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Abstract
Dreadful, “Unplayed” and Newly Written – Crises and Conflicts of New Swedish Playwriting. From the Original 
Swedish Play Under Gustav III, to the Commissioned Drama of Today

The issue of this thesis concerns a selection of historical debates in which new Swedish drama is under discussion. The 
studied debates take place in the cultural and political fields and within the fields of theater and literature and deal with a 
recurring assumption in Swedish theatre history – that new Swedish drama is insufficient. The primary object of this thesis 
is to find explanations to: why is the Swedish new drama so often described as defective? The following questions, guiding 
the analysis, are: How are the crises described? What are the stakes? How has the dramatic text been influenced by being 
judged either as literary product or a product for the stage? How is the playwright’s role described, and perhaps changed, in 
the crises? The aim of the analysis is to understand how traditions and conventions are shaping the debates and contribute 
to perpetrate the myth of the malfunctioning Swedish new play.

In a historical perspective several attempts have been made to govern new Swedish drama by legislative and political 
power. New Swedish drama has, for example, been viewed as a possible expression of the nation, as part of shaping the 
Swedish Welfare state or creating interactive communication with the audience. Despite its many uses, new Swedish drama 
continues to be describes as flawed.

The study starts with king Gustav III:s Swedish theatre where the purpose was to produce Swedish original plays. The 
study ends with an analysis of a new government grant for new Swedish drama, which was installed in 1999. The chosen 
debates are analyzed with the help of concepts borrowed from the French sociologist Pierre Bourdieu, looking at each 
historical situation as a possible moment for the establishment of the field ”new Swedish drama”. The survey ends with 
eight interviews with playwrights, who are active today.

The conditions for the new Swedish drama are the guiding line in this thesis. These conditions are found in the cultural, 
social and historical contexts that cooperate when a taste or convention is being shaped. They are part of the discourses in 
the field, where criteria for the new Swedish drama is formulated. In order to understand the significance of, for example, 
the expression, ”the newly written Swedish drama” research has been pursued in biographical material, historical surveys, 
and debates in the daily press and in professional journals.

Without being a full bourdieuan analysis, the thesis is using concepts from Bourdieu. The work of British feminist theatre 
historian Tracy C Davis inspires the critical historic perspective.
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Inledning  

 

Teatern, liksom filmen, påstår sig ropa efter manuskript. Otvivelaktigt fäster 
man vaga och molnlika förhoppningar vid dessa texter som skall komma. […] 
Har dessa förhoppningar något fog för sig? Den frågan går inte att svara på. 
Teatern, och filmen, är vad man gör den till. Textens roll är den roll man till-
delar texten. Liksom skådespelarens, sminkörens, regissörens, belysnings-
mästarens osv. roller.1 

 
År 1965 publicerades regissören Jonas Cornells artikel ”Textens roll” i kult-
urtidskriften Dialog. I artikeln kritiserade Cornell en traditionsbunden och 
auktoritär syn på text inom film och teater. Regissörer, skådespelare och 
dramatiker var låsta i en konvention i förhållandet till dramatiken, vilket var 
en orsak till att den svenska teatern inte utvecklades. Konventionen, hade 
enligt Cornell blivit lika med ”sanningen” om konstformen. För en förnyelse 
behövde de auktoritära strukturerna inom teater och film brytas ner. Det var i 
ett samarbete mellan ensemble, regissör och dramatiker som förnyelsen 
kunde ske:  

Det är på scenen och inte vid skrivbordet som framstötarna måste göras. Det 
är genom en öppenhet hos dem som gör den slutliga prestationen, skådespe-
larna och regissören, som vägen kan banas för nya texter till våra teatrar.2 
 

Så länge teatrarna vidhöll ett traditionsbundet förhållningssätt till dramati-
ken, var dramatikerns utväg att söka sig bort från institutionerna för att ut-
veckla sitt skrivande. Om dramatikern skrev utan krav på ”allt babbel om 
ABC”, Erfarenhet och ’spelbarhet’”, skulle möjligen något nytt komma fram 
och ”dödläget” brytas.3 Men det fanns ingen garanti för att dramatikerna 
skulle få se sina pjäser spelade, enligt Cornell. Det var dock nödvändigt att 
dramatikerna tog den risken.4  

 

                                                        
1 Jonas Cornell, ”Textens roll”, Dialog, nr 2, 1965, s. 17. 
2 Ibid., s. 19. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Så länge skådespelare och regissörer verkade inom en låst tradition, fanns 
det inte möjligheter att tolka de nya texterna på ett nyskapande sätt, enligt 
Cornell. Författaren och teatern hade gått i ”clinch”.5 Cornell ansåg också att 
det fanns alltför stora förväntningar på vad den nya texten skulle åstad-
komma: ”Teaterns egna [eget folk] tillfredsställer, tycks det, ofta behovet av 
radikalism med ropet efter nya texter”.6  

Redaktionen för Dialog bestod av Cornell, slavisten Lars Kleberg och kri-
tikern Leif Zern. I tidskriften, som gavs ut under åren 1965-70, fördes kri-
tiska diskussioner om teatern och dess möjligheter till förnyelse. Redaktion-
en uttryckte bland annat sin misstro mot satsningen på det nya stadsteater-
bygget i Stockholm och ansåg att det skulle innebära att teatern som konst-
form ”nivellerades”. I tidskriftens första nummer diskuterade de den 
traditionella, textbaserade teaterns auktoritet, liksom teaterns möjlighet till 
utveckling inom institutionerna.7 Teaterns förnyelse låg, enligt redaktörerna 
för Dialog, i att skådespelarna fick ett större utrymme som skapande konst-
närer. Dramat skulle jämställas med andra uttryck i teaterföreställningen.  

Dialogs syn på dramatikens roll var vid tidpunkten radikal och provoce-
rande, men den var inte ny. Textens betydelse som utgångspunkt för teater-
föreställningen är en av många återkommande debatter om den svenska 
dramatikens roll i ett historiskt perspektiv. Frågan om samarbetet mellan 
dramatikern och teatern, och dramatikern och skådespelarna, är också en 
återkommande diskussion. 

 I Dialog diskuterades också professionaliseringen av dramatikerrollen, 
det personliga som konstnärligt uttryck och vikten av att bryta upp de tradit-
ionella sätten att se på teatern som konstform, både för dem som var verk-
samma inom branschen och för dem som kritiserade den. I Dialog efterlystes 
nya sätt att tala om teatern, en fråga som också ställts i ett historiskt perspek-
tiv.  

Debatterna i den här avhandlingen reflekterar politiska och ideologiska 
ställningstaganden för den nya svenska dramatiken. Svensk dramatik har i 
ett historiskt perspektiv förväntats infria drömmar om exempelvis nationell 
identitet, en borgerlig högkultur och det demokratiska folkhemmet. Den nya 
dramatiken har haft uppgiften att vara ett verktyg i kampen för ett demokra-
tiskt samhälle, eller som interaktiv och kommunikationsskapande i mötet 
med nya publikgrupper. Debatterna handlar, liksom i den nämnda diskuss-
ionen i Dialog, om hur den svenska dramatiken kan vara en del av teaterns 
förnyelse, men också om det finns någon så kallat stor svensk dramatik. Ett 
återkommande tema är att den svenska nya dramatiken är bristfällig.  

                                                        
5 Cornell, ”Textens roll”, s. 19. 
6 Ibid. 
7 ”Ledtrådar”, Dialog, nr 1, 1965, s. 1. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet i denna avhandling är att analysera ett antal utvalda illustrativa de-

batter om den svenska dramatiken då den befunnit sig, eller ansetts ha be-
funnit sig, i kris. De sociala och kulturella sammanhangen där traditioner 
och konventioner formas, ses i avhandlingen som förutsättningar för den nya 
svenska dramatiken och dramatikerrollen. Dessa sammanhang och den poli-
tiska makten, har haft ett stort inflytande över den svenska dramatikens ut-
veckling. Många påståenden om den svenska dramatiken är återkommande i 
debatterna och bidrar genom sin upprepning till att skapa en tradition som så 
småningom betraktas som sanning. Ett sådant exempel är påståendet att den 
svenska dramatiken inte är tillräckligt bra.  

Utifrån den övergripande frågan i studien, om varför den svenska, i första 
hand nya dramatiken, ofta beskrivits som otillräcklig och kristyng, har ett 
antal frågeställningar utvecklats som utgår från två huvudfrågor:  

Den första huvudfrågan gäller av vem och hur kriserna har formulerats. 
Vad står på spel? Vilka ställningstaganden görs utifrån diskussionen om 
dramatikens kvalitet? Vilken är dramatikerns roll i kriserna och hur påverkas 
dramatikerns roll? 

Den andra huvudfrågan gäller förståelsen av vad den dramatiska texten är 
och hur den kommer till. Är dramatik i första hand litteratur eller gestalt-
ningsbart material, eller både och? Var hör dramatiken hemma? Om det 
finns en bristande förståelse för den dramatiska textens förutsättningnar, har 
dessa brister bidragit till krisformuleringen? Här följer frågor som berör 
dramatik som hög och låg konst och frågor om teaterns position inom det 
kulturella fältet. 

Det har gjorts försök att styra den nya svenska dramatiken ut ur kriserna. 
Med dessa försök har dramatiken och dramatikerrollen förändrats, men kris-
diskussionen består. Så småningom har den fått karaktären av en myt. Ut-
gångspunkten i avhandlingen är att undersöka debatterna där den nya 
svenska dramatiken diskuteras som bristfällig för att förstå hur myten kon-
strueras. Därmed undersöks hur normerna för vad som räknas som god dra-
matik förändras i ett historiskt perspektiv och vad som upprätthåller myten 
om dess brister. 

Forskarens position 
Den första impulsen till den här avhandlingen har sitt ursprung i erfarenheter 
jag gjort i arbetet med ny svensk dramatik. Från 1996 till 2008 var jag dra-
maturg på olika institutionsteatrar i Sverige. Sedan 2005 driver jag ett teater-
förlag som också är en agentur för dramatiker.  

Förberedelserna för avhandlingsarbetet började med ett antal frågor som 
utgick från mina yrkeserfarenheter inom teaterbranschen. De handlade om 
olika vedertagna sätt att tala om den nyskrivna dramatiken. Min utgångs-
punkt var att dramatiken beskrevs på sätt som hade en mängd bakomlig-
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gande förklaringsgrunder och inte endast syftade till att tala om den drama-
tiska texten. De olika sätten att tala om dramatiken gjorde mig misstänksam: 
teatern kritiserades för att vara alltför textorienterad och för litet ”kropp”. 
Det hävdades att texten hade större auktoritet än de fysiska uttrycken. Vad 
menades med att en text var, exempelvis auktoritär eller demokratisk? Vad 
menades med ”spelbar” respektive ”litterär”? Krisen verkade delvis handla 
om att dramatiken var en text. 

Som dramaturg arbetade jag i första hand med andras texter, men jag 
skrev också eget material, översatte och gjorde dramatiseringar. I arbetsupp-
gifterna ingick det också att vara med och utforma beställningar av pjäser 
och stötta författare i deras skrivande. Jag har som dramaturg och förläggare 
medlat i konflikter mellan dramatiker och ensemble och även mellan drama-
tiker och regissör och teater i frågor som rör den dramatiska texten och dra-
matikerns arbetssituation. Sammantaget är det erfarenheter, som ger mig en 
praktiskt förankrad förståelse av fältet.  

Avgränsningar 
Denna avhandling börjar med grundandet av en svenskspråkig kunglig teater 
under Gustav III. Avhandlingen avslutas med en analys av effekterna av det 
riktade dramatikerstödet för nyskriven svensk dramatik som infördes år 
1999. Gustav III:s beslut att utveckla en svensk så kallad originaldramatik 
för den nya kungliga talteatern är en relevant utgångspunkt för avhandling-
ens forskningsområde. Det är ett första kulturpolitiskt försök att utveckla 
svensk ny dramatik. 1999 års dramatikerstöd är ett statligt stöd med syfte att 
stödja beställningar av svensk nyskriven dramatik. Stödet inrättades för att 
teatrar i Sverige skulle bli mer intresserade av att satsa på inhemsk ny dra-
matik och för att höja dramatikernas status på teatrarna. Från det första reg-
lementet för den Kungliga Dramatiska Teatern 1788 till dramatikerstödet 
1999 går en röd tråd i synen på dramatikens och dramatikerns roll. Genom 
avstampet i den gustavianska teatern, med nedslag i den efterföljande histo-
rien, skapas en dialog med de verksamma dramatiker som intervjuas i av-
handlingen sista kapitel. Frågorna för dagens dramatiker blir belysta i ett 
historiskt sammanhang. 

Det är förutsättningarna för dramatikens tillkomst som är avhandlingens 
fokus. Dessa återfinns i de kulturella, sociala och historiska kontexter som 
samverkar när en gällande smak eller konvention skapas. De historiska hän-
delseförloppen och debatterna som presenteras i avhandlingen betraktas som 
diskurser där olika kriterier för den nya dramatiken formuleras.  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen har ett genomgående historiskt perspektiv och är uppdelad i 
tre delar som reflekterar olika ingångar i materialet.  
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Del ett består av avhandlingens två första kapitel och kan betraktas som 
den nyskrivna svenska dramatikens tidiga historia. Här görs nedslag i valda 
debatter om den svenska dramatiken mellan åren 1772 och 1934 då betän-
kandet över den första omfattande teaterutredningen publicerades. Diskuss-
ionerna om den nationella dramatikens betydelse ärvdes från Gustav III:s 
teater och fortsatte på olika sätt under 1800-talet. Gustav III:s teater förknip-
pas med begreppet originaldramatik, som finns med i diskursen om den 
svenska nya dramatiken fram till idag. Under 1800-talet började tankar om 
en folkteater och teatern som en bildningsanstalt att diskuteras, liksom tea-
tern som högre kultur. Under de inledande decennierna av 1900-talet påver-
kades synen på den svenska dramatiken av samhällets förändrade roll. Tan-
karna om folkhemmet fann ett uttryck i den konstnärliga riktningen ”den nya 
sakligheten” och fångades även upp i dramatiken. Teaterhistorikern och 
riksteaterns förste chef, Gösta M. Bergman, talade om behovet av en ny typ 
av drama som skildrade människors verklighet: det sociala dramat. 

Del två handlar om dramatikern och teaterregissören Brita von Horn och 
Sveriges dramatikers studio, som etablerades 1941 för att spela ospelad 
svensk dramatik. Det refereras fortsättningsvis till Sveriges dramatikers stu-
dio som Dramatikerstudion. Det finns många skäl att studera von Horn, 
Dramatikerstudion och dess position, inom svensk teater. Dramatikerstudion 
var en samlingsplats för många av dåtidens aktörer inom fältet och ger nya 
perspektiv på teaterpolitiken som parallellt utvecklades. Dramatikerstudion 
och von Horn är också en länk mellan Strindbergs Intima teatern och flera av 
aktörerna inom det svenska teaterlivet fram till våra dagar.  

von Horn var en av många kvinnor som försökte verka inom teatern på 
egna villkor. Hon ville inte anpassa sig till institutionernas krav och ansåg att 
skattemedel och stora institutioner kunde vara komprometterande för den 
konstnärliga friheten. När en liknande kritik av institutionerna togs upp av 
redaktionen för tidskriften Dialog i mitten av 1960-talet vann den ett stort 
gehör. von Horns insats har haft stor betydelse för den svenska dramatiken 
under senare hälften av 1900-talet, ett inflytande som sträcker sig fram till 
idag, men aldrig studerats i detalj. 

I del tre, som består av avhandlingens två sista kapitel, ligger betoningen 
på dramatikern och dennes förhållande till teatern. Perioden sträcker sig från 
efterkrigstiden fram till etableringen av det statliga dramatikerstödet år 1999. 
Kapitel fyra, den tredje delens första kapitel, innehåller en undersökning av 
debatter om den nya svenska dramatiken och dramatikerns roll i ett antal 
branschtidskrifter under perioden 1965-1999. Både dramatiken och dramati-
kern var regelbundet under debatt inom 1970-talets radikala gruppteater och 
på kulturpolitisk nivå. Parallellt med debatterna görs en genomgång av de 
samtida statliga utredningar där den inhemska dramatiken nämns. I kapitel 
fem redovisas åtta intervjuer med verksamma dramatiker. Dramatikerrollen 
och dramatikens status idag kartläggs med hjälp av analysverktygen fält, 
kapital och växlingskurs, lånade från kultursociologen Pierre Bourdieu. En 
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jämförelse görs mellan dramatikens status inom teaterns fält och dess status 
som litteratur inom de akademiska och litterära fälten.  

Kapitlen är ordnande i kronologisk ordning utan att det innebär att för-
ändringarna som redovisas skall betraktas som linjära eller som utveckling.   

Material och metod 
För att närma mig begreppet den nyskrivna svenska dramatiken gjorde jag en 
första sökning i bibliotekskataloger, via olika databaser och inom den tidi-
gare forskningen. Eftersom endast få akademiska arbeten finns där den nya 
svenska dramatiken diskuteras specifikt, letade jag i historiska översiktsverk 
och i vetenskapliga avhandlingar som behandlade den svenska teatern då 
den genomgick större förändringar och då den svenska dramatiken kunde 
tänkas ha haft en särskild betydelse. Det ledde mig fram till de valda debat-
terna i den här avhandlingen. Debatterna i avhandlingen betraktas som dis-
kurser som formerar sig runt vissa centrala begrepp, som exempelvis origi-
naldramatik, ospelad och nyskriven dramatik. Andra begrepp följs i ett hi-
storiskt perspektiv är idéerna om stor dramatik och dramatikens spelbarhet.  

Undersökningens syfte är att kontextualisera debatterna och granska ve-
dertagna sätt att diskutera den svenska dramatiken. Teaterhistorikern Agne 
Beijers uppmaning att studera dramatikens ”undervegetation”, för att synlig-
göra helhetsbilden, har varit ett riktmärke i valet av materialet. Resultatet är 
ett omfångsrikt och varierat källmaterial som har krävt olika metodologiska 
tillvägagångssätt och avvägningar.  

Den gustavianska teaterhistorien är ett väl utforskat område. Att ge sig in 
i perioden innebär att ta ställning till en mängd historieskildringar och veder-
tagna sätt att betrakta den gustavianska teatern på. Sökningen efter den nya 
svenska dramatiken under perioden ledde mig till de Stenborgska teatrarna 
och vidare till bibliotekarien och översättaren Adolf Fredrik Ristells havere-
rade svenska teater som drevs på entreprenad under Gustav III. Ristells upp-
drag att spela svensk originaldramatik var redan från början problematisk – 
vilket är intressant. Behovet av originaldramatik och författandet på svenska 
samverkade inte när det gällde Ristells repertoar. Teatern var tvungen att ge 
både översättningar och så kallade imitationer av utländsk dramatik.  

De Stenborgska skådebanorna omnämns däremot, av exempelvis Beijer, 
som platsen där den svenska dramatiken utvecklades. Teaterchefen Petter 
Stenborgs önskan att starta en svensk talteater är en händelse som har återgi-
vits på olika sätt i historieskrivningen och blivit, i det närmaste, 
mytomspunnen. Händelsen skildras av Kungliga Operans förste chef Gustaf 
Johan Ehrensvärd som en katastrof.  

Ristells Anekdoter, Johan Flodmarks Stenborgska skådebanorna och Eh-
rensvärds ögonvittnesskildringar utgör ett material som kritiskt läses i för-
hållande till den mer vedertagna historieskrivningen. Materialet uppmanar 
till ställningstaganden när det gäller den historiska vederhäftigheten i använ-
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dandet av biografiskt material, så kallat skvaller och ögonvittnesskildringar. 
Vad gör att till exempel Ehrensvärds berättelse är mer använd än Ristells 
Anekdoter? Materialet i kapitel ett utgörs också av protokollen från KTA 
(Kungliga Teatrarnas Arkiv). En annan mytomspunnen händelse är när tea-
terchefen och skribenten Anders Lindeberg trotsade det kungliga teatermo-
nopolet år 1842. Lindebergs brev och pamfletter utgör ett material i avhand-
lingen tillsammans med sekundära källor om hans verksamhet.   

I kapitel två består materialet av Karl Warburgs avhandling Det svenska 
lustspelet under Frihetstiden, Frida Stéenhofs föreläsning Teatern och livet, 
Frans Hedbergs, Svensk teaterhistoria, artiklar av Tor Hedberg, samt valda 
anteckningar av August Strindberg om den svenska dramatiken. De utgör 
olika ingångar i 1800-talets utbredda diskussion om den svenska dramati-
kens kris. Arkivforskning om SFF (Svenska Författareföreningens organisat-
ion) och SDFF (Sveriges Dramatiska Författares Förening) har genomförts i 
Svenska Författareföreningens arkiv i Riksarkivet i Arninge för att klargöra 
omständigheterna kring SDFF:s uppkomst. Artiklar från dagspressen som 
berör den så kallade teaterstriden 1916, som startades av SDFF, utgör ett 
annat material. Ett antal artiklar i Teaterförbundets medlemsblad bidrar med 
ett skådespelarperspektiv och visar att dramatiken aktivt diskuterades av 
skådespelarna under det kristyngda 1930-talet.  

När det gäller studien av Brita von Horn och Dramatikerstudion, rör det 
sig om grundforskning. Materialet om Brita von Horn återfinns i Brita von 
Horns arkiv i Riksarkivet i Marieberg samt i Radiointervjuer i SMDB 
(Svensk mediedatabas) på KB (Kungliga biblioteket) och i hennes självbio-
grafier. Brita von Horns arkiv innehåller ett stort material om Dramatiker-
studions verksamhet och omfattar dagböcker, manuskript, bokföring, bilder 
och korrespondens. I arbetet med kapitlet om Dramatikerstudion har jag 
även gått igenom material i Musik- och Teatermuseets arkiv i Gäddviken, 
Nacka, och besökt Stockholms Stads arkiv, Kungliga bibliotekets hand-
skriftsarkiv, där Helge Hagermans arkiv samt Vilhelm Mobergs arkiv finns. 
Jag har också gått igenom material i Ragnar Josephsons arkiv som finns på 
Handskriftsavdelningen på Universitetsbiblioteket vid Lunds Universitet. På 
KB finns även Teaterförbundets arkiv som bland annat innehåller osorterade 
recensioner av Dramatikerstudions förställningar. 

Ett genomgående material i avhandlingen är artiklar i tidskrifter och 
dagspress. Det är artiklar från branschtidskrifterna Scenen och Scen och 
Salong, samt tidskrifter där relevanta debattartiklar publicerats. En mer sys-
tematisk genomgång har gjorts av tidskrifterna Dialog, Nya Teatertidningen, 
Teatertidningen, Entré och Sveriges Dramatikerförbunds medlemstidning, 
under åren 1989-1999, då den först hette August (1989-1991) Därefter byttes 
namnet till Journal (1992-2011).8 Syftet är att undersöka debattklimatet 
inom teaterbraschen från 1960-talet fram till inrättandet av dramatikerstödet 

                                                        
8 År 2011 byttes namnet till Medlidande och fruktan. 
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1999. Därtill kommer ett antal debattartiklar i dagspressen under den 
nämnda perioden. En genomgång av för avhandlingen relevanta Statliga 
utredningar, där den nya dramatiken diskuteras, har gjorts för att klarlägga 
den nya dramatikens ställning i kulturpolitiken. Det har gjorts en genomgång 
av alla ansökningar till det riktade dramatikerstödet, från att det inrättades år 
1999 till 2014. Arbetet genomfördes i Författarfondens arkiv i Stockholm. 
Därtill kommer en genomgång av alla svenska urpremiärer från 1998 till 
2007. Arbetet genomfördes på svenska Teaterunionen, ITI:s (Swedish Inter-
national Theatre Institute) kontor i Stockholm. 

Ett mer etnografiskt inriktat arbete är de intervjuer som gjorts med utö-
vande dramatiker och personer med anknytning till Sveriges Dramatikerför-
bund och Författarfonden. Förutom de mer strukturerade intervjuerna, prö-
var jag frågeställningar vid informella möten och i utbyten av mina egna 
erfarenheter med dramatiker, skådespelare och teaterarbetare inom bran-
schen. I arbetet med mitt teaterförlag och i kontakten med Sveriges Drama-
tikerförbund samt genom Teaterförläggarföreningen har jag en lång kontinu-
erlig inblick i dramatikernas politiska och fackliga intressen.  

Studien av dramatikerns yrkesroll avslutas med en analys av de ovan 
nämnda intervjuerna med åtta verksamma dramatiker idag. Med intervjuerna 
ges ett nutida perspektiv på de historiska händelseförloppen och en bild av 
dagens arbetssituation för dramatikerna, vilket knyter an till de historiska 
debatterna. Metoden och de etiska ställningstagandena i intervjuerna utgår 
från Steinar Kvales och Sven-Erik Torhells Den kvalitativa forskningsinter-
vjun.9  

Bourdieus systematiska arbete i kartläggningen av ett fält har varit vägle-
dande för metoden i avhandlingen. Det innebär att forskningen varit öppen 
för att finna relevant information i olika typer av material och avstått från att 
på förhand värdera vissa källor som viktigare än andra. Den feministiska 
litteraturvetaren Toril Moi, som ansåg att Bourdieus metod gynnade ett fe-
ministiskt perspektiv, formulerade det: ”Bourdieu gör social teori av bok-
stavligen allt”.10 Syftet har varit att skapa en så mångfasetterad bild som 
möjligt av de valda debatterna. I analysen av texterna används ett kritiskt 
tillvägagångssätt, inspirerat av en diskurskritisk analysmetod. Det innebär att 
begrepp inom diskurserna kan förstås som konstituerande under särskilda 
historiska förlopp och att de vid vissa tidpunkter får betydelser inom ett fler-
tal olika samhälleliga diskurser. 

Några av händelseförloppen som behandlas i avhandlingen kan, som 
nämnts, beskrivas som tagna från teaterhistoriens ”undervegetation”. Bour-
dieu som såg de konstnärliga verken i en social kontext, förespråkade att 

                                                        
9 Steinar Kvale & Sven-Erik Torhell, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitte-
ratur, 1997. 
10 Toril Moi, ”Att erövra Bourdieu”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 1, 1994, (s. 3-25), s. 4. 
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hela det litterära fältet, inklusive dess ”undervegetation” skulle studeras för 
att bättre förstå enskilda författarskap. I avhandlingen har studierna av den 
så kallade ”undervegetationen” inneburit att bortglömda eller undansatta 
dramatiker, teaterarbetare och historiska händelser lyfts fram och förändrat 
förståelsen av den nya svenska dramatiken och dess situation. Ett exempel är 
kapitlet om den nämnda dramatikern och teaterchefen von Horns verksamhet 
vid Sveriges Dramatikers Studio. Under studiens gång har det blivit tydligt 
hur den nya svenska dramatiken och i synnerhet originaldramatiken etablerat 
en särskild position inom svensk teater.  

Forskningsläget 
Den tidigare relevanta forskningen inom avhandlingens område återfinns 
inom litteratur- och teatervetenskapen. Inom den teatervetenskapliga disci-
plinen finns en tradition av repertoarforskning som i första hand syftar till att 
sammanställa och kartlägga repertoaren inom den svenska teatern i ett histo-
riskt perspektiv. Förteckningarna är utformade enligt olika kategoriserings-
system och det är svårt att få en överblick över vilka pjäser som är nyskrivna 
eller haft urpremiär. De ger en översikt över all dramatik som spelats på de 
svenska scenerna.  

Den tryckta svenska dramatiken finns katalogiserad i Gustaf Edvard 
Klemmings Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875. Klemmings 
bibliografi inkluderar både tryckta och otryckta pjäser. Han beskriver hur 
arbetet är upplagt under rubriken ”Erinran” i inledningen. Boken inleds med 
”Huvudsamlingen”, som består av: 

[…] alla theaterstycken och dramatiska skrifter på Svenska, jemte öfversätt-
ningar derifrån, samt på fremmande språk af Svenskar författade eller af ut-
länningar vid hvarjehanda högtidligheter i vårt land förfärdigade stycken, 
hvilka således äro originaler för Sverige”.11 
 

Därefter följer ”Dramatiska föreställningar utan ord”, ”Dramatiska musiks-
tycken utan handling”, ”Quasi-dramatik”, ”Fremmande i Sverige”, ”Frem-
mande om Sverige” och slutligen ett register. Klemming skriver om svårig-
heten att dra gränser mellan avdelningarna och uppmanar läsaren att själv 
bedöma vilken pjäs som bäst passar under respektive avdelning. Han använ-
der begreppet ”svenska originaler” om allt som har svenska som original-
språk och som kan räknas in som verklig, eller så kallad, fullständig, drama-
tik. 

Klemmings arbete fortsattes av Fredrik August Dahlgren som samman-
ställde Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theat-
                                                        
11 Gustaf Edvard Klemming, Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875: bibliografi, 
Stockholm: Norstedt, 1863-1879. 
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rar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera an-
teckningar. 12 Den innehåller bland annat en användbar teaterhistorisk över-
sikt. Gottfrid Wingrens Svensk dramatisk litteratur 1849-1913 ger ett per-
spektiv på den nya svenska dramatikens situation i mitten av 1910-talet, med 
Oscar Wieselgrens inledande essä om den svenska dramatikens tillstånd.13 I 
början av 1960-talet fortsatte arbetet med kartläggningen av den svenska 
dramatiken från 1914 till 1962 i en inventering av dramabeståndet vid Av-
delningen för dramaforskning vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet.14  

Under senare delen av 1982 publicerades en kartläggning över repertoa-
ren i Stockholm i Stockholms teatrar 1910-1970 inom ramen för forsknings-
projektet Dramatik på svenska scener 1910-1975 vid Umeå universitet.15 Där 
ges en översiktlig bild över repertoaren och antalet spelade föreställningar i 
Stockholm under den studerade perioden. Materialet innehåller dessutom ett 
antal, för avhandlingen viktiga essäer av litteraturvetarna Sverker Ek och 
Claes Rosenqvist. Ett liknande arbete gjordes i en kartläggning av Göteborgs 
teatrar, vilken publicerades 1978.16 

I de senare historiska översiktsverken har repertoarforskningen stått till-
baka för ett större intresse för teaterhändelsen i en social och historisk kon-
text. Antologin Teater i Sverige från 2004 bidrar med värdefulla kontexter 
för de olika händelseförlopp som presenteras i avhandlingen.17 Den omfat-
tande Ny svensk teaterhistoria i tre band, som började ges ut 2007, placerar 
också teaterhändelsen i ett socialt och kulturellt sammanhang.18  

Teaterhistorikern Kerstin Derkert ger inblick i arbetet med svensk drama-
tik i Repertoaren på Mindre teatern under Edvard Stjernströms chefstid 
1854-63, där hon tar upp systrarna Granberg, som båda i tur och ordning var 
gifta med teaterchefen Edvard Stjernström och arbetade som dramaturger 

                                                        
12 Fredrik August Dahlgren, Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms 
theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar, 
Stockholm: Norstedt, 1866. 
13 Gottfrid Wingren, Svensk dramatisk litteratur under åren 1840-1913: bibliografisk förteck-
ning, Uppsala: F. C. Askerberg, 1914. 
14 Dramatik tryckt på svenska 1914-1962, Avd. för dramaforskning vid Litteraturvetenskap-
liga inst., Uppsala, 1970. 
15 Rapporten Teater i Stockholm 1910-1970, Umeå, Univ., 1982, Rapporten innehåller två 
textvolymer, en volym med repertoarförteckningar och en registervolym. 
16 Rapporten Teater i Göteborg 1910-1975, 1-3, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1978. 
Rapporten innehåller en textvolym, en volym med repertoarförteckningar och en registervo-
lym.  
17 Lena Hammergren, Tiina Rosenberg & Willmar Sauter (red.), Teater i Sverige, Hedemora: 
Gidlund, 2004. 
18 Tomas Forser & Sven Åke Heed. (red.), Ny svensk teaterhistoria. 1, Teater före 1800, 
Hedemora: Gidlund, 2007. Tomas Forser, Ulla-Britta Lagerroth, & Ingeborg Nordin Hennel, 
(red.), Ny svensk teaterhistoria. 2, 1800-talets teater, Hedemora: Gidlund, 2007. Tomas 
Forser & Sven Åke Heed (red.), Ny svensk teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, Hedemora: 
Gidlund, 2007. 
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och dramatiker på Mindre teatern. Derkerts redogörelse för Dramatens första 
år i Jubileumsboken för Dramatens 200 år, från 1988, innehåller en grundlig 
översikt över den gustavianska talteaterns första år.19 Teaterhistorikern Gösta 
M. Bergmans arbete om repertoaren för den svenska amatörteatern ger också 
inblick i hur samtiden såg på den nya professionella dramatiken.20 Litteratur-
historikern Gunnar Olléns Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978 fördjupar 
bilden av amatörteatern.21 

En mer kultursociologisk inriktning har teatervetaren Freddie Rokems 
[Rocks], studie över hur ett antal svenska dramatiker och deras pjäser be-
mötts vid fem teatrar i Sverige under åren 1914-1922, avhandlingen Tradit-
ion och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914-1922.22 Rokem häv-
dar i studien att särskilt den svenska nyskapande dramatiken hade svårt att 
nå in på teatrarna under den studerade perioden. Han skriver om svårighet-
erna att definiera vad det är som gör att en pjäs blir antagen av en teater. 
Rokem nämner ekonomiska avväganden som en viktig faktor, liksom de 
enskilda teaterchefernas preferenser.23 Han försöker finna skäl till att vissa 
dramatiker lyckas medan andra inte gör det och ser det som en kombination 
av begåvning, eller ”geni”, och ihärdighet. Saknar dramatikern ihärdighet är 
dennes strävan näst intill hopplös.24 Han närläser pjäsomdömen och försöker 
utifrån dessa, ofta bristfälliga omdömen, avgöra vilka kriterierna är för att en 
pjäs skall bli antagen. För Dramatens del ser han Tor Hedberg som en nega-
tiv påverkan på hur den svenska dramatiken fick utrymme till förnyelse un-
der perioden.25 Rokem behandlar August Strindbergs inflytande på den 
svenska nyskapande dramatikens utveckling.26 Han tar kortfattat upp den så 
kallade teaterstriden på Dramaten 1916.27  

Rokem belyser den dramatiska textens existens som både litteratur och 
gestaltning och ser dubbelheten som en av svårigheterna i hanteringen av 
den dramatiska texten inne på teatern. Det är också ett problem för teaterve-
tenskapen, enligt Rokem. Han skriver i inledningen att hans arbete har inne-

                                                        
19 Kerstin Derkert, Repertoaren på Mindre teatern under Edvard Stjernströms chefstid 1854-
63, Diss. Stockholm, Univ., 1979. 
Kerstin Derkert, ”Dramatiska teatern under den gustavianska tiden” i Den svenska national-
scenen: traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, s. 9-69, Claes Rosenqvist (red.), 
Höganäs: Wiken, 1988. 
20 Gösta M. Bergman, (red.). Teaterhandbok för amatörer, ABFs teaterkommitté, Stockholm: 
Eklund, 1931. 
21 Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978: med bygde- och friluftsspel, stu-
dentteater och spex, kyrkospel, dockteater, skapande dramatik och studieförbundsteater, 
Stockholm: LT, 1979. 
22 Freddie Rokem, [Rock], Tradition och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914-
1922, Diss. Stockholm, Univ., 1977. 
23 Ibid. 
24 Ibid., s. 107. 
25 Ibid., s. 108. 
26 Ibid., s. 27. 
27 Ibid., s. 52. 
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burit en splittring mellan olika ämnen och lägger fram en önskan om att 
teatervetenskapen och litteraturvetenskapen åter förenas för att förutsätt-
ningarna för dramaforskningen praktiska och teoretiska delar skall kunna 
förbättras. För denna avhandlings inriktning är Rokems problemformulering 
kring dramatikens situation på teatern och inom teatervetenskapen en viktig 
utgångspunkt. Han fördjupar dock inte problematiken utan lämnar frågan 
öppen för framtida forskning och citerar pågående arbeten inom ramarna för 
den vid tidpunkten aktuella teatersemiotiken.28 

Litteraturvetaren Margareta Wirmarks avhandling Spelhuset, om Hjalmar 
Bergmans pjäs med samma namn, berör Bergmans position i teaterstriden 
1916. Rokem refererar till Wirmark och hennes arbete ligger till grund för 
avsnittet om striden i föreliggande avhandling. I Nuteater, som gavs ut 1976, 
tar Wirmark upp olika arbetssätt med ny dramatik i en fältstudie över 1970-
talets nya arbetsformer inom teatern. Arbetet berör repetitionsarbetet i olika 
fria gruppteatrar och hur arbetssätten reflekterar ett nytt förhållningssätt till 
den dramatiska texten inom teatern.29 Hon skriver om den nya svenska dra-
matiken i ett förändringsskede och hur arbetet med framtagningen av en 
föreställning påverkar dess innehåll. Wirmarks Noras systrar från 2001 är en 
historisk och kvantitativ analys av uppsättningar av de kvinnliga dramatiker-
na under det moderna genombrottet på ett antal samtida nordiska teatrar. 
Wirmarks forskning placerar dramatiken i en social kontext och har varit 
värdefull som en överblick över fältet.30  

Recensenten och journalisten Bengt Liljenbergs omfattande genomgång 
av den nya svenska dramatiken under 1900-talet i Dramat, dramatikerna och 
verkligheten – Anteckningar kring den svenska scendramatiken och dess 
författare 1960-1990 och Svensk dramatik efter Strindberg var viktig i denna 
avhandlings inledande fas. Liljenberg skildrar mängden av svenska dramati-
ker i en noggrann kronologisk historieskrivning med referenser och nedslag i 
den samtida kritiken och teaterdebatten. Materialet i Liljenbergs böcker ger 
en god översikt över 1900-talets svenska dramatik och samtida frågeställ-
ningar kring den nya dramatiken. Liljenberg inkluderar grundläggande före-
ställningsinformation och ett urval recensioner. Han ger referat och redovi-
sar också en del korrespondens mellan dramatiker och teatrar.31 Liljenberg 
sammanfattar 1800-talet i svepande ordalag innan han kommer in på 1900-
talets dramatik. Han nämner inte de kvinnliga dramatikerna under det mo-

                                                        
28 Rokem, [Rock], Tradition och förnyelse, s. 12. 
29 Margareta Wirmark. Nuteater, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976. 
30 Margareta Wirmark, Noras systrar: nordisk dramatik och teater 1879-99. Stockholm: 
Carlsson, 2000. 
31 Bengt Liljenberg, Svenska stycken efter Strindberg: anteckningar kring den svenska scen-
dramatiken och dess författare 1910-1960, Stockholm: Carlsson, 1990. Bengt Liljenberg, 
Dramat, dramatikerna och verkligheten: svenska stycken efter Strindberg: anteckningar kring 
den svenska scendramatiken och dess författare 1960-1990, Stockholm: Carlsson, 2000.  
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derna genombrottet. Svenska Dramatikers Studio som bildades i början av 
1940-talet nämns summariskt.  

I litteraturvetaren Per Ringbys Avant-gardeteater och modernitet: Pistol-
teatern och det svenska teaterlivet från 1950-tal till 60-tal från 1995, ges en 
översikt av Dramatikerstudion samt andra mindre teatergrupper som etable-
rades i landet efter andra världskriget.32 von Horns och Dramatikerstudions 
verksamhet ställs i relation till exempelvis Studie-Scenen som etablerades i 
Stockholm 1948 och som enligt Ringby hade en mer experimentell inrikt-
ning. Ringby framhåller von Horns intima lägenhetsteater på Hamngatan 28 
och talar om influenserna från Orson Welles och Strindbergs intima teater, 
men nämner inte den franska teatern Vieux Colombier, som var en viktig 
inspiration för von Horn.33  

Teater- och stockholmshistorikern Johan Flodmarks vetenskapliga arbe-
ten har varit en viktig källa för förståelsen av dels de Stenborgska skådeba-
nornas roll, dels Dramatens första fas. I Stenborgska skådebanorna ger 
Flodmark en detaljerad redogörelse över Petter Stenborgs teater och dess 
skådespelare. Boken innehåller både repertoarförteckningar och repertoar-
analyser och ger också jämförande kommentarer över den svenska och 
stockholmska teaterns ställning i förhållande till annan teater.34 I artikeln 
”När Dramatiska teatern grundades” skildrar Flodmark Svenska Dramatiska 
Teatern, som leddes av Ristell, och som senare blev Kungliga Svenska Dra-
matiska Teatern.35 

De detaljerade studierna understryker teaterchefen Petter Stenborgs och 
Ristells roller i historieskrivningen om den svenska teaterns framväxt. 
Flodmark lyfter fram betydelsen av Stenborgs teater, liksom han lyfter fram 
Ristells insats. Ristell förtjänar att kommas ihåg, trots sitt ”grumlade […] 
rättsmedvetande”.36 Stenborgs teater hamnade, enligt Flodmark, i skuggan av 
den gustavianska teatern, liksom Ristells korta tid som teaterchef för Drama-
ten förbisetts som mindre betydelsefull. Flodmark bidrar till ett annat per-
spektiv på historieskrivningen, där även de misslyckade företagen, som ex-
empelvis Ristells, ses som viktiga. Stenborg och Ristell var teaterchefer som 
värnade om den inhemska dramatiken. De ville båda skapa en svenskspråkig 

                                                        
32 Per Ringby, Avant-gardeteater och modernitet, Pistolteatern och det svenska teaterlivet 
från 1950-tal till 60-tal, Gideå: Vildros, 1995. 
33 Ibid., s. 106-111. 
34 Georg Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, 
förra delen, 1772-1842, Stockholm: Bonnier, 1917, och Svensk teater och svenska skådespe-
lare från Gustav III till våra dagar, senare delen, 1842-1918, Stockholm: Bonnier, 1918. 
Johan Flodmark, Stenborgska skådebanorna: bidrag till Stockholms teaterhistoria, Stock-
holm: P. A. Norstedt & Söner, 1893. 
35 Johan Flodmark, ”När Dramatiska teatern grundades. Till de första bladen i dess historia”, 
Sveriges Teaterhistoriska Samfund, Årsskrift, 1913, s. 1-36.  
36 Ibid., s. 36. 
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teater, som skulle göras tillgänglig för en större publik och de skapade ut-
rymme för lustspelstraditionen.  

Det nätbaserade Svenskt översättarlexikon skall nämnas som en betydel-
sefull resurs. Där finns de ofta bortglömda översättarna samlade med infor-
mativa biografier. Översättarens yrke har sedan Gustav III:s teater, där 
svenska original skulle spelats, levt på marginalen. I lexikonet finns exem-
pelvis fördjupande porträtt av både Ristell och Lindeberg, skrivna av musik-
vetaren Mårten Ljungberg.37 

Behovet av kompetenta dramatiker blev akut under Gustav III:s regim. 
Som bekant var Gustav III själv en av de flitigaste dramatikerna. I Stig 
Torsslows bidrag i Dramatens skriftserie, Teateraktörernas republik, skild-
ras historien före Gustav III:s teaterreform. Torsslow ger också ett porträtt 
av Strindberg som kämpande dramatiker och skildrar hur en ny dramatisk 
text kunde bemötas av ensemblen.38 Här skall också nämnas litteraturhistori-
kern Oscar Levertins arbeten om Gustav III och den gustavianska teatern, 
Gustav III som dramatisk författare och Teater och drama under Gustaf III: 
litteraturhistorisk studie.39 

Det finns en mängd historieskildringar över den gustavianska perioden. 
De följer i stort samma diskurs och kan läsas både som källmaterial och 
sekundärlitteratur. Nils Personnes Svenska teatern: några anteckningar 1, 
Under gustavianska tidehvarfvet jämte en återblick på dess tidigare öden, är 
viktig för kapitlet om den gustavianska teatern.40 Författaren och teaterhisto-
rikern Georg Nordensvans Svensk teater och svenska skådespelare från Gus-
tav III till våra dagar 1788-1842, är ett informativt och betydelsefullt tids-
dokument.41 Det gäller också teaterhistorikerna Agne Beijers, Bertil Kjell-
bergs och Ingvar Anderssons dokumentation av den gustavianska teatern i 
den så kallade bokfilmen Gustavianskt, från 1945.42  

I essän om svensk teater och dramatik under 1900-talets första hälft, 
”Dramatik och teater”, skildrar Beijer Strindbergs inflytande över 1900-
talets svenska dramatiker och det motstånd Strindbergs dramatik ofta mötte 

                                                        
37 Mårten Ljungberg, Adolf Fredrik Ristell och Anders Lindeberg, i Lars Kleberg, (red.), 
Svenskt översättarlexikon, 2009-/oversattarlexikon.se/(hämtad 2016-04-07). 
38 Stig Torsslow, Dramatenaktörernas republik: Dramatiska teatern under associationstiden 
1888-1907, Dramatens skriftserie 2, Stockholm: Dramatiska teatern, 1975. 
39 Oscar Levertin, Teater och drama under Gustaf III: litteraturhistorisk studie, Stockholm: 
Geber, 1889. Oscar Levertin, Gustav III som dramatisk författare. Stockholm: Bonnier, 1894. 
40 Nils Personne, Svenska teatern: några anteckningar. 1, Under gustavianska tidehvarfvet 
jämte en återblick på dess tidigare öden, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913. 
41 Georg Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar 
1788-1842, förra delen, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1917. 
42 Agne Beijer, Bertil Kjellberg & Ingvar Andersson (red.), Gustavianskt: [1771-1810], 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1945. 
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hos Strindbergs samtida kritiker.43 Förutom Strindbergs dramatik nämner 
Beijer Hjalmar Bergmans Gertrud och Tor Hedbergs Johan Ulfstjerna som 
de få svenska dramer som överlevt för eftervärlden.44 Beijers historieskriv-
ning utgår från en traditionell kanon. Han önskar i slutet av essän att nation-
alscenen kunde bevara en stående repertoar med de bästa föreställningarna 
ur dess historia, för att ge ett historiskt perspektiv till den nutida teatern. En 
av teaterinstitutionens uppgifter är, enligt Beijer, att bevara ett nationellt 
kulturellt arv. Detta är en helt annan syn på teaterns roll än exempelvis den 
som de institutionskritiska redaktörerna för Dialog hade. Beijers artiklar om 
teaterhistoriens forskningsuppgifter har haft betydelse för denna avhandlings 
metod och inriktning. Att undersöka dramatikens ”undervegetation” är en 
uppmaning som både varit en inspiration och anammats med ett kritiskt per-
spektiv.45  

Den svenska dramatiken utan betoning på nyskriven behandlas inom 
teatervetenskaplig forskning främst i biografiska verk om olika dramatiker 
men också om andra yrkesgrupper inom fältet. Gösta M. Bergmans avhand-
ling om regissören Gustaf Lagerbjelke skildrar Lagerbjelkes verksamhet 
som regissör under den eftergustavianska perioden och belyser också hur 
den nya dramatiken betraktades under perioden.46 Stig Torsslows avhandling 
om dramatikern Edvard Bäckström behandlar förutom dramatikern, samspe-
let mellan dramatiker och skådespelare och tar också upp lektörernas bety-
delse på Dramaten.47  

För denna avhandlings syfte har den historiskt inriktade forskningen 
också använts som material eftersom den ses som medskapande i diskursen 
om det svenska dramat. Karl Warburgs avhandling Det svenska lustspelet 
under frihetstiden: en litteraturhistorisk studie tillhör den litteraturhistoriska 
disciplinen.48 Den är intressant i försöket att definiera den typiskt svenska 
dramatiken och samtidigt ge en förklaring till varför den svenska dramatiken 
inte innehåller någon så kallad stor dramatik. Det konstateras av många sam-
tida till Warburg, och senare, ofta uppgivet, liksom Warburg att: ”Sverige 
inga stora dramatiker har”.49  

                                                        
43 Agne Beijer, ”Dramatik och teater”, Teaterrecensioner 1925-1949, jämte en översikt av 
teater och drama under seklets förra hälft, s. 1-65, Stockholm: Skrifter utgivna av Föreningen 
Drottningholmsteatern vänner, X, 1954, s. 18. 
44 Ibid., s. 21. 
45 Agne Beijer, ”Om teaterhistoria”, Nya teaterhistoriska studier, s. 9-25, Stockholm: Skrifter 
utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner XII, 1957. 
46 Gösta M. Bergman, Regi och spelstil under Gustaf Lagerbjelkes tid vid Kungl. teatern: 
studier kring några av hans insceneringar, Diss. Stockholm, Stockholms högsk., 1946. 
47 Stig Torsslow, Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning, Diss. Stockholm, Göte-
borgs högsk., 1947. 
48 Karl Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden: en litteraturhistorisk studie, Diss. 
Uppsala, Univ., 1876. 
49 Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden, s. 1. 
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I litteraturhistorikern Gerda Rydells avhandling om 1800-talets svenska 
historiska drama före Strindberg ges en översikt över fältet och en analys av 
genrens status.50 Litteraturvetaren Anna Lyngfeldts avhandling om enaktaren 
under 1800-talet visar att formatet användes före Strindberg som gjorde 
enaktaren populär.51  

I två avhandlingar från det senaste decenniet, av intresse för denna av-
handling, visas hur litteraturhistorien konstrueras utifrån särskilda intressen. 
Litteratursociologen Anna Williams har bidragit med ett kanonkritiskt per-
spektiv på de kvinnliga författarnas representation i litteraturhistorien i 
Stjärnor utan stjärnbilder.52 Litteraturvetaren David Gedins avhandling Fäl-
tets herrar är en för denna avhandling betydelsefull kartläggning av spelet 
kring positionerna på litteraturens och dramatikens fält. Gedin behandlar 
författarrollens förändring under 1880-talet i Sverige.53 Hos Gedin tillämpas 
Bourdieus fältteori med utgångspunkt i Bourdieus Konstens regler.54  

Relativiseringen av kanonbegreppet under senare år, berördes också un-
der 1970-talet, men då med ett starkt klassperspektiv. Då lyftes den så kal-
lade icke finkulturella teatern fram, som i exempelvis dramaturgen Magnus 
Florins Blå blusen: arbetarteater och offentlighet, i forskningsprojektet 
Meddelande från forskningsprojektet Dramatik på svenska scener 1910-
1975.55 Idag bottnar analysen i exempelvis feministiska, genusmedvetna och 
postkoloniala perspektiv eller i fler perspektiv samtidigt i så kallade inter-
sektionella analyser.  

De kvinnliga dramatikerna från det moderna genombrottet, och senare, 
var länge ett underforskat område. Under 1980-talet gjordes en första inven-
tering av de så kallade ”bortglömda” kvinnliga dramatikerna från det mo-
derna genombrottet. Under de senaste femton åren har arbetet kring dessa 
dramatiker fördjupats, med projekt som exempelvis Spetsprojektet som 
drevs i samarbete mellan Nationella dramaturgiatet, Östgötateatern och 
Riksteatern år 2007.  

Flera monografier har under de senaste femton åren publicerats om det 
moderna genombrottets kvinnliga dramatiker. Ett exempel är Mona Lager-
ströms avhandling om Anne Charlotte Lefflers författarskap, Dramatisk 

                                                        
50 Gerda Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sverige före Strindberg, Diss. 
Stockholm, Stockholm högsk., 1928. 
51 Anna Lyngfelt, Den avväpnande förtroligheten: enaktare i Sverige 1870-90, Diss. Göte-
borg, Univ., 1996. Se även Anna Lyngfelt, ”Om alternativ dramaturgi i enaktare författade av 
kvinnor under det moderna genombrottet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift., s. 39-45, (18:2), 
1997. 
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siktsverk under 1900-talet, Diss. Uppsala, Univ., 1997. 
53 David Gedin, Fältets herrar: framväxten av en modern författarroll: artonhundraåttitalet, 
Diss. Stockholm, Univ., 2004. 
54 Pierre Bourdieu. Les Regles de l’art, 1992, (övers. Donald Broady, 1996), Konstens regler, 
Stehag: Symposion, 1996. 
55 Magnus Florin, Blå blusen: arbetarteater och offentlighet, Univ., Umeå, 1978. 
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teknik och könsideologi: Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äkten-
skapsdramatik.56 Lagerström gör en jämförande studie av Lefflers drama-
tiska teknik och placerar den i ett svenskt litteraturhistoriskt sammanhang. 
Därtill har ett flertal biografier över modernitetens kvinnliga dramatiker 
publicerats under de senaste åren. Biografier över Frida Stéenhoff, Alfhild 
Agrell och Ann-Charlotte Leffler är några sådana exempel.57 Utgåvor av 
nämnda dramatikers verk har gjorts både digitalt och i bokform. En stor 
insats har gjorts genom dokumentationen av äldre fri dramatik, av i första 
hand kvinnor, i projektet Dramawebben som i början var kopplat till Nation-
ella dramaturgiatet.58 

Litteraturvetaren Bo Bennich-Björkman redogör i avhandlingen Författa-
ren i ämbetet: studier i funktion och organisation av författarämbeten vid 
svenska hovet och kansliet 1550-1850 för författarrollens framväxt vilket 
också inkluderar dramatikerna.59 Den gustavianska ämbetsförfattaren för-
svinner under 1800-talet och ger plats åt verkförfattaren, en ny typ av förfat-
tare som skall försörja sig enbart på sitt skrivande. Bennich-Björkmans re-
sonemang används i analysen av hur dramatikerrollen förhåller sig till den 
nya marknadsförfattarens roll där en författares person, eller geni, uttrycks i 
ett enhetligt verk, där all litterär produktion ingår. Stina Hanssons, Från 
Hercules till Swea, Den litterära textens förändringar, har liksom Bennich-
Björkmans text, varit användbar i hur förståelsen av dramatisk text begrän-
sas när den skall inordnas i traditionella litteraturvetenskapliga kategorier. 
Hansson skriver om ett förändrat litteraturbegrepp under förromantiken då 
repertoardiktning övergår i verkdiktning. Hennes analys berör avhandlingens 
frågeställningar kring hur dramatik bedöms och analyseras utifrån begrän-
sande kategorier när den endast studeras inom den litteraturvetenskapliga 
disciplinen. 

De brittiska teaterhistorikerna Tracy C. Davis och Ellen Donkin har bi-
dragit med en feministisk historieskrivning i antologin Women and Playwri-
ting in Nineteenth – Century Britain.60 I inledningen gör Davis en redogö-
relse över ett feministiskt motiverat forskningsperspektiv och ifrågasätter 
möjligheten att definiera en normativ dramatiker, och om det är produktivt 
att tala om en sådan. Hon ställer frågor om hur de kvinnliga dramatikerna 
förhåller sig till normen och om den går att definiera. Kvinnors agerande 

                                                        
56 Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi: Anne Charlotte Lefflers tidiga 
kärleks- och äktenskapsdramatik, Diss. Göteborg, Univ., 1999. 
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inom teaterns fält hade olika förutsättningar, då som nu. Davis kommer fram 
till att det är väsentligt att undersöka dramatikerns förhållande utifrån ett 
feministiskt perspektiv – det betydde och betyder fortfarande något att vara 
kvinna inom fältet.  

För alternativa metoder att skriva dramatik har teaterhistorikerna Elaine 
Aston och Geraldin Harris antologi med nutida brittiska kvinnliga perfor-
manceartister varit belysande. Deras Performance Practice and Process, 
Contemporary (Women) Practitioners, tar upp kvinnors författarskap och 
arbetsmetoder inom scenkonsten i texter av exempelvis performanceartisten 
Bobby Baker i ”A Passionate Desire to Communicate” och dramatikern 
Rebecca Prichard i ”Giving Voice(s) to Others”.61 Texterna ger en inblick i 
mängden av feministiska förhållningssätt till arbetet med den dramatiska 
texten i dagens teater.  

Ett för avhandlingen närliggande område är litteratursociologin. Till den 
kultursociologiskt inriktade forskningen hör kulturvetaren Martin Fredriks-
sons Skapandets rätt – Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska 
upphovsrättens historia, där författarrollens utveckling avhandlas i en kritisk 
läsning av upphovsrätten.62 Forskningsresultat från litteratursociologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet har bidragit med viktigt material i Åsa 
Eliassons magisteruppsats Dramatiken och läsaren.63  

Inom det akademiska fältet hamnar den dramatiska texten ibland i ett ing-
enmansland mellan teatervetenskapen och litteraturvetenskapen. Rokem 
berörde, som nämnts, detta i sin avhandling år 1977. Drygt femton år senare 
uppmärksammades det av litteraturvetaren Gunnar Brandell, som 1993 
gjorde en undersökning av intresset för att studera dramatik i Norden.64 Han 
ansåg att det fanns ett behov av att studera dramatik och dess särställning 
som litteratur som skall gestaltas. Brandell hävdade att det inom den nor-
diska forskningen fanns ett genuint intresse för dramaforskning och såg stora 
att möjligheter att utveckla verktyg för en ny typ av läsning av dramatik. 
Han ställde frågor som berörde objektet för dramaforskningen och beskrev 
också ett möjligt syfte med forskningen: 

[…]forskarens uppgift är att via orden rekonstruera den sceniska visionen och 
uttrycka sitt resultat i nya ord eller kanske rentav någon gång i illustrerande 
bilder.65  

 

                                                        
61 Elaine Aston & Geraldine Harris (red.), Performance Practice and Process, Contemporary 
(Women) Practitioners, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 
62 Martin Fredriksson. Skapandets rätt – Ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska 
upphovsrättens historia. Diss. Linköping, Univ., 2010. 
63 Åsa Eliasson, Dramatiken och läsaren, Magisteruppsats, Institutionen för ABM, Uppsatser 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 366, Uppsala, Univ., 2007.  
64 Gunnar Brandell, ”Nordiskt drama – studier och belysningar”, Svenska Litteratursällskapet, 
nr 43, 1993. 
65 Ibid., s.14. 
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Brandell skrev att influenserna från den aristoteliska förståelsen av drama-
tisk struktur dröjt sig kvar när det gällde förståelsen av den dramatiska tex-
ten och han underströk att studiet av den nya dramatiken måste belysa hur 
den bryter sig loss från aristoteliska modellen. Brandell skrev, liksom teater-
vetarna Josette Féral och Donia Mounsef drygt tio år senare, om att en lås-
ning vid förståelsen av traditionella dramastrukturer begränsar förståelsen av 
dramatiken.  

Féral och Mounsef hävdar i inledningen till ett specialnummer av Yale 
French Studies år 2004, om ny fransk dramatik, att dramatikens undan-
skymda plats inom ämnet bidrar till en bristande förståelse för den nya dra-
matikens former.66 Féral och Mounsef diskuterar, liksom Brandell, betydel-
sen av att förnya och utveckla begrepp för att beskriva den nya franska dra-
matiken. Féral och Mounsef beskriver den nya franska dramatikens situation 
som en existens i limbo. Fokuseringen på dramatikens potential som mise-
en-scène, bidrar till att dramatik inte längre analyseras som litterära texter, 
vilket i sin tur undergräver texternas autonomi. 

This stage-centric view has occluded textual analysis and undermined the 
autonomy of the theatrical text.67 

 
Féral och Mounsef hävdar inte att teaterföreställningen måste utgå från den 
dramatiska texten. De anser däremot att den dramatiska texten har förlorat 
sin position inom fransk teater sedan avant-gardets 1950-tal och att den dra-
matiska texten i grunden ifrågasatts av teatern själv, vilket bidragit till att det 
akademiska intresset för den dramatiska texten minskat. Det har i sin tur lett 
till att de analysverktyg som används idag inte räcker för att beskriva vad 
dramatiken uttrycker. Analyser av samtida franska dramatiker, som är upp-
tagna av språkets begränsningar, dess koppling till samhälle, identitet, makt 
och kropp, riskerar därför att inte greppa vad de franska dramatikerna sysslar 
med. För att kunna beskriva denna dramatik, behövs en utveckling av språ-
ket för dramaanalys, enligt Féral och Mounsef. Under de senaste tio åren har 
nya sätt att förstå och analysera scenkonst etablerats, men det gäller i första 
hand den icke-textbaserade teatern. Två exempel är dramaturgerna Cathy 
Turner och Synne Behrndts Dramaturgy and Performance och teatervetaren 
Mary Luckhursts Dramaturgy: A Revolution in Theatre.68  

Olika dramaturgiska metoder att förstå ny scenkonst diskuterades av dra-
maturger och teatervetare vid en konferens i dramaturgi i belgiska Genth, år 
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2012.69 Där behandlades bland annat dramaturgins premisser inom icke-
textbaserad scenkonst. 

Inom den anglosaxiska forskningen gjordes under 2000-talet ett flertal 
studier av den framgångsrika brittiska så kallade in-yer-face-dramatiken med 
dramatikern Sarah Kane som den mest tongivande dramatikern. In-yer-face-
dramatiken kan ses som en viktig influens för de svenska växthusprojekten 
för ny dramatik som växte fram under 1990-talet. Aleks Sierz tar i In-Yer-
Face Theater upp både kulturpolitiska och metodologiska aspekter av den 
nya brittiska dramatiken under 1990-talet.70 I sin senaste bok om brittisk 
nyskriven dramatik tar Sierz upp hur det nationella brittiska skildras i den 
nyskrivna brittiska dramatiken.71 

Teatervetaren och dramaturgen Peter M Boenisch skriver om den brittiska 
teatertraditionen där han varit verksam som dramaturg och lektor. Den brit-
tiska teatern, hävdar han, är präglad av en djup klyfta mellan den textbase-
rade och den visuellt och rörelseinriktade teatern. Boenisch skriver om olika 
sätt att komma bort från den traditionsbundna uppdelningen på teatern och 
synen på texten som auktoritär. Han tar i första hand upp arbetet med klassi-
ker, men hans analys kan tillämpas även när det gäller en ny, oprövad text. 

Boenisch använder sig av en bild, lånad av kulturkritikern Slavoj Zizek 
för att beskriva de olika aspekterna av texten på teatern. Den lästa texten och 
den spelade texten är inte samma sak, utan två olika aspekter av samma fe-
nomen som aldrig möts: en parallax.72 Boenisch förmedlar också en syn på 
Hans-Thies Lehmanns postdramatiska teater där textbaserad och icke-
textbaserad teater inte ses som en antagonism utan som olika sätt att förhålla 
sig till publiken. Genom att förstå hur den lästa och den gestaltande texten är 
två helt olika typer av material, behöver inte antagonismen upprätthållas. De 
för evigt åtskilda, texten och gestaltningen av texten, behöver inte ses som 
motstridiga och det går att komma vidare i arbetet. Boenisch utgår från en-
semblen i arbetet med texten. Han ser den dramatiska texten på teatern som i 
första hand en potentiell föreställning: en pjäs som är till för att spelas. Han 
vill styra bort från diskussioner om texten som förknippad med auktoritet 
och författarens intention. Dramatikerns intention, så mycket behöver de 
inblandade veta, är att pjäsen skall spelas på en scen. 

Inom det litterära fältet bedöms den dramatiska texten i första hand för 
dess kvaliteter som text och inte för dess gestaltande potential. Gestaltnings-
potential och litterärt värde är inte nödvändigtvis samma sak. Det finns 
många pjäser som ger en läsupplevelse, men lika många som är svåra att 
uppskatta som litteratur men som fungerar utmärkt när de tolkas på scenen. 
Ett antal masteruppsatser skrivna vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds Uni-
                                                        
69 Play, Relational Aspects of Dramaturgy, Royal Academy of Fine Arts, University College 
Ghent, konferens, 15-16 mars, 2012. 
70 Aleks Sierz, In-yer-Face Theatre: British Drama Today, London: Faber, 2001. 
71 Aleks Sierz, Rewriting the Nation: British Theatre Today, London: Methuen Drama, 2011. 
72  Peter M. Boenisch, ”Towards a Theatre of Encounter and Experience: Reflexive Drama-
turgies and Classic Texts”, Contemporary Theatre Review, s. 162-172, 20:2, 2010. 
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versitet, utforskar skådespelare och dramatiker arbetet med den dramatiska 
texten.73 Doktoranden Petra Fransson skriver för närvarande en avhandling 
som berör skådespelarens arbete med texten vid samma institution där nylig-
en Christina Ouzounidis lade fram sin avhandling Tvivel: replikernas poe-
tik.74 Vid StDH/SKH (Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konst-
närliga högskola) undersökte Anna Pettersson Strindbergs Fröken Julie i sitt 
mastersarbete som handlade om ”hur den rörliga bildens gestaltning och 
skådespelarens kroppsliga gestaltning kan integreras, motsäga och förstärka 
varandra”, i en dekonstruktion av pjäsen.75 

Forskningsprojektet Kollegium för forskning och utvecklingsarbete på det 
konstnärliga området, 2001-2006 vid DI, dåvarande StDH/SKH innehåller 
flera intressanta rapporter.76 Dramaturgen Barbro Smeds, verksam vid 
StDH/SKH, har exempelvis bidragit med en betraktelse över en dramatikers 
arbetsprocess i essän ”Skakande situationer, En resa i identitet och igenkän-
ning” och ger värdefull inblick i en dramatikers arbete.77  

Lars Klebergs Översättaren som skådespelare, är en viktig referens i ut-
formandet av intervjufrågorna i kapitel sex i den här avhandlingen, liksom 
ett flertal texter från de Dialogseminarier som hölls i samarbete mellan Dra-
maten och KTH (Kungliga tekniska högskolan) i Stockholm under 1990-
talet och fram till idag.78   

Teoretiska perspektiv 
Denna avhandling kan beskrivas som en kritisk studie av ett antal historiska 
händelser då den nya svenska dramatiken befunnits eller beskrivits som om 
den varit i kris. Kriserna och debatterna om den nya svenska dramatiken 
betraktas som strider om maktpositioner under de olika historiska händelse-
förloppen som skildras i avhandlingen. Den kritiska läsningen innehåller ett 
feministiskt perspektiv och analysen inspireras, som nämnts, av Bourdieus 
teorier om det litterära fältet i 1800-talets Frankrike. Det är inte fråga om 

                                                        
73 Petra Fransson, Skådespelandets radikala potential http://www.thm.lu.se/forskning/petra-
fransson,/(hämtad 2015-05-25). 
74 Christina Ouzounidis, Tvivel: replikernas poetik, Diss. Lund, Malmö Teaterhögsk., 2016.  
75 Anna Pettersson http://www.uniarts.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/scen/froken-
julie/(hämtad 2016-04-07). 
76 StDH (Stockholms dramatiska högskola) hette tidigare DI, (Dramatiska institutet). Efter 
sammanslagningen med Teaterhögskolan i Stockholm år 2011, fick högskolan namnet StDH. 
När skolan 2014 gick samman med Operahögskolan och (DOCH) Dans och Cirkushögskolan 
blev det nya gemensamma namnet SKH (Stockholms Konstnärliga Högskola). Det refereras 
till både DI och StDH/SKH i avhandlingen. 
77 Barbro Smeds, ”Skakande situationer, En resa i identitet och igenkänning”, i Sten 
Dahlstedt, (red.), Berättelse och kunskap: en samlingsvolym, Huddinge: Södertörn högsk., 
2006. 
78 Lars Kleberg, Översättaren som skådespelare: essäer, Åkersberga: Dialoger, 2001. 
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kompletta fältanalyser av händelserna, i en bourdieusk mening, utan om en 
användning av Bourdieus begrepp fält, habitus och kapital för att åskådlig-
göra förändringar och strider inom fältet, exempelvis hur aktörerna påverkar 
varandra och vad som inom en given period räknas som status inom fältet. I 
kapitel fem görs ett försök att mer fullödigt tillämpa en bourdieusk metod. 
Där används även Bourdieus begrepp växlingskurs för att ringa in dramati-
kens förhållande till litteraturens fält. Den nyskrivna svenska dramatikens 
fält betraktas i avhandlingen som ett fält i pågående förändring: det kan upp-
höra att existera och det kan växa sig starkare, beroende på de intilliggande 
fältens påverkan och sammansättning. 

Fält, kapital och växlingskurs 
Bourdieus begrepp kapital och habitus används i den här avhandlingen för 
att beskriva både personer, det vill säga aktörers, och dramatiska texters 
positioner inom ett fält. Faktorer som författarens status, textens tillkomst-
sätt, ämne och tänkta målgrupp utgör i detta sammanhang textens habitus 
och kapital. Habitus är det värde en aktör inom fältet bär med sig genom den 
sociala position denne föds in i. Habitus används i första hand när det gäller 
personer, men kan även belysa en texts position inom fältet. En pjäs kan 
exempelvis betraktas som en individ som får vissa egenskaper genom det 
sammanhang den ”föds” in i.79 Enligt Bourdieu generar habitus ”principer 
för distinkta och distinktiva praktiker”, vilket innebär att den position texten 
har på grund av att den skrivits av en viss författare vid en viss tidpunkt, 
bidrar till att skapa nya sätt att värdera vad som exempelvis är bra och dålig 
konst, vid ett givet historiskt tillfälle.80  

En kanoniserad text har habitus som kan omsättas till kapital, vid olika 
tidpunkter i historien. Ett exempel är det ökade intresset för Henrik Ibsens 
dramatik under 1990-talet och framåt. Under 1970-talet betraktade vissa av 
hans pjäser som borgerliga och förlegade, men ett hårdare ekonomiskt kli-
mat under 1990-talet bidrog att pjäserna fick en trovärdighet i skildringen av 
samhället igen. Ett annat exempel är det så kallade Spetsprojektet som på-
gick åren 2007-2010 och där ett antal icke-kanoniserade kvinnliga 1880-
talsdramatiker uppmärksammades.81 När deras dramatik iscensattes visade 
det sig att den talade även till dagens publik. I det senare fallet uppmärk-
sammades den bortglömda dramatiken i en alternativ kanonisering och dra-
matiken fick därmed en förändrad habitus.  

                                                        
79 Donald Broady, föreläsning, ”Forskarutbildningskursen Kapital och Fält. Metoder för 
studier av utbildning och kultur”, Uppsala universitet, 10 maj, 2012.  
80 Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, 2:a tryckningen, Göteborg: 
Daidalos, (1999), 2004, s. 19. 
81 Spetsprojektet var ett samarbete mellan Östgötateatern, Riksteatern och det Nationella 
Dramaturgiatet under åren 2006-2009. Syftet var att återföra de delvis bortglömda 1880-
talsdramatikerna på repertoaren igen. 
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Den alldeles nya texten kan ha en viss habitus om den skrivs av en redan 
etablerad dramatiker, men får sitt symboliska kapital genom rätt recensioner, 
rätt teater och rätt regissör. Nyskriven svensk dramatik fick nya möjligheter 
att börja spela en roll som kulturellt och ekonomiskt kapital, när dramatiker-
stödet för beställning av ny svensk dramatik etablerades 1999.  

Bourdieu beskriver hur aktörerna inom fältet, de kulturella producenterna, 
ingår i ett möjlighetsrum som har ett historiskt perspektiv. För att förstå de 
olika producenternas positioner och handlande inom fältet räcker det inte att 
förstå dessa förhållanden ur ett materialistiskt perspektiv i nuet. För Bour-
dieu förklaras de olika ställningstagandena som kulturens producenter gör 
genom olika förhållningssätt till en historia: 

[…] för att förstå de val som vår tids teaterregissörer gör räcker det alltså inte 
att sätta dem i relation till de ekonomiska villkoren, till anslagsnivåerna eller 
intäkterna och inte heller till publikens förväntningar. Vi måste också anknyta 
till hela den historia som teatern genomgått från 1880-talet och framåt och 
som har givit upphov till den specifika problematik som består av ett univer-
sum av diskussionsämnen och alla de för skådespelet väsentliga inslag som en 
regissör värdig namnet måste ta ställning till. Detta möjlighetsrum som är 
överordnat de enskilda agenterna, fungerar som ett slags gemensamt koordi-
natsystem som innebär att dagens regissörer, också när de inte medvetet hän-
visar till varandra, ändå är objektivt situerade i förhållande till varandra.82 

 
Det är inom ett sådant ”universum av diskussionsämnen” som debatterna om 
den svenska dramatiken och dess kriser existerar.  

Bourdieu definierar fältet som både ett slagfält och ett kraftfält. Det är en 
plats där aktörerna både underkastas lagar och slåss om positioner.83 Han 
talar om fältens brytningseffekt: de olika ”funktionslagar” som styr föränd-
ringen inom fältet. De ekonomiska förutsättningarna och politiska besluten 
och deras påverkan på relationerna mellan positionerna inom fältet förstås 
utifrån de lagarna.84 De kulturella verken är resultatet av stridigheter inom 
fältet mellan producenter och aktörer. De som har makt inom fältet vill be-
vara fältets struktur och sina positioner där genom rutinisering och de som 
vill in och ta position, genom subversion.85 Kampen inom den nyskrivna 
dramatikens fält handlar för dramatikern, till exempel, om att göra ett starkt 
avtryck och skapa möjligheter för nya pjäsbeställningar.  

För en dramatiker är det idag viktigt att vara känd inom branschen – det 
är framförallt genom kontakter inom branschen som nya arbetstillfällen upp-
står. Publiken, eller konsumenterna, som Bourdieu skulle uttrycka det, har 
mindre betydelse. Att vara känd hos publiken kan vara fördelaktigt men är 
inte nödvändigtvis konsakrerande inom branschen. Väl inne på fältet är 

                                                        
82 Bourdieu, Praktiskt förnuft, s. 49. 
83 Ibid., s. 45. 
84 Ibid., s. 56-57. 
85 Ibid., s. 57. 
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dramatikerns relationer till de andra dramatikerna, det vill säga de andra 
aktörerna, minst lika viktiga som till dem som befinner sig utanför fältet. Ju 
viktigare de inbördes relationerna inom fältet är, desto starkare autonomi har 
det. Bourdieukännaren och kultursociologen Donald Broady anger ett antal 
kriterier för att avgöra huruvida ett fält är autonomt.86 

För att belysa vilka krafter eller ekonomier som verkar inom ett fält kan 
man, som Broady föreslår, uppmärksamma det som inte passar in i fältets 
struktur och mönster i syfte att få en tydligare bild av fältet.87 Ett sådant till-
vägagångssätt är lämpligt när det gäller en aktör som till exempel författaren 
Brita von Horn under 1930- och 1940-talet. Genom att mer ingående studera 
hennes verksamhet, bakgrund och sociala status belyses de förutsättningar 
som gör att fältet kan förändras: yttre påverkan och särskilda personers infly-
tande. I avsnittet om von Horn är också genusperspektivet viktigt i förståel-
sen av von Horns olika roller i teaterhistorien. 

Litteraturvetaren Toril Mois feministiska läsning av Bourdieu och särskilt 
hennes förståelse av Bourdieus syn på kris och förändring har varit avgö-
rande för hur frågeställningarna i avhandlingen utvecklats.88 Moi analyserar 
Bourdieus syn på möjligheten att kritiskt granska så kallade doxiska sam-
hällen, där en tradition är tätt sammanflätad med förståelsen av samhället 
och det sociala livet. I ett doxiskt samhälle finns det ingen reflektion över att 
sanningen, det vill säga doxan, skulle kunna vara en konstruktion som är 
styrd av olika intressen. Möjligheterna för att ett kritiskt tänkande i sådana 
samhällen uppkommer, enligt Bourdieu, vid tillfällen av kris. Moi skriver 
om Bourdieus doxiska samhällen, där ingen talar om traditionen som upp-
rätthålls och vad som krävs för att förändring skall ske. Hon citerar Bour-
dieu: ”[…] det som är livsviktigt behöver inte diskuteras eftersom det till-
kommer utan diskussion: traditionen är tyst, inte minst om sig själv som 
tradition.”89 För att doxan skall ifrågasättas behövs en kris: ”En kris är ett 
nödvändigt villkor för att doxan skall ifrågasättas, men den är inte i och för 
sig ett tillräckligt villkor för att frambringa en kritisk diskurs”.90 Särskilda 
grupper eller personer kan genom praxis, utmana doxan. Den svenska dra-
matikens kriser, som behandlas i avhandlingen, är tillfällen då nya synsätt 

                                                        
86 Donald Broady, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält”, i Donald Broady, (red.), 
Kulturens fält, Göteborg: Daidalos, 1998, s. 19-20.  
87 Broady, föreläsning,”Forskarutbildningskursen Kapital och Fält. Metoder för studier av 
utbildning och kultur”. 
88 Moi, ”Att erövra Bourdieu”. 
89 Ibid., s. 10. 
90 Ibid., s. 10. Moi anser att Bourdieu inte tillräckligt teoretiserat genus och kön i boken 
Masculine Domination, men hon anser att hans minutiösa studier inspirerar till ett feministiskt 
kritiskt perspektiv. Hon liknar hans detaljerade studier med det arbete en feministisk analys 
innebär – att lyfta fram och synliggöra det som vanligen skrivs ut ur historien eller berättelsen 
om ett fenomen. Här knyts det feministiska kritiska perspektivet samman med Bourdieus 
kulturmarxistiska kritik.  
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får möjlighet att bli gällande inom teaterns traditionstyngda och långsamt 
föränderliga fält.  

Förväntningar och tradition inom ett fält bidrar till att avgränsa nya tex-
ters form och innehåll. Kulturteoretikern Raymond Williams talar om den 
rådande konventionen vid en given tidpunkt och hur den begränsar uppfatt-
ningen av vad som räknas som konst. Williams intresserar sig för spännings-
förhållandet mellan konventionen och individens upplevelse av konstverket. 
För att undersöka förhållandet mellan konstvärlden och den individuella 
upplevelsen av konst använder han begreppet ”structure of feeling”:  

What I am seeking to describe is the continuity of experience from a particu-
lar work, through its particular form, to its recognition as a general form, and 
then the relation of this general form to a period.91  
 

I avhandlingen görs försök att avtäcka konventionen vid ett antal historiska 
tillfällen. Konventionen bestämmer vad som värderas som konst vid ett givet 
tillfälle och är parallellt med det som Bourdieu beskriver som fältets spelreg-
ler. Tidpunkt, rum och kulturpolitik samverkar vid den dramatiska textens 
slutliga form: gestaltningen. När redaktörerna för Dialog, Cornell, Kleberg 
och Zern i mitten av 1960-talet väckte frågan om institutionerna som platser 
för konstens nyskapande, kritiserade de en alltför traditionstyngd och kon-
ventionsbunden teater.92  

Inom den feministiska forskningen ifrågasätts, som hos teaterhistorikern 
Tracy C. Davis, förhållandet mellan den traditionella historieskrivningen och 
dess sätt att relatera till publikens smak och tycke, det vill säga till konvent-
ionen.93 Att greppa nya perspektiv av ett historiskt förlopp och inkludera 
dem som skrivits ut ur historien är ett första steg i att återbörda de som 
”glömts bort”: 

Recovery is probably an indispensable first step of feminist scholarship, but 
[as Lynda Nead points out] with reference to art history, the effort must not 
stop at rediscovering names and integrating them into the discipline, but must 
go on to challenge the terms, periodization, and categories of the scholarly 
tradition.94 
 

Davis talar om den traditionella teaterhistorien som konservativ, med ut-
gångspunkt i Aristoteles poetik och visar hur det perspektivet förbiser kvin-

                                                        
91 Raymond Williams, Drama from Ibsen to Brecht, London: Penguin Books Ltd, 1983 
(1952, 1968), s. 6-8.  
92 Se exempelvis Dialog nr 1 och nr 2, 1965. 
93 Tracy C. Davis, ”A Feminist Methodology in Theatre History”, i Interpreting the Theatri-
cal Past, Thomas Postlewait & Bruce A McConachie (red.), Iowa: University of Iowa Press, 
1989. s. 63. 
94 Davis, ”A Feminist Methodology in Theatre History”, s. 63. 
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nors erfarenheter som ”spectator, performer, or playwright”.95 Det har bidra-
git till att vissa former av teater och dramatik har prioriterats framför andra.. 
I antologin Women and Playwriting in Nineteenth-Century Britain, berör 
Davis, med flera, detta i ett antal artiklar om den kvinnliga dramatikern i 
1800-talets Storbritannien.96  

Davis visar att forskarens innovativa läsning av och sökande i materialet 
är betydelsefullt för ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv och för 
förståelsen av historiska förlopp.97 Både Davis och Moi betonar vikten av en 
fullödig kritisk läsning av det material som återförs till historieskrivningen.98  

Kommunikation och strid och det konstnärliga arbetet  
Arbetet med en dramatisk text kan förstås som en kommunikationsprocess. 
Detta gäller både för dramatikern i den skrivande situationen och för en-
semblens arbete med texten under repetitionerna. Föreställningens framgång 
är beroende av arbetskollektivets vilja att förstå både texten och den konst-
närliga visionen. Rokem skriver om den dramatiska textens olika faser som 
en lång räcka av olika kommunikationsprocesser i Tradition och förnyelse, 
svensk dramatik och teater från 1914-1922.99 Det finns många kritiska mo-
ment i dessa processer. Rokem hävdar att den avgörande situationen för 
dramatiken inne på teatern är att den både skall analyseras som text och som 
möjligt skådespel. I denna övergång, som enligt Rokem är den mest kritiska 
för dramats framgång, sker också de största missförstånden:  

Den väg ett drama har att tillryggalägga från författaren till publiken genom 
teatern, scenen och uppsättningen ser jag som en utdragen kommunikations-
process där ett av de kritiska leden i denna är det skrivna dramats omformning 
till teaterskådespel. Det är framförallt när den skrivna pjäsen skall omformas 
till scenkonstverk som den ställs inför det hårdaste provet. 100 

 
Enligt kultursemiotikern Jurij Lotman är all kommunikation, eller överföring 
av information inom en kultur, en översättningsprocess.101 Det gäller också 
den konstnärliga processen då ett konstnärligt språk skall översättas, eller 

                                                        
95 Davis, ”A Feminist Methodology in Theatre History”, s. 66. 
96 Tracy C. Davis & Ellen Donkin, (red.), Women and Playwriting in Nineteenth-Century 
Britain, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
97 Davis & Donkin, (red.), Women and Playwriting in Nineteenth-Century Britain, s. 65. 
98 Toril Moi, Simone de Beauvoir: hur man skapar en kvinnlig intellektuell, Eslöv: Sympos-
ion, 1996. Moi betonar den kritiska läsningen av materialet som avgörande för den feminist-
iska forskningen. 
99 Freddie Rokem [Rock], Tradition och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914-
1922, Diss. Stockholm, Univ., 1977, s. 12. 
100 Ibid. 
101 Aleksei Semenenko, The Texture of Culture, An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic 
Theory, London: Palgrave Macmillan, 2012, s. 27. 
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tolkas, till ett annat. Lotman använder begreppet översättning i bred bemär-
kelse. Innebörden av översättningen blir betydelsefull i ett sammanhang – 
antingen i förhållandet mellan läsaren och texten eller i kommunikationen av 
texten mellan en avsändare och en mottagare. Enligt Lotman uppstår mening 
i en dialogisk situation:  

[…] meaning is always a result of the dialogue between the text and the re-
ader – and not som abstract reader but a concrete reader situated in a given 
historical context. Any sign or culture needs at least one partner in the dia-
logue because in isolation they cannot mean anything […]102 
 

Kulturen hålls levande av denna process, liksom arbetet i repetitionsarbetet 
inne på teatern där olika sätt att tolka texten prövas. Processen är med nöd-
vändighet konfliktfylld, enligt Lotman.103  

För att kommunikationen skall uppstå måste den äga rum i ett, som Lot-
man talar om, ”semiotiskt rum”. Lotman benämner det rummet semiosfär:104  

All participants in the communicative act must have some experience of 
communication, be familiar with semiosis. So, paradoxically, semiotic experi-
ence precedes the semiotic act. […] we could talk of a semiosphere, which we 
shall define as the semiotic space necessary for the existence and functioning 
of languages, not the sum total of different languages; in a sense the semi-
osphere has a prior existence and is in constant interaction with languages. 105 
 

Dramatikern och skådespelaren har olika sätt att förstå texten, deras olika 
förståelsehorisonter utgör gränserna för deras respektive semiosfär. Gränsen 
mellan olika semiosfärer kan endast överskridas om det finns en förförstå-
else av det teckensystem till vilket översättningen görs. För att översättning-
en skall bli möjlig måste en förförståelse av mottagarspråket finnas. Enligt 
Lotman är det i översättningsprocessen som ny kunskap uppstår.  

En semiosfär är ett område med centrum och periferi, skapade enligt lik-
nande principer för både den individuella och kulturella förståelsen av ”vi” 
och ”dom”, ”jag” och ”den andre” eller ”det främmande.”  

One of the primary mechanisms of semiotic individuation is the boundary, 
and the boundary can be defined as the outer limit of a first-person form. This 
space is ”ours” […] By contrast their space is ”other”.106  

 

                                                        
102 Semenenko, The Texture of Culture, s. 45. 
103 Ibid., s. 79. 
104 Jurij Lotman, Universe of the Mind, Bloomington: Indiana UP, 2000, s. 123. 
105 Lotman, Universe of the Mind, s. 123. Semiosfärer är helheter som omfattar flera olika 
teckensystem. En kultur kan vara en semiosfär. En individ utgör den minsta enheten i en 
semiosfär. 
106 Ibid., s. 131. 
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Lotman beskriver denna mekanism som fundamentet i skapandet av varje 
kultur. Det är en binär opposition som i sin uppbyggnad liknar polariteterna 
inom Bourdieus kulturella fält. Det som sker vid gränsen eller i utkanten av 
en semiosfär befinner sig längre bort från den gällande normen och betraktas 
som mer prestigefylld kultur. Lotman beskriver semiosfären som ett kraftfält 
där det mest intressanta och omvälvande äger rum vid fältets yttre gränser.  

[…] as scholars have already remarked, the peripheral genres in art are more 
revolutionary than those in the centre of culture; they enjoy greater prestige 
and are perceived by contemporaries to be real art.107 

 
Det är i gränsen mellan två semiosfärer, som det nyskapande och det konst-
närliga verket befinner sig. Där är störst förändring möjlig.  

Utan vilja och förmåga att förstå kommunikationen inom semiosfären 
stagnerar systemet. Lotman beskriver det som att semiosfären eller det semi-
otiska systemet stelnar. I den stelnade semiosfären börjar systemet att besk-
riva sig själv, tillvaron börjar handla om grammatik och inte om nyskapande 
eller poesi: 

The highest form and final act of a semiotic system’s structural organization 
is when it describes itself. This is the stage when grammars are written, 
customs and laws codified. 108  
 

Den nyskapande dramatiken kan med Lotmans begrepp beskrivas som pro-
duktion av ny information och ny kunskap.109 Det nya existerar i gränsen 
mellan två semiosfärer, där en exakt förståelse är begränsad på grund av 
exempelvis bristande språkförståelse - som i gränsen mellan två språkområ-
den eller vid gränsen mellan två olika konstformer eller kunskapsområden. 
Det är viljan att förstå som gör det möjligt för det ännu icke fullt begripliga 
att ta plats i semiosfären och där bidra till att skapa ny kunskap eller för-
ändra semiosfären, det vill säga teckensfären.  

Förhållandet mellan polariteterna inom semiosfären liknar Bourdieus be-
skrivning av polariteterna inom det sena 1800-talets franska litterära fält och 
skillnaden mellan avant-garde och kommersiell kultur i Konstens regler.110 
Men Bourdieu försöker inte komma åt vad konsten är, utan diskuterar hur 
dess värde konstrueras genom ett socialt spel eller strid. Han skriver i intro-
duktionen till Konstens regler om de farhågor många inom den samtida 
konsten uttrycker när samhällsvetare och sociologer försöker synliggöra 
konstens materiella förutsättningar. Han är väl medveten om provokationen i 
                                                        
107 Lotman, Universe of the Mind, s. 134. Lotman citerar här B. A. Uspensky (1953). Citatet 
visar likheterna mellan semiosfären och Bourdieus fält. Lotmans och Bourdieus intressen har 
dock olika inriktning. 
108 Ibid., s. 128. 
109 Ibid., s. 33. 
110 Bourdieu, Konstens regler, s. 190-191. 
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sitt arbete när han retoriskt ställer frågor om fältets makthavares motstånd 
till en sociologisk analys: 

Varför håller man så styvt på en undantagsställning för konstverk – och den 
kunskapsform de kräver – om inte för att på förhand ogiltigförklara varje 
(ofrånkomligt mödosamt och ofullkomligt) försök att underkasta dessa pro-
dukter av mänsklig verksamhet en vanlig vetenskaplig behandling; om inte 
för att hävda den unika transcendenta kompetensen hos dem som godtar deras 
transcendens? […] Varför uppbjuder man kort sagt ett sådant motstånd mot 
analys, om inte för att den utsätter ”skaparna” och alla som med en ”skap-
ande” läsning identifierar sig med dem, för den sista och kanske värsta av de 
kränkningar som enligt Freud tillfogats människans narcissism, efter dem som 
tillfogats av Kopernikus, Darwin och Freud själv?111 
 

I Bourdieus icke-essentialistiska syn på konsten är det sociala och historiska 
förutsättningar som styr vad som utgör det vi kallar konst vid en given tid-
punkt i samhället. Med Bourdieus terminologi - fältets avgränsningar bidrar 
till att skapa verket.  

Lotmans definition av språkets mekanism som meningsskapande är en 
utgångspunkt för det ontologiska ställningstagandet i denna avhandling. 
Språket och hur vi hanterar det är ett gigantiskt forskningsområde. Språket 
är också verktyget för att förmedla forskningen. Samtidigt kan förståelsen 
och tolkningen av språket aldrig bli en exakt vetenskap. Trots det förhåller vi 
oss till språket i olika situationer som om det kunde vara exakt. Lotman lik-
nar vår önskan att språk skall kunna vara vetenskapligt exakta, och möjligt 
att studera som exakt kunskap, vid en ouppnåelig dröm, exemplifierad av 
lingvisten Ferdinand de Saussures språkstudier. Artificiella språk, som ex-
empelvis matematiskt språk och digitala signaler, kan studeras vetenskapligt. 
Men när det rör sig om det talade och skrivna språket, går det inte enligt 
Lotman att tala om exakt vetenskap.112 Via lingvisten Roman Jakobsons 
studier av språkets betydelsebärande funktioner som beroende av den sociala 
kommunikationsprocessen, kom Lotman fram till en ny modell för förståelse 
av kommunikation.113 Denna utgör en teoretisk utgångspunkt för Lotmans 
beskrivning av förståelse och intelligens.  

Även Lotmans syn på historievetenskap kommer ur förståelsen av Jakob-
sons kommunikationsmodell.114 Lotman talar om det historiska medvetandet 
                                                        
111 Bourdieu. Konstens regler, s. 31. 
112 Lotman, Universe of the Mind, s. 11. 
113 Ibid., s. 13-14. Roman Jakobsons kommunikationsmodell: tiden och platsen är avgörande 
för hur kommunikationen uppfattas och det finns alltid något i kommunikationen som kan 
missförstås eller övertolkas. Lotman beskriver det som en kreativ dimension i kommu-
nikationen. 
114 Ibid., s. 220. ”So historical science has from the very beginning been in a strange posti-
tion: in other sciences a fact is the point of departure, the primary foundation from which 
science proceeds to discover connections and laws. But in the sphere of culture a fact is the 
result of a preparatory analysis. It is created by the scholar in the research process and is 
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som en del av människans intelligens. Han tar upp språkets strukturerande 
principer och dess konsekvenser för historieskrivningen. Historien blir stän-
digt återberättad och reviderad och berättelserna tar form i ett språk som 
lägger en struktur på händelseförloppet. Detta innebär, enligt Lotman, inte 
ett vetenskapligt förhållningssätt till den historiska händelsen. Återberättan-
det befinner sig mellan händelseförloppet och minnet av den. 

Bourdieu var också kritisk till de Saussure och den saussureanskt inspire-
rade diskursanalysen, men på andra grunder. Han tillämpar fältteorin och 
kapitalbegreppen på kommunikationsakten i Vad det vill säga att tala.115 de 
Saussures lingvistiska system och studie av språket beskriver han där som en 
intellektualistisk filosofi.116  

Bourdieu och Lotman tillhör två olika discipliner och beskriver kunskap 
på olika sätt. De kompletterar varandra på ett för avhandlingen illustrativt 
sätt. Deras olika sätt att förklara vad vetenskap är: Bourdieu skriver om före-
träde inom fältet, där det handlar om de materiella och sociala förhållandena 
som gör att vissa synsätt blir dominerande under olika perioder. För Bour-
dieu är den vetenskapliga metoden viktigast och konsten kan förklaras som 
en bricka i ett socialt spel.  

Lotman beskriver hur grundläggande kommunikationen är för att en le-
vande vetenskap skall utvecklas och talar om viljan att förstå som en driv-
kraft för ny kunskap. För Lotman ingår ny kunskap, kreativitet och konst i 
äkta kommunikation. Inom Bourdieus begreppssfär kan kompetensen att 
kunna och vilja kommunicera ses som ett symboliskt kapital då fältet värde-
sätter detta. Lotmans beskriver hur subjektet skapas i kommunikationsakten. 
Bourdieu talar om hur positionen inom fältet bidrar till att skapa subjektet – i 
den mån han intresserar sig för det. 

Teorierna representerar olika aspekter inom teaterns värld – dels striden 
om platsen inom fältet, dels den dialogiska aspekten i den konstnärliga ar-
betsprocessen, som skapar oförutsägbara konstellationer. Det är två helt 
olika utgångspunkter som präglar arbetsprocessen inom teatern: konkurren-
sen och det nödvändiga samarbetet. 

Prolog 
Den betydelse dramatiken har avspeglar maktrelationerna inom teaterns fält, 
enligt Cornell. Med ståndpunkten att texten kunde vara det som det bestäm-

                                                                                                                                  
never something aboslute. A fact is relative in relation to the universum of culture. It floats up 
from the semiotic space and is dissolved in it as the cultural codes alter. Yet because it is a 
text this semiotic space does not wholly determine it: with its non-systemic elements it revo-
lutionizes the system, prompting the system to become restructured.” 
115 Pierre Bourdieu, Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi. Skeptron, nr 1, 
Symposion, 1984. 
116 Bourdieu, Vad det vill säga att tala, s. 27.  
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des att den skulle vara uttryckte Cornell i Dialog hur diskussionen om vem 
som skall tala det dramatiska språket, liksom vem som skall bestämma vad 
och hur det skall skrivas, också speglar olika ideologiska förhållningssätt 
inom teatern.   

Cornell beskrev texten som jämställd andra funktioner inom teatern.117 
Han ansåg att texten år 1965 värderades för högt inom både film och teater. 
Lydiga skådespelare, konceptregissörer och de allt större institutionerna – 
Riksteatern och Svenska Teatern hade slagits samman – riskerade att bidra 
till en ”monopolistisk” teater. Dramat var ett uttryck för ideologiska förhåll-
ningssätt. Lars Kleberg och de övriga redaktörerna förespråkade en teater 
där olika starka, radikala uttryck kunde gestaltas:  

Det behövs radikala initiativ för att hindra att vår teater blir en spegel av vårt 
samhälle endast i sina monopolistiska tendenser och i sin långsamma institut-
ionella förstelning.118 
 

Det som spelades på institutionerna beskrevs som hållningslös ”potpurritea-
ter”.119 Redaktörerna för Dialog talade om en estetisk utslätning och teaterns 
dödläge.120 På Riksteatern, Dramaten och den nya Stadsteatern i Stockholm 
spelades den typen av teater.  

Översättningsprocessen, den kreativa processen som överföringen från ett 
medium till ett annat medium innebär, skapar med nödvändighet konflikter, 
enligt Lotman.121 Konflikterna som uppstår hör ihop med den konstnärliga 
processen. Gestaltningen av dramat kan ses som en process där texten över-
sätts från statiskt till föränderligt språk. Att levandegöra något som är sta-
tiskt, att göra skriven text till talat språk, är sätta den i rörelse. När språket 
blir handling överskrids gränserna mellan olika semiosfärer, eller teckensy-
stem, och den yttre gränsen för sfären förflyttas. Ny kunskap, ny konst kan 
uppstå. Redaktörerna för Dialog ville troligen komma åt den processen: 
översättning istället för spegling. 

Översättningsprocessen präglas av en mängd estetiska och praktiska 
ställningstaganden. Det talade språket är nytt i förhållande till den skrivna 
pjäsen, men det är fortfarande samma ord. De bärs fram på olika sätt i ge-
staltningen. Inom ramen för regissörens vision finns det utrymme för andra 
upphovsmän, och uttolkande konstnärer: exempelvis scenograf, kostymör 
och skådespelare som ger uttryck för sina individuella tolkningar. Den slut-
liga föreställningen är resultatet av en kollektiv tolknings- eller översätt-

                                                        
117 Cornell, “Textens roll”, s. 17. 
118 Lars Kleberg, ”Den oföränderliga teatern”, Dialog nr. 4, 1966, s. 1. 
119 ”Ledtrådar”, Dialog, nr. 1, 1965, s. 2. 
120 Cornell, ”Textens roll”, s. 19. 
121 Aleksei Semenenko, The Texture of Culture, An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic 
Theory, Palgrave Macmillan, 2012, s. 79. (Citat från Jurij Lotman, Analysis of the Poetic 
Text, Ann Arbor: Ardis, 1976, s. 123-124). 
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ningsprocess som är mer eller mindre styrd av regissörens idé, beroende på 
hur starkt regikonceptet är. 

De olika yrkesrollernas arbete med texten värderas på olika sätt inom tea-
tern och den teatervetenskapliga forskningen. Regissören och auteurens roll 
har hittills haft en framträdande position, medan andra yrkesroller har ham-
nat i bakgrunden. Teatervetaren Willmar Sauter skildrar detta i ”Skådespe-
larkonst – sekelskiftet 1900” i Teater i Sverige.122 Dramatikerns betydelse för 
den slutliga föreställningen anses ofta som försumbar. Dramatikern och kri-
tikern Vilhelm Moberg uttryckte det drastiskt i artikeln ”Att skriva för tea-
tern” som publicerade i Svenska Dagbladet 1944 och återtrycktes i antologin 
Teater, 1963 (1954): 

Ett gammalt teaterstäv lyder: Författaren skriver en pjäs, teatern spelar en an-
nan, kritiken recenserar en tredje. Det är en yttersta tillspetsning av händelse-
förloppet, men vad man därvid vill slå fast, det är detta: var och en av de tre 
parterna har stannat i sin egen särskilda uppfattning av stycket. Här ligger den 
stora stötestenen för en pjäs vid dess väg till föreställningen.123 
 

Tolkningsprocessen påverkas av traditioner som blir etablerade sanningar 
och arbetsmetoder som blir vedertagna sätt att arbeta på. Institutionerna, 
vilket redaktörerna för tidskriften Dialog hävdade, kan vara begränsande för 
texten på flera olika sätt: de bidrar till att en viss typ av texter favoriseras 
och produceras. Dramatiskt skrivande, liksom andra konstnärliga verksam-
heter inom teatern, begränsas av institutionen, samtidigt som institutionerna 
idag är dess förutsättning.   

Dramatikerstödet som inrättades 1999 visade på en förändrad förståelse 
för den dramatiska texten och dramatikerns yrkesroll. Stödet, som fortfa-
rande existerar, är utformat så att den beställande teatern och dramatikern 
måste samarbeta för att dramatiken skall bli framförd. Dramatiken ses i det 
sammanhanget som fullkomnad först vid ett uppsättningstillfälle. Drama-
tikerns skrivprocess definierades i och med stödets inrättande tydligare i 
förhållande till den traditionella prosaförfattarens. 

Verkliga brister, ouppfyllda ideal, en önskan om att dramatiken skall bära 
fram något för svenskheten, dramatikens betydelse för teatern som konst-
form eller ny dramatik som ett kulturpolitiskt mål: den nya dramatiken figu-
rerar i många sammanhang. Att följa diskurserna om den svenska dramati-
ken belyser dels hur teatern som konstform slits mellan så kallad låg- och 
högkultur, dels hur politiska och kulturpolitiska mål avspeglas i förväntning-
arna på dramatiken och på arbetsformerna med dramatik. Skillnaden mellan 
att tala om svensk originaldramatik, som det gjordes under den gustavianska 

                                                        
122 Willmar Sauter, ”Skådespelarkonst – sekelskiftet 1900”, Teater i Sverige, Lena, Hammer-
gren, Karin Helander, Tiina Rosenberg, Willmar Sauter, (red.), Hedemora: Gidlund, 2004. 
123 Vilhelm Moberg, ”Att skriva för teatern”, s. 107-136, i Teater ..., Ny, genomsedd och 
reviderad uppl., Hans Ullberg & Gösta M. Bergman, (red.), Stockholm: Tiden, (1954) 1963. 
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perioden och nyskriven dramatik idag är milsvid. Men inom båda tidspe-
rioder finns förväntningar på vad en ny svensk dramatik kan betyda för tea-
tern, för det kulturella fältet, för dramatikernas utveckling och, som i Gustav 
III:s fall, för nationen.  

Dramatikens dubbla roller som litteratur och gestaltningsbar text ses i av-
handlingen som en del av problematiken när det gäller att formulera mål och 
stöd för den och är samtidigt dramatikens existensvillkor. Dramatiken är 
både läsbar litteratur och ofärdigt material som skall gestaltas. Den skall, vid 
olika historiska tidpunkter, kunna härbärgera både den så kallade finare litte-
rära kulturen och vara publikdragande. Dramat skall helst både vara ett stort 
bestående verk och nå den stora publiken.  

Den gustavianska teatern behövde svensk originaldramatik. Originalet 
skulle komma ur svenska förhållanden och skrivas på svenska. Idén om ori-
ginalet existerar inom teaterbranschen även idag. Det talas exempelvis om 
originaldramatik kontra dramatiseringar, när arvoden för dramatiker för-
handlas. Det bedöms vara svårare och mer krävande att skriva ett original 
och därför skall det ha en högre ekonomisk ersättning. Men många dramati-
ker anser att dramatiseringar ofta är mycket tyngre och svårare att skriva och 
minst lika tidskrävande. 

Tanken på en svensk originaldramatik är knuten till idén om stor svensk 
dramatik. Under Gustav III värderades översättningar lågt, lägre än de så 
kallade ”imitationerna”. Det ruckades på målet att spela enbart svenska ori-
ginal på den kungliga gustavianska teatern, men tanken på det svenska ori-
ginalet levde vidare. Warburgs avhandling är ett uttryck för drömmen om 
det stora svenska dramat, liksom Klemmings bibliografi över den svenska 
dramatiken fram till 1875. Klemming skrev dock att avgränsningarna för de 
olika kategorierna var svår att göra – vad kan räknas som svenskt original 
och vad kan inte?  

Ristell översatte Voltaires Zayr till svenska, men den betraktades som en 
dålig översättning.124 Det var författaren Eric af Sotbergs översättning som 
användes vid Gustav III:s födelsedag.125 Kellgren och Ristell hamnade i kon-
flikt, och Ristell förnedrades av Kellgrens nedlåtande bedömning av över-
sättningen. Ristell stämde Kellgren för hädelse.126 Ristell anklagades också 
för att inte framföra svenska original vid sin teater under Gustav III. Kell-
gren klagade på att det var trist att skriva dramatik, särskilt åt Gustav III. 
Ristell å andra sidan, var språkligt intresserad och försökte förnya teatern 
genom att ändra hur texten skrevs för att instruera hur skådespelarna skulle 

                                                        
124 Voltaire, Zayra: sorgespel, Stockholm: Lange, 1774, (övers. Adolf Fredrik Ristell). 
125 Voltaire, Zayr, sorge-spel. Af herr de Voltaire, upfördt i riks-salen, för kongl. huset, på 
hans maj:ts vår allernådigste konungs höga födelse-dag, den 24 januarii 1774. Öfversättning. 
Stockholm, tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. och k:gl. boktr., Stockholm, 1774 (övers. Eric af 
Sotberg). 
126 Mårten Ljungberg, Adolf Fredrik Ristell, http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Adolf_ 
Fredrik_Ristell/(hämtad 2016-04-07).  
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tala. Ristell översatte dramatik och libretton, liksom författaren och teater-
chefen Anders Lindeberg.  

Vart leder idén om det svenska originalet? Är inte strävan efter de rena 
originalen en säker väg in i den stela grammatiken och bort från den nyskap-
ande poesin, för att parafrasera Lotman? Originalet förknippas med den ny-
skrivna dramatiken och finns med i resonemangen om det nyskrivna idag. 
Frågan är om idealet, det svenska originalet, har bidragit till att den ny-
skrivna dramatiken diskuteras som bristfällig? Myten bidrar till en icke real-
istisk syn på dramatiken och överensstämmer inte med dess faktiska förut-
sättningar: att dramatik blir till i en social situation, i dialog med publik och 
skådespelare och den tidigare dramatikens historia. 

I debatterna om den nya svenska dramatikens betydelse inom branschen i 
slutet av 1800-talet var vem som skulle gynnas av dramatiken en återkom-
mande fråga: skådespelaren eller den konstnärliga helheten? Skådespelarna, 
ofta tillsammans med teatern, ställdes mot regissörens och den konstnärliga 
teaterns behov. Inom det större kulturella fältet och inom det akademiska 
fältet diskuterades och avhandlades under samma period vad som känne-
tecknade den typiskt svenska dramatiken. Det gjordes ideologiserade försök 
att hitta material till en kanon. År 1910 kritiserades den svenska teatern för 
att vara världsfrånvänd av dramatikern och debattören Frida Stéenhoff.127 
Enligt Stéenhoff återfanns inga av de aktuella ämnena som diskuterades i 
samhället på teaterscenerna år 1910. 

I föreställningen Författarna, av Alejandro Lieva Wenger, på Unga Klara 
år 2013, talade karaktärerna Författaren och Skådespelaren om de olika rol-
lerna och berättelserna som skapar intresse i dagens värld.128 Föreställningen 
skildrade hur den starkt personfixerade samtiden endast vill ha texter med 
rätt social och politisk avsändare. Bara med ett autentiskt uttryck blir texten 
intressant för förläggare och publik. Författaren, ägaren av handen som hål-
ler i pennan, beskrevs i föreställningen som avgörande för hur texten togs 
emot. Vad får texten att kännas, att spela roll, att slå? Skådespelarens ge-
staltning, regissörens koncept? Författarens bakgrund och namn?  

Mångfalden är stor bland de texter som beställs av teatrarna och nya ar-
betsmetoder prövas för att ta fram texter för teatern idag. Det traditionella 
författandet existerar parallellt med kollektiva skrivprocesser. Samarbeten 
mellan dramatiker och dramaturger är vanliga. Bland arbetsmetoderna som 
diskuterats mest frekvent under de senaste åren är den så kallade devising-
metoden. Devise är ett inlånat ord från engelskan och beskriver en kollektiