kapten” sjungs defensivt och i stort sett på samma ton. Först med 
moralfrågorna kommer det kraft och intensitet i Wozzecks röst.  

Musiken fördjupar upplevelsen i rakscenen men även i andra scener, och 
särskilt starkt har jag upplevt musiken i scenen mellan Kaptenen och Doktorn, 
som följer efter Rakscenen. Där ställer Doktorn en sjukdiagnos för Kaptenen. 
Diagnosen är förvisso allvarlig och kaptenen ömkansvärd i sin dödsskräck. 
Musiken stryker under hans ångest. För åskådaren är ångestsymptomen tyd-
liga: han bleknar och svetten tycks bryta fram i pannan. Ett ögonblick kan man 
som åskådare nästan känna medkänsla med Kaptenen.  

Kaptenen - Doktorn - Woyzeck 
Den nämnda scenen mellan Kaptenen och Doktorn är stark också i det talade 
dramat. Jag lämnar nu operaversionen och återgår till det talade dramat 
Woyzeck, för att dels diskutera relationerna mellan Kaptenen och Doktorn i 
samband med Kaptenens sjukdiagnos, dels dessa bägge mäns relationer med 
Woyzeck.  

Vad som spelas upp är avsnitt ur vardagslivet. En patient, Kaptenen, begär 
en diagnos av sin läkare - en för de flesta vanlig och återkommande situation. 
Det ovanliga ligger i att scenen visar på mänsklig grymhet men utövat under 
socialt acceptabla former med hjälp av en läkardiagnos. Kaptenen lider av hy-
pokondri och i sin rädsla för döden får han en obehaglig diagnos av Doktorn. 

Doktorn: Hm, uppsvälld, fet, tjock om halsen, skrumplever, njursten, pung-
bråck m.m. apoplektisk konstitution. Ja, kapten kan nog få apoplexia cerebralis. 

                                                      
433 Operalexikonet. 
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Men det är en möjlighet att ni bara får det på ena sidan, då blir ni partiellt för-
lamad eller i bästa fall så slår den sig på hjärnan och ni vegeterar bort; det är på 
ett ungefär era utsikter för de närmaste fyra veckorna. För övrigt kan jag för-
säkra kapten att ni tillhör ett av de intressanta fallen och om Gud vill att tungan 
också förlamas partiellt, så gör vi de odödligaste experiment. 

 
Kaptenen:  Doktorn får inte skrämma upp mig! Det finns dom som har dött av 
skräck, av rena rama skräcken. Jag ser dom redan stå där med rosmarinstänger 
i händerna, men dom kommer att säga: han var en god människa, en god män-
niska…434 
  

I en annan av nyckelscenerna har Woyzeck och Doktorn en dialog. Den sce-
nen är uppbyggd på samma sätt som scenen mellan Kaptenen och Woyzeck. 
Doktorn kritiserar Woyzeck för att han urinerar på gatan i stället för på dok-
torns mottagning. I den 2013 utkomna boken Georg Büchner, Geschichte ei-
nes Genies, pekar litteraturforskaren Hermann Kurzke på cynismen i Doktorns 
resonemang. Woyzeck är enligt resonemanget ett intressant fall som skall göra 
Doktorn odödlig som forskare via undersökningarna av hur den ensidiga die-
ten på ärter påverkar Woyzecks urin, som Doktorn f. ö. lystet smakar på. Detta 
forskningsmaterial låter Woyzeck rinna bort i rännstenen, säger Doktorn som 
också säger sig veta att blåsmuskeln kan alla vuxna människor behärska. 
Woyzeck värjer sig dock med argumentet att han inte kan stå emot naturen.435 

Senare möts först Kaptenen och Doktorn på gatan, och efter en stund an-
sluter Woyzeck till sällskapet. Kaptenen plågar Woyzeck å det grymmaste 
med antydningar om hustruns otrohet med Tamburmajoren.  Tanken är up-
penbarligen att egga Woyzecks svartsjuka, något som bekräftas i värdshussce-
nen. Kaptenen blir dock bestört när han ser hur upprört Woyzeck reagerar och 
bl.a. blir ’kritvit’ i ansiktet.436 Doktorn, som är intresserad av att mäta även 
psykosomatiska fenomen, skyndar sig att kontrollera Woyzeck, enligt Her-
mann Kurzke, och finner att pulsen är låg, oregelbunden och volatil.437  

Det är inte känt om Büchner hade någon förebild i tankarna när han utfor-
made Kaptenen. Hermann Kurzke konstaterar att Kaptenen inte är särskilt ty-
pisk för sitt yrke. Hans svårmod är kanske det mest dominanta i hans karaktär. 
Han är i varje fall inte något galant officer. Han har inget kurage – det säger 
han själv. Endast en hundsfott har kurage enligt honom.438 Tapperhet tycker 
sig Kaptenen, enligt Kurzke, se hos Margrets underofficer och hos Tam-
burmajoren, men inte hos Woyzeck. Kaptenen ser sig själv som ’en god män-

                                                      
434 Büchner, Woyzeck, s.22. 
435 Kurzke, Georg Büchner, Geschichte eines Genies, s.423. 
436 Henry J. Schmidt, Satire, Caricature and Perspectivism in the Works of Georg Büchner, 
s.75-80. 
437 Kurzke, s.423. 
438 Hundsfott, Grovt nedsättande gammalt okvädingsord med betydelsen kräk eller kanalje men 
också ynkrygg, krake, stackare, Svenska Akademiens ordbok.  
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niska’. Doktorn däremot är ingen god människa. Honom skulle Kaptenen be-
kämpa om han inte vore så feg. Han vill vara en god människa, men han skyd-
dar inte Woyzeck.439 

Georg Büchner har med Kaptenen skapat en rollfigur som står för förtryck 
och översitteri. Samtidigt finns det likheter mellan Kaptenen och Woyzeck. 
Båda är socialt osäkra. Ingen kan hävda överlägsen mental hälsa. Bägge sak-
nar i viss mån självrespekt. Fysisk överlägsenhet kan de inte heller berömma 
sig av, i varje fall inte i jämförelse med Tamburmajoren. Den intellektuellt 
arrogante Doktorn har sett detta och ställt diagnos för Kaptenen och därmed 
underbyggt Kaptenens starka fruktan för döden. Doktorn gläds åt detta. And-
ras sjukdom är lycka för Doktorn.440  

Tamburmajoren – bara kön 
Den tredje krigaren – Tamburmajoren – kännetecknas av sin fysiska apparit-
ion och sexuella excellens. Han beskrivs genom Maries och väninnan Mar-
grets repliker, när de betraktar Tamburmajoren och soldaterna genom fönstret. 
I Büchners beskrivning: ”Tamburmajoren knäpper med fingrarna och snurrar 
ett varv. Tre fanfarer ” 

Marie (sjunger): Soldater, det är vackra män… 
 
Margret : Ögonen glänser ju på henne.…441 

 
Litet senare häcklar Margret sin väninna: 

Fröken Ogift! Jag är en anständig kvinna, men du, du tittar rakt igenom sju par 
läderbrallor.442 
 

Huvudpersonerna möts på värdshuset. Tamburmajoren och Marie dansar och 
visar öppet sin kättja. Woyzeck försöker ingripa, men han motas undan och 
Tamburmajoren försvinner tillsammans med Marie. Tamburmajoren skänker 
henne ett par örhängen och hon försöker senare få Woyzeck att tro att hon 
hittat dem. När hon blir ensam grips hon av ånger och söker sin tröst i bibel-
texter: Wozzeck är försvunnen och hon säger att hon tror att han blivit galen. 

Marie:Jag är en dålig människa. Jag kunde sticka kniven i mig. Å, vilken värld? 
Det går åt helvete för både kvinna och man.443 
 

Tamburmajoren drar i regel till sig uppmärksamheten på scenen genom sin 
pråliga uniform. Kontrasten mellan den starke, virile Tamburmajoren och den 

                                                      
439 Kurzke, s.424. 
440 Schmidt, s.86. 
441 Dramat Woyzeck, s.8.  
442 Ibid., s. 9. 
443 Ibid., s.17. 
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svage, utmattade Woyzeck är stor. Tamburmajoren utmanar Woyzeck genom 
att be honom servera sig ett glas konjak. Woyzeck svarar med att vissla. Re-
sultatet blir ett slagsmål mellan dem där Woyzeck slås blodig. Tamburmajo-
rens repliker (utöver begäran om glaset med konjak) är få och det vilar ett drag 
av marionett över hans roll. Samtidigt är hans handlingar med Marie en av 
dramats drivkrafter. Utan dem hade mordet på Marie inte varit en konsekvens-
handling. 

Woyzeck – offer eller överlevare 
Robert Brustein har beskrivit Woyzeck på följande sätt: “Woyzeck is the ar-
chetypical victim, at the mercy of a cold, unfeeling world in which God is 
dead and man is slowly dying of a lingering disease.”444 Att se på Woyzeck 
som offer ger underlag för åskådaren/läsarens medkänsla med honom. Barbara 
Rugen har i en artikel i Theatre Journal 32, 1980, “Woyzeck: A New Appro-
ach” diskuterat en annan tolkning av Woyzeck än den, där han framställs som 
offer, en tolkning som hon kallar ”konventionell och lättvindig”.445 

Både Brustein och Gilman har koncentrerat sig på orsakerna till snarare än 
på effekterna av Woyzecks roll som offer. De sysselsätter sig mera med lidan-
dets art än med vilka medel Woyzeck söker överleva kaos och förtvivlan. När 
Barbara Rugen kritiserar dem för att huvudsakligen kretsa kring de krafter 
som gör Woyzeck till offer betonar hon att de snarare diskuterar hans lidandes 
beskaffenhet än de medel och metoder han använder för att överleva livets 
kaos och hopplöshet. Richard Gilman citeras, där han skriver att Woyzeck 
lever i en värld där inga andliga värden växer fram och där personliga öden 
inte har något att lära andra. Hon citerar Robert Brustein, som talar om män-
niskan som den allra värsta besten i naturen.  

Barbara Rugen kritiserar de övriga författarna för att enbart koncentrera sig 
på det som passar deras uppfattning av Woyzeck som offer. Hon menar att 
detta reducerar dynamiken i hela dramat och tar det till nivåer som handlar om 
melodramatiska kontraster och sentimentaliserar skillnaderna mellan den pas-
sivt uthärdande Woyzeck och en värld, där han är jagad av sina plågoandar 
som försöker att lemlästa, hetsa och förstöra honom. Barbara Rugen ställer 
frågan om hans “passiva lidande” fångar in hela hans karaktär?  

Barbara Rugen föreslår att i stället för att betona Woyzecks lidande och 
hjälplöshet kan läsaren ställa frågan hur han orkar med sin situation. För att 

                                                      
444 Robert Brustein, ,“Büchner: Artist and Visionary “, s.5. 
445 Barbara Rugen, “Woyzeck: A New Approach”, Theatre Journal, Vol.32, No 1, 1980, s.71-
84. Hon polemiserar mot sju andra författare, varav endast två nämns här, nämligen Robert 
Brustein och Richard Gilman. Samtliga sju har det gemensamt att de betonar offerrollen i dra-
mat. De har dock delvis olika utgångspunkter i de olika fragmenten av Woyzeck samt den re-
konstruktion som gjorts av Werner Lehman Georg Büchner:Woyzeck , New York 1969. 
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klara sin och familjens försörjning deltar han i Doktorns medicinska experi-
ment. Dieten på ärtor gör honom yr. Hans försök att förstå vad som händer 
gör honom orolig för att inte säga panikslagen. Han är så överväldigad av 
samhällets grymhet att han ser och hör syner. När han rakar Kaptenen gör han 
moralfilosofiska utläggningar om fattigdomens betydelse för bristen på moral 
i en scen som lika gärna skulle ha kunnat explodera i ett mord på Kaptenen 
med hjälp av rakkniven. Ändå använder han sig här av sin vanliga ödmjuka 
och lydiga attityd. Hans liv kännetecknas av regler, riktlinjer och rutiner. I och 
för sig gäller detta också Doktorn med hans fixa vetenskapliga idéer och Kap-
tenen, som använder rutinerna som ett försök att besvärja sin inre ångest. 

Woyzeck har dock ett särskilt starkt förhållande till regler och rutiner. När 
han och Marie under mordkvällen är på väg ut i skogen avleder han tankarna 
på vad som komma skall genom att ta upp frågan om det inte är dags för sonen 
att gå till sängs och för honom, Woyzeck, att gå till arbetet i kasernen. Marie 
avleder sin oro genom att säga: Jag måste gå hem och laga middag. Regler är 
inte detsamma som moral, men ett bra regelsystem kan hjälpa mot kaos – en 
tes som jag vill härleda från Michael Foucaults bok, Övervakning och straff.446 
En fråga man kan ställa i sammanhanget är om förhållandet till regler och 
rutiner möjligen är ett resultat av militärlivets rigiditet. I så fall är samma mi-
litärliv ett system som skapar ordning, samtidigt som det låter den starke bru-
talisera den svagare, som i sin tur utövar missbruk av andra. 

Att diskutera Woyzeck som offer ger enligt min mening intressanta 
aspekter på rollfiguren Woyzeck. Möjligen är det ett något statiskt betraktel-
sesätt, men Woyzeck är enligt min mening inbegripen i en sorts krig med sin 
omgivning och krigaren blir i regel förr eller senare ett offer. Barbara Rugens 
fråga hur han bär sig åt för att överleva blir då också relevant i sammanhanget. 
För att fånga dynamiken i dramat vill jag emellertid föra in ytterligare ett per-
spektiv i diskussionen nämligen maktperspektiven. Woyzeck står i lydnads-
förhållande både till Kaptenen och Doktorn, som bägge är honom profession-
ellt överordnade. Deras beteende gentemot honom innehåller socialt förtryck, 
översitteri i form av kritik av hans sätt att leva och allmän förödmjukelse. Här 
är maktrelationerna att betrakta som sociala och avhängiga av tidens sociala 
förhållanden. Maktrelationerna till Tamburmajoren innebär maktförlust och 
förödmjukelse av ett annat slag till följd av hustrun Maries otrohetshistoria 
med densamme. En ytterligare förödmjukelse är slagsmålet mellan Tam-
burmajoren och Woyzeck, ett slagsmål som Woyzeck förlorar. Här finns den 
fysiska makten demonstrerad. Utöver dessa relationer finns maktrelationen 
mellan man och kvinna. Tamburmajoren betraktar uppenbarligen Marie som 
ett vackert djur som han vill para sig med och som kan föda honom en rad av 
tamburmajorer. I dramat skymtar att Marie har varit prostituerad och sexuellt 
utnyttjats av sin far. Här finns maskulint kvinnoförtryck i flera led. 

Varje scen visar upp olika sorts förtryck och Woyzeck visar oförmåga att 
ta upp kampen mot någon del av detta förtryck, d.v.s. hävda sig i någon av 
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maktrelationerna. Och ändå är Woyzeck något av en rebell. Han gör uppror 
mot de förnedrande krafterna i omgivningen, då han vägrar att raka kaptenen 
i en takt som kaptenen bestämmer och likaledes vägrar att lämna urinprov på 
det sätt doktorn föreskriver. Han utmanar också den betydligt fysiskt starkare 
Tamburmajoren genom att reta honom. Men inte vid något tillfälle lyckas han 
vinna det minsta utan drivs in i en situation, där han knivmördar sin hustru 
Marie och slutligen tar sitt eget liv (i en av varianterna misslyckas han även 
med detta och ställs inför rätta, d.v.s. samma förlopp som i verklighetens för-
laga). Woyzeck är antihjälten som trots den tunga maktstrukturen revolterar 
mot sina plågoandar. Woyzeck visar både upproriskhet och stridslystenhet 
utan att tänka på konsekvenserna. Woyzeck saknar kontroll över sitt liv därför 
att han är fattig. Kaptenen, Doktorn och Tamburmajoren fullföljer sina egna 
intressen och upprätthåller förtrycket över Woyzeck. Denne har ingen kontroll 
över sitt liv och hans handlingar blir därför oförutsägbara. 

Men inom ramen för sitt styrda och inrutade liv gör Woyzeck uppror. Han 
vägrar att urinera på Doktorns befallning, att vifta på öronen och att kasta ut 
försöksdjuret/katten genom fönstret. Han rakar Kaptenen i den takt han själv 
vill och han tillåter sig att ha egna meningar i diskussionen med samme Kap-
ten. Han visslar åt Tamburmajoren i stället för att lyda. När han mördar Marie 
och tar livet av sig själv berövar han Kaptenen dennes barberare/rakassistent 
och Doktorn hans villiga försöksdjur, samt Tamburmajoren hans älskarinna. 
Han har kanske inte makt i formell mening men han har makt att skapa ett 
tomrum efter sig och sin kvinna.  

Woyzeck som massmördare 
Kan man tolka dramat Woyzeck politiskt? Om folket och individerna förtrycks 
alltför hårt gör de uppror enligt historiens grundlagar. Kan man se Woyzeck 
som en upprorsman och frälsare – en krigare som slår sig själv fri  och ’befriar’ 
andra genom att döda? Den franska revolutionen låg nära i tiden och Büchner 
hade tidigare hämtat motiv från revolutionen som. i dramat Dantons död. Hän-
delserna i Frankrike innebar folkmord på stora befolkningsgrupper, framför 
allt adel och borgare. Dessa hade visserligen utövat förtryck men de represen-
terade också bildning och kultur och stödde genom denna polarisering både 
onda och goda krafter i samhället. 

Jag kan tänka mig att den tyske teater- och operaregissören Michael Thal-
heimer kan ha sett Woyzeck som en initiativtagare till ett uppror mot förtryck-
are i ett repressivt samhälle. Thalheimer gick några steg vidare med hjälp av 
dramafragmenten och lät Woyzeck utvecklas till massmördare i sin uppsätt-
ning på Dramaten i Stockholm hösten och vintern 2013-14. Thalheimer har 
gjort sig känd för att reducera den dramatik han sätter upp för att få fram den 
verkliga essensen i dramat. Till hans regimetoder hör att skala bort kulisser 
och biroller för att koncentrera berättelsen. Han var trogen sina principer även 
i den nämnda uppsättningen. Den utrustning som fanns på scenen var gjord av 
hårda material som trä, sten och metall. Scenen föreställde ett stort lutande 
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metallflak där skådespelarna vid inledningen var samlade i övre delen av scen-
utrymmet för att sedan åka ner för metallväggen rakt in i händelsernas centrum 
i den ordning scenerna skulle spelas. När de väl åkt nerför metallskivan fanns 
ingen återvändo, utan där bragtes alla om livet. Som kontrast till allt detta 
stenhårda hade Michael Thalheimer satt in en schlagersångerska som exekve-
rade sentimentala schlagers i ena scenhörnet och han skapade därigenom en 
polarisering mellan mord och kultur även om det var en kultur av dekadent 
slag. 

Dramat Woyzeck brukar spelas så att militärsamhällets hierarki och repres-
siva drag tillvaratas. I Michael Thalheimers uppsättning märks inte militär-
samhället. Det kunde vara vilken miljö som helst. Föreställningen var ren och 
avskalad och visade en maskulin värld med hårt stiliserade rollkaraktärer. 
Dessa verkade knappt känna varandra utan betedde sig som hårt styrda 
marionetter. Den kvinnliga huvudrollen, Marie, var hämtad ur det rollgalleri 
som brukar betecknas som kvinnans två äldsta roller, nämligen horan och mo-
dern. Kaptenen framställdes med all sin sentimentalitet och dödsångest. Dok-
torn förde sina pseudovetenskapliga resonemang och Tamburmajoren strut-
tade omkring med uppknäppt vapenrock, plym på kasken och taktpinne som 
fallossymbol. Vad föreställningen vann genom typernas tydlighet försvann 
möjligen i djup, vad gäller figurerna. Mitt i denna kalla omgivning går 
Woyzeck omkring. Som publik går det att känna sympati för honom och alla 
mötande svårigheter. Att han tar livet av sina plågoandar går att förstå på ett 
emotionellt plan. 

Ligger denna tolkning närmare dramats essens? Är Woyzeck ett offer eller 
en förövare? En förövare i yttre straffrättslig mening förvisso, men varför 
handlar han så? Är han trots allt främst ett offer för samhällets repressivitet? I 
så fall skulle problemen vara åtkomliga med samhällspolitiska åtgärder.447 

Sannolikt får förklaringen dock sökas djupare än så. I inledningen till detta 
kapitel har jag skrivit en del om kontexten då Büchners dramaproduktion ägde 
rum. Tidsperioden kännetecknades av stor politisk ofrihet, och där den even-
tuellt fanns, löste den ändå inga problem. Det får inte heller glömmas bort att 
flera uttolkare spårat religiöst inflytande i Büchners författarskap, bl.a. kring 
begreppsparet fattigdom och lidande. Framför allt de maktlösa personerna i 
Woyzeck citerar Bibeln. Fattigdom och lidande leder tankarna till underkas-
telse och acceptans av livssituationen. Men Woyzeck accepterar inte sin lott. 
Han slår sig fri, men är ändå inte en hjälte. Büchner tog f.ö. starkt avstånd från 
att skriva om heroiska bragder och att beskriva livet som mer meningsfullt än 
det är. Det kanske är en del av läsarens/uttolkarens frihet att kunna läsa in både 
offrets och förövarens roll i de dramafragment som Büchner lämnade efter sig 
i verket Woyzeck. Vilken roll har, respektive tar, samhällsmedborgaren när all 
form av yttre makt saknas? 
  

                                                      
447 Här avses sociala åtgärder av 1900-talstyp, som aktiv löne- och socialpolitik. 
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TEATERNS SPEL  

Dramatik skrivs i allmänhet för att framföras på en scen. Det är genom aktö-
rernas spel som de dramatiska texterna får liv inför publikens ögon. Varje 
gång som ett drama uppförs är det inbäddat i en given samhällelig kontext. 
Strindberg och Tjechov tillhör de författare som skrev sina dramer kring se-
kelskiftet 1900 och vars verk har kontinuerligt framförts i Sverige sedan dess. 
Bilden av krigaren i dessa dramatikers produktion förändras kontinuerligt ge-
nom nya generationer av regissörer och förändrade tidsomständigheter. Kri-
garen som tidstypiskt fenomen under 1900-talet behandlas i de följande två 
kapitlena.  
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Kapitel 8. Strindbergs kaptener som represen-
tanter för sin tid 

Strindbergsforskningen är omfattande inte bara i Sverige och mycket har skri-
vits om den produktive författaren. Jag har dock velat stanna inför honom där-
för att han försett den svenska dramalitteraturen med ett par mycket pregnanta 
krigargestalter. Avsikten i följande avsnitt är att diskutera hur August Strind-
berg dramaturgiskt har använt sig av krigarbegreppet placerat i sin tidskontext. 
Två dramer kommer att diskuteras, nämligen Fadren och Dödsdansen (del 1) 
med tillkomstår 1887 respektive 1900.448 Jag har valt två TV-uppsättningar 
som referensobjekt för att kunna jämföra Strindbergs scenanvisningar med hur 
två svenska regissörer sätter upp hans dramer cirka ett sekel efter deras till-
komst.  

Uppsättningen av Fadren gjordes av Bo Widerberg 1988  och har reprise-
rats flera gånger bl.a. under jubileumsåret 2012. Thommy Berggren spelade 
titelrollen i Fadren och Ewa Fröling hans hustru Laura. Övriga medverkande 
var Melinda Kinnaman (dottern), Claes Månsson (Nöjd), Michael Kalaanvara 
(kalfaktorn), Ernst Günther (doktorn), Börje Ahlstedt (pastorn) och Majlis 
Granlund (amman). Uppsättningen av Dödsdansen tillkom 1996 och är gjord 
av Lars Norén (hans regidebut) och Torbjörn Ehrnvall. Rollen som kaptenen 
spelades av Jan Malmsjö och hans hustru av Marie Göranzon. Vännen/kusinen 
spelades av Allan Svensson.449 Uppsättningarna kommer också att diskuteras 
mot bakgrund av några citat ur Strindbergs brev samt Förordet till Fröken Ju-
lie. Avslutningsvis diskuteras också en föreställning av Dödsdansen, som spe-
lades på Stockholms stadsteater hösten/vintern 2011-12. Uppsättningen har 
där förlagts till en helt nutida miljö och kaptenen är direktör i IT-branschen 
samt spelas av Allan Svensson. Denna uppsättning har valts för att diskutera 
frågan hur viktig den militära miljön är för dramats uppbyggnad. 

Bägge dramerna skildrar ’kriget mellan könen’. I Fadren förs kriget som 
ett ’gerillakrig’ med försåt och bakhåll, intriger och falska intyganden. Den 
från början starka makten – ryttmästaren – faller offer för denna krigföring på 
samma sätt som supermakter efter andra världskriget inte kunnat besegra små 

                                                      
448  I avhandlingen har jag valt att följa den ursprungliga stavningen utom i ett fall, då regissören 
Bo Widerberg för sin TV-uppsättning från 1988 ändrat namnet på dramat till En far. Denna 
uppsättning sändes i repris under Strindbergsjubileumsåret 2012. Uppgifterna hämtade från 
Svensk Mediedatabas, (SMDB), Kungliga biblioteket. 
449 Uppgifterna hämtade från Svensk Mediedatabas. 
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stater som bjudit motstånd med gerillakrigföring.450 I dramat Dödsdansen 
handlar det om ett ’utnötningskrig’. I Fadren är ’krigsmönstret’ tydligast. Där 
gäller det en kamp mellan könen men också en kamp mellan samhällskikten, 
på ena sidan försvarsmakten, kyrkan och vården och på den andra meniga sol-
dater, kvinnor, gifta och ogifta, samt barn. I Dödsdansen försiggår kampen 
mellan de äkta makarna men också mellan dem och grannarna samt mellan 
dem och släktingen samt dennes barn. Fadren slutar i ett tydligt avgörande i 
och med att huvudpersonen avlider medan Dödsdansen slutar med ett accep-
terande av tingens ordning och huvudkontrahenterna går vidare. Till stor del 
är narrativen i bägge dramerna en spegling av hur äktenskap påverkas av sin 
tidskontext. 

I Strindbergs omfattande produktion finns det kanske å ena sidan inte an-
ledning att alltför mycket betona att han rätt frekvent använder sig av en viss 
yrkesgrupp. Å andra sidan är det ändå värt att notera att han i några av sina 
mest framträdande och spelade verk låtit krigare bära fram pjäsens tema. Det 
gäller framför allt Fadren, där huvudpersonen har yrkesbeteckningen ryttmäs-
tare och Dödsdansen I-II, där huvudpersonen är kapten. Men även i Ett dröm-
spel är en av de framträdande rollinnehavarna officer. Strindberg använder 
samma beteckning – Officern – i en av sina mindre kända pjäser, nämligen 
Kaspers Fettisdag, där en av kasperdockorna benämns så. I Spöksonaten åter-
finns en överste bland rollfigurerna. I dramat Gustaf III har general Pechlin en 
roll och i Samum är ’den franske löjtnanten’ den som hela narrativet kretsar 
kring. I följande skådespel har Strindberg satt in löjtnanter i biroller: Påsk, 
Pelikanen, Inför döden, Fritänkaren, Kamraterna samt Marodörerna. Folk-
ungasagan handlar om maktfrågor och innehåller därför krigare som ett kol-
lektiv. I Lyckopers resa finns en krigare med som biperson, liksom i Kronbru-
den (en liten soldat).    

Under det sena 1800-talet och första decenniet av 1900-talet befann sig of-
ficersyrket i Sverige socialt sett i en nedåtgående spiral. Nedgången hade 
många orsaker. Krigen blev färre. Indelningsverket ersattes 1901 av allmän 
värnplikt. Officersyrket professionaliserades och enbart adelskap gav inte 
längre en plats i befälshierarkin.451 Adliga ynglingar fick konkurrens av bor-
garklassens ungdomar. Strindberg utnyttjade denna nedåtgående spiral i sin 
dramatik. Han hade tidigt visat ett allmänt intresse att betrakta samhället un-
derifrån. Boktitlar som Liten katekes för underklassen (skriven 1884 eller 
1885) och Tjänstekvinnans son (1886), vittnar om detta. Därifrån är steget inte 
långt till att skildra konflikter i borgerlig miljö. Min bedömning är att detta i 
sin tur sannolikt påverkade hans dramaturgiska intresse för krigaryrket. Offi-
cerare räknades trots allt ännu vid sekelskiftet 1900 till överklassen, inte minst 
därför att inslaget av adliga officerare fortfarande var stort. Militärlivet var 
fortfarande en manlighetens bastion, d.v.s. ett för kvinnor stängt område. 

                                                      
450 Ett exempel är USA:s krig i Vietnam från mitten av 1950-talet och cirka två decennier framåt 
mot motståndaren VietCong-gerillan. 
451 Bo Eriksson, Svenska adelns historia, Stockholm 2011, s.413. 
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Strindberg hade själv ingen egen erfarenhet av krig eller krigaryrket, även om 
han funderade på att bli krigskorrespondent i slutet av 1880-talet.452  Under det 
sena 1800-talet – framför allt under åren då han var bosatt i Tyskland – kan 
man bl.a. i hans brev iaktta ett visst positivt intresse för den tyska militarismen. 
Det gäller särskilt ett brev som kommer att kommenteras något senare i detta 
kapitel.453 

Ett stycke in på 1900-talet hade emellertid hans uppfattning om krig och 
militärliv slagit över i en kritisk hållning. Han producerade 1909-1912 ett an-
tal tidningsartiklar, med kommentarer om kungar, diplomater och annan över-
het. I hans “Tal till den svenska nationen”, finns flera exempel på hans anti-
militaristiska hållning. Han skrev bl.a. att ”kriget är den ruskigaste och smut-
sigaste av alla hanteringar”454 Tilläggas bör att dessa år var internationellt oro-
liga med flera incidenter som kunde utlöst världskrig, men som avvärjdes med 
hjälp av diplomati och andra internationella kontakter. I artikeln med den nå-
got kryptiska rubriken Ö:K: rusta, skriver han i samband med en diskussion 
om metoden att hänskjuta internationella tvister till domstol. ”Men det beha-
gade icke militären; ty militär önskar alltid krig. Denna ’inre fiende’ som mi-
litären i fredstid utgör är så farlig och förödande, att krig aldrig kunna upphöra 
förrän härarna minskas i fredstid.455 Dessa artiklar är dock samtliga skrivna 
efter författandet av dramat Dödsdansen.  

Avsikten i följande avsnitt är att diskutera dels hur August Strindberg dra-
maturgiskt använde krigarbegreppet ihop med begreppet maskulinitet dels hur 
han använde sig av sitt eget liv och sina upplevelser i sin litterära produktion. 
Han skriver t.ex. i ett brev: ”Jag vet inte om Fadren är en dikt eller om mitt 
liv varit det.” År 1903 skriver han till sin dåvarande hustru Harriet Bosse att 
han ”lever och levt de många liv han skildrar.”456  Hans eget liv blir ett sätt för 
läsaren/betraktaren att orientera sig i hans produktion av litterära verk och dra-
matik. 

Strindberg och vetenskapen 
Strindbergs förhållande till vetenskap och forskning behandlas här eftersom 
såväl Fadren som Dödsdansen innehåller viktiga aspekter av detta motiv. 
Ryttmästaren i Fadren bedriver vetenskapliga geologiska utredningar och 
hindras i sin forskargärning av sin hustru som blockerar bokleveranser till sin 
make. Kaptenen i Dödsdansen har författat en handbok i artillerikunskap och 
                                                      
452 Strindbergs Samlade Verk (SV). Texter redigerade och kommenterade av Gunnar Ollén, Vol 
27, Stockholm 1984, s. 278. 
453 Brev till Albert Bonnier, daterat den 19 januari 1887. 
454 SV, Tal till den svenska nationen, Folkstaten, Religiös Renässans, Tsarens kurir. Texter 
redigerade och kommenterade av Björn Meidal, Vol 68, Stockholm 1988, s. 273. 
455 Ibid., s. 277 f. 
456 Brev från Strindberg till Harriet Bosse med kommentarer av Harriet Bosse, Stockholm 1932, 
s. 82.  
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ballistik. Dessa verksamheter var på Strindbergs tid fortfarande väsentliga 
uppgifter för officerare, som ofta hade genomgått en gedigen vetenskaplig ut-
bildning i militärakademierna. Den breda kunskapsnivån inom officersyrket 
var en del av tidsbilden under 1800-talet, vilket berörts tidigare i avhandlingen 
i samband med avsnittet om ’de målande officerarna’.  

Richard Gilman vid Yale School of Drama skriver i sin bok The Making of 
Modern Drama om Strindbergs intellektuella bredd. Han nämner att Ibsen och 
Brecht också skrev poesi, att Tjechov, Pirandello och Shaw skrev fiktion samt 
att den sistnämnde också var en stor essäist och kritiker. I Strindbergs fall in-
nefattar den mycket omfattande produktionen romaner och noveller, självbio-
grafiska böcker, vetenskapliga, kvasivetenskapliga verk, rapporter angående 
alkemiska studier och arbeten i sinologi, samt svensk folklore. Därtill kommer 
att han var en briljant och nyskapande målare. Till detta skall läggas att han 
också skrev ett antal polemiska för att inte säga provokativa tidningsartiklar. 
Richard Gilman jämför hans produktivitet med den hos Denis Diderot (1713-
1784), även om han också framhåller skillnaden mellan dem. Diderot betrak-
tar han som den sunde och ordningssamme, medan Strindberg ”was in some 
manner not sane.”457 En gissning är att det var Strindbergs experiment med 
alkemin som eftervärlden hade svårast att förlika sig med. 

Den svenska genusforskaren Margareta Fahlgren, har i sin 1994 utkomna 
bok Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författarskap 
hävdat följande tolkning angående Strindbergs vetenskapliga intressen, näm-
ligen att han ville uppnå en position "i den kulturella offentligheten och bli 
erkänd som en stor författare."458  Skrivandet av fiktion och dramer motsvarade 
enligt hennes tolkning inte hans manlighetsideal och det är mot den bakgrun-
den som man kan se hans strävanden att etablera sig på det vetenskapliga om-
rådet. Prestigen ökade genom att vetenskap och forskning var uteslutande 
maskulina områden och han kunde därför etablera bilden av mannen som det 
överlägsna förnuftets bärare.  

Dock var Strindberg inte den förste författaren i historien med naturveten-
skapliga intressen, vilket flera forskare påpekat. Ett antal av Strindbergs artik-
lar publicerades 2003 i Strindbergs Samlade Verk med utförliga kommentarer 
av litteraturforskaren Per Stam. Denne publicerade år 2009 en uppsats, ”Värl-
den för Sig och världen för Mig – August Strindbergs Naturvetenskapliga 
Skrifter - en inledning”, i serien Strindbergiana.459 Han pekar på att Strindberg 
ville komma underfund med tillvarons elementa och att han var frågvis och 
ifrågasättande under hela sitt liv, men också att han gick längre än så: Under 

                                                      
457  Richard Gilman, The Making of Modern Drama. A study of Büchner, Ibsen, Strindberg, 
Chechov, Pirandello, Brecht, Beckett, Handke, New York 1987, s.84 f. 
458 Margareta Fahlgren, Kvinnans ekvation, Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författar-
skap, Stockholm/Eslöv 1994, s.33. 
459 Per Stam, ”Världen för Sig och världen för Mig”, August Strindbergs Naturvetenskapliga 
Skrifter - en inledning”. Ingår i Strindbergiana, Tjugofjärde samlingen, utgivet av Strindbergs-
sällskapet, Stockholm 2009, s.16. 
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en period av 1890-talet gjorde han ett ambitiöst försök att förändra den etable-
rade naturvetenskapen, vilket förde honom närmare ockultismen och slutligen 
till en pånyttfödd gudstro. Detta inträffade mellan 1893 och 1898. Strindbergs 
ambition att skaffa sig en övergripande uppfattning om den moderna forsk-
ningen var mycket omfattande för en person. I slutet av 1800-talet hade ve-
tenskaperna specialiserats och det fanns inte längre någon möjlighet att fram-
träda som universalgeni. Per Stam framför dock teorin att “Strindbergs projekt 
var en reaktion mot den moderna naturvetenskapens specialisering och påföl-
jande språkförbistring. Strindberg ville återvända till tiden när tänkandet, inte 
empirin, stod i centrum”.460.  

Ett annat drag som låg i tiden var, som ovan nämnts, att betrakta den natur-
vetenskapliga forskningen som något maskulint. Den svenska språkforskaren 
Ann-Charlotte Gavel Adams har i sin år 2006 publicerade uppsats ”Vetenskap 
och manlighet”, skrivit:  

Att utöva vetenskap likställdes med ett rent intellektuellt skapande i en värld 
där intellektet betraktades som manligt och naturen, det kroppsliga och emot-
ionella betraktades som kvinnligt. Vetenskapen var en manlig domän, dit kvin-
nan inte hade tillträde.461 

 
Hon har också pekat på att Strindberg författade ett imponerande antal böcker 
med vetenskapliga ambitioner, ett 40-tal naturvetenskapliga artiklar som 
trycktes i ansedda tidningar och tidskrifter, främst franska. Strindberg rönte 
viss framgång i denna verksamhet, i varje fall till en början. Till sina vänner 
antydde han att detta bara var fragment av ett mera omfattande verk som han 
arbetade på.  

I likhet med sina protagonister i Fadren och Dödsdansen tänkte Strindbergs 
djärvt och nytt men hans intresse för att följa upp hypoteser och kontrollera 
resultat var betydligt mindre.462  Trots sitt stora engagemang lyckades Strind-
berg inte tillföra den naturvetenskapliga forskningen några stora landvin-
ningar. Per Stam konstaterar i sin uppsats: 

De fackmän som granskat Strindbergs idéer har kommit till samstämmiga slut-
satser: han känner inte till de senaste rönen i olika vetenskaper; han utgår från 
gammal facklitteratur vilken han anför slarvigt (och ofta felaktigt); han är 
mycket kritisk mot andras (förmenta) motsägelser; men generös mot egna in-
fall; han utgår från ämnens yttre tillfälliga karakteristika; han fäster stor tilltro 
till sina sinnen men förkastar objektiva instrument som vågen; han är en osys-
tematisk och slarvig experimentator. Kort sagt som vetenskapsman uppvisar 
han stora brister.463 
 

                                                      
460 Ibid., s.17. 
461Ann-Charlotte Gavel Adams, ”Vetenskap och manlighet”, Det gäckande könet, Stockholm 
2006, s. 69 f. 
462  Per Stam, s.70. 
463  Ibid., s.17. 
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Den svenske forskaren i teoretisk fysik Ulf Danielsson har i en uppsats be-
handlat ”Strindberg som forskare, mystiker & haverist”, publicerad 2009, och 
ingående i serien Strindbergiana. Han konstaterar koncist: ”August Strindberg 
förstod sig inte på naturvetenskap.”464 Strindbergs insatser för naturveten-
skapen saknar, enligt Ulf Danielsson, helt värde. Ändå är ämnet Strindberg 
och den naturvetenskapliga forskningen intressant, enligt Danielsson, och 
många naturvetare har lockats att närmare studera hans idéer. En av dem som 
fördjupat sig i Strindbergs idéer är kemisten och sedermera Nobelpristagaren 
The Svedberg (1884-1971). Han gick bl.a. igenom några av Strindbergs ke-
miska experiment med syfte att framställa guld. Inte heller The Svedberg lyck-
ades. Ett av Strindbergs egna barnbarn, astronomen Arne August Wyller, grep 
sig an dennes astronomiska arbeten, men domen var hård även i detta fall.465 

Per Stam citerar i ”Världen för Sig och världen för Mig”, Olof Lagercrantzs 
bok August Strindberg (1979) där Lagercrantz betraktar “[…]de naturveten-
skapliga, ockultistiska och alkemistiska äventyren och skrifterna – och hela 
Strindbergs s.k. Infernokris – som ett medvetet experiment för att skaffa erfa-
renheter och stoff till framtida litterära verk”.466 Per Stam konstaterar lakoniskt 
i sammanhanget att Strindberg förnyade litteraturen.  

I flera av Strindbergs verk, bl.a. Fadren, går det att läsa in hans uppfattning 
att det låg i mannens uppgifter att förstå sig på tillvarons elementa, orsakssam-
manhang och naturkrafternas effekter. I Fadren framställs ryttmästarens 
forskning som ett karaktärsdrag. Han ensam i familjen förstår hur jorden upp-
kommit och hur utvecklingen skall gå vidare. Genom sina kunskaper försöker 
han också hävda en styrfunktion över sitt hus och dess kvinnor. När han ut-
vecklar sin syn på mannens överhöghet och rätt att bestämma i äktenskapet är 
detta grundat på kunskaper i juridik och ekonomi. 

Strindbergs vetenskapliga intressen sträckte sig även in på området för me-
dicin och angränsande områden som psykologi och psykiatri. Till hans erfa-
renheter hörde besök på de av den franske läkaren Jean Martin Charcot (1825-
93) anordnade föreställningarna på Salpetrière-sjukhuset i Paris, då Charcot 
hypnotiserade de för olika typer av hysteriska sjukdomar intagna kvinnorna 
till sceniska framträdanden inför publik. Strindberg var ingalunda den ende av 
det sena 1800-talets kulturpersonligheter, som brukade besöka dessa tillställ-
ningar.467 Hos Strindberg kan vi finna spår av dessa erfarenheter i hans drama-
tik, till exempel i just Fadren. I en av uppgörelserna mellan Ryttmästaren och 
hans hustru Laura angående faderskapet till dottern Bertha hävdar Ryttmäs-
taren att hustrun förvänder hans blick:  
                                                      
464 Ulf Danielsson, ”Strindberg som forskare, mystiker & haverist”, ingår i Strindbergiana, Tju-
gofjärde samlingen, utgivet av Strindbergssällskapet, Stockholm 2009, s.41. 
465 Arne A.Wyller,”Strindberg och astronomin”, ingår i Strindbergiana, Fjärde samlingen, 
Stockholm 1989, s. 127-149. 
466 Per Stam, ”Världen för Sig och världen för Mig ”, s.33. 
467 Margareta Fahlgren, ”’Jag har alltid tillbett kvinnorna, dessa förtjusande brottsliga tokor’ – 
kvinnan i Strindbergs författarskap”, ingår i Strindberg i världen – essäer med anledning av 
150-årsjubiléet 1999, Göteborg 2000, s.59. 
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Ryttmästaren: Du hade alltid övertaget; du kunde hypnotisera mig vaken, så att 
jag varken såg eller hörde, utan bara lydde; du kunde ge mig en rå potatis och 
inbilla mig att det var en persika; du kunde tvinga mig att beundra dina enfald-
iga infall såsom genialiteter. 468 
 

Krigarrollens utformning i de valda dramerna 
Huvudpersonerna i dramerna Fadren (1887) och Dödsdansen (1900) är bägge 
kaptener, men det finns stora skillnader mellan dem. Ryttmästaren som hu-
vudperson i Fadren har en mycket starkare yrkesidentitet än kaptenen i Döds-
dansen, vilket kan förmodas spegla yrkesgruppens nedåtgående spiral. Avsik-
ten är att här diskutera hur Ryttmästaren i Fadren men även artillerikaptenen 
i Dödsdansen påverkas av de starka kraftfälten i omgivningen. Jag har sett 
Ryttmästarens livssituation som pressad där han är omgiven av fyra kraftfält. 
1) Samhällets hierarkiska uppbyggnad, både det civila och militära 2) Mas-
kulinitetens dominans – före kvinnlig rösträtt och ekonomisk självständighet 
3) Det vetenskapliga arbetet, lika väsentligt för Ryttmästaren som hans mili-
tära tjänst och 4) Sjukdomens inflytande över hans fysiska och psykiska hälsa. 
Under dramats gång bryts han ner av dessa krafter. Han kan inte leva upp till 
kravet att vara den starkaste i äktenskapet i det hierarkiska samhället, och får 
inte tillfälle att utöva sin vetenskap. Resultatet är att han blir sjuk. Samtliga 
kraftfält har också funnits i Strindbergs eget liv. 
 
Figur 2. Kraftfältet i Fadren 
 

 
 
 

                                                      
468 Fadren, Andra akten, femte scenen. 
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När Strindberg har krigarroller med i ett drama tycker jag mig kunna konsta-
tera att han använder sig av militära inslag som uniformer, höga stövlar och 
blänkande vapen, för att understryka karaktärsdrag och miljöförhållanden. De 
krigare han skildrar i Fadren och Dödsdansen får sin yttre maskulina identitet 
med hjälp av sådana inslag i kostymer och scenografi. I Fadren är kaptenen 
ryttmästare i kavalleriet. Kavalleriet har alltid betraktats som litet extra mas-
kulint och glansfullt. Ryttare och häst utgör tillsammans ett vackert och snabb-
rörligt blickfång. Eleganta uniformer med höga stövlar och klirrande sporrar 
ingår. Krigarna är försedda med kraftfulla vapen, mestadels blixtrande sablar. 
Även hästarna har fått del av prakten.469  

Att notera är att detta drama är skrivet under den tid då Strindberg var po-
sitivt inställd till försvaret. I Dödsdansen är kaptenen artillerist och dramat 
förlagt till en militariserad miljö, nämligen en fästning på en ensligt belägen 
ö. I Fadren är ryttmästaren centralgestalten men både kalfaktorn och menige 
soldaten Nöjd utgör viktiga accenter i dramat. Att notera är också att August 
Strindberg i Fadren har både meniga och officerare i rollförteckningen. Rytt-
mästaren går under sin yrkesbeteckning hela dramat. Att han heter Adolf fram-
kommer i princip först vid sammanbrottet. I Dödsdansen används däremot 
nästan genomgående kaptenens egennamn Edgar. 

Dramat Fadren  

Tillkomst och urpremiär 
Dramat Fadren är, som nämnts tidigare, skrivet år 1887, då Strindberg just 
flyttat från Frankrike till Tyskland och bosatt sig nära Lindau i Bayern. Han 
är vid denna tid ett rov för stridiga känslor. Under 1870-talet hade genomdri-
vits flera reformer för kvinnor. År 1870 fick kvinnor rätt att ta studentexamen 
som privatister, år 1873 öppnades universiteten för kvinnor och från och med 
1874 fick gift kvinna rätten att själv disponera eventuell arbetsförtjänst samt 
från och med 1884 också förvalta sin eventuella egendom - en reform som 
Strindberg var mycket kritisk emot.470 

                                                      
469 Flera faktorer har bidragit till kavalleriets rykte. Ryttarfolken i antik tid liksom deras anfö-
rare var kända som effektiva och snabbrörliga krigare. Till denna grupp hör krigare som Attila, 
Djingis Khan och Timur Lenk.(John Keegan, Krig och kultur, Uddevalla 2003, s.413.) En sär-
skild grupp inom (lätta) kavalleriet var husarerna, kända för sina praktfulla uniformer, inspire-
rade av ungerska folkdräkter. Särskilt karakteristisk var snörbeläggningen på jackan, den s.k. 
dolman. Snörbeläggningen ökade i omfång så att den täckte hela bröstkorgen. Uniformernas 
utformning kom att sprida sig över hela Europa.(Preben Kannik, Uniformer i färg, Översättning 
Erik Bellander och Gun Adler, Stockholm 1969, s.174 f). 
470 Margareta Fahlgren, Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författar-
skap, s.17. 
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 I Nationalupplagan av Strindbergs Verk (SV) tecknas bakgrunden vid till-
komsten av Fadren. Strindberg är enligt honom själv vid tillkomsten av Fad-
ren ”besatt av qvinnofrågan”. Han vill "forska och experimentera ut den i bot-
ten innan han kan släppa den." Stoffet till dramat har han hämtat från egna 
äktenskapliga erfarenheter. Det som sysselsätter honom är faderskapsfrågan 
och han diskuterar med bland annat sin bror Axel sin första hustrus, Siri von 
Essens, eventuella förmodade otrohet.471     

Strindberg är också influerad av det starka maskulina inslaget i närmiljön i 
Bayern. Det dåtida Tyskland med Otto von Bismarck (1815-1890) som kans-
ler hade en stark militär prägel och Strindberg var inte opåverkad av atmosfä-
ren. Strindberg har beskrivits som upprymd över miljöombytet att döma av 
följande citat från ett brev till Albert Bonnier den 19 januari 1887: 

I Tyskland bosatt för 1:a gången i mitt liv. Efter fransk absint-upphetsning och 
schweiziskt herdelivs-pjåsk, finner jag mig äntligen i ett land där patriarkat och 
manslem ännu hållas i helgd och vördnad. Jag läser rikskanslerns tal med hän-
förelse (Bismark yrkade höjda militäranslag för ett krig med Frankrike) och jag 
finner i honom den moderne realisten. Jag ser värnpligtige drillas från morgon 
till kväll och känner en djup beundran för stat och samhälle.472 
 

Enligt kommentarerna till brevet umgicks Strindberg med officerarna och lär, 
som tidigare nämnts, under denna period ha funderat på att bli krigskorrespon-
dent.473 Det är knappast överdrivet att påstå att krigaren/officeren represente-
rade Strindbergs idealbild av patriarkatet och maskuliniteten vid denna tid-
punkt i livet.  

Strindberg lever sommaren 1887 kanske i en något ’övermaskuliniserad’ 
miljö och plågas samtidigt av tankar på hustruns förmodade otrohet samt oro 
för att han inte är far till sina barn. Därtill följer han sannolikt det sena 1800-
talets kvinnokamp för rösträtt och ökad ekonomisk självständighet via pressen 
och drar ut konsekvenserna av denna utveckling för patriarkatets del.   

Fadren blev emellertid färdigt på kort tid, men Strindberg hade svårt att få 
det förlagt och uppfört på grund av innehållet. Det kom slutligen att bli tryckt 
på ett litet förlag i Helsingborg, ägt av Hans Österling. Det verkar dock som 
om författaren inte fick någon ersättning alls.474 Pjäsen utkom i september 
1887. Kritiken blev hård. Axel Krook i Göteborgs-Posten skrev den 24 sep-
tember 1887 att han ansåg att dramat var "omöjligt att uppföras på scenen.” 
Fredrik Fehr i Svenska Dagbladet 10 oktober 1887 ansåg att Strindberg 
slungat ut "en så kränkande misstanke... mot alla mödrar utan undantag, att 
det kan förefalla skymfligt för qvinnorna att ens omnämna detta". Litteratur-
docenten Karl Warburg ansåg rent av att Fadren var "ett nytt uttryck för hans 

                                                      
471 SV, Vol 27, Stockholm 1994. Texten kommenterad av Gunnar Ollén, s. 279. 
472 Ibid., s.278. 
473 Ibid., s.278. 
474  Ibid., s.281. 
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rent af till monomani övergångna kvinnohat."475 Intressant att notera är emel-
lertid att både Ibsen och Georg Brandes såg dramats kvaliteter. Detta bidrog 
sannolikt till att Fadren fick sin urpremiär i Köpenhamn på en liten underhåll-
ningsteater den 14 november 1887.476 Premiären blev emellertid en framgång 
och den 12 jan 1888 skedde den svenska urpremiären på Nya teatern i Stock-
holm. Premiären var inte någon framgång, men år 1893 framfördes dramat på 
Vasateatern i Stockholm med större framgång och det verkliga genombrottet 
kom den 4 september 1908 på Strindbergs egen teater. 

Dramats uppbyggnad 

Ryttmästarbostället – ett auktoritärt samhälle i miniatyr 
Redan i scenanvisningarna till Fadren märks det militärt/patriarkala anslaget:  

Ett vardagsrum hos Ryttmästaren. Dörr i fonden åt höger. Mitt på golvet stort 
ett runt bord med tidningar och tidskrifter. Till höger en skinnsoffa och bord. I 
högra hörnet en tapetdörr. (Till) Vänster chiffonje med pendyl; dörr till vå-
ningen. Vapen på väggarna; gevär och jaktväskor. Klädhängare vid dörren med 
uniformsrockar. På bordet brinner en lampa.477 

 
Av Strindbergs beskrivning av vardagsrummet i Ryttmästarens boning fram-
går att han tänker sig en trivsam om än inte luxuös miljö för dramat. I sin egen 
uppsättning av stycket på Intima Teatern 1908 följer han i stort sett sina egna 
anvisningar. Även Bo Widerberg har, ett sekel senare, tagit Strindbergs 
scenanvisningar ad notam när han i den nämnda TV-uppsättningen från 1988 
låtit scenografin bilda en ombonad atmosfär kring skådespelarna. Inga av 
1880-talets inredningsdetaljer saknas. Tapeterna är mörka, schaggsoffan li-
kaså. På en piedestal står en Rörstrandskruka med den obligatoriska palmen 
som krukväxt. På väggen ovanför sekretären i den del av bostaden, där de 
flesta av de dramatiska ordväxlingarna äger rum, hänger en marinmålning som 
visar ett skepp på upprört hav. Färganslaget står Laura för i sin rosa klänning 
med en gräddvit isättning. Laura utgör en vacker kontrast till ryttmästaren i 
hans mörka uniform, liksom mot doktorn och pastorn, klädda i svart. Den rosa 
färgen är vald med omsorg med sina intressanta konnotationer till ljuvhet och 
oskuldsfullhet å ena sidan och upprorisk signalfärg för radikala, feministiska 
åsikter å den andra.478 

                                                      
475 Ibid., s.282 f.  
476 Ibid., s.283 f.  
477 Strindbergs scenanvisningar. 
478 Fanny Ambjörnsson har i sin bok Rosa – den farliga färgen (Stockholm 2011) gett flera 
exempel på rosa som signalfärg för feministkamp både i Sverige och andra länder. Hon pekar 
på en feministgrupp, som klädda i rosa, verkar på den indiska landsbygden under namnet 
‘Gulabi gang’. De har startat skolor men också stormat ett lokalt elbolag. Hon beskriver ´De 
rosa pantrarna’ i Frankrike som med ironiska slagord söker synliggöra heteronormativitet och 
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Rollistan ger en uppfattning om hierarkin i pjäsen. Ryttmästaren nämns 
först, vilket kan försvaras med att det är om honom och hans gradvisa sönder-
fall som pjäsen handlar. Hustrun Laura och dottern Berthas positioner definie-
ras i förhållande till ryttmästaren. En detalj är att Lauras och pastorns mor, 
som också bor i ryttmästarbostället, kallas för svärmor, vilket hon enbart är i 
relation till ryttmästaren. Hennes plats i dramat definieras med andra ord uti-
från hennes relation till husets herre. Det är i huvudsak kring Laura, ryttmäs-
taren och dottern Bertha, som dramat utspelar sig. De två större manliga bi-
rollerna är doktorn Östermark och pastorn, tillika ryttmästarens svåger. Note-
ras bör att läkaren och prästen liksom officeren/krigaren är tre av våra äldsta 
manliga yrken och att de utgör viktiga stöttepelare i det patriarkala samhället. 
Inte bara ryttmästaren utan även pastorn är klädd i sin professionella uniform 
och doktorn bär svart kostym. Dramat har därutöver två mindre roller med 
militär yrkesanknytning, nämligen kalfaktorn Svärd och soldaten Nöjd. 
Strindberg har redan i namngivningen antytt vars och ens plats i samhället. 

Pjäsens börjar med att ryttmästaren ”klädd i släpuniform och ridstövlar med 
sporrar” ringer på kalfaktorn.  Den sistnämndes entréreplik: ”Vad befaller rytt-
mästaren?” indikerar tydligt relationen över- och underordnad. Ryttmästaren 
frågar efter menige soldaten Nöjd, som enligt kalfaktorn befinner sig i köket. 
Ryttmästaren vill tala med honom och kalfaktorn ombeds visa in honom till 
ryttmästaren och pastorn, varpå kalfaktorn svarar ”Ska ske herr ryttmästare.” 
När pastorn, som också är i rummet, vänder sig till Nöjd tilltalar han honom 
”min gosse” vilket också gör ett patriarkalt intryck. Efter samtalet kör rytt-
mästaren ut Nöjd ur rummet med repliken ”Men gå inte ut i köket nu din lym-
mel!”479 Syftet med scenen är att pastorn skall ge soldaten Nöjd en tillrättavis-
ning, eftersom denne gjort en piga med barn. Soldaten Nöjd försvarar sig med 
att han visserligen varit samman med pigan men att hon ju kan ha haft flera 
män. En man kan aldrig vara säker på att vara far till ett visst barn. Han tan-
gerar därmed dramats hjärtpunkt.  

Dialogerna mellan männen i militäruniform representerar olika uppfatt-
ningar av krigaren. Kalfaktorn Svärd visar på den militära lydnaden och rent 
av en viss underdånighet. Soldaten Nöjd speglar överhetens uppfattning om 
den menige soldaten, som känner glädje att få uppoffra sig. En annan tolkning 
kan vara att se honom som representant för den obändiga maskulina sexuali-
teten, demonstrerad inte minst i krig.  

Händelseförloppet drivs via de kvinnliga rollerna, främst Laura och Bertha, 
men även amman har en viktig roll. Hon representerar ett gammaldags kvinn-
ligt yrke och är viktig för dramat, då hon knyter ihop händelseförloppet i den 
sista akten. Uppbyggnaden av persongruppen ger en bild av det patriarkala 
samhällets klara rollfördelning. Det är en mansvärld som skildras på scen med 
över- och underordning samt klara befälslinjer. Här framträder Gud fader med 

                                                      
homofobi, s.242. Vid valet i Sverige 2014 hade det tämligen nyligen bildade Feministpartiet 
under Gudrun Schymans ledning färgbeteckningen rosa. 
479 Fadren, Första akten, andra scenen.  
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pastorn och officeren – uttolkaren respektive försvararen av gudstro och rena 
seder. Menige soldaten Nöjd får en tillrättavisning med hjälp av Bibelns ord 
för sitt beteende att göra pigor med barn. Pastorn förmanar soldaten Nöjd, men 
retirerar från att ta ansvar för ryttmästaren i slutskedet, då beslut skall fattas 
om att ta in denne på hospital. Doktorn står för den exekutiva makten. Amman 
sonar och helar. 

I replikväxlingen mellan ryttmästaren och kalfaktorn är det en dialog mel-
lan män – korthuggen, tydligt markerande över- och underordning och ett 
icke-ifrågasättande av ryttmästaren. Dialogen mellan ryttmästaren och pastorn 
är också en dialog mellan två män 'i uniform’ dock på en mera jämlik nivå. 

Metaforerna från krigs- och militärlivet är många och dramats hela förlopp 
kan mycket väl beskrivas i termer hämtade från krigets värld. Litteraturvetaren 
Ola Holmgren har i sin bok Strindbergs mansdrama i tre läsakter. Från Fad-
ren till Damaskus Längs Stora landsvägen skrivit att ryttmästaren ”målar upp 
… ett helt krisscenario. Hans hus står under belägring av kvinnor mot vilka 
han måste freda sig själv och sin dotter. Han för sin kamp mot en ockupations-
armé, som hela tiden hotar hans existens”480 

Kampen mellan ryttmästaren och hustrun Laura handlar om bestämmande-
rätten över dottern Berthas uppfostran och yrkesval. Men även Lauras metod 
att gå bakom ryggen på sin man och hävda att mannen visar drag av sinnes-
sjukdom innebär en uttalad krigföring. Hon lägger försåt och underminerar sin 
fiendes position. Hon vinner också striden och ’fienden’ kapitulerar. Vägen 
dit kantas av sabotage och illvilja från hustruns sida och kan ses som Strind-
bergs metod för att ryttmästaren skall få åskådarnas sympatier, när nätet dras 
åt. Peripetin kommer med hans våldsutbrott, då han kastar den brinnande lam-
pan mot hustrun. Hade Strindberg velat att läsarna/åskådarna skulle behålla 
sympatierna för ryttmästaren hade han kanske valt en annan utveckling av 
dramat. Det är emellertid svårt att tänka sig ett mera dramaturgiskt effektivt 
inslag i dramat, eftersom incidenten på ett ögonblick flyttar sympatierna från 
honom till hustrun. 

Maskuliniteten - en tidsmarkör 
 

Maskuliniteten manifesteras mycket genom yttre åthävor. Inredningen i bo-
stället med vapen och uniformspersedlar på vägarna pekar på en maskulin in-
tresseinriktning. Den teatrala effekten av uniformen eller uniformerna förstär-
ker det maskulina i dramat, men det är en effekt på ytan. De inre styrkeförhål-
landena pekar åt ett annat håll. Atmosfären i huset är emellertid fylld av kon-
frontation. Ryttmästaren betonar – framför allt i första akten – sin roll som 
herre i sitt eget hus och sin rätt att bestämma över husets ekonomi samt dot-

                                                      
480 Ola Holmgren, Strindbergs mansdrama i tre läsakter. Från Fadren till Damaskus Längs 
Stora landsvägen, Stockholm 2006, s.16 ff., s.29. 
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terns framtida yrkesval. Här stöder han sig på samtida lagstiftning. Gifta kvin-
nor var inte ekonomiskt myndiga utan stod under mannens överhöghet.481 

Dock ifrågasätts ryttmästarens auktoritet alltmer ju längre dramat fortskrider. 
Hans svåger har situationen klar för sig: 

Pastorn: Du har för mycket kvinnor, som regera i ditt hus. 
 
Ryttmästaren: Ja, har jag inte det! Det är som att gå in i buren till tigrarna, och 
höll jag inte mina järn röda under näsan på dem, så skulle de riva ned mig, 
vilken sekund som helst! 482 

 
Hans motpart Laura har dock en annan tolkning. 

Laura:Varför inlåter Du dig i strid med en överlägsen fiende? 
 
Ryttmästaren: Överlägsen? 

 
Laura: Ja! Eget är det, men jag har aldrig kunnat se på en man, utan att känna 
mig överlägsen.483 
 

Gunnar Ollén har gett följande sammanfattning: ”Ryttmästarens egentliga tra-
gedi är, att han inte har nerver nog att leva upp till den mansroll som yrket, 
miljön och spelreglerna i ett konservativt samhälle har ålagt honom.”484 Ola 
Holmgren är inne på liknande tankegångar om vem som är starkast och vem 
som vinner kampen i det långa loppet, när han hävdar dessutom att teaterhi-
storiskt är ryttmästaren en sentida vapenbroder till  krigaren i Miles Gloriosus. 
Det är fråga om den militära typfiguren, som i slutändan ofta drar det kortaste 
strået. Teaterpubliken mötte honom tidigt i Plautus’ romerska komedier och 
senare som Il Capitano i Commedia dell’arte-dramatiken. Den stereotyp som 
Strindberg här avser utmärks av en viss fyrkantig rationalism, som hämtats 
från fortifikationskonst och linjär militärstrategi. Han glänser i sin uniform, 
men är samtidigt komiskt omedveten om hur mycket denna fjärmar honom 
från de egentliga livssammanhangen.485 Ryttmästaren är förvisso inte den 
starke familjefadern och familjeöverhuvudet som läsaren/åskådaren bringas 
att tro i början av dramat ”iklädd släpuniform och med sporrar på stövlarna”. 
Så långt kan man hålla med Ollén. 

Däremot är det betydligt svårare att instämma i Ola Holmgrens resone-
mang, då han hävdar att ryttmästaren skulle likna den falske krigaren i Miles 
Gloriosus eller den fege Il Capitano i Commedia dell’arte. Dessa krigare för-
söker se heroiska ut men är bara pompösa, och skrytsamma om sina militära 

                                                      
481 Gifta kvinnor blev myndiga år 1921. James Rössel, Kvinnorna och kvinnorörelsen 1850, 
Stockholm 1950, s.71 ff.  
482 Fadren, Första akten, tredje scenen.  
483 Fadren, Första akten, nionde scenen. 
484 Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik, Stockholm 1982, s.94.  
485 Ola Holmgren, Strindbergs mansdrama i tre läsakter, s.43.  
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stordåd. Miles Gloriosus har dessutom gjort sig skyldig till kvinnorov. Det är 
att göra ryttmästaren till en alltför grund och ytlig person. Han visar inte upp 
några av egenskaperna som kännetecknar the Braggart. Ryttmästaren är sna-
rare en reflekterande intellektuell, vars livsinnehåll berövas honom, framför 
allt kärleken till dottern, när han börjar tvivla på sitt faderskap. Inplacerad i 
sin samhälleliga kontext är han en representant för patriarkatets undergång till 
följd av kvinnornas utvidgade rättigheter och allmänna emancipation. 

Maskulinitetens Akilleshäl – faderskapet 
Konfrontationen mellan makarna ställs på sin spets när ryttmästaren i andra 
akten vill ha slutligt besked i faderskapsfrågan. Hustrun har genom antyd-
ningar och tvetydiga kommentarer fått honom att tvivla på att han är far till 
Bertha. Han frågar: 

Ryttmästaren: Tror du att en man kan leva när han ingen har att leva för? 
 
Laura: Du kapitulerar alltså? 
 
Ryttmästaren: Nej, jag föreslår fred. 
 
Laura: Villkoren? 
 
Ryttmästaren: Att jag får behålla mitt förnuft. Befria mig från mina misstankar 
och jag ger upp striden. 486 
 

Hans patriarkala makt är underminerad redan tidigare och när även dottern 
vänder sig emot honom med förebråelser är hans makt bruten. 
Bertha förmanar redan i första akten sin far: 

Bertha: Men, pappa, du skall vara snäll mot mamma, hör du det, hon gråter så 
ofta! 487 
 

I tredje akten kommer dråpslaget när hon förebrår sin far för att han kastat en 
brinnande fotogenlampa mot hennes mor: 

Bertha: Du är icke min far, när du kan tala så. 
 
Ryttmästaren: Vad säger du? Är jag inte din far? Hur vet du det? Vem har sagt 
dig det? Och vem är din far då? Vem? 
 
Bertha: Ja inte du åtminstone!488 
 

                                                      
486 Fadren, Andra akten, femte scenen. 
487  Ibid., Första akten, åttonde scenen. 
488 Ibid., Tredje akten, sjätte scenen. 
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Här brister något för ryttmästaren. Nätet dras åt kring honom. Hans maskuli-
nitet har stympats och han har blivit barnlös. Under dramats gång faller han i 
gråt vid samtal med hustrun – ett för krigaren omanligt beteende, och kontras-
ten mellan den maskulina uniformen och gråten förstärker effekten.489 För att 
beskriva ryttmästarens vånda använder sig Strindberg av en travestering av 
Shylocks monolog i Shakespeares Köpmannen i Venedig, tredje akten.  

Huvudfrågan är dock varför det anses omanligt att gråta. Maria Weikop, 
Roskilde Universitet, har i november 2009 lagt fram uppsatsen ”Maend grae-
der også. Forestillinger om kön i Strindbergs Fadren og En dåres försvars-
tal.”490  Maria Weikop pekar på spänningen mellan ryttmästarens självuppfatt-
ning som patriark men också på hans egna bidrag med att undergräva den. Han 
berättar t.ex. inte att han frågat Bertha vad hon själv vill och att Bertha svarat 
att hon gärna vill komma till stan. Laura föreslår vid ett tillfälle att de tillsam-
mans skall fråga Bertha men det vill inte ryttmästaren. Han insisterar på att 
det är han som har bestämmanderätten. Maria Weikop skriver: “Det para-
doxale er, at ritmesterens straeben efter att opretholde sin identitet som patri-
ark er med till att ödelägga ham.” Weikop fortsätter: Man kan ”[…] se ham 
som en tragisk figur. Samtidigt understreger eksemplet, att ritmesterens iden-
titet som den patriarkaliske mand er noget, han mest av alt opretholder som en 
facade […]”491 

Margareta Fahlgren är inne på samma tankegångar men går enligt min upp-
fattning ett steg längre när hon pekar på att ryttmästaren är fången i sin mans-
roll men om han gör sig till Lauras barn kan och får han visa känslor. Då blir 
relationen förändrad. Då är inte relationen man-kvinna det väsentliga utan re-
lationen moder-barn.492 Både Weikop och Fahlgren visar hur konstruktionen 
av en könsrollsideologi formar individerna. Min uppfattning är dock att dessa 
ideologier kring gråtande män till viss del är tidsbundna. I den grekiska och 
romersk kulturen återfinns gråtande män i Iliaden, där bl.a. Odysseus fäller 
tårar av saknad efter fallna kamrater och av hemlängtan. Att gråta över dödade 
kamrater har även senare ansetts maskulint korrekt både för soldater och ci-
vila. I modern tid kan politiker ses gråta – eller i varje fall visa rörelse med 
tårar i ögonen –  inför TV-kamerorna då valresultat blivit färdigräknade. Den 
samhälleliga kontexten har viss betydelse.493 

                                                      
489 Ibid., Andra akten, femte scenen. 
490 Maria Weikop, Maend graeder også. Forestillinger om kön i Strindbergs Fadren og En 
dåres försvarstal, Institut for Kultur og Identitet, Speciale, Dansk, Roskilde Universitet, no-
vember 2009, s.72. 
491 Ibid., s.72. 
492 Margareta Fahlgren, Kvinnans ekvation, s.105 f. 
493 Svenska Dagbladet den 29 aug 2015 skildrar hur det brittiska valresultatet medförde att tre 
partiledare avgick. Den hårdföre labourpolitikern Ed Balls var inte den ende som grät inför TV-
kamerorna enligt Svenska Dagbladet.  
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Ryttmästaren - en naturvetenskaplig forskare? 
Ryttmästaren är med sitt intresse för naturvetenskap, speciellt geologi, sanno-
likt en exponent för Strindbergs egna intellektuella intressen. Strindberg var 
uppenbarligen mycket stolt över sina vetenskapliga experiment. När Strind-
berg skildrar ryttmästaren i Fadren och kaptenen i Dödsdansen och deras in-
tressen för naturvetenskapliga/tekniska frågor är det också en tidsmarkör. Den 
svenska officersutbildningen under andra hälften av 1800-talet hade en viss 
bredd och rymde även andra kompetenser än de rent militära.494 Beskrivningen 
av ryttmästaren som meteorforskare gör honom möjligen till en något mera 
intellektuell person än kaptenen i Dödsdansen, men det går också att betrakta 
hans intresse som ett av Strindberg insatt dramaturgiskt uttryck som ger tea-
terproducenten/regissören/skådespelaren en möjlighet att tänja på ryttmäs-
tarens karaktär och göra sammanbrottet mera troligt. Han är visserligen militär 
och krigare men hans ambition är att vara forskare. Hans intellektuella intres-
sen motarbetas uppenbart av hustrun, när hon saboterar hans arbete genom att 
stoppa tillflödet av böcker och annat material. Då sviktar han i sin ambition 
att föra vetenskapen framåt, vilket tillsammans med övriga händelser påskyn-
dar hans sammanbrott. 

Sjukdomen - det starkaste kraftfältet 
Inledningsvis i detta kapitel nämndes att Richard Gilman frankt uttalat att 
Strindberg var ”in some manner not sane” utan att gå närmare in på frågan. 
Känt är att han senare delen av 1880-talet samlade på och studerade vad han 
kallade ”modern psykologisk litteratur”. Strindbergs besök på Salpetrière-
sjukhuset hos dr Charcot visade också på ett intresse för psykiska sjukdomar. 
Litteraturforskaren Ulf Olsson har i den 2001 publicerade uppsatsen “The 
Fiction, Psychiatry and narrative in Strindberg’s Fadren” pekat på hur Strind-
berg i samtida press, klassificerats som galen, ett omdöme som även använts 
om honom i svensk litteraturhistoria. Ulf Olsson hävdar att Strindberg bidragit 
till dessa uppfattningar genom att göra sig själv till ett case “[...] he transforms 
himself, through isolation and observation, into a case worthy of classification 
and systematic scientific study”.495 

Ulf Olsson har också i den år 2002 utkomna boken, Jag blir galen. Strind-
berg, vansinnet och vetenskapen lämnat upplysningen att den svenska mental-
vården, liksom i många andra europeiska länder, expanderade kraftigt mellan 

                                                      
494 Bo Eriksson, Svenska adelns historia, s.379 ff. Officerare blev ledare och sysselsattes i en 
mängd olika tekniska och administrativa uppgifter. Känd är Baltzar von Platen (1769-1820), 
överstelöjtnant, konteramiral, kanalbyggare (Trollhätte kanal) och en av grundarna av Motala 
Verkstäder. Strindberg kände sannolikt till von Platen liksom flera andra. 
495 Ulf Olsson, ”The Madness of Fiction, Psychiatry and Narrative in Strindberg’s Fadren”, 
ingående i Strindberg and Fiction. Ed. by G. Rossholm, B. Ståhle and B.Westin, Stockholm 
2001, s.194. 
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1860 och 1960. Den svenska befolkningen fördubblades under denna tidspe-
riod, men antalet intagna på mentalsjukhus blev 34 gånger större.496 

Strindberg har själv i essän Själamord exemplifierat att ”artister och förfat-
tare” liksom andra intellektuella härvidlag var överrepresenterade i förhål-
lande till den övriga befolkningen. När en person skulle intas på mentalsjuk-
hus skulle han/hon medföra en anamnes med beskrivning och redogörelse vad 
som föranledde överlämnandet. Denna anamnes skulle innehålla någon form 
av bevis på den blivande patientens mentala störning, förslagsvis underskriven 
av prästen i den församling där patienten var bosatt.497 

Strindberg har uppenbarligen på ett realistiskt sätt skildrat förarbetet till 
ryttmästarens intagning på mentalsjukhuset. Hustrun Laura var den som först 
påtalat ryttmästarens avvikelser från ett normalt beteende. Framför allt dok-
torn men även prästen var maktfaktorer bakom beslutet att tvångsinta ryttmäs-
taren. Dialogen i Fadren är också mycket tydlig på denna punkt, när dessa 
bägge makthavare diskuterar frågan tillsammans med Laura, vad som skall 
ske med ryttmästaren när han kastat den brinnande lampan mot hustrun. Pas-
torn abdikerar dock från ansvaret. 

Doktorn: Min fru, det beror av er om ni vill finna er man skyldig till fängelse 
och böter eller till hospitalet! Vad anser ni om ryttmästarens beteende? 
 
Laura: Jag kan inte svara på det nu. 
 
Doktorn: Ni har sålunda ingen stadgad åsikt om vad som är förmånligast för 
familjens intressen? Vad säger herr pastorn? 
 
Pastorn: Ja, det blir skandal i båda fallen ... det är inte gott att säga. 
 
Laura: Men om han endast blir dömd till böter för våld, så kan han förnya vål-
det. 
 
Doktorn: Och kommer han i fängelse slipper han snart ut igen. Alltså anse vi 
det förmånligast för alla parter att han genast behandlas som vansinnig.498 

 
Därefter följer instruktioner till amman hur hon skall bete sig för att få rytt-
mästaren att ikläda sig tvångströjan för vidare transport till mentalsjukhuset. 
Sjukdomen som kraftfält kommer i slutscenenen att ta över de tre andra kraft-
fälten. Den intellektuella skärpan som vetenskapsman har ryttmästaren redan 
förlorat på grund av sina fixa idéer kring faderskapsfrågan. Den patriarkala 
rollen har han förlorat i någon mån till pastorn men framför allt till doktorn. 
Den maskulina rollen smälter bort när han blir som ett barn i armarna på sin 
gamla amma, men vi får dock dessförinnan se ett sista uppflammande av offi-
cerens maskulinitet innan han slutgiltigt mister sin identitet som husets herre, 

                                                      
496 Ulf Olsson, Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen, Stockholm 2002, s.20. 
497 Ibid., s.24. 
498 Fadern, Tredje akten, tredje scenen.  
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make och far. Ryttmästaren rycker till sig sin revolver bara för att konstatera 
att patronerna tagits ur. När han redan befinner sig i tvångströjan ber han att 
få något värmande brett över sig, Hustrun lägger sin schal över honom, en gest 
som han först uppskattar:  

Ryttmästaren:…jag känner din mjuka schal, den är så ljum och så len som din 
arm, och den luktar vanilj som ditt hår, när du var ung! Laura, när du var ung 
och vi gick i björkskogen med gullvivor och trast, härligt, härligt. Tänk vad 
livet har varit skönt, och så det har blivit.  
 

Efter ett tag vill han dock slippa schalens mjukhet och utbrister: 

Ryttmästaren: Ta bort katten! Ta bort den! … 
Ge mig min vapenrock! Kasta den över mig. … Ack min hårda lejonhud som  
du ville ta ifrån mig499 

 
Strindbergs språkanvändning förtjänar att uppmärksammas. Han betecknar 
hustruns schal som ’katten’, som får stå i motsats till det manliga lejonet. Va-
penrocken blir till slut den sista maskulina och krigiska symbolen som kriga-
ren hämtar styrka från. Ordvalet och kostymerna kondenserar här hela köns-
konflikten. 

Dramat Dödsdansen - livets starka, grymma strider 
Efter tillkomsten av Fadren skrevs några av Strindbergs i dag mest spelade 
dramer, bl.a. Fröken Julie och Till Damaskus. Dödsdansen tillkom år 1900.  
Under perioden mellan Fadren och Dödsdansen publicerades också den själv-
biografiska Inferno, som skildrar hans psykiska kris under 1890-talet. Som 
tidigare nämnts minskade Strindbergs intresse för krig och militarism kring 
sekelskiftet 1900, men kriget i närmiljön, d.v.s. inom familjen var dock fort-
farande intressant. ”Jag finner livsglädjen i livets starka, grymma strider […]” 
skrev Strindberg i Förordet till Fröken Julie. Det är en formulering, som kan 
sättas som överskrift även för hans andra stora drama med en krigare i huvud-
rollen, nämligen Dödsdansen. Titeln Dödsdansen alluderar på Saint-Saëns 
Danse Macabre, som han ursprungligen hade tänkt utnyttja i dramat.  

Litteraturforskaren Margareta Wirmark skriver i sin 1989 utgivna bok 
Kampen med Döden. En studie över Strindbergs Dödsdansen, att pjäsens hu-
vudtema enligt utkast, brev och dagbok är människans möte med döden, men 
att Strindbergs strävan också varit att understryka att varje människa själv 
skördar frukterna av sina handlingar, och att ont lönas med ont och gott med 
gott.500 Han hade funderat även på andra titlar som Allt går igen, Kampen med 
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500 Margareta Wirmark, Kampen mot Döden. En studie över Strindbergs Dödsdansen, Uppsala 
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Döden, Danse Macabre, Beredelsen till Döden. Samtliga koncentrerade in-
tresset på slutskedet i livet och gränszonen mellan liv och död. 

I likhet med Fadren har Dödsdansen en koncentrerad handling med iaktta-
gande av tidens och rummets enhet.  Men som Hans Lindström skrivit i sina 
1988 utkomna kommentarer till Dödsdansen regisseras dramat också av ’mak-
terna’.501 Liksom i flertalet av Strindbergs övriga verk efter Inferno återfinns 
ett religiöst skuld- och försoningsmotiv. För Edgar, den högmodige och hä-
diska människan, uppenbarar Döden mitt i dansen sitt majestät och han (Ed-
gar) tvingas påbörja den omprövning som leder fram till slutets gryende insikt 
om lidandets mening.502 

Förebilderna till kaptenen tycks ha varit flera än Strindbergs svåger, som 
ofta nämns som tänkbar förebild. Metoden som Strindberg skriver om i För-
ordet till Fröken Julie, nämligen att hans figurer konstrueras från material ur 
böcker och tidningar, stycken av människor, avrivna lappar av helgdagsklä-
der, som blivit till lumpor alldeles som själen är hopplockad, tycks i hög grad 
ha använts. Enligt Förordet trodde han inte ”på enkla teaterkaraktärer”. Hans 
figurer var vacklande, söndergångna, blandade av gammalt och nytt.503 

Fyra kraftfält kring kaptenen   
I diskussionen av ryttmästarens roll i Fadren användes ett schema med fyra 
kraftfält. Samma schema går att tillämpa på kaptenen i Dödsdansen, men 
mönstret är där mindre tydligt. Kaptenen i Dödsdansen försöker också att leva 
upp till patriarkatets och maskulinitetens ideal, men hans kraft är redan från 
början begränsad av ålder, alkoholism och besvikelser. Hustrun Alice önskar 
tydligt livet ur sin man, men utan att egentligen vidta några direkta åtgärder 
för att påskynda händelseutvecklingen utöver otrohetsaffären med kusinen, 
som kaptenen dock knappast verkar lägga märke till.  

När Strindberg skrev Dödsdansen år 1900 genomsyrades samhället fortfa-
rande av patriarkala värderingar. Allmän rösträtt för både män och kvinnor 
föreföll vara en avlägsen reform. Ett antal fackliga organisationer hade visser-
ligen bildats men någon förhandlingsrätt beträffande löner och sociala villkor 
existerade inte. Fortfarande var mannen familjens överhuvud.  Kvinnor hade 
begränsad egen förfoganderätt över sina ekonomiska tillgångar. Visst reform-
arbete hade emellertid, som tidigare nämnts, påbörjats i samhället inom för-
svaret där det bl.a. förbereddes en ny härordning.504 Andra sociala omvand-
lingar var också på väg. 

Strindberg har lämnat tydliga scenanvisningar även till Dödsdansen. Det 
patriarkalt/militära inslaget i inredningen dominerar, men i motsats till Fadren 
förekommer det inte några andra krigarroller i pjäsen. Scenanvisningar säger 
följande: 
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Det inre av ett runt fästningstorn av gråsten. I fonden ett par stora portar med 
glasdörrar, genom vilka man ser en havsstrand med batterier och havet […] Vid 
dörren en fristående klädhängare med uniformspersedlar, sablar o.d. Fästning-
sportarna stå öppna och man ser en artillerist på post ute på strandbatteriet; han 
är klädd i kask med liggare: hans sabel glittrar då och då i den nedåtgående 
solens röda sken. […] Kapten sitter i länsstolen till vänster vid sybordet och 
tummar en släckt cigarr. Han är klädd i en sliten släpuniform med ridstövlar 
och sporrar. 505 
 

I motsats till det trivsamma vardagsrummet i Fadren så är Kaptenens bostad i 
fästningstornet en karg miljö. De visuella tecknen av den militära närvaron är 
förlagda till vyn utanför portarna och de krigiska persedlarna i rummet består 
endast av några få rekvisita på klädhängaren. Kaptenens militära anknytning 
är således reducerad till ett minimum, en sliten släpuniform. Den hjärt- och 
kärlsjuke artillerikaptenen Edgar och den f.d. skådespelerskan Alice lever i ett 
äktenskapligt helvete på en fästningsö.506 Deras bostad har tidigare varit fäng-
else enligt vad hustru Alice berättar under dramats gång. Den påvra miljön 
förstärker deras inbördes relationer. Hustru Alice tidigare yrkesverksamhet 
symboliseras av två vissna lagerkransar på väggen och ett porträtt av en kvinna 
i teaterkostym. Både miljö och händelser erinrar om fornstora dagar. Edgar 
torde vara cirka femtiofem år. Kaptener pensionerades efter trettio tjänsteår, 
d.v.s. i allmänhet några år efter femtioårsåldern. Lönerna var låga och pens-
ionen från försvaret ännu lägre, vilket redan kastar sin slagskugga över famil-
jen. Några krigshändelser verkar kaptenen inte ha upplevt, då Sverige vid se-
kelskiftet 1900 har haft fred i nästan ett sekel.  

De enda militära inslag som förekommer i dramat är Edgars inspektion av 
vaktposten. Uppenbarligen finns ett militärkompani förlagt till ön, förmodli-
gen för att hålla vakt i havsbandet mot eventuella invaderande fiender. Livet 
på ön präglas av stillastående. Inget händer. Förflyttning av förbandet är för-
modligen den enda händelse, som skulle kunna åstadkomma en förändring på 
det yttre planet. Det förefaller inte att finnas några möjligheter att påverka 
livssituationen. Deras enda kontakt med yttervärlden är telegrafapparaten. 
Barnen är vuxna och har lämnat hemmet. Edgar och Alice har brutit umgänget 
med sina grannar och följaktligen blivit socialt ensamma. Till och med de an-
ställda i hushållet lämnar makarna, till lika delar beroende på otrivsamhet på 
arbetsplatsen och utebliven lön. Mellan makarna är alla ord sagda. De nöter 
på varandra. Äktenskapet har övergått till hat. 

Maskulinitet 
Edgar är fast i schablonen av stark officer. Han vill njuta det goda livet med 
vad därtill hörer. I detta ingår en kraftig alkoholkonsumtion. Edgar hävdar:  
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En karl skall stå för en bägare.507 
 
Alice har dock för öns nyutnämnde karantänmästare, kusinen Kurt, berättat 
att hennes man skryter mer om sin konsumtion än han dricker. Senare i dramat 
avböjer han till och med rökverk med motiveringen att han inte tål stark tobak. 
Går vi djupare in i kaptenens bakgrund kan vi ana en tragisk barn- och ung-
dom, där han tidigt var tvungen att bidra till försörjningen. Hans fulhet och 
sociala oförmåga skildras som ett handikapp i hans tidiga karriär. Brist på 
pengar och en torftig social bakgrund hämmade honom också i början av kar-
riären, när han som ung officer skulle vara vacker, ståtlig och djärv. En stor 
social framgång fick han med erövringen av Alice, skådespelerska och fram-
gångsrik i varje fall som ung. I det sistnämnda sammanhanget har han svarat 
upp mot en manlig idealbild, men framgången har inte hållit i sig. I takt med 
att befordringsutsikterna sjunkit har han tappat sin maskulinitet. Han uppvisar 
drag av mytomani när han beskriver resultatet av sin stadsresa och hans bete-
ende i förhållande till förhållande till de egna barnen kännetecknas av kyla. 

I motsats till ryttmästaren i Fadren har kaptenen egentligen inga intellek-
tuella intressen. Han har visserligen skrivit en gevärslära, som sannolikt be-
hövdes som brukshandledning under en tid, men som utvecklingen redan har 
sprungit förbi. Mat och dryck talar han dock gärna om liksom nöjesresor till 
Köpenhamn och han vill ge intryck av att han lever det goda livet. Sanningen 
är dock att han är en medelmåttigt begåvad och tämligen grund person – han, 
som blev kapten men aldrig major. Den uteblivna befordran innebar både för-
lust av prestige och sämre ekonomiska villkor både som anställd och när han 
inom en snar framtid blir pensionär. Edgars professionella karriär förefaller 
att ha stagnerat på ett tidigt stadium. 

Relationerna till hustrun och de egna barnen kan knappast beskrivas som 
kärleksfulla, samtidigt som han kritiserar vännen/kusinen för dennes familje-
relationer.  

Sjukdomsbilden 
Tidigare har nämnts att han är hjärt- och kärlsjuk. När han beskriver sin psy-
kosociala miljö för Alice kusin Kurt, utgår han ifrån, att han är förföljd. Sam-
tidigt visar han upp drag av mytomani. Hans stadsresa och berättelsen om vad 
han haft för sig inne i staden är lögn från början till slut, men hinner utlösa 
aktivitet från Alice. Hon visar här samma kapacitet som Laura i Fadren att gå 
bakom ryggen på sin man, när hon kontaktar översten. Det underlag hon hand-
lat på visar sig emellertid vara falskt och hon försöker därför eliminera det 
hela i motsats till Laura. Edgar gör också ett försök att trots allt uppträda som 
strong officer mot slutet av dramat. När han ligger på schäslongen till följd av 
sina hjärtbesvär vill Kurt dra av honom stövlarna, men kapten stretar emot och 
vill behålla stövlarna på enligt den urgamla principen att en tapper soldat dör 
med stövlarna på.  
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Kaptenen: Nej en krigare vill alltid vara rustad. 
Kurt: Väntar du batalj då?508 

 
Kurt får inget svar på denna fråga och kaptenen fortsätter att ha stövlarna 

på. Kaptenens sammanbrott eller snarare lindriga infarkt har emellertid fun-
gerat som en sorts katarsis. När han återhämtat sig berättar han sanningen om 
stadsbesöket och kontakterna med deras respektive barn. ’Ordningen’ kan 
återställas. I och med dramats slut: ”Stryka över och gå vidare” är ringen slu-
ten och kontrahenterna tillbaka där dramat började.    

En jämförelse med ryttmästaren i Fadren visar på skillnaden i ålder och 
sättet att hantera tillvarons problem. Ryttmästaren kämpar till och med när han 
fångats i tvångströjan, medan kapten i Dödsdansen konstaterar att allt får för-
bli vid det vanliga och det äktenskapliga helvetet fortsätta. Det är svårt att inte 
dra paralleller med Strindbergs eget liv på äktenskapsområdet. Kanske vill 
Strindberg också peka på att ryttmästaren har intellektuella intressen i livet 
med sitt engagemang i geologisk vetenskap och att det i viss mån har skyddat 
honom genom att ge en sorts riskspridning. Både ryttmästaren och kaptenen 
sviks av dem som står dem närmast i livet, men de reagerar olika. När rytt-
mästaren sviks av hustru Laura och framför allt av Bertha faller han ihop. När 
kaptenens hustru Alice bedrar honom med sin kusin verkar kaptenen knappt 
notera detta. Krishantering kan se olika ut beroende på kontrahenternas ålder 
och erfarenhet. 

 
 

Dramats väg till scenen  
Dramat Dödsdansen utkom i tryckt form år 1901. Kritiken var hård, framför 
allt gällande äktenskapsskildringen som ansågs grov och vulgär. Oscar Lever-
tin fällde sin bekanta dom: 

Ohyggligare och, vad värre är, ledsammare drama har Strindberg aldrig åstad-
kommit […] Denna Dödsdans är en plump, långsam och tråkig träskodans, som 
icke kan gripa eller fängsla.509 

 
Den svenska teaterpremiären blev emellertid en stor framgång. Den ägde rum 
den 8 september 1909 på Intima Teatern d.v.s. Strindbergs egen teater. Strind-
berg deltog själv i förberedelsearbetet med stor intensitet. Skådespelaren Au-
gust Falck har i memoarboken Fem år med Strindberg berättat om hur denne 
gick in i detaljer både beträffande spelstil och rekvisita, visade skisser vad 
gällde kaptenens huvudbonad etc. ”Kaptenens fulhet, ålder och whisky måste 
synas i masken.”510  Nämnda brev (6016) skrevs emellertid i augusti 1908 och 
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gällde en uppsättning av Fadren. Innehållet skulle dock kunna ha större gil-
tighet, vad beträffar kaptenen i Dödsdansen.511  

Sitt internationella genombrott fick dramat år 1912 med en uppsättning av 
Max Reinhardt. Denna uppsättning gavs även i Sverige på Kungliga teatern 
och rönte stor uppskattning av den svenska publiken. Efter ett drygt decen-
nium tycktes utvecklingen ha hunnit ifatt.  

För Strindberg var det uppenbarligen viktigt att det var en krigare och mi-
litär i huvudrollen, men dramat har spelats på skiftande sätt. TV-uppsättningen 
från 1996 har en interiör som mera påminner om en karolinskt stram svensk 
herrgård med ljusgula putsade väggar än ett fängelse. Väggarna är dock runda 
och kan föra tanken till insidan av ett torn. Det militära inslaget i övrigt är 
mindre markant. Det finns ingen vaktpost med ”glittrande sabel” enligt Strind-
bergs scenanvisningar. När dörrarna öppnas inåt bostaden syns ett piano, där 
musikstycket Bojarernas intåg kommer att exekveras av Alice. Dörrarna utåt 
trädgården visar en stenmur som kan vara en militär fortifikation.  

I inledningsscenen dansar huvudrollsinnehavarna Jan Malmsjö och Marie 
Göranzon en smäktande vals, och Jan Malmsjö som kaptenen gör ett försök 
att leva upp till schablonen av den galante officeren, men det finns också 
tecken på ömhet gentemot hustrun. Dessa studsar dock tillbaka till följd av 
hennes saklighet och vardaglighet. Ljudbilden tas efterhand helt över av mu-
siken från doktorns fest (en fest som pågår hos en granne strax intill) och till 
vilken makarna inte är bjudna. De ondgör sig över att doktorn fått använda sig 
av den militära musikkåren för att spela på sin privata middag. Militärmusiker 
fick åta sig sådana privata uppdrag inom ramen för sin reguljära tjänstgöring, 
under förutsättning att ansvarig förbandschef beviljade detta. Att doktorn på 
andra sidan viken fått utnyttja denna förmån måste ha sårat Kaptenen i dennes 
fästningstorn. 

Plötsligt hörs en trumpetsignal utanför. Kaptenen (rusar upp, tar sabeln och 
uniformsmössan):  

Kaptenen: Förlåt! Jag skall visitera posterna bara. 
 
Han försvinner ut genom fondportarna. Inget mer händer utan Kaptenen kom-
mer tillbaka. Kanske ett utslag av Strindbergs samhälleliga antimilitarism, 
som illustrerar det meningslösa i vissa militäroperationer.  Tidigare har sagts 
att Dödsdansen är tillkommen under en tidsperiod då Strindberg lade sin anti-
militarism i dagen. Edgar är visserligen klädd i uniform men den militärt/mas-
kulina atmosfären i Dödsdansen är mindre utpräglad än i Fadren. Anled-
ningen härtill kan diskuteras. Jag skulle möjligen vilja hävda att förekomsten 
av fler rent militära roller, nämligen kalfaktorn Svärd och soldaten Nöjd bidrar 
till den militära atmosfären i Fadren. I samma riktning verkar den omständig-
heten att både pastorn och doktorn är svartklädda i ’tjänstedräkt’ som stärker 

                                                      
511 Brev från Strindberg till August Falck daterat den 15 augusti 1908. Strindbergs brev utgivna 
av Björn Meidal, Stockholm 1990, vol. XVII, s.37. 
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bilden av en  dominerande uniformerad maskulinitet i dramat. När Laura se-
dan erövrat styrningen av huset och dess ekonomi kopierar hon ett maskulint 
beteende och slår sig ned vid sekretären och utövar sin funktion med ett man-
ligt kroppsspråk. I Dödsdansen finns mycket färre demonstrationer av över-
lägsen maskulinitet.  

Dödsdansen utan militärinslag 
Dramat Dödsdansen kan därför spelas utan dessa tämligen stereotypa militära 
detaljer. När Stockholms stadsteater satte upp pjäsen hösten/vintern 2011-12 
låg koncentrationen i uppsättningen på den äktenskapliga problematiken. För-
klaringen är möjligen att militärer år 2011 inte är en intressant samhällsgrupp 
att fokusera på, men det blir en tidsbild med samma typ av privatkonflikter 
som ett århundrade tidigare. Den aktuella uppsättningen skildrade enligt ru-
briken för recensionen i Svenska Dagbladet: “Undergång med humor och hu-
mör.”512  

Det karga rummet i en militär befästningsanläggning har sålunda bytts ut 
mot ”en designad lyxvilla” med modern elektronik i stället för telegrafappa-
raten som Strindberg enligt scenanvisningarna placerat på syn- och hörbar 
plats i rummet. Edgar 2011 är en misslyckad entreprenör i IT-branschen istäl-
let för kapten. Dåligt hjärta har han likafullt och symptom på hjärtinfarkt, men 
musiken då han faller ihop i ett anfall är inte Bojarernas intåg utan har ersatts 
av ’dansk pop’. Militär ersätts av näringsliv och rangordning av konkurrens.513 

Krigaren byts mot annan person i välbärgad övre medelklass, möjligen är den 
ekonomiska situationen förbättrad, men den äktenskapliga striden består. 
Kaptenen som Strindberg beskrev honom, kan förmodas ha haft en del eko-
nomiska bekymmer och ha sett fram emot en ännu mera utsatt ekonomisk si-
tuation på grund av den stundande pensionen. Den problematiken verkar vara 
borta år 2011. 

Dödsdansen skrevs, som nämnts tidigare, under en period då Strindberg 
börjat bli kritiskt inställd till militarism och krig. År 2011-12 är den allmänna 
värnplikten avskaffad och det svenska försvaret organiserat enligt anställ-
ningsprincipen. Den samhälleliga kontexten är förändrad inte bara inom för-
svarspolitikens område. Äktenskapskonflikten i dramat låter sig emellertid 
flyttas till en ny miljö och ett nytt yrke för den manliga parten i konflikten. 

Det andra temat i Dödsdansen – med förberedelsen och upplevelserna i 
dödens skugga – är sannolikt inte heller beroende av att den ena av huvud-
rollsinnehavarna är officer och krigare till yrket. Med andra ord kunde Strind-
berg lika gärna ha valt en annan representant för den övre medelklassen som 
rollfigur i dramat. Det ligger litet annorlunda till i dramat Fadren. Uniformer 

                                                      
512 Lars Ring, Svenska Dagbladet, den 4 december 2011. 
513 Ingegärd Waaranperä, Dagens Nyheter, den 4 december 2011.  
 



 

 209 

och officersyrken kan ses som en sorts tidsmarkör och är inte av större rele-
vans för dramats uppbyggnad och iscensättning. Det kan med andra ord häv-
das att uniform och titel i många sammanhang kan ses som en form av för-
klädnad. En fråga att ställa sig är om det vore tänkbart med en transponering 
av Fadren på samma sätt som Dödsdansen till modern tid. Narrativet låter sig 
förflyttas men en iscensättning med ryttmästaren som företagsledare ligger 
mindre nära till hands. Det är visserligen tänkbart att transponera ryttmästaren 
till en befattning som företagsledare med geologi som hobby, men själva kärn-
frågan i dramat om faderskapet skulle lätt kunna lösas med hjälp av ett DNA-
prov. Det som återstår av dramat blir i så fall ryttmästarens/företagsledarens 
sjukdom och gradvisa sönderfall – men dramat kommer då att handla om nå-
got helt annat.    

Några avslutande kommentarer 
Såväl Ryttmästaren i Fadren som Kaptenen i Dödsdansen försöker att vid-
makthålla sina militära positioner. Samtidigt kan det konstateras att bådas en-
gagemang i militära uppgifter är så gott som obefintliga. Strindberg inriktar 
handlingen i bägge dramerna mot ett annat krig som kan betecknas som kön-
skrig. I båda fallen står konflikten mellan krigaren och dennes hustru. Kriga-
ren har förvandlats till könskrigare.  

Utvecklingen i Fadren slutar med att ryttmästaren blir galen och satt på 
hospital. Ändå är han tecknad med en viss sympati och värme. Hans stora 
kärlek till dottern och hans intellektuella intressen gör att det är lätt som åskå-
dare att känna medkänsla med ryttmästaren i Fadren. Det är betydligt svårare 
att känna detsamma för kaptenen i Dödsdansen, huvudpersonen i triangeldra-
mat mellan äkta mannen, hustrun och vännen. Kaptenen Edgar tecknas och 
tolkas ofta utan några försonande drag som en slags ondskans representant, 
som överlever och beslutar sig för att stryka över och gå vidare. Det finns 
emellertid även andra tolkningar av kaptenen, utöver den ovan nämnda yrkes-
mässiga transponeringen. Det går att beskriva Edgar som en medelålders be-
sviken man, vilken krampaktigt försöker leva upp till sin egen framgångsbild 
trots den mediokra yrkeskarriären. Han är kaptenen som aldrig blev major, 
och vilken skrev en gevärslära som snabbt blev inaktuell. 

Tematiken i dramerna känns igen från Strindbergs egen biografi. Medan 
Ryttmästaren ännu står mitt i livet med ansvar för familjen, har Kaptenen pas-
serat zenit i såväl yrkes- som familjeliv. Denna skillnad återspeglas även i de 
båda dramernas titlar. Ryttmästaren representerar familjen i Fadren, Kaptenen 
deltar i den ödesdigra Dödsdansen. För Strindberg är dock bilden av maskuli-
niteten fortfarande starkt knuten till dessa krigare, trots att deras sociala och 
ekonomiska ställning var tämligen anfrätt i Sverige kring sekelskiftet 1900. 
Det förefaller logiskt att en uppsättning av Dödsdansen år 2011 helt bortser 
från Edgars befattning som kapten. Krigarhantverket har ersatts av könskrig.  
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Kapitel 9. Tjechovs krigare som framtids-
visionärer 

Anton Pavlovic Tjechov (1860-1904) föddes i Taganrog, en hamnstad på 
Krim. Han växte upp i en småföretagarfamilj med traditionella värderingar, 
som bl.a. innefattade möjlighet för honom och hans syskon att få en human-
istisk bildning. Familjens affärsverksamhet gav kontakt med ett stort antal 
miljöer och personer från skiftande yrkesområden, vilket avspeglar sig i hans 
prosa och dramatik. Hans allmänintresse för samhällsfrågor och den sociala 
insyn han fick via sin läkargärning gjorde honom till samhällskritiker. Utan 
att övertolka går det att se att han anar kommande ekonomiska och sociala 
omvälvningar i Ryssland.514   

Tjechov utbildade sig till läkare i Moskva, ett yrke som han utövade under 
hela sin levnad. De starka minnena av uppväxten i Taganrog kommer fram i 
skildringarna av naturen med omgivande landsbygd och en oändlig stäpp, där 
de starka klimatskillnaderna är en del av miljön. Tjechov kan med bara några 
ord tydliggöra vinterkylan i regementsstaden i Tre systrar eller sommarhettan 
i dramat Måsen.    

Ryssland var under Tjechovs levnad ett land, som präglades av sin sociala 
problematik – en tillbakahållen och förtryckt bondeklass, en framväxande 
merkantil medelklass och en överklass som levde på samma överdådiga sätt 
den alltid gjort. Den sociala oron låg latent under ytan och under åren fram till 
revolutionen var Ryssland ett land på gränsen till sammanbrott. Tjechov, som 
själv brottades med en sviktande hälsa fann ändå utrymme för att utöver sin 
yrkesgärning som läkare organisera livsmedelstillförsel till hungrande provin-
ser i Ryssland, driva en läkarstation för kolerasjuka, bygga skolor och sjukhus 
samt skriva artiklar i sociala och politiska ämnen, bl.a. en uppmärksammad 
artikelserie om fångarna på ön Sachalin.515 

Bakgrunden i Tjechovs pjäser är det gamla Ryssland, men han låter de nya 
tankegångarna om jämlikhet, individuella livsmönster och nya möjligheter 
bryta fram hos rollfigurerna. Hans bärande rollfigurer hör hemma i en intel-
lektuell och ekonomisk överklass. I Måsen bygger han handlingen kring en 
skådespelerska och en författare, och i Onkel Vanja kring en professor och en 

                                                      
514Alexander Chudakov, “Dr Chekhov: a biographical essay”, The Cambridge Companion to 
Chekhov, utgiven av Vera Gottlieb och Paul Allain, Cambridge 2000, s.3 ff.  
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förvaltare. Han hade måttlig framgång som författare i början, både som no-
vellist och dramatiker. Måsen, som uppfördes första gången 1896 blev ett fi-
asko. Tre systrar, som hade premiär 1901 på Alexandrinskiteatern i Sankt Pe-
tersburg blev en högst måttlig framgång. Körsbärsträdgården, som uppfördes 
1904 artade sig till en framgång, men då var Tjechov redan dödsmärkt av sin 
tuberkulos.516 

Fyra krigare och tre systrar 
Jag har valt att fördjupa mig i Tre systrar (1901) därför att detta drama 

rymmer fyra intressanta krigargestalter, nämligen brigadöversten Alexander 
Ignatjevitj Versjinin, baronen och löjtnanten Nicolaj Lvovitj von Tusenbach 
och stabskaptenen Vasilij Vasiljevitj Solenyj samt regementsläkaren Ivan Ro-
manovitj Tjebutykin. Alla de fyra officerarna har lägre militär rang än systrar-
nas avlidne far, som var general, vilket kan tas som ett tecken på familjens 
nedåtgående sociala trend. Under den tid dramat utspelar sig råder inte krig 
utan de fyra krigarna tjänstgör vid sitt regemente som är förlagt till en rysk 
regementsstad ute i glesbygden. Officersyrket representerar även här olika fa-
setter av maskulinitet som tapperhet, ridderlighet och ledarskap, men också 
negativa belastningar i form av gamla traditioner och strävanden att göra upp 
tvister med hjälp av vapen. Överste Versjinin och baronen von Tusenbach har 
formulerat var sin framtidsutopi. Utopierna är ganska olikartade men uttrycker 
tro på ett annat Ryssland än det vid sekelskiftet 1900 förhärskande. Det utopi-
erna har gemensamt är att de ser arbete och i någon mån välstånd som en viktig 
faktor inför framtiden.  

Genom att i avhandlingen granska några utvalda uppföranden av dramat 
från de drygt ett hundra år som pjäsen spelats, är avsikten att diskutera, hur 
fokus i pjäsen har växlat och maskuliniteten framställts på scen. Tjechovs Tre 
systrar har under åren framförts i en serie uppsättningar. Jag har valt ut några 
där krigarrollernas utformning, av recensionerna att döma, varit förhållande-
vis tydlig, även om uppmärksamheten koncentrerats på kärlekshistorien mel-
lan Versjinin och Masja. 

I Tre systrar talas mycket om systrarnas avlidne far generalen Prosorov. 
Denne utövar fortfarande ett visst inflytande på sina fyra barn. Alla fyra bar-
nen är välutbildade, talar flera språk och sonen Andrej bär familjeambitionen 
på sig att bli professor. Denne går dock ner sig i ett känslomässigt och ekono-
miskt träsk i och med sitt giftermål med Natasja. Bland birollerna i Tre systrar 
finns en läkare (som alltid i Tjechovs dramatik). Här heter han Tjebutykin och 
är regementsläkare. Av pjästexten framgår att han hyr husets undervåning av 
syskonen. Det framgår också av undertexten att Tjebutykins relationer med 
familjen är djupa sedan länge. Han hade en nära relation med systrarnas av-
lidna mor – hur nära är en öppen fråga – och den yngsta systern Irina känner 
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han ett alldeles särskilt ansvar för. Han ger henne bland annat en dyrbar tesa-
movar i silver på födelsedagen, något som de andra syskonen diskuterar. Frå-
gan är dock hur den generösa gåvan och hans intresse för Irina skall tolkas. Är 
det en generös gåva från den gamle gode vännen till familjen, en gåva som 
skall ärvas inom familjen? Eller är hans intresse av mera erotisk karaktär? För 
det senare talar att han inte gör något för att avstyra duellen mellan Tusenbach 
och dennes rival stabskaptenen Vasilij Solenyj. Efteråt visar han inte heller 
någon sorg över att en ung människa som Tusenbach har dödats i en duell på 
grund av en meningslös diskussion. Tjebutykin kanske till och med är lättad 
över att ha blivit av med en rival.  

Hela dramat bärs av en dikotomi mellan den gamla kulturen som en av 
ståndsprivilegier präglad värld och den nya framväxande för att inte säga 
framstormande, nya teknokratiska och plutokratiska världen. Var och en kan 
bygga sin egen framtid utan hinder av gamla skrankor, men bara i viss mån 
genom att trampa på andra. Dikotomin mellan det gamla och nya framträder 
framför allt mellan Versjinin och von Tusenbach i deras syn på framtiden till 
följd av deras respektive bakgrunder, men också mellan de tre systrarna och 
svägerskan Natasja, som i sista akten lyckats fördriva systrarna och stå som 
härskarinna i huset.   

Ralf Långbacka, som iscensatt flera Tjechovpjäser, säger i sin analys av 
Tre systrar att brigadgeneralen respektive borgmästaren representerar var sitt 
sociala fält. De bägge fälten står i viss motsatsställning till varandra.517 Det  är 
en situation som enligt min erfarenhet i och för sig inte är ovanlig vad gäller 
förhållandet mellan en större militärgruppering förlagd till en mindre stad och 
staden ifråga. Trots att den militära sfären normalt brukar anges som exempel 
på ett auktoritärt och odemokratiskt samhälle (jämför miljön i Woyzek) står 
den här i Tre systrar för det positiva och ljusa medan det civila samhället står 
för det trista, triviala och småskurna.  

Syskonen Prosorov är uppväxta inom officerskåren och dess hierarkiska 
system, och de tre systrarna förknippar militärlivet med fest och rörelse i forna 
lyckliga dagar, då deras far levde och de bodde i Moskva. Systrarna drömmer 
dagdrömmar, filosoferar och har orealistiska förväntningar på framtiden. Det 
är som familjen drabbats av en förlamning eller törnrosasömn på grund av 
fadern, brigadgeneralens Prosorovs död. Fortfarande är det en smärtpunkt att 
så få kom till begravningen, och även om det var dåligt väder kan inte allt 
skyllas på detta. I Tre systrar är det militärväsendet som står för det framtids-
inriktade och progressiva. 

Överste Versjinin introduceras i första akten, mitt under namnsdagsfirandet 
för Irina. Han kommer närmast från Moskva och har tjänstgjort under systrar-
nas far i Moskva. Han kommer in som en frisk fläkt i den något letargiska 
atmosfären på Irinas bjudning. De talar om Moskva. Hans första repliker an-
das optimism och blåser in ett drag av optimism hos de övriga.  
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Versjinin: Här är ju ett så friskt och hälsosamt och äkta ryskt klimat. Skogen, 
floden …och björkar finns här också. De vackra blyga björkarna, jag älskar dem 
mer än alla andra träd. Nej, det är bra att bo här. Det är bara besynnerligt att 
järnvägsstationen ligger tjugu verst härifrån … och ingen vet riktigt varför det 
är så.518 

 
Både Versjinin och Tusenbach är medvetna om att Ryssland håller på att för-
ändras och de diskuterar gärna utsikterna för den kommande utvecklingen. 
Versjinin är representant för de nya militära doktriner som tillkommit efter 
Krimkriget. Misslyckandet i detta krig ledde till en ökad professionalisering 
av krigsmakten innebärande att rekryteringen breddades även till andra sam-
hällsklasser. Sociologen John Tulloch har i boken Chekhov: A Structuralist 
Study, utkommen 1966, citerat Raymond Garthoff, som hävdar att detta med 
den ökade professionaliseringen av krigsmakten i och för sig var en del av den 
växande industrialiseringen av Ryssland i slutet av 1800- och början av 1900-
talet. Samtidigt reformerades krigsmakten genom att icke-adliga krigare 
nådde ”adlig nivå” vid befordran till officerare. Utvecklingen var dock olik-
artad inom olika vapengrenar. Artilleri- och ingenjörssektionerna förutsatte 
mera teoretiskt kunnande vilket medförde att de var mer öppna för social rör-
lighet än infanteriet och kavalleriet.519   

Enligt Tjechovs text tillhör både Versjinin och Tusenbach artilleriet men 
deras bakgrund och åsikter skiljer sig ändå åt väsentligt. Tusenbach är född 
adelsman och präglad av sin aristokratiska uppfostran. Det framgår av drama-
texten att Tusenbach har genomgått den elitistiskt inriktade Militärakademin, 
vilket Versjinin inte gjort. Versjinin är medveten om sin brist på bildning och 
bokliga kunskaper. Skillnaden i bakgrund sätter sin prägel på hans respektive 
Tusenbachs visioner.520 Tusenbach företräder nyorienteringen men kan ändå 
sägas ha en fot kvar i det gamla Ryssland, när han hävdar att samhället nu har 
nått sin högsta utvecklingsgrad och att framtiden inte kommer att innebära 
någon skillnad. Ändå går det att läsa in revolutionära drag i hans budskap. 
Tusenbachs berättar att han är född i det kalla och högdragna Sankt Petersburg 
och som adelsman tillhör den gamla klassen. Ändå säger han att han vill arbeta 
och att han begriper denna längtan efter arbete!521     

Tusenbach: Jag har inte arbetat en enda gång i mitt liv. Jag minns så väl hur det 
var när jag kom hem från kadettkåren. Lakejen drog av mig stövlarna […] det 
blåser upp en stark och hälsosam storm, den är redan på väg, snart kommer den 
att sopa bort all lättja och likgiltighet, all motvilja mot arbete och all den ruttna 
spleen som finns i vårt samhälle. Jag kommer att arbeta, och om låt oss säga 
25-30 år kommer varenda människa att arbeta.522 

                                                      
518 Tre systrar, Första akten, s.20.     
519 John Tulloch, Chekhov: A Structuralist Study, (London 1980), s.173 f, som bl.a. citerar Ray-
mond L. Garthoff, Soviet Military Policy: An Historical Analysis, London:1966, s.30. 
520 Tre systrar, Andra akten, s.45. 
521 Tre systrar, Första akten, s.14. 
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Tusenbach varierar arbetstemat i flera inlägg. Irina svarar med att tala om hur 
trött hon är och hur illa hon tycker om sitt arbete på telegrafen.523 Enligt Tu-
senbachs resonemang kommer livet inte att förändras, inte under överskådlig 
tid.  
 

Också om en miljon år kommer livet att vara precis detsamma som förut. 
Det förändras inte. Det förblir sig orubbligt likt och lyder sina egna lagar, som 
vi inte har nånting att skaffa med, eller som vi åtminstone aldrig kommer att bli 
kloka på. 

 
Han varierar detta tema:  
 

Efter oss kommer man att segla med luftballonger och ändra snittet på rock-
arna, kanske kommer man också att upptäcka ett sjätte sinne och utveckla det, 
men […] livet kommer ständigt att förbli detsamma, lika svårt, lika hemlighets-
fullt och olyckligt.524 

 
Det finns en stark motsättning i Tusenbachs vision. Livet kommer inte att för-
ändras men ändå kommer förändringar att ske. Bara hans vision om arbetet 
som det allt överskuggande i framtiden är, enkelt uttryckt, en stark förändring. 
Samtidigt vilar det ett svärmiskt och överspänt drag över Tusenbachs visioner. 
Hans resonerande om livet och framtiden tycks vara resultatet av en påtvingad 
sysslolöshet inom det militära livet. Brigaden i den ryska provinsstaden saknar 
militära uppgifter. Det ryskt-turkiska kriget var avlägset och de ryska revolut-
ionerna tillhörde ännu framtiden. Det är i detta militära vakuum som Tusen-
bach och även Versjinin får tid att utveckla sina visioner. Tusenbach berättar 
för Masja och Versjinin att han lämnat in sin ansökan om avsked från sin mi-
litära befattning. Masja replikerar att hon inte kan se något gott i det och säger:  

Jag tycker inte om civilister.525 
 

Masjas replik andas nostalgi. Hon sörjer glansen och festerna i det förflutna, 
när hennes far, generalen, levde och familjen bodde i Moskva. Även hon har 
tappat fotfästet i samtiden 

 Versjinins framtidsutopi är att kunskap och utbildning skall förändra värl-
den. Versjinin andas optimism inledningsvis i första akten när han uppmuntrar 
systrarna att sprida sin bildning (i enlighet med Tjechovs tankegångar).526 Det 
finns emellertid också stråk av vemod hos Versjinin.  

Versjinin: Det förefaller mig som om allt på jorden vore förutbestämt att för-
ändras så småningom – det förändras ju redan inför våra ögon. Om tvåhundra, 
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trehundra, ja kanske tusen år –nalkas en ny och lyckligare tillvaro. Själva kom-
mer vi naturligtvis inte att delta i det livet, men det är för det livet vi lever nu 
arbetar, lider, det är vi som skapar det – och bara däri ligger målet för vår ex-
istens och, om ni så vill, vår enda lycka.527 
 

Versjinins replik kan tolkas med religiösa förtecken om det tunga jordelivet 
men där himmelriket väntar därefter. Sannolikt är dock kommentaren bara ett 
uttryck för Versjinins något ytliga filosofiska vältalighet. För under ytan har 
även han nära till liknöjdhet. Han förstår exempelvis inte Masjas beundran för 
militärväsendet. Han finner de civila och militära kategorierna lika ointres-
santa. 

Versjinin: Om man hör på en utläggning av någon man ur intelligentsian här, 
civil eller militär, så plågas han av sin hustru, av sitt hus, av sitt gods, av sina 
hästar. Varje ryss utmärker sig genom sina utomordentligt upphöjda tankar, 
men kan ni säga mig varför han i levande livet inte når högre än han gör.528 

 
Versjinin fortsätter med att berätta om sitt olyckliga äktenskap för Masja, sin 
sjuka dotter och hustrun, som han beskriver som grälsjuk. Masja har gift sig 
blott 18 år gammal med en av skolans lärare, men beskriver sitt äktenskap i 
nuläget som mycket tråkigt. Det är bakgrunden till den kärlekshistoria som 
utvecklas mellan henne och Versjinin. Kärleksrelationen blommar visserligen 
men har också letargiska drag. Jag ser likheter mellan Tjeckhovs och Strind-
bergs krigare. Bägge reducerar sina krigare till vältaliga älskare där relation-
erna till det andra könet har ersatt insatserna i fält. 

De andra två krigarrollerna är regementsläkaren Ivan Romanovitj Tjebu-
tykin och stabskaptenen Vasilij Solenyj. Tjebutykin, som är 60 år gammal, 
framstår som en representant för den gamla överklassen och som många andra 
av Tjechovs läkare är han en alkoholiserad cyniker men också en varm vän till 
familjen. Hans alkoholism förleder honom till en och annan elakhet. I tredje 
akten avslöjar han Natasjas affär’ med Protopopov:   

Tjebutykin: Natasja har en liten romans med Protopopov, men det ser ni inte… 
Ni sitter där och ser ingenting, …529 
 

Det är i varje fall tydligt att Tjebutykin betraktar både Tusenbach och Solenyj 
som rivaler om Irina. Han är t.ex. den ende som i fjärde akten förefaller vara 
på gott humör, när han hör rykten om att brigaden skall förflyttas, verkar till 
och med glad över förändringen. Han avstyr inte heller den kommande duellen 
mellan Tusenbach och Solenyi utan glider på något sätt ur sitt ansvar. Han 
borde nämligen ha kallats till duellen eftersom det fanns ett krav på obligato-
risk närvaro av läkare vid dueller.530 Alla tycks vänta sig att duellen bara kan 
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sluta på ett sätt. Mycket kan återföras på den allmänna passivitet och brist på 
handlingsförmåga, som framför allt systrarna, men även Tjebutykin visar. Li-
vet tycks vara det som händer.  

Stabskaptenen Vasilij Solenyj beskrivs av Tjechov som något av ett ’socialt 
missfoster’. Han är obegåvad och påstridig. Texten ger också vid handen att 
han är fåfäng och självupptagen och bland annat tror sig likna den berömde 
ryske poeten Lermontov. Han bär alltid med sig en flaska parfym och stänker 
ofta parfym över händerna. De ’klassiska’ soldatdygderna mod och moral ver-
kar inte att höra till hans mera framträdande egenskaper. I avhandlingen har 
tidigare beskrivits de drag som utmärkte krigarfiguren – the Braggart – i Com-
media dell´arte-litteraturen. Solenyj bär drag av denne.  Tjechov använder ho-
nom som en något klumpig sanningssägare. Solenyj trakasserar ständigt Tu-
senbach. Han avbryter t.ex. ett av Tusenbachs högstämda inlägg genom att 
med gäll röst härma en kyckling: ”Tjipp, Tjipp tjipp en baron skall man inte 
mata med gröt utan bara låta honom filosofera.”531 Tusenbach med sin kulti-
verade, adliga bakgrund beskriver ändå Solenyj på följande sätt: 

Tusenbach:[…] han (Solenyj) är blyg. När vi är på tu man hand, brukar han visa 
sig mycket klok och vänlig, men i sällskap blir han grov och grälsjuk.532    

 
En natt utbryter en eldsvåda, som involverar alla i bekämpningsarbetet. Ett 

antal konflikter och relationer blir tydliga under natten. Versjinin berättar 
också att det nu är bestämt att hans brigad skall förflyttas. Beskedet får syst-
rarna att med än större intensitet tala om sin flytt till Moskva. 

Tjechov låter historien utveckla sig vidare. I fjärde akten berättas om hur 
brigadmedlemmarna kommer på avskedsvisit till familjen Prosorov. Irina be-
rättar att hon och baronen skall vigas dagen därpå och därefter resa till tegel-
bruket, där han skall arbeta och hon tjänstgöra i skolan. Masjas man Kulygin 
berättar om det ödesdigra mötet kvällen före mellan Solenyj och Tusenbach 
utanför teatern. Solenyj hade börjat pika baronen och denne hade svarat något 
kränkande. Resultatet hade blivit en utmaning på duell mellan de bägge kon-
trahenterna. Solenyj ber Tjebutykin skynda sig om det är för att ansluta sig till 
brigaden i egenskap av regementsläkare eller assistera vid duellen framgår 
inte. Dock talar de om duellen. I en sidoreplik säger Solenyj att han bara skall 
”vingskjuta honom (Tusenbach) lite lätt – som om han var en morkulla.”533 
Vad som i övrigt händer sker utanför scenen. Man hör regementsmusik och 
framför allt trummor. Semiotiken fungerar här mycket starkt och effektivt. 
Åskådaren vet att brigaden är i färd med att lämna den lilla regementsstaden. 
Tjebutykin kommer sedan plötsligt in på scenen och överbringar dödsbudet 
mycket lakoniskt: ”Baronen stupade nyss i duellen.”534 Publiken får bara höra 
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talas om händelsen. Kanske hade det blivit övertydligt om också hans kropp 
hade visats upp på scenen. Det nakna budskapet är starkt i sig självt.  

Till Olga säger Versjinin innan Masja har dykt upp inför avskedet: 

Versjinin: Livet är tungt. För många av oss verkar det så ödsligt och hopplöst, 
men man måste ändå medge att det så småningom klarnar och blir lättare att 
leva, och av allt att döma är den tiden inte avlägsen, då livet blir ljust alltigenom 
(Ser på klockan.) Men jag har så bråttom! Tidigare var mänskligheten upptagen 
av krig, den fyllde hela sin tillvaro med härnadståg, anfall, segrar. Men nu har 
allt detta blivit föråldrat och lämnar efter sig ett ofantligt tomrum, som tillsvi-
dare inte kan fyllas av någonting. Men mänskligheten söker lidelsefullt – och 
finner naturligtvis. Ack bara det skedde snart. (Paus) …(Ser på klockan.) Men 
jag har så bråttom.535  

 
Här visar Versjinin i varje fall en viss självinsikt såsom krigsman och inte bara 
luftig vältalighet. Däremot anas knappast några drag som tyder på hjälteegen-
skaper eller ens en strävan att vara hjälte. Han liksom systrarna väntar på att 
livet skall hända. Hans högstämda framtidsvisioner kan tolkas som en flykt 
från hans olyckliga äktenskap. Relationen med Masja kan vara en förevänd-
ning för att inte behöva ta itu med sitt eget liv. När brigaden skall förflyttas 
förstår både Versjinin och Masja att de måste skiljas. Avskedet dem emellan 
i fjärde akten är tårfyllt och de anar att de aldrig kommer att träffas igen. För-
flyttningen av regementet kommer som en ytterligare orsak för Versjinin att 
slippa de egna problemen. 

Systrarna konstaterar att ingenting blir som man tänkt sig. De inser att flyt-
ten till Moskva aldrig blir av. Föräldrahemmet har övertagits av Andrej och 
hans hustru Natasja. Äldsta systern Olga har flyttat till sin rektorsbostad och 
tagit med sig familjens tjänarinna. Masja har beslutat sig för att aldrig åter-
vända till huset. Irina fullföljer sina planer att flytta till en annan ort. Brigaden 
drar vidare och staden har nu berövats det sista av den glans som garnisonen 
gav den. Men allt är ändå inte som det varit. Moskva ligger möjligen ännu 
längre bort som mål, men Irina bär Tusenbachs ideal vidare genom att arbeta 
och tjäna folket som lärare. Olga kommer i sin egenskap av rektor att använda 
sig av Versjinins tankegångar om hur utbildning och kunskap skall föra ut-
vecklingen vidare. 

Olga: Bara en liten tid, och vi försvinner för alltid, man glömmer oss, våra an-
sikten och våra röster, glömmer hur många vi var. Men våra lidanden skall för-
vandlas till glädje för dem som kommer efter oss, lycka och frid skall randas på 
jorden, och med ett gott ord och en välsignelse ska man minnas dem som lever 
nu. Å kära systrar, vårt liv är inte slut ännu. Så låt oss då leva.536 
 

Systrarna knyter ihop Tusenbachs och Versjinins livsfilosofier och det går att 
läsa in Tjechovs tro på utbildning och bildning som metoder att reformera 
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samhället. Plötsligt är militärväsendet inte viktigt längre, vilket också kan lä-
sas som ett budskap från Tjechov. Utvecklingen går vidare som Versjinin an-
ser, men förblir ändå i mångt och mycket densamma som Tusenbach hävdat. 
Allt anpassar sig till det nya och Tjebutykin gnolar långsamt ”Allt kan kvitta! 
Strunt i alltihop!”537 Om detta är ett uttryck för någon sorts stoicism eller om 
han, enkelt uttryckt, har resignerat går inte att utläsa. 

Tre systrar – mise en scène 
Det går att se på Tre systrar som ett drama med många stråk av glädje och 
framför allt som en hyllning till människans förmåga att stå ut. Det går emel-
lertid också att läsa den som en tragisk berättelse kring en något dekadent 
överklass på väg mot sin undergång. Versjinin kan betraktas som en förförare, 
som förtalar sin hustru och sedermera lämnar sin älskarinna. Tusenbach är illa 
förankrad i verkligheten, Solenyj kan ses som en krigsskadad misantrop med 
klasskomplex och Tjebutykin en försupen läkare med en oklar situation i fa-
miljen Prosorov. Tre systrar har nu spelats under drygt ett sekel. Basen och 
utgångspunkten är texten, men läsningen och iscensättningarna har skapat nya 
vinklar på dramat beroende på var tyngdpunkten lagts under årens lopp och 
med vilka förtecken den spelats.  Fokus ligger ofta på kärleksrelationen mellan 
Versjinin och Masja (bägge gifta på var sitt håll). Dramat innehåller emellertid 
också kärleksrelationen mellan Irina och Tusenbach och mellan systrarnas 
bror Andrej och hans hustru Natasja, otrogen med Andrejs chef, kommunal-
rådet Protopopov. Här finns också rivalskapet mellan Tusenbach och Solenyj, 
svartsjukt iakttaget av regementsläkaren Tjebutykin. Dramat visar på kärleken 
som viktig ingrediens i livet men knappast på äktenskapet som en lyckad sam-
levnadsform.  

En genomgång av svenska recensioner, huvudsaklingen i tidningarna i 
Stockholmsområdet, under perioden 1935 – 2013 med uppmärksamheten 
främst på de militära rollerna, ger vid handen att det i regel endast är Versjinin 
som kommenteras. Därnäst i uppmärksamhet kommer Tjebutykin ofta bero-
ende på att rollen då och då spelats av framstående skådespelare. Fokus har 
ofta legat på Tjebutykins alkoholproblem. Tusenbach bär stora delar av Tje-
chovs idéer, men rollen som Tusenbach kommenteras sparsamt i recension-
erna, Solenyj praktiskt taget inte alls. 

Tre systrar och publiken 
Tre systrar sattes upp första gången i Sverige på Helsingborgs stadsteater med 
premiär den 24 oktober 1935. Dramat tycks allmänt ha fått ett mycket ljumt 
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mottagande. Den recenserades i en tvåspaltig recension i Helsingborgs dag-
blad dagen efter.538  Recensenten inleder sin recension på följande sätt ”Det 
har sina sidor att gjuta gammalt vin i nya läglar […]” samt fortsätter med att 
tala om ”den resignationens och trötthetens mentalitet, som genomsyrar hela 
Tjechovs snart 35-åriga opus […]” Utöver att det är svensk urpremiär är det 
intressant att det framhävs att den manliga huvudrollen Versjinin spelas med 
utmärkt diktion av den silverhårige Hugo Björne. Bakom detta anas ett mas-
kulinitetsideal där gentlemannen visar upp gamla officersdygder som elegans 
och artighet. Övriga rollfigurer behandlas mycket knapphändigt i recensionen. 
”Ful men god är löjtnant och baron Nikolaj Lvovitj Tusenbach”, medan stabs-
kaptenen Vasilij Vasilijevitj Solenyj ”fjantar omkring och skriker en underlig 
ramsa […] jim, jim.[…] osv.” Recensenten känner sig lika trött som systrarna. 
Men så händer något: Mitt i det hela uppträder plötsligt ”[…] den […] silver-
hårige, gifte överstelöjtnant Versjinin, som går åstad och förälskar sig i syster 
Masja, vilket ger hela den dramatiska tillspetsningen vid sidan om herr Tu-
senbachs och Solenyjs strid och duell”. Efter duellen skriver recensenten att 
det blir: ”Resignation med stort S!” Skådespelarprestationerna bedömdes ge-
nomgående positivt, i synnerhet gästerna Hugo Björne, Elsa Carlsson, och 
Märta Dorff.   

Recensenten i Helsingborgs Dagblad kommenterar inte det internationella 
läget i Sverige och speciellt södra Sverige. Det hade annars varit intressant att 
få en dåtida kommentar om de fyra militära rollerna och deras eventuella hjäl-
testatus med tanke på Helsingborgs närhet till Tyskland utifrån hypotesen att 
ett europeiskt krig kunde vara förestående och att Sverige i varje fall uppehöll 
fiktionen att vi hade ett starkt försvar. Till tidsfärgen i övrigt kan nämnas att 
krigsriskerna var föremål för uppmärksamhet på tidningarnas ledarsidor och 
att Italien hade blixtmobiliserat inför den stundande invasionen av dåvarande 
Abessinien, numera Etiopien, under oktober 1935. Detta kunde läsas om i 
samma tidning som innehöll recensionen. Det internationella läget föreföll 
inte att vara något som diskuterades inom kulturlivet. På teaterområdet spela-
des operett och gavs cirkusföreställningar på Hippodromen i Malmö samma 
vecka. Stor uppmärksamhet fick också ett gästspel från Svenska teatern i 
Helsingfors, nämligen Alexander Kivis Sockenskomakaren. Studentkåren höll 
samtidigt sin sedvanliga Tegnérfest.539 

Det dröjde många år innan Tre systrar sattes upp på nytt i varje fall på 
någon av Sveriges större teatrar. År 1945 gavs dramat på Nya teatern i regi av 
Per Axel Branner, en uppsättning som var en stor framgång framför allt för 
Gun Wållgren i rollen som Masja. Positiva recensioner fick också Bengt 
Ekeroth i rollen som Tusenbach. Teaterforskaren Karin Helander har i sin bok 
Teaterns korsväg skrivit om Bengt Ekeroth och 1950-talet. När Bengt Ekeroth 
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själv sätter upp Tre systrar på Malmö Stadsteater i januari 1950 är recensen-
terna kritiska, även om regissören får "erkännande i pressen för sitt arbete med 
personinstruktionen.”540.  

År 1959 satte Branner på nytt upp Tre systrar, denna gång på Kungliga 
Dramatiska teatern i atmosfären av det kalla kriget, i vilken uppsättning det 
betonades att systrarna var generalsdöttrar. Hans Strååt fick i ett mycket sent 
skede ta sig an rollen som Versjinin. Av recensionerna att döma spelades 
översten även denna gång med gentlemannen som förebild, vilket inte alla 
recensenter uppskattade. Flera recensenter efterlyste mera glöd hos Versjinin. 
Man ville ha mer maskulinitet i betydelsen sexuell utstrålning. Per Erik 
Wahlund skriver i Svenska Dagbladet den 12 september 1959. “Versjinin görs 
försynt och sympatiskt av Hans Strååt, snarast med underbetoning av den vi-
rila polityr som skulle förklara Masjas besinningslösa förälskelse.”541 Karl 
Vennberg kommenterar i Aftonbladet den 19 september 1959 Hans Strååts 
rolltolkning så här: “Man kunde nog tänka sig en fastare manlighet hos Hans 
Strååts Versjinin utan att den i alltför våldsam kontrast skulle bryta sig ur det 
tjechovska mönstret.”542  

Ny Dag, signaturen GJ, tyckte att Georg Rydeberg förmodligen skulle varit 
den idealiske översten och att Hans Strååt var en god men litet torrare ersät-
tare.543  Sven Stål, Lidingö Tidning den 10 oktober 1959 tar det hela ytterligare 
ett steg: 

Strååt gav en mer än acceptabel tolkning av överstelöjtnanten minus den sexu-
ella utstrålning som i kollegans gestaltning skulle ha varit ett plus, men skåde-
spelaren tillförde rollen en nobless, en själslig finhet, som kulminerade i det 
stumma spelet mot Masja, som spelades av Gun Wållgren. Samspelet mellan 
de båda konstnärerna blev en av höjdpunkterna under kvällen. En betoning av 
förförarrollen skulle ha givit kärlekshistorien större tyngd men också betonat 
Masjas roll av offer i utvecklingen. Hon är den som lider och finns kvar i den 
karga miljön när Versjinin drar vidare.544 

 
Vad gäller Tusenbachs rolltolkning är recensenterna i princip helt oense. Rol-
len gjordes av Heinz Hopf. Nils Beyer Stockholmstidningen beskrev honom (i 
en odaterad recension) som ”den lille livsoduglige baronen”545 Han säger vi-
dare att Hopf gett honom ”en älskvärdhet, som man inte förut sett i den rollen”. 
Viveca Heyman skriver i Arbetaren nr 39 1959 att Heinz Hopf ”borde ha 
sminkats tillräckligt ful för att motsvara texten”.546  Ebbe Linde, Dagens Ny-
heter, den 19 september 1959 är inne på samma tanke att baron ”Tusenbach 
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[…] brukar alltid framställas som en jämfört med Irina halvgammal man ej 
utan sitt pedanteri och sin löjlighet”. 

Regissören förmodas ha gjort en ny tolkning här men Tusenbach har up-
penbarligen inte spelats så att han gjort något maskulint intryck. Det mest po-
sitiva i recension var följande; ”Heinz Hopfs ljusa pojkcharm borde Irina ha 
fallit för”.547 Per Erik Wahlund tycker i den ovan nämnda recensionen i 
Svenska Dagbladet att Heinz Hopf inte ens träffat typen rätt; baronen skall i 
all sin hygglighet vara en lite löjlig och avsigkommen figur. Soljonyj kom-
menteras i Nils Beyers recension, där han beskrivs som den sadistiske tokdå-
ren till stabskapten. Han ställer också frågan: ”Vem kunde förstå, att denne 
enfaldige drummel i själva verket är skurken i pjäsen?” Militärläkaren kom-
menteras av Karl Vennberg i Aftonbladet som ägande en ”fågelskrämmas 
ömklighet och bristfälligt nerkämpad alkoholism”.548. 

Ingen av recensenterna visar någon större entusiasm utan gör nästan intryck 
av att ha letat efter svagheter i uppsättningarna. Kärlekshistorien står oftast i 
fokus, men framstår ofta som rätt banal. 

Kärlekshistorien mellan Masja och Versjinin är en av dramats tyngdpunk-
ter, och flera recensenter diskuterar passionen mellan dem. Avskedsscenen 
mellan Masja och Versjinin borde dock ha passat in i schablonbilden av sol-
daten som drar vidare för att göra sin plikt och lämnar den sörjande kvinnan. 
Att den motsvarade schablonen är kanske orsaken till att den inte kommente-
ras.  

Tre systrar som relationsdrama 
Stockholms stadsteater gästades år 1983 av den tjeckiske regissören Otomar 
Krejca, som satte upp Tre systrar (premiär 23 november). Krejca, var en i 
kretsen kring dåvarande oppositionsmannen Vaclav Havel. Han föredrog att 
under kommunistperioden i hemlandet arbeta utomlands. Krejca kom från den 
östeuropeiska traditionen och arbetade på ett traditionellt sätt men med fantasi 
och var uppskattad och respekterad som nyskapare inom teaterområdet. Leif 
Zern har i en artikel i den 2010 utkomna boken om Stadsteatern i Stockholm 
Det skall åska och blixtra kring vår teater, Stockholms stadsteater 1960-2010, 
citerat ur en egen (något kritisk) recension av en tidigare Krejca-uppsättning 
nämligen Måsen;  

Det vilar alltid något uttänkt över Otomar Krejcas regikoncept, ett drag av för-
konstling som kunde förklara att han uppenbarligen trivdes i rollen som kring-
resande gästregissör (han gjorde ju samma pjäser på ständigt nya teatrar). Med 
utsökta scenerier fick han skådespelarna att utforma sina personer på scenen.549 
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Leif Zern fortsätter:  

Krejcas regi var väsentligt inriktad mot det ‘mänskliga dramat’ och rollfigu-
rerna i hans uppsättningar var utsökt ciselerade, tecknade med stålpenna – 
kanske var det därför jag kunde skriva att hans scenerier ibland gav intryck av 
självändamål, något både abstrakt och fristående.550 

 
Leif Zerns slutomdöme är att ingen av hans ovanstående kommentarer står i 
vägen för slutomdömet att Krejcas exceptionella professionalism varit av be-
stående värde för Stadsteaterns verksamhet. Krejca kom att bli Stadsteaterns 
egen Tjechovexpert enligt Zern.551 

Publikmottagandet av uppsättningen 1983 av Tre systrar var något blandat. 
Föreställningen fick översvallande omdömen i intervjuer med enskilda repre-
sentanter för publiken, men recensenterna förhöll sig mera avvaktande. De 
skulle kunna karakteriseras som varande respektfulla men med i huvudsak ne-
gativa kommentarer. De såg å ena sidan föreställningen som nyskapande, men 
tyckte å andra sidan att den var ansträngd och periodvis långtråkig.   

Den kontroversiella uppsättningen och diskussionen, sådan den framträder 
i tidningstexterna bidrog bara marginellt till diskussionen om krigare och mas-
kulinitet under 1900-talet. Någon av recensenterna betecknade Jan Malmsjö 
som ’galant officer’ i rollen som Versjinin. Uppsättningen spelades i huvudsak 
som ett relationsdrama. 

Karaktär av relationsdrama förefaller även regissören Peter Oskarsons upp-
sättning år 1999 av Tre systrar i Gävle ha haft. I denna uppsättning gör Rolf 
Lassgård rollen som Versjinin. Ylva Gislén, Sydsvenska Dagbladet den 6 de-
cember 1998 beskriver Lassgård som: 

[…] en undanglidande jovialisk och patetisk figur, med gungande knän som 
gärna placerar honom lite lätt på sned och placerar hans lätt melodramatiska 
karaktär i en lång dröjande filmförförarroll som binder ihop replikerna på ett 
litet lustigt och melodramatiskt vis.552  
 

Uppenbarligen har Lassgård betonat förförarrollen. Hans Ingvar Hansson i 
Svenska Dagbladet den 7/12 1998 talar om ”den passionerade översten Ver-
sjinins talang att tala om framtiden.” Hansson anser också att Lassgårds tolk-
ning är en konsekvent tolkning av pjäsen. Göteborgspostens recensent Amelie 
Björk beskriver honom på följande sätt: 

[…] en svårdämpad karisma på scen. Hans Versjinin är magnetisk, där han med 
svagt böjda knän lägger fram sina svärmiska predikningar om de framtida ge-
nerationernas lycka. Men han är ingen hjälte och passionen mellan honom och 
Masja […] är bara ett av många relationsdramer […]553 

                                                      
550  Ibid., s.228 f. 
551 Ibid., s.226. 
552 Sydsvenska Dagbladet, den 7 december 1998. 
553 Göteborgsposten, den 7 december 1998. 
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Tusenbach kommenteras inte alls i recensionerna, stabskaptenen Solennyj och 
läkaren Tjebutykin mycket flyktigt. 

I uppsättningarna kring millennieskiftet och därefter märks både samhälls-
förändringar och förändringar i könsrollerna. Mansrollens kris och Versjinins 
ansvar i det för hans del mer eller mindre havererade äktenskapet är frågor 
som går att läsa in i de nya uppsättningarna. Att spela ut den stora förförarrol-
len är idag kanske inte tidsenligt för Versjinin. Ändå känns det inte realistiskt 
att hävda att systrarnas självständighet ökar. Deras oföretagsamhet att genom-
föra sin stora dröm om att flytta till landets huvudstad blir i viss mån hängande 
i luften i en modern tolkning. Dock ger redan Tjechovs grundtext vid handen 
att de skapar smärre förändringar i sina liv för att försörja sig själva. Det är 
dessutom förändringar grundade på deras egna initiativ; att flytta till en egen 
bostad som rektor i skolan, som Olga gör, eller ta tjänst som lärare på landet 
som Irina gör. Regissörerna får nya problem när dramats tyngdpunkter rubbas.  

År 1999 tar dåvarande Dramatenchefen Staffan Valdemar Holm sig an Tre 
systrar. Bo Ingvar Kollberg, Uppsala Nya Tidning, skriver den 6 september 
1999 att Holms tolkning tycks bygga på ett  

 
[…] grundläggande tvivel på dramats vemodsfulla stämning inför en ny tidsål-
der. Dess tilltro till en framtid som skall uppfylla alla förhoppningar. Vad som 
kvarstår är en existentiell bottensats med ett liv utan mening eller innehåll.554 

 
Likafullt finns det inslag av ”både fars och galghumor. Men också ironi”. Ko-
stymerna indikerar att dramat inledningsvis är förlagt till sent 1890-tal för att 
sedan flyttas akt för akt till ett obestämt 1920-tal och 1940-tal samt slutligen 
hamna i ett lika obestämt 1970-tal. Intressant är dock att de något eklektiskt 
utformade uniformerna förblir desamma, vilket möjligen kan tolkas som en 
uppfattning om militärens roll i samhället. Jag uppfattar det som en bild av att 
militärväsendet har stagnerat och att detta kan möjligen ses som en ahistorisk 
uppfattning om krigaren. Att mansrollen förändrats i samhället märks i recens-
ionerna. Från att uppmärksamheten mest varit koncentrerad på det bitterljuva 
i kärleksrelationen mellan Versjinin och Masja blir det ett ökat fokus på Ver-
sjinins olyckliga äktenskap. Vid millenieskiftet kan frågan med fog ställas om 
Versjinin själv har någon del i detta. Dramatexten visar att Masjas man Kul-
ygin liksom brodern Andrejev är passiva i sina respektive relationer (Andrejev 
är därtill spelberoende) och därmed bidragande till att Masja, respektive Na-
tasja söker sig utanför sina äktenskap.  

Versjinins roll görs i Holms uppsättning av Claes Månsson. Han tycks ha 
betonat det filosofiska draget hos Versjinin. Bo Ingvar Kollberg har i sin tidi-
gare nämnda recension i Uppsala Nya Tidning följande kommentar: ”Claes 
Månsson som överste Versjinin visar sig vara en militär betydligt vekare än 
genomsnittet och därför värd en hel del sympati”. Carlhåkan Larsén, Syd-
svenska Dagbladet, den 5 september 1999 är mera kritisk.  
                                                      
554 Uppsala Nya tidning, den 6 september 1999. 
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Claes Månssons storvuxne, mjuggleende överste är också smålöjlig, utan inre  
format och förförisk utstrålning. Men för Masja räcker hans blotta närvaro som 
tändgnista för den starka temperamentsfulla passion som Gunnel Fred så eldigt 
gestaltar.555 

 
Att döma av recensionen är den bärande kärlekshistorien i dramat knuten till 
en man i uniform. Men när denna kärlekshistoria analyseras återstår bara kri-
garens uniform som ett tomt skal. 

Arbetarbladet, den 8 september 1999 och dess recensent Karin Månsson är 
ännu tydligare: ”Versjinin är en förströelse bara en liten utflykt.”556 Arbetet 
Nyheterna, (osignerat) den 20 september: ”Claes Månsson […] blir en tom 
pratmakare mer än längtande älskare.”557 Vasabladet, den 17 september 1999 
Birgitta Åmossa: ”Versjinin tolkas av Claes Månsson som en lättledd inte allt-
för utpräglad kvinnokarl.”558 Ingegärd Waaranperä, den 5 september i Dagens 
Nyheter, tycker att: ”Claes Månsson kanske inte hör till Tjechovtraditionens 
självval men är alldeles den rätte: en trevlig man inte helt utan skuld olycklig 
i sitt äktenskap”.559   

Baronen Tusenbach kommenteras endast flyktigt av Ingegerd Waaranperä 
i DN ”som mannen som tror på arbetet som skall göra dem till individer i den 
nya tiden.” Intressantare är hennes kommentarer i samma recension:   
”Gråklädda soldater går som barn i huset. De står för ett slags frihet som bara 
är tillhörigheten till en annan klan, den husvilla manligheten”. 

Claes Wahlin, Aftonbladet, den 5 september 1999 kommenterar också mas-
kulinitetsaspekten: ”När soldaterna så tågar i väg, denna manliga lydnad som 
ju bara är samhället illa dolda fadersauktoritet [...] så rasar allt”.560 

Det finns skäl att påpeka att de militära karaktärerna av recensenterna så 
gott som genomgående kommenteras just som militärer. I första hand gäller 
det Versjinin, som i Claes Månssons gestalt beskrivs just genom bristen på 
officersmässigt uppträdande. Inte sällan har dessa kommentarer en ironisk och 
till och med nedlåtande ton, som inte bara gäller skådespelarens gestaltning 
utan även rollen som företrädare för krigaryrket. Sammanhänger detta möjli-
gen med den samhälleliga kontexten i Sverige? Under 1990-talet och fram till 
2015 reducerades det svenska försvaret. Värnplikten avskaffades och för-
svarsanläggningar och myndigheter lades ner. Den internationella avspänning 
som tycktes föreligga bidrog måhända till att krigaryrket framställdes på detta 
defensiva sätt inom scenkonsten.  

                                                      
555 Sydsvenska Dagbladet, den 5 september. 
556 Arbetarbladet, den 8 september 1999. 
557 Arbetet Nyheterna, den 20 september 1999. 
558 Vasabladet, den 17 september 1999. 
559 Dagens Nyheter, den 5 september 1999. 
560 Aftonbladet, den 5 september 1999. 
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Tre systrar på 2000-talet 
År 2009 sätter Alexander Mörk Eidem upp pjäsen på Stockholms Stadsteater. 
Han flyttar hela miljön till 1970-talet i en norrländsk regementsstad. Det exo-
tiska och poetiska med de ryska namnen och den ryska miljön är borta men i 
stället finns en hög igenkänningsfaktor med svenska furumöbler, korta kjolar, 
utsvängda jeans och regementsförflyttningar. Systrarnas längtan är nu fokuse-
rad på Stockholm i stället för Moskva. Alexander Mörk Eidems tanke med att 
byta rysk exotism mot svensk 70-talsverklighet var uppenbarligen att ge den 
svenska publiken samma bakgrundskänsla som den ryska hade då pjäsen 
uruppfördes. Bakgrunden då med tsar Alexander II:s misslyckade reformpo-
litik, hungersnöd och koleraepidemier byts mot svensk arbetslöshet, förband-
snedläggningar och finanskris.  

Versjinins roll spelades i Mörk Eidems uppsättning av Gerhard Hoberstor-
fer, som uppträder i arméns kamouflageuniform och med snaggat hår. När han 
kommer på besök till systrarna tar han på svenskt vis av sig skorna. Den guds-
förgätna staden på den ryska tundran är ersatt av en norrlandsstad, där den 
militära garnisonen är hotad av nedläggning. Versjinins karaktär är lika svår-
fångad här som i övriga nämnda uppsättningar. Äkta man med sjuk hustru och 
svårhanterliga barn? Sympatisk förförare eller bara uttråkad familjefar? Nå-
gon hjältestatus är det knappast fråga om hos Versjinin eller någon av de andra 
fyra krigarrollerna i Tre systrar år 2009. 

Tre systrar och maskuliniteten 
I avsnittet om Mina utgångspunkter för dramaanalysen refererade jag till 
Barry McCarthy, som angett de fyra viktigaste etiska normerna för krigaren 
nämligen a) fysiskt mod b) uthållighet c) styrka och skicklighet d) ära (lojalitet 
mot ledaren, beskydd av gamla, kvinnor och barn). En granskning av Tjechovs 
krigare Versjinin, Tusenbach, Solenyj och Tjebutykin ger inte något tydligt 
svar på frågan om de lever upp till dessa etiska normer. Inget talar emot att de 
skulle tillämpa normerna, när det krävs, men Tjechov hjälper inte till att be-
svara frågan. Under den stora branden som skildras, gör alla stora arbetsinsat-
ser. Ingen av de fyra militärerna omtalas för särskilda insatser så att någon av 
dem skulle kunna förtjäna epitetet hjälte. De olika iscensättningarna av Tje-
chovs Tre systrar under drygt 100 år ger en skiftande bild av hur maskulinitet 
framställs på scen, något som det finns anledning att återkomma till i de av-
slutande kommentarerna i Kapitel 10.  

Frågan kvarstår varför Tjechov valde militärer för att framför budskapet 
om framtidstro och utveckling. Militärväsendet var förvisso viktigare och mer 
kontroversiellt i Ryssland kring slutet av 1800-talet än det är drygt ett sekel 
senare i Sverige. Officerare och deras uniformer gav i början av 1900-talet 
andra konnotationer – ungefär som systrarna uttrycker det – liv och rörelse, 
fest och baler, vackra uniformer och chevalereska män.  Under andra hälften 
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av 1900-talet har sådant som social utjämning och försvarsrationalisering tagit 
bort en del av glansen från välskräddade uniformer och officerares sociala sta-
tus. Arbetstillfällena har minskat. Villigheten både hos yrkesutövaren och 
hans familj att ständigt byta bostadsort, som varit ett inslag i officerskarriären, 
har avtagit etc. Yrket som sådant har tappat i popularitet. Sannolikt skulle en 
regissör av Tre systrar kunna placera Versjinin och de övriga officerarna inom 
andra yrkesområden i en tid, när myndigheter läggs ner och verksamheter 
flyttas mellan olika orter. Om systrarnas far varit landshövding och systrarna 
efter hans död fått flytta ur tjänstebostaden (residenset, slottet) och till en 
mindre ort skulle dramats uppbyggnad ändå kunna fungera. Drömmen om att 
flytta till centralorten i regionen eller huvudstaden skulle kunna vara lika stark, 
men ifrågasättandet av systrarnas handlingsförlamning blir också ännu större. 

Norbert Elias tes i boken Från svärdet till plikten om de högre socialgrup-
pernas sammansmältning fungerar även på 2000-talet, när officersyrket blir 
alltmer samordnat med den civila arbetsmarknaden inte minst via utbildnings-
vägarna. Den allmänna värnplikten urholkades på 2000-talet för att sedan av-
skaffas och ersättas av anställning i försvaret. Samtidigt kvarstår behovet av 
soldater och befäl men får en ändrad inriktning mot internationella övervak-
ningsuppgifter, terroristbekämpning och allmän beredskap inför olika sam-
hällshot. Militärväsendet försvinner inte. Det finns förändringar i sättet att 
spela Tjechov och Tre systrar under det sekel som han varit aktuell på den 
svenska repertoaren. Kärlekskonflikten står fortfarande i centrum, men under 
2000-talet – i varje fall i Mörk-Eidems uppsättning på Stockholms Stadsteater 
– betonas samhällsförändringarna lika mycket. Förförarrollen har gått från 
Hugo Björnes silverhåriga gentleman (med sin utmärkta diktion) till Gerhard 
Hoberstorfers robuste kamouflageklädda och jäktade officer. I 1959 års Dra-
matenuppsättning beklagar flera av kritikerna att Versjinin inte besattes med 
en skådespelare som spelade mer på sin maskulinitet, något som sannolikt Ge-
org Rydeberg skulle ha gjort.  En sådan rolltolkning skulle ha accentuerat 
schablonen av kvinnan som överges av mannen, när denne drar vidare ut i 
världen. Versjinins och Masjas rolltolkningar är i stor utsträckning spegelbil-
der av varandra. När Gerhard Hoberstorfer gör rollen kan man ställa frågan 
om inte kärleksrelationen mellan Versjinin och Masja mera är ett tidsfördriv, 
en lek för stunden, än en passion. 

Det allvarliga i uppsättningen som skall spegla 1970-talet är militärförban-
dets nedläggning som gröper ur stadens ekonomi och på sikt även stadens so-
ciala och kulturella liv. De privata känslorna blir i pjäsen av sekundär bety-
delse, och kvinnor behöver inte längre vara offer i samma utsträckning som 
vid sekelskiftet 1900. Kvinnors ekonomiska och politiska frihet är väsentligt 
större i Sverige på 1970-talet än 1900-talets början i Ryssland. Därtill har 
kommunikationsmöjligheterna utvecklats, både geografiskt och teletekniskt. 
Idag går det att hålla liv i kärleksrelationer även på avstånd om önskan finns. 
Begreppet maskulinitet har också fått en annan innebörd under pjäsens drygt 
hundraåriga livslängd. Det senast sagda påverkar självfallet inte pjäsens exi-
stentiella innehåll. Innehållet kommer fortsatt att kunna fängsla, men frågan 
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är om någon hjältestatus kan rymmas i främst Versjinins roll och om Tusen-
bach är och förblir en drömmare utan större verklighets förankring. Dramat – 
framför allt i sin ursprungliga version – skildrar ett samhälle under en stark 
brytningsperiod, men innehåller också många antydningar om den kommande 
samhällsutvecklingen. Det fokuserar den då aktuella skillnaden och spänning-
arna mellan militär- och civilsamhället liksom skillnaden mellan aristokrater 
och den framväxande medelklassen. Systrarnas yrkesval och deras flyttning 
från barndomshemmet visar på två av dåtidens yrkesvägar för kvinnor, näm-
ligen läraryrket och dåtidens telegrafväsende. Militärväsendet var förvisso 
viktigare och mer framträdande i både Ryssland och Sverige kring sekelskiftet 
1900 än det är ett sekel senare. De hundra åren av Tjechov-uppsättningar har 
visat på att sambandet mellan militärväsende och maskulinitet tar sig andra 
uttryck på 2000-talet än vid sekelskiftet. 
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Kapitel 10. Krigaren sedd genom scenkonstens 
prisma 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken uppfattning om krigaren 
scenkonsten förmedlar vid olika tidpunkter och i olika kontexter. Och omvänt: 
Varifrån hämtar teaterns krigare sina förebilder till framställningen på scen? 
Hur påverkas bilden av aktuella maktförhållanden i samhället? Är krigaren en 
del av makten eller en företrädare för makten? Hur ser spåren av makt i så fall 
ut? Delfrågorna kan destilleras till en huvudfråga: Hur framställs krigarens 
makt på teaterns scen? Tre perspektiv har behandlats. 1) Krigaren i samhället, 
2) Krigarens självbild (etos och krigardygder), 3) Krigaren i dramalitteraturen 
och på scen. Avhandlingen utgör en motivstudie med krigaren i fokus och 
diskuterar dramatexter och föreställningar för tiden fram till andra världskriget 
med några undantag. Bertolt Brechts satiriska dramatext Svejk i andra världs-
kriget utspelar sig just under denna tidsperiod. I de fall där jag följt vissa upp-
sättningar över tid  (Woyzeck, Dödsdansen och Tre systrar) sträcker sig stu-
dien till och med år 2014. Krigföringen ändrar karaktär på 1900-talet. De tea-
trala inslagen (uniformsprakt, parader) blir färre. Kriget får en mer teknisk-
kollektiv utformning med totalförgörande vapen. Teaterns sätt att arbeta gör 
att teatern berättar om detaljer i krigets destruktivitet. Andra medier som bild-
konst i olika former (måleri, film, foto) konfronterar betraktaren med en total-
bild av kriget.  

Krigarens samhällsbild och självbild 
Krigaren har, enkelt uttryckt, spelat en viktig roll i de flesta samhällen. Kriga-
ren representerar ofta makten. Makten, inflytandet och krigarens sociala po-
sition har dock sett högst olika ut. Det yttre ramverk inom vilket krigaren ver-
kar har också skiftat beroende på land, statsskick och andra sammanhang. Mi-
litär/försvarsväsendet är en viktig del av den politiska kulturen i de flesta sam-
hällen och byggs upp mer eller mindre med den ädle krigaren som ett 
grundelement. Skiljelinjen går ingalunda mellan demokratier och diktaturer. I 
allmänhet är det diktaturer som visar upp stora truppdemonstrationer med 
glans och festivitas, medan demokratier med valda ledare liksom traditions-
rika kungadömen arbetar i en blekare skala, men ingalunda avstår från dessa 
inslag. 
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Krigarens självbild skapas inte bara av militärens egna former av framträ-
danden och berättelser, utan den förmedlas och stöds även av historieskrivning 
och undervisning, konst och litteratur samt inte minst av musikens närhet till 
militärväsendet. Krigarens självbild och krigaren såsom han framträder i sam-
hället förefaller ganska permanent genom århundradena. Det gäller om man 
lyssnar till militärens egna berättelser. Krigarens etos så som det framträder i 
exempelvis Krigsmans erinran har sannolikt rötter från 1800-talet och krigs-
mans erinran i sin tur är innehållsmässigt ganska lik den Warrior Ethos som 
man 2016 kan läsa på den amerikanska arméns hemsidor. 

I will always place the mission first 
I will never accept defeat  
I will never quit 
I will never leave a fallen comrade 561 

 
Hjälteidealet finns med även om de krigiska teknikerna avancerar, uniforms-
modena förändras och ideologierna växlar. I vissa historiska perioder har fo-
kus legat särskilt starkt på krigaren därför att han är nyckeln till frihet. Ett 
aldrig så ytligt studium av krigarens etik med ära, mod och hederlighet som 
ledstjärnor ger samma resultat, nämligen att de goda egenskaperna kan åsättas 
en permanentstämpel.562 Sannolikt sammanhänger detta i sin tur med att de är 
avläggare av levnadsregler av grundläggande art, som återfinns bl.a. i Bibelns 
Nya testamente.  

Krigardygderna – antingen de är permanenta eller varierar mellan epokerna 
– är emellertid många och det är inte möjligt att uppnå en total översikt av 
dem. I stället har jag begränsat mig till att diskutera några av dem under rubri-
kerna maskulinitet, lek och historiografi, samt undersöka om de förekommer 
även i dramalitteraturen och på scen. Vad händer om den ädle krigaren ställs 
mot bakgrund av de grundläggande begreppen i avhandlingen, nämligen mas-
kulinitet, lek och historiografi? Det känns ganska naturligt att hävda att mas-
kulinitetsbegreppet är mycket närvarande, rent av synonymt med krigarbe-
greppet enligt förebilderna. Leken kan synas ligga betydligt längre bort, men 
Johan Huizinga har i boken Den lekande människan hävdat: ”Kriget och alla 
dess orsaker är för alltid fängslat i lekens demoniska trollkrets.”563 Han kon-
staterar visserligen motsatsen några rader längre ner ”att just det moderna kri-
get skenbart förlorat varje kontakt med leken”, men landar ändå i slutsatsen 
att kriget inte helt kommit ur lekens bann. Ännu lever något av den gamla 

                                                      
561 www.army.mil/values/warrior.html. På dessa sidor finns även den utförligare Soldier’s 
creed, tillkommen 2003. 
562 Inte bara krigare har sitt speciella yrkesetos. Ingenjörsvetenskapsakademiens VD Björn 
Nilsson skriver i akademiens tidskrift IVA-Aktuellt  Nr 5 2015. s. 2 att ”Ingenjörens plikt är att 
göra gott.” Han citerar i sin ledare filosofen och initiativtagaren till en etikutbildning för tekno-
logerna vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Sven Olof Hansson: ”Ingenjör är ett yrke 
med ett speciellt ansvar […] Ungefär som läkarens och advokatens profession.”. 
563 Johan Huizinga Den lekande människan, s.254 f. 
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lekdriften kvar, den som ansetts vara en grundval för den arkaiska kulturen. 
Spåren syns i de metoder varmed denna politik föres och denna krigsbered-
skap uppnås. I politiken finns fortfarande åtskilligt av hasardspel, utmaningar 
och hotelser mot motståndaren. I spelet ingår att man tar risken att undersöka 
hur långt man vågar gå. Även om allt som förenar leken med festen och kul-
turen har gått förlorat i den nutida krigsförberedelsen, har den därför inte helt 
kommit ur vad Huizinga kallar ’lekens bann’. Det går också att dra lekbegrep-
pet ytterligare ett steg. Teatern i sig själv beskrivs ibland som en lek och då 
blir leken med krigaren på scen och i kulturen en lek i leken – en metalek.  

Historiografins roll för krigarens självbild tillhör också de permanenta fak-
torerna. Äldre tiders sätt att skriva historia handlade primärt om krig, kungar 
och fältslag. I modern historieskrivning är ansatsen bredare och innehåller 
andra aspekter, medan militärhistoria fått bilda en egen gren, vilket hela histo-
rieämnet har vunnit på. Även här finns en kärna av permanens men samtidigt 
en viss anpassning, och historiografin ger fortfarande stoff till dramatiken. 
Dock är teatern långt ifrån alltid något historiografiskt sanningsvittne. Ska-
kespeare har – bokstavligen talat –  präglat generationer av teaterbesökares 
uppfattning om exempelvis Kleopatra och Macbeth. Shakespeare har använt 
sig av Plutarkos som källa till Kleopatras levnad. Det är möjligt att Kleopatra 
jämte de två tjänarinnorna begick självmord men inte med hjälp av ormen i 
fikonkorgen. Ormens gift torde inte ha räckt till att ta död på tre personer så 
snabbt enligt senare tiders rättstekniker. Kanske blev Kleopatra i stället mör-
dad av Augustus hantlangare? Men myten om självmordet passade bättre in i 
Augustus politiska maktmönster och makten såg till att denna version spreds. 
Politisk desinformation har förekommit i alla tider.564  

Shakespeares version av Macbeth är sannolikt inte heller historiskt korrekt. 
Macbeth (1005-1057) var en skotsk kung som regerade under 14 år och gjorde 
sig känd för sitt effektiva styre och sitt gynnande av kristendomen. År 1050 
deltog han bl.a. i ett påvligt jubileum i Rom. I augusti 1040 dödade han den 
regerande kungen Duncan I i ett fältslag nära Elgin, Morayshire och blev 
kung. Macbeth stupade själv i slaget vid Lumphanan i Aberdeenshire. Hans 
baneman var Malcolm Cammore (senare Malcolm III). Den verklige Macbeth 
hade som synes föga likhet med Shakespeares Macbeth.565 

Krigaren som estetiskt inslag 
Beskrivningen av krigarens olika roller innefattar också tillfällen då krigaren 
i uniform ingår som ett estetiskt inslag i ett mer eller mindre ceremoniellt sam-
manhang. Officerare i uniform och marschmusik är ofta använda inslag i vissa 
statsceremonier som riksdagens öppnande, den kungliga familjens framträ-

                                                      
564 Allan Klynne, Kleopatra, s. 311-342. 
565 Nick Aitchison, Macbeth:Man and Myth, Strout/Sutton 2000. 
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danden, besök av utländska statsöverhuvuden och begravningar av framträ-
dande personer.566 Krigare i uniform är ett av medlen för att öka solenniteten 
och trovärdigheten eller visa hedersbetygelser för någon eller några. Det visu-
ella intryck som skapas är en del av festen och kulturen, även i fredliga sam-
manhang. Och i dessa sammanhang använder sig samhället av samma verk-
ningsmedel som teatern – musik, koreografi och kostym (paraduniformer). 

Krigaren på scen 
Vad händer då med den ädle krigaren när han iakttas igenom teaterns prisma? 
Genomgång av ett antal dramatiska exempel har visat på ett myller av krigar-
gestalter med skiftande egenskaper, där långt ifrån alla uppvisar det etos som 
beskrivits tidigare. Krigaren är vanlig i teaterföreställningar, kanske därför att 
yrket ger en viss tydlighet åt rollkaraktären och ofta är maskulint dekorativ. 
Fältherre eller menig soldat ger självfallet olika konnotationer, men teatern 
arbetar med antydningar, som påpekades i dramateoriavsnittet och en man i 
uniform ger åskådaren en utgångspunkt för upplevelsen. Scenkonsten visar 
upp hela bredden av krigiska hjältar och antihjältar och här finns inga skilje-
linjer mellan olika dramatiska genrer. Då är den samhälleliga kontexten vid 
de olika dramernas tillkomst mycket mera väsentlig, liksom iscensättningarna. 

I inledningen till Kapitel 2 Krigarens kulturhistoria tar jag upp Victor Tur-
ners begrepp det sociala dramat respektive scendramat. Han använder oänd-
lighetstecknet för att beskriva sambandet mellan dem. Han beskriver scendra-
mat som en metakommentar till det större sociala dramat i dess ekonomiska 
och sociala kontext och att scendramat spelar med eller motverkar det sociala 
dramat. Men scenkonsten följer också sina egna lagar, där tidsanda och genrer 
har stort inflytande. ”Dramat är absolut […] Det känner endast till sin egen 
realitet.”, som Peter Szondi påpekar i Det moderna dramats teori 1880-1950. 
Han hävdar också följande: ”Dramatikern är inte närvarande i dramat.”567. 
Dramat utvecklas genom sina replikskiften. Martin Esslin har i The field of 
drama varit inne på samma tema att dramat lever via sina replikskiften, när 
han säger: ”Gentemot åskådaren visar dramat samma oberoende. Lika litet 
som repliken är författarens utsaga, lika litet är den tilltal till åskådaren.”568 

Att iscensätta den gode och ädle krigaren låter sig förvisso göras men det 
blir sällan dramatik, medan de veka och kärlekskranka, de falska och svekfulla 
krigarna är dramaturgiskt effektiva. Men är det hela förklaringen? En pjäsför-
fattare kanske vill få sin publik att ta till sig en pjäs, tänka och handla. För att 

                                                      
566 När den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher begravdes i april 2013 i Lon-
don skedde detta med militära hedersbetydelser. Det innebar bl.a. att kistan drogs på en lavett-
vagn den sista delen av vägen och bars in i kyrkan av officerare. 
567 Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880-1950, s.13 
568 Martin Esslin The Field of Drama: how the signs of drama create meaning on stage and 
screen, s.36. 
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det skall bli ett drama måste det finnas ett handlingsförlopp och rollkaraktärer 
som agerar, liksom det måste finnas ett slut på dramat, då teatern ’tar tillbaka 
dramat.’ 

Filosofen G.W.F. Hegel föreslog i Vorlesungen über die Ästhetik, hållna 
under åren 1835-38 att hjältefiguren skulle delas in i a) den episke hjälten, 
som kämpar mot naturkrafterna och krossas av ödet, b) den tragiske hjälten 
som tyglar sina passioner men ändå handlar och vars handlingar blir ödes-
digra, eftersom han förfelar sitt mål och c) den dramatiske hjälten som anpas-
sar sig till världen och undviker katastrof och förstörelse.569   

Jag har valt att diskutera ett antal olika krigarfigurer i dramalitteraturen och 
på scenen efter hur rollkaraktärerna förhåller sig till makten. De dramer jag 
tagit upp utgör emellertid inga krigsdramer i den meningen att de skildrar på-
gående krig. I Shakespeares dramer Antonius och Kleopatra och i Koriolanus 
finns visserligen kriget med men enbart som bakgrundsfaktor. Fokus ligger i 
stället på krigaren som individ. Som enskild person lever han inte upp till för-
väntningarna om den gode krigaren. Det är då det blir intressant som dramatik. 
När hans handlande ifrågasätts är det individens göranden och låtanden som 
diskuteras, ej kollektivet krigsmakten. Kritiska slutsatser beträffande sam-
hälls- och maktförhållanden pekar mot kollektivet, och kollektivet represen-
terar makten.  

Situationen blir då följande. Krigsmakten är en fruktad maktfaktor, men det 
är den enskilde krigaren i litteraturen och på scen som är intressant att fokusera 
på. Han kunde spela en osympatisk rollkaraktär t.ex. Il Capitano och förmedla 
kritik mot en ockupationsmakt genom att bära en dräkt som är  influerad av 
ockupationsmaktens mode.570 När Il Capitano spelade en sådan roll iklädd 
spansk dräkt kunde detta leda till misshandel från publikens sida. På det sättet 
blir kritik via den enskilde en kritik av kollektivet. 571 

Den foglige krigaren 
De krigarfigurer som skildrats i avhandlingen är visserligen mycket olika, men 
alla har sin strategi och sitt förhållningssätt till makten. När Katarina av Me-
dici i sin politiska gärning vid det franska hovet använde sig av teatern, be-
hövde hon krigaren som ett effektivt och fogligt verktyg. Att medverka i hov-
baletterna var en viktig del i en hovkarriär för dåtidens adelsmän. En större 
eller mindre dos korruption hörde också till. Brutalitet och humanism ingick 
bägge i hjältekoderna. En annan sorts foglighet hos krigarna hittar vi på 1800-
talet i melodramerna. Här rör det sig inte om adel och hovmän utan om den 

                                                      
569 Citat ur Kenneth Pickering, Key Concept in Drama and Performance. Se s.38 i avhand-
lingen. Ur Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik (1835-38), översätt-
ning Sven-Olov Wallenstein, Inledning till estetiken, Göteborg 2005. 
570 Il Capitano-figuren i Commedia dell’arte hade stark förankring i trakten kring Neapel som 
stod under ockupation – mestadels spansk – fram till Italiens enande 1861.  
571 Giacomo Oreglia, s.165 f. 
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vanlige medborgaren. Där skulle den starke mannen (som the British Tar) vara 
foglig och uthärda allt utan invändningar för att försvara fosterlandet och den 
rådande samhällsordningen. Vissa skillnader fanns dock mellan dessa exem-
pel. Krigarna/hovmännen på 1500-talet spelade sig själva när de uppträdde, 
medan ’the British Tar’ på 1800-talet var en roll, som spelades på scenen. 

Katarina av Medici hade dynastiska politiska problem medan överheten i 
1800-talets England kämpade emot begynnande demokratiska rörelser i form 
av avskaffande av slaveriet, krav på ökat politiskt inflytande och allmän röst-
rätt och tillåtelse att bilda fackföreningar. Bägge krigartyperna – den dansande 
hovmannen och the British Tar – kunde åsättas stämpeln maskulin och foglig, 
trots den olikartade sociala miljön och med olika ingångsvärden på scenupp-
trädandet. 

Den falske och fege krigaren 
Antikens författare utnyttjade ofta satiren i sina pjäser. Krigarfiguren må ha 
varit tacksam att driva med. När Miles Gloriosus lider nederlag i kärlek till 
följd av sin falskhet måste detta ha roat dåtidens publik. Aristofanes arbetar 
med något mera subtila medel. När han skrev Lysistrate är det en intressant 
fråga om han med sin konservativa patriotism ville skriva en satir över mas-
kulina svagheter för krig och uniformer eller om han på allvar avsåg att plä-
dera för att det skulle bli fred blott kvinnorna toge makten. Det ligger en up-
penbar glädje hos honom att kontrastera en bombastisk maskulinitet med 
kvinnlig list. 

Kontrasten mellan maskulin hegemoni och kvinnlig finurlighet möter åskå-
daren också i Commedia dell’arte. Denna genre gjorde krigarfiguren – Il Ca-
pitano - till en feg och skrytsam man, som ofta drog det kortaste strået. Dra-
maturgin var tydlig när den fege krigaren och andra manliga roller drog upp 
riktlinjerna för att hindra det unga älskande paret att få varandra och sedan 
ofta blev överlistade av den begåvade kammarjungfrun. Commedia dell’arte-
genren är intressant för de uppblåsta krigarporträtten, manifesterade bl.a. ge-
nom de fantasifulla namnen (typ ’Stor-i-käften’). Genren är dessutom intres-
sant på ytterligare sätt därigenom att krigarfiguren Il Capitano förändrades och 
förfinades med sina utövare. Den fega och skrytsamma rollkaraktären fanns 
kvar men med en annan yrkesbeteckning som läkare eller advokat. Il Ca-
pitano-figuren landade så småningom i Scaramouche-figuren och färgade 
eventuellt av sig på Molières Sganarelle-roll, som f.ö. inte alls var en krigar-
roll. Utövarna bidrog till att förändra den fege och högröstade Il Capitano och 
i stället framträdde en scenfigur med mjukare och mer romantiska inslag och 
som ofta kunde sjunga, musicera och dansa, helt i enlighet för övrigt med de 
gamla krigaridealen. I den kontexten fanns inte någon förtryckande övermakt 
i form av ockupationsstyrkor att visa subversivitet emot, vilket också bidrog 
till förändringen av Il Capitano-figuren. En annan utvecklingslinje för den 
högröstade krigaren var en övergång till en mer eller mindre komisk (och ofta 
falsk) läkare eller advokat. 
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Då Commedia dell’arte spelades på gator och torg kunde pjäsval och repli-
ker stundom uttrycka kritiska synpunkter på den politiska makten. Detta i sin 
tur kunde leda till att vissa roller – kanske främst Il Capitano-rollen i ursprung-
lig form - inte var riskfria att spela utan utövaren kunde, som nämnts ovan, 
råka ut för misshandel. Commedia dell’arte teatern fick också välkända pro-
blem med överheten bl.a. i form av censur. Men teatern hade mera raffinerade 
sätt att uttrycka subversivitet i motsats till tryckt litteratur och målade bilder. 
Teatern kunde snabbt anpassa sig efter rådande tonläge och politiska förhål-
landen och t.ex. skifta över till föreställningsformer utan text som dans och 
pantomim och var därigenom mera svåråtkomlig  för censuren än tryckta me-
dier. 

Den svage krigaren 
William Shakespeare har skildrat många krigare i sin dramatik, både ond-

skefulla som Richard III och mera veka. De som behandlas i avhandlingen är 
Antonius i Antonius och Kleopatra och Koriolanus i dramat med samma 
namn. Här möter vi Koriolanus, känd för sin stridsduglighet men som manö-
vrerar sig in i en återvändsgränd. Möjligen är han litet väl arrogant, kan tänka 
sig att bli konsul och styresman men vill inte betala priset att närma sig folket. 
Kanske lyssnar han också i slutskedet alltför mycket på sin mor och hustru 
och får plikta med livet för detta. 

Antonius, också känd för sin krigiska skicklighet, är krigshjälten, som över-
ger hustru och familj samt väljer att leva med Kleopatra i Egypten. Antonius 
tilltalas av lyxen och de förfinade levnadsvanorna vid det egyptiska hovet och 
väljer detta framför krigarlivet, vilket också är en sorts korruption och ett för-
hållningssätt till livsuppgiften som brukar leda till negativa konsekvenser. Till 
detta kommer att Kleopatra som drottning över Egypten inte bara står i mot-
sättning till Rom. Hon är också av ett lägre stående folk enligt romarna, trots 
att hon i själva verket var av grekiskt/makedoniskt ursprung, vilket varken 
romarna eller egyptierna tog någon notis om.572 Även Antonius liksom Kleo-
patra får plikta med sina liv för den väg de väljer i striden. Det är ju möjligt 
att det ligger en subtil samhällskritik från Shakespeares sida i detta eftersom 
både Koriolanus och Antonius väljer att följa sina kvinnliga rådgivare. Det-
samma gäller även dramat Macbeth där lady Macbeth är makens onda genius 
med känt resultat.  

Den förtryckte krigaren 
Dramatiken har också exempel på krigare som redan från början är för-

tryckta i ett repressivt militärsamhälle.  Ett exempel är Den tappre soldaten 
Svejk, där ursprungsberättelsem är skriven av författaren Jaroslav Hasek men 

                                                      
572 Allan Klynne, Kleopatra, s.91. 
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det finns en särskild teaterversion framtagen av Brecht. Det är den senare vers-
ionen som diskuteras i avhandlingen. Den tappre soldaten Svejk är utan tvekan 
en förtryckt menig soldat i den tjeckiska armén, men han har hittat sitt sätt att 
möta förtrycket genom att göra precis som han blir tillsagd. Metoden leder till 
kaos och fiendemakten vet så småningom inte vad man skall göra med honom. 
Han sprider förvirring var han än drar fram, och lyckas just därför sabotera 
kriget. Soldaten Svejk tillhör de dramatiska figurer som kan locka teaterpubli-
ken till skratt. 

En betydligt djupare svärta har Georg Büchners drama Woyzeck. Pjäsen, 
som var okänd i många decennier, finns bevarad endast i fragment. Woyzeck 
är också menig soldat och i hög grad utsatt för militärsamhällets repressivitet. 
Han är ett offer i den meningen att han plågas, trakasseras och utsätts för ex-
periment, men han begår också mord på sin hustru och kan därför beskrivas 
som en förövare. Han är omgiven av andra krigare som kaptenen, tam-
burmajoren och regementsläkaren. En första blick på dem gör att jag tycker 
mig kunna karakterisera dem som förövare men en andra blick får mig att 
undra om de inte också är offer för sina respektive yrkes- och tidskontexter. 
Offer, överlevare, förövare – det finns många perspektiv som kan appliceras 
på Woyzeck.  

Vinter 2014 sätter den tyske regissören Michael Thalheimer upp en version 
på Dramaten i Stockholm där Woyzeck tar livet av inte bara Marie utan även 
av alla andra rollkaraktärer. Han är med andra ord en massmördare. Det för, 
enligt min mening, inte åskådaren närmare kärnan i dramat d.v.s. om Woyzeck 
är offer eller förövare. Det går att konstatera att Woyzeck visserligen formellt 
är maktlös i det samhälle där han lever men att han tar sig makt. För detta får 
han dock betala ett högt pris, nämligen sitt liv.573   

Den kringrände krigaren 
Strindberg har också många krigare med i sin dramatik. Två exempel är rytt-
mästaren i Fadren respektive kaptenen i Dödsdansen. Bägge dessa krigare är 
invecklade i strider med sina hustrur. I Fadren leder det till hospitalet för kap-
tenen/ryttmästaren. Trots sin krigiska vokabulär i början av dramat blir han 
överlistad till följd av det försåt som hustrun lägger tillsammans med sin bror, 
prästen, och doktorn. Bägge de sistnämnda agerar något motvilligt men fogar 
sig. Kaptenen i Dödsdansen har ett kärvt utgångsläge. Han överlever sin hjär-
tinfarkt och allt återgår till det normala livet för kaptenen och hans hustru. 
Hans slutreplik: ”Stryka över och gå vidare”, tyder på acceptans av ödet och 
resignation. Även här är det hustrun som går lindrigast sårad ur striden. En 
granskning av kontexten vad gäller Strindbergs kaptener visar att de ofta var 
kringrända även av dåtidens samhällshierarkier.  

                                                      
573 Dramat bygger på ett verklighetsunderlag.Woyzeck döms till döden för mord.  
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Tiden fram till sekelskiftet 1900 räknades officerare ännu till begreppet 
överklass, men deras sociala positioner hade börjat urholkas. De pensionera-
des tidigt med låga pensioner. De förutsattes ändå kunna leva ett socialt ac-
ceptabelt liv. De var pressade av krav på maskulinitet eftersom likhetstecknet 
mellan krigaryrket och maskulinitet levde kvar. Ryttmästaren i Fadren talar 
om att vara herre i sitt eget hus, vilket är en roll som han inte riktigt kan leva 
upp till. 

Den optimistiske krigaren 
Maskulinitet och makt är, som nämnts, ett begreppspar som ofta samman-
kopplas. Det ligger som ett stråk även i Tjechovs Tre systrar. De tre – Irina, 
Masja och Olga – beundrar det militära samhället. De är uppvuxna i en kontext 
med ett glatt umgängesliv och många officerare, som kom på besök till deras 
far generalen Prosorov. Generalen förflyttades dock till en avlägsen landsorts-
stad innan han dog och det är där systrarna nu bor.  Men de längtar intensivt 
tillbaka till Moskva. In i familjen kommer emellertid översten Versjinin och 
löjtnanten von Tusenbach och stabskaptenen Solenyj. Både Versjinin och von 
Tusenbach är framtidsinriktade och ser i stort sett bara positiva utvecklings-
tendenser för Rysslands del. Versjinin som representerar de nya grupper som 
blivit officerare utan att vara adliga har en teknokratisk samhällssyn medan 
den unge löjtnanten och  adelsmannen von Tusenbach framstår som en roman-
tiker men med ’arbetet’ i fokus. Versjinin inleder en relation med Masja – en 
relation som avbryts då regementet förflyttas. Von Tusenbach friar till den 
yngsta, Irina; och hon svarar ja utan att hysa några varmare känslor för honom.  

Några händelser ändrar förloppet i dramat. En stor brand utbryter, som kan 
tolkas som den kommande ryska revolutionen. Därutöver inträffar en duell 
mellan von Tusenbach och Solenyj. Tusenback blir träffad och avlider, vilket 
väl kan ses som en metafor för att den ryska överklassen håller på att gå under. 
Dramat slutar med att regementet tågar iväg och att systrarna står mer en-
samma än tidigare. Alla tre systrarna flyttar från föräldrahemmet som tas över 
av brodern och dennes hustru. Hon beskrivs som en vulgär uppkomling men 
livskraftig, också väl det en metafor för vem som tar över Ryssland.  

Den vanliga människan saknar makt över sin egen situation. Det är kanske 
det som är Tjechovs konklusion även om hans utvecklingsoptimism beträf-
fande teknisk utveckling och utbildning återges i von Tusenbachs och Versji-
nins framtidsvyer. Å ena sidan en maktlöshet på individnivå men å andra sidan 
också tekniska möjligheter till utveckling på den kollektiva. Det är intressant 
att Tjechov väljer just militärer för att sända detta dubbla budskap. 

Det förefaller som att Tjechov i denna pjäs låter militären stå för mycket av 
de traditionella dygderna som associeras med krigaryrket. Officerarna är 
starka och omhändertagande, chevalereska och charmiga, manliga, om än inte 
hjältar. Kvinnorna tjusas av dem och deras uniformer har en erotisk dragnings-
kraft. Därför har deras ljusa framtidssyn både något trovärdigt och svärmiskt 
över sig. Krigaren tror och är betrodd.  
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Den upp- och nedvända världen   
Frågan kvarstår dock vad det är som händer med krigarens självbild när den 
går genom teaterns prisma? Den ’satiriska’ behandling som krigaren råkar ut 
för är bara en aspekt av krigsmannen i scenkonsten. Det ligger i dramatikens 
väsen att problematisera livets händelser och allt däromkring. Det blir ingen 
dramatik annars. Teatern har långa traditioner av att gissla makten. Andra om-
ständigheter som bidragit till scenkonstens drag av subversivitet är den gamla 
sedvänjan att ’vända samhället upp och ner’ i samband med fastlagen – en 
sedvänja som t.o.m. tycks ha existerat redan i det gamla Rom under tidig kris-
ten tid. Slavarna fick sitta till bords vid en festmåltid uppassade av sina herrar 
enligt den officiella bilden. Seden fanns kvar ända in i tidig modern tid i 
Europa, bl.a. skildrad av Michail Bachtin i Rabelais och skrattets historia.574 
Det upp-och-nedvända samhället var en säkerhetsventil för folket mot den 
överordnade makten och då gisslades överheten allmänt. Sederna dröjde sig 
kvar på scenen och fortlevde bl.a. genom de kommande seklernas kamp mel-
lan censurmyndigheter och teatern. Krigaren har därvidlag varit ett bra red-
skap för att uttrycka teaterns subversiva makt. 

Krigarens makt och position har skiftat från samhälle till samhälle. Kriga-
rens roll har i första hand varit att tjänstgöra i krigsmakten men också att ut-
göra ett inslag i officiella statsceremonier. En officer i en västerländsk demo-
krati på 2000-talet innehar ett tjänstemannayrke. I dag är krigaryrket ett yrke 
som andra med krav på god fysik och tekniskt kunnande. Här har en föränd-
ring, enligt Norbert Elias tes, om social sammansmältning ägt rum. 

Krigarens självbild och etik bär på långa traditioner och har varit tämligen 
oförändrad under århundradena. I dramalitteraturen och på scen skildras där-
emot ofta män, som har svårbehärskade egenskaper och som lever i proble-
matiska miljöer. Att maskuliniteten ifrågasatts under senare decennier har san-
nolik bidragits till att uppförandepraxis understrukit komplexiteten i dessa rol-
ler.  

Teatern – ett mikrokosmos 
Teatern använder sig av den enskilde för att kritisera helheten. I dramat är det 
den enskilde krigaren som bär ansvaret utan att det behöver sägas något om 
krigsmakten. Teatern angriper inte den kollektiva makten men visar upp den 
via den enskildes problem. Jag skulle vilja uttrycka det så att det är i glipan 
mellan individen och den övergripande makten som teatern kilar in sig på ett 
subversivt sätt. Frågan blir då vad det är som möjliggör denna subversivitet 
och vad som ger den kraft. Svaret kan nog sökas i den teatrala händelsens 
karakteristika. Teatern är ett flyktigt medium och kan kosta på sig att ‘visa 
upp problemen i förbifarten.’ Användningen av komik och satir har varit och 
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är ett par av teaterns bästa verkansmedel. Teatern kan ta extrema positioner 
med hjälp av satir och komik. Ett annat redskap är att skildra extremt tragiska 
öden som Shakespeare gjorde i Koriolanus och Büchner i Woyzeck. I bägge 
dramerna sker ett förtydligande av men icke ifrågasättande av makten. Bägge 
dramerna slutar i extrema våldshandlingar, men kan också illustrera det av 
grekerna uppfunna begreppet katarsis. Bägge dessa krigare befinner sig i ’gli-
pan’ mellan individens handlingsutrymme och den övergripande makten. 

Skådespelaryrket är ett av de äldsta yrkena där den grekiske skådespelaren 
Thespis, verksam på 500-talet före vår tideräkning, brukar nämnas som den 
förste. Samhället har under århundradenas lopp inte respekterat denna yrkes-
kår i särskilt hög utsträckning. Det är kanske inte alltför djärvt att anta att detta 
kan ha varit en grogrund för skådespelarens intresse för att arbeta med satir 
och komik. Och det är kanske inte heller alltför djärvt att dra slutsatsen att 
publiken har uppskattat detta. Publiken kommer inte till teatern om den inte 
får uppleva något. Förtryck föder uppror och teatern har skickligt utnyttjat sina 
resurser till att visa upp dagsproblemen i skrattspegeln. Teaterns har inte bara 
vänt på konventionerna, något som får sägas vara en mild form av subversivi-
tet. När krigaren går igenom teaterns lins blir bilden förstorad och – i enlighet 
med fysikaliska principer, vid ett visst avstånd – en del av den upp-och-ner-
vända världen.  
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Bilaga 1 

Som exempel på mina minnesbilder kommer jag att redogöra för en övning  
anordnad av ett antal frivilliga försvarsorganisationer i Färs härad, Skåne 
1992, samt för uppläggningen av Försvarshögskolans chefskurs år 1979, som 
jag deltog i egenskap av VD för Sveriges Riksradio. Bägge dessa fall är att 
anse som historiska exempel och de utgör inte någon skildring av svensk för-
svarsverksamhet på 2000-talet. De frivilliga försvarsorganisationerna öv-
ningar har dubbla syften. Övningarna skall, liksom Gustaf III:s karouseller, 
förena nytta med nöje, dels träna kompetenser, som kan behövas i krig eller 
andra svåra situationer, dels ge deltagarna egen personlig tillfredsställelse ge-
nom att de bereds tillfälle att delta i praktiskt samhällsarbete. Kompetensen 
tränas under förhållanden som liknar leken. 

En övning i Färs härad 
Föreningarna träffas dels själva till egna föreningsmöten men ordnar därutö-
ver också större försvarsövningar, där ett antal föreningar från en region del-
tar. Den händelse jag skall ge några glimtar ifrån ägde rum i början av sep-
tember 1992.575  

Övningen startade tidigt lördag morgon och deltagare var ett drygt 50-tal 
personer. De yttre förutsättningarna var mycket behagliga. Sommaren dröjde 
sig fortfarande kvar i Skåne. Luften var klar och daggen gnistrade på gräs och 
buskar på den äng, där den svenska flaggan skulle hissas som inledning till 
övningen.  Flaggan hissades av uniformsklädda officerare och likaledes uni-
formsklädda medlemmar i frivilligorganisationer stod i givakt och gjorde hon-
nör. Vi civilklädda stod strama med händerna vid sidan. (Dock ingen nation-
alsång.) Översten på det regemente, där vi befann oss, gjorde honnör och ställ-
ningssteg samt överlämnade befälet till en kollega som samtidigt var försvars-
områdeschef, eftersom de deltagande frivilligmedlemmarna kom från hela 
försvarsområdet. Överste nummer två hälsade deltagarna med hälsningsordet: 
Färsingar! Tilltalsordet markerade för mig en anknytning till en äldre admi-

                                                      
575 Jag var inbjuden som åskådare i egenskap av ordförande i en statlig utredning med uppgift 
att se över statsmakternas ekonomiska stöd till försvarets frivilligorganisationer samt det regel-
verk som utfärdades av försvarsdepartementet och myndigheterna. Dessa organisationer har 
åtskilliga gånger varit föremål för översyner av detta slag flera gånger tidigare och senare efter 
den nu nämnda utredningen Frivillig verksamhet för totalförsvaret. (SOU 1992:132). 
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nistrativ indelning, nämligen häradet Färs (=en del av Sjöbo kommun). Sam-
tidigt gav det en arkaiserande atmosfär, som jag kan föreställa mig är en del 
av det emotionella i folkförsvar och fosterländskhet.  

Överste nummer två redogjorde för övningens uppläggning och organisat-
ion. Innan övningen startade kallades jag fram till honom och flaggan för att 
redogöra inför övningsdeltagarna för mitt uppdrag som utredare.  Därefter 
skedde uppdelning på olika funktioner ute i terrängen. Huvudsaklig spelplats 
var skogen, vilket gav många associationer till snapphaneberättelser och 
svenska, dramatiska/historiska händelser, varav Skåne är rikt försett. Öv-
ningen med rekvisita och deltagare i uniform hade en teatral inramning, med 
skogar, dalar och raviner. 

Efter någon timme var jag välkommen ut till ”spelplatserna” för att se hur 
organisationerna arbetade. Lottorna hade upprättat en kokstation för ärtsoppa. 
Brukshundsklubben visade hur man använde hundar i försvaret t.ex. för att i 
en uppväxt veteåker leta efter en efterspanad sabotör. Hemvärnet, som for-
mellt inte är en frivilligorganisation utan en del av armén, och som skall utgöra 
det svenska försvarets första försvarsgarde i händelse av anfall och innan all-
män mobilisering skett, övade med gevär i hand. En efter en fick hemvärns-
männen kliva fram på skogsvägen och säga: ”Wer da?” till en spelad fientlig 
soldat. Signalisterna hade egna stationer ute i skogen etc. De militära häls-
ningsceremonierna uppehölls hela tiden. Ställningssteg (från männens sida) 
och honnör (från alla) var regel när översten (nr 2) och jag vandrade runt mel-
lan stationerna. Hjältebegreppet kändes inte särskilt närvarande. Däremot en 
stark känsla av medvetna medborgare, som övade sig i att ta ansvar. 

Denna övning innehöll både manliga och kvinnliga organisationer. Från ett 
genusperspektiv kan det förefalla som om den traditionella arbetsfördelningen 
gällde med lottor vid kokstationerna och män i hemvärnet. Dock bör tilläggas 
att frivilligrörelsen också innehåller kvinnliga bilkårister, som ansvarar för 
transportjänster i krigssituationer, och som kör och servar stora lastfordon. 
Många lottor har mycket kvalificerade tekniska arbetsuppgifter etc. Ett visst 
nytänkande har med andra ord skett här. Antalet manliga pionjärer är däremot 
färre inom sådana arbetsområden, som betraktas som traditionellt kvinnliga.   

Dagen avslutades med middag och dans på en gästgivaregård, där flera av 
deltagarna som hade en längre resväg hem också övernattade. De kvinnliga 
medlemmarna hade genomgående bytt ut uniformerna mot vanliga klänningar 
till middagen. Avslutningen var lugn och städad,  men det kan också finnas 
hemvärnsövningar, där avslutningsmiddagen når rent backanaliska höjder. 
Den nu nämnda övningen fortsatte samt avslutades vid söndag lunch med en 
genomgång av övningen samt en utvärdering av vad som fungerat och vad 
som kunde göras bättre till en annan gång. Deltagarna hemförlovades. Utbe-
talningar av reseersättningar och traktamenten ägde också rum i detta sam-
manhang, vilket markerar svensk folkrörelsetradition med ordning och reda. 
Resereglementet var vid tidpunkten ifråga mycket elaborerat för att inte säga 
intrikat. En journalist från lokaltidningen infann sig och fick intervjuer med 
några av deltagarna och ledarna. Därefter upplöstes övningen. 
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De frivilliga försvarsorganisationerna har alltid haft en särställning i det 
svenska försvaret. Organisationsaktiviteterna är intressanta mot bakgrund av 
Sveriges långa period av fred. Vår starka folkrörelsetradition har sannolikt 
spelat in. Man berättade om andra övningar och vad som då hänt och att man 
skvallrade en del om andra organisationer och personer. Beteckningarna ”vi 
”och ”dom” var mycket tydliga likaså att man kände varandra sedan tidigare. 
Övningsstriderna på fältet må ha varit spelade, men revirstrider i faktisk form 
verkade finnas mellan organisationer och medlemmar. 

 I övningen i Färs vill jag hävda att deltagarna var både utförare och åskå-
dare vis-a-vis varandra. Rena åskådare var möjligen översten och jag, men vi 
hade också våra klart bestämda roller i förhållande till spelet som utvecklades 
på ”spelplatserna” i skogen. Översten skulle se vilken god försvarstillgång 
deltagarna var, så att han skulle fortsätta att stödja dem. Jag skulle få lära mig 
hur arbetet gick till för att kunna arbeta för bättre villkor åt frivilligorganisat-
ionernas medlemmar. Gläntorna och ängarna vara omdefinierade till strate-
giska platser i ett fiktivt krig. Deltagarna kunde ”spela upp” sina roller för 
varandra och sin publik (översten och jag). Gemensamt har man den symbol-
fyllda kommunikationen kring det i tid och rum avgränsade kriget. Genom att 
delta i försvarsövningar och känna vittringen av hur det skulle vara om det 
vore allvar formas genom lekformerna framför allt en inre förståelse för för-
svaret.  Det sistnämnda har varit en av motiveringarna för föreningarnas stat-
liga stöd. 

Försvarets pedagogik – ett exempel 
Ett annat exempel på försvarets pedagogik är Försvarshögskolans chefs-

kurs, där det svenska etablissemanget en gång om året samlas för att öva sam-
ordning och kommunikation under några dygn.576 När Sverige hamnade i krig 
är en övning som är helt teatral i upplägget. Spelet sker genom att man förut-
sätter att det internationella läget trappas upp från dag till dag och att anfall på 
Sverige sker efter några dygn. Alla – generaldirektörer, biskopar, landshöv-
dingar och chefredaktörer – får spela olika roller (inte alltid inom sitt eget 
kompetensområde) i det aktuella läget under överinseende av militärer. Varje 
morgon börjar med en generalstabsgenomgång, och varefter läget utvecklar 
sig (=förvärras), vidtas åtgärder på folkförsörjningssidan m. m. och så små-
ningom beordras allmän mobilisering. Försvaret har en väl utvecklad pedago-
gisk kultur, där spel- och lekinslagen spelar en viktig roll i inlärningen. Med 
hjälp av den dramatiska formen kan man skapa en övergripande diskussion 
om individens ansvar med en helt annan inlevelse än genom att enbart disku-
tera frågorna. Leken fördjupar upplevelsen. 
  

                                                      
576 Jag deltog i Försvarshögskolans chefskurs hösten 1979 i egenskap av VD för Sveriges Riks-
radio. 
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Tack 

Att få tillfälle att skriva en doktorsavhandling är ett privilegium i den me-
ningen att det är ett privilegium att få fördjupa sig i ett ämne och spänna kraf-
terna för att åstadkomma något. Speciellt efter ett långt yrkesliv känns det sti-
mulerande att för första gången på länge få ägna sig åt en uppgift.  Men den 
lust och glädje som finns innan man börjat brottas med uppgiften utsätts rätt 
snart för påfrestningar. Det är motigt när man inte hittar material, när materi-
alet inte låter sig ordnas som det var tänkt och när resultatet inte blir som man 
väntar sig. Som doktorand upptäcker man rätt snart att det är hårt arbete som 
gäller som i så många andra av livets skeenden. Man upptäcker därefter att 
man är beroende av sina medmänniskor för att komma någon vart. Och de 
medmänniskorna blir med åren rätt många. Några kan jag namnge medan 
många andra som tålmodiga bibliotekarier och arkivarier kan jag bara sända 
ett tyst tack. 

Det mest vittomfattande stödet till en doktorand utgör handledaren och där 
vill jag tacka min handledare professor Willmar Sauter för ett aldrig sviktande 
tålamod inför mina spretiga idéer beträffande vad jag skulle skriva om. Han 
har milt lotsat mig bland idéerna och hjälpt mig att knyta ihop resonemangen 
samt pekat på teoriavsnitt som en avhandling bör innehålla. Ett tack också till 
övriga akademiska lärare: Professor Karin Helander, som granskade avhand-
lingen, fyllde på med kommentarer beträffande ny forskning och ökade foku-
seringen på avhandlingens tema. Professor Tiina Rosenberg läste avhand-
lingen i slutskedet och kom med ett antal konstruktiva kommentarer. Vid slut-
seminariet hade professor Roland Lysell åtagit sig att fungera som opponent. 
Jag upplevde detta seminarium som en mycket lärorik övning. Roland Lysell 
hade gjort en grundlig genomgång och delade med sig av sitt djupa kunnande 
på ett utomordentligt pedagogiskt sätt.  

Det finns dock flera att nämna. Studierektor Barbro Sigfridsson har under 
min tid på institutionen flera gånger fungerat i opponentrollen. Det har varit 
utomordentligt lärorikt. Doktorandseminariet fungerar också som ett gransk-
nings- och utvecklingsorgan och det är kanske det mest hårdhänta, men, se-
minarier är ju till för diskussion. Diskussionsinläggen har varit tänkvärda. 

Avhandlingstexter sätter man ju som doktorand gärna i händerna på vänner. 
Till dem som läste och kom med synpunkter hörde min goda vänner profes-
sorn i företagsekonomi Albert Danielsson (numera avliden) och översten John 
Crafoord. Vänner har också uppmuntrat i största allmänhet. Särskilt vill jag 
där tacka professor Solveig Wikström. När det senare kom till praktiskt arbete 
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med avhandlingen ryckte mina vuxna barn in och assisterade. De ritade bilder 
och la in dem på plats i texten, läste korrektur i flera omgångar och hjälpte 
mig när datorn, mallen och jag inte kom överens. Min ena svärson med den 
adekvata kompetensen född engelsman, brittisk arméofficer och med akade-
miska poäng i litteraturvetenskap, översatte avsnittet Summary. Till alla 
ovanstående vill jag säga: Utan er hade jag nog inte kommit i mål. 
 
Britt-Marie Bystedt 
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Summary 

Warriors on Stage 
 
The Power of the Warrior – seen through the Prism of Performing Arts 
 

The aim of the thesis was to examine what the idea of the warrior, as the-
atrical art in general and theatre in particular, conveys at different times and 
in different contexts; and vice versa, where do actor warriors get their models 
for stage productions? How does this affect our image of current power rela-
tions in society? Several sub-questions can be distilled to a fundamental ques-
tion: How is the warrior's power expressed onstage? Three perspectives were 
discussed: 1) The warrior in society, 2) The warrior's self-image (etos and 
warrior virtues), 3) The warrior in drama literature and drama on stage. The 
thesis is a study of the warrior as dramatic motif and discusses the drama texts 
and performances for the period up to the Second World War.  

 
The warrior's social image and self-image 
The warrior, simply put, has played an important role in most societies, 

often representing power. Power, influence, and the warrior's social position, 
however, have been differently interpreted depending on the country, govern-
ment and other contexts. The military/defence system is founded more or less 
on the noble warrior. Warriors in uniform are one means to increase pondus 
and credibility, or to honour a person or people. In this context, society uses 
the same actions as the theatre - music, choreography and costumes (the pa-
rade uniforms). 

The warrior's self-image is created not only by the military's own forms of 
performance and stories, rather it is conveyed and supported by history and 
education, art and literature, and not least by music's proximity to the military. 
The warrior's self-image and the warrior as he emerges in society seem a per-
manent feature through the centuries, which is borne out by listening to the 
military's own stories. The Hero ideal survives the advance of military tech-
nology, of uniform fashion, of changes in ideologies. In some historical peri-
ods the focus has been particularly strong on the warrior because he is the key 
to freedom. Even a superficial study of the warrior ethic of honour, courage 
and honesty as guiding principles produces the same result, namely that these 
good principles abide; and it is not unlikely that these are the offshoots of the 
basic rules of life found, inter alia, in the Bible's New Testament. 
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In my thesis I discuss these warrior virtues under the headings masculinity, 
play and historiography, and examine whether they also occur in literature and 
drama on stage. The concept of masculinity is very present, often plainly syn-
onymous with the warrior concept. ‘Play’ may appear to be much further 
away, but in his book Homo ludens Johan Huizinga insisted: "War and its 
causes are forever locked in the demonic magic circle of play." War will never 
completely break out of play’s grip. 

The role of the historiography in the warrior's self-image is also among the 
permanent factors. In the past, history was primarily written about war, kings 
and battles. In modern historiography, the approach is broader. Historiography 
still provides material for drama; but the theatre is rarely a truthful historical 
witness. 
 
The warrior on stage 
What then happens to the noble warrior when observed through the prism of 
theatre? A review of a number of dramatic examples have shown a throng of 
warrior figures with varying characteristics, of whom very few exhibit the 
ethos described earlier. The warrior is common in theatre, perhaps because the 
profession gives some clarity to the role of the character, and often has a dec-
orative masculinity. The field marshal compared to a private soldier give ob-
viously different connotations, but the theatre works on hints. A man in uni-
form gives the viewer a starting point for events. The theatre showcases the 
entire range of martial heroes and anti-heroes and there are no dividing lines 
between different dramatic genres; thus the social context of the various dra-
mas becomes more substantial, as well as the staging itself. 

Victor Turner uses the infinity sign to describe the relationship between 
stage drama and social drama. He talks about the drama scene as a meta-com-
mentary on the major social drama in its economic and social context, and the 
stage drama plays in or against the social drama. But the theatre also follows 
its own laws, where the spirit of the times and genres have great influence. 
"The drama is absolute ... It only knows his own reality.", as Peter Szondi 
points out in Modern Drama Theory 1880-1950. 

To portray the good and noble warrior is of course possible but it is seldom 
dramatic, whilst the weak and lovesick, the false and treacherous warriors are 
dramatically effective. I have chosen to discuss a variety of warrior figures in 
dramatic literature and on stage according to how the characters relate to 
power. Those dramas I have chosen, however, are not war dramas in the sense 
that they depict ongoing war. In Shakespeare's plays Antony and Cleopatra 
and Coriolanus war admittedly figures, but only as a background factor. The 
focus is instead on the warrior as an individual; as an individual, he does not 
live up to the expectations of the good warrior. When his actions are ques-
tioned, it is the individual's acts and appearance that are discussed, not the 
collective armed forces. Critical conclusions about societal and power rela-
tions point toward the collective, and the collective represents power. 
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The warrior figure in the Commedia dell'arte - Il Capitano - could convey 
criticism against an occupying power by wearing a costume influenced by the 
occupying power’s fashion; this could in turn lead to ill-treatment by the au-
dience side. In this way a criticism of the individual becomes a critique of the 
collective. 
 
The submissive warrior 
The warrior figures depicted in the thesis all have their strategy and approach 
to power. When Catherine of Medici in her political life at the French court 
used the theatre to reduce internal court quarrels, she needed the warrior as an 
efficient and pliable tool. Participation in court ballets was an important part 
of a court career for contemporary noblemen. A different kind of docility in 
warriors is found in the 1800s English melodrama; these are about the average 
citizen, the strong man who would be docile and endure everything without 
opposition to defend the motherland and the prevailing social order. Some 
differences were found, however, among these examples: warriors / courtiers 
in the 1500s played themselves when they appeared, while 'the British Tar’ in 
the 1800s was a role that was played on the stage. 
 
The false and coward warrior 
Ancient writers often used satire in their plays, and warrior figures may have 
been easy prey for this. When Miles Gloriosus is defeated in love by his false-
hood this must have amused the contemporary audience. Aristophanes worked 
with more subtle means; when he wrote Lysistrata it is an interesting question 
whether he, a conservative patriot, wanted to write a satire on masculine weak-
ness for war and uniforms, or if he seriously intended to advocate that there 
could be only peace if women took power. 

Commedia dell´arte theatre, as mentioned above, also had well-known 
problems with the authorities, including censorship. But the theatre had a re-
fined way to express subversion compared to printed literature and painted 
images. The theatre was able to quickly adapt to the prevailing tone and polit-
ical conditions, such as for example shifting over to showing performances 
without text, using dance and pantomime, and was thus more difficult to stop 
than the printed media. 
 
The weak warrior 
William Shakespeare has portrayed many warriors in his dramas, both evil 
like Richard III, and weak. Those dealt with in this thesis are Antony in Antony 
Antony and Cleopatra and Coriolanus in the drama of the same name. Here 
we meet Coriolanus, known for his fighting skills, but manoeuvring himself 
into a dead end. Perhaps he is a little too arrogant, considers becoming consul 
and governor but does not want to pay the price of moving closer to the people. 
Antony, also known for his martial skill, is a warrior hero who abandons his 
wife and family to live with Cleopatra in Egypt. Antony is attracted by the 
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luxury and refined lifestyles of the Egyptian court, and chooses this over the 
warrior life, which is also a kind of corruption. 
 
The oppressed warrior 
The drama also has examples of warriors who from the outset are oppressed 
in a repressive military community. One example is The Good Soldier 
Schweik, where the original story was written by Jaroslav Hasek but there is a 
special theatrical version created by Bertolt Brecht. It is the latter version dis-
cussed in this thesis. Schweik is an oppressed ordinary soldier in the Czech 
army, who faces oppression by doing exactly as he is told - this leads to chaos 
and eventually the military forces do not know what to do with him. He 
spreads confusion wherever he turns up, and succeeds therefore in sabotaging 
the war. Schweik the soldier belongs to the dramatic figures that can make a 
theatre audience laugh. 

Georg Büchner's drama Woyzeck contains an altogether deeper darkness. 
The play, which was unknown for many decades, is preserved only in frag-
ments. Woyzeck is also private soldier and heavily repressed by military so-
ciety; he is a victim in the sense that he is tormented, harassed and subjected 
to experiments, but he also murders his wife and can therefore be described as 
a perpetrator. There are many perspectives that can be applied to Woyzeck. 
 
The outmanoeuvred warrior 
Strindberg too displays many warriors in his dramas: two examples are the 
cavalry captain in The Father and the captain in The Dance of death. Both of 
these warriors are engaged in conflict with their wives. In The Father this 
leads to the hospital for the cavalry captain. Despite his bellicose vocabulary 
at the beginning of the drama, he is outwitted as a result of the plot hatched by 
his wife, his brother in law, the priest and the doctor – both of the latter are 
somewhat reluctant but comply. The captain in the Dance of Death has a tough 
position. He survives his heart attack and everything returns to normal life for 
the captain and his wife. His final line: "Draw a line under this and move on", 
indicates acceptance of his fate and resignation. Again, it is his wife who 
comes out least wounded from this conflict. An examination of the context in 
terms of Strindberg's officers shows that they were frequently outflanked, 
even by contemporary economic and social development. 
 
The optimistic warrior 
The three sisters – Irina, Masha and Olga – in Chekhov's play of the same 
name – admire the military community in which they were brought up. Into 
this family come Colonel Versjinin, Lieutenant von Tusenbach and Staff Cap-
tain Solenyj. Both Versjinin and von Tusenbach are forward-looking. Vers-
jinin, who from a common background became an officer, has a technocratic 
view of society, while the young lieutenant and nobleman von Tusenbach 
emerges as a romantic but with a worker focus. 
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Some events, however, alter the course of the drama: Tusenbach is killed 
in a duel with Solenyj. The regiment is moved and the sisters are left more 
lonely than before. It seems that Chekhov’s message is that the common man 
has no power over his own life, yet Chekhov still allows the military to ac-
count for much of the traditional virtues associated with the Warrior profes-
sion. Officers are strong and responsible, gallant and charming, male, even if 
not heroes. The women are beguiled by them, and their uniforms have an 
erotic attraction. Therefore, their bright vision of the future has both a credi-
bility and enthusiasm about it. The warrior believes, and is believed in. 
 
The upside-down world 
The question remains, however, what happens to the warrior's self-image as it 
goes through the prism of theatre? The critical treatment a warrior gets is close 
to the essence of drama and theatre to examine the events of life and every-
thing around them. The warrior figure was often synonymous with the concept 
of power, and the theatre has a long tradition of criticising power. Other fac-
tors that contributed to the theatre's habit of subversion is the ancient custom 
of 'turning society upside-down' during Lent - a practice that even seems to 
have existed in ancient Rome, portrayed by Michail Bakhtin in Rabelais and 
his World. Such customs were probably a safety valve for the people against 
an overarching power and they lingered on in the theatre; and thus the warrior 
has been a good tool for expressing the theatre's subversive power. 
 
The theatre - a microcosm 
The performing arts make use of the individual to criticize the whole. In 
drama, it is the individual warrior who bears the responsibility without the 
need to say something about the armed forces. The theatre does not attack the 
collective power, rather does it through the individual’s problems. What gives 
power to this subversion? Maybe it is that theatre is an ephemeral medium that 
can 'afford' to showcase problems in passing. Comedy and satire have been 
and are amongst theatre's best tools, enabling theatre to take extreme positions. 
Another tool is to depict deeply tragic destinies as Shakespeare did in Corio-
lanus and Büchner in Woyzeck. Both dramas demonstrate a clarification of, 
but not the questioning of, power. Both plays end in extreme violence, but can 
also illustrate the Greeks’ concept of catharsis. The theatre has often used its 
resources skilfully to showcase current problems through the mirror of laugh-
ter. The theatre has not only reversed conventions, something that may be said 
to be a mild form of subversion; when the warrior is seen through the theatre's 
lens, the picture is enlarged and – according to physical principles, at a certain 
distance – shows the warrior as part of the upside-down world. 
 


	Tom sida
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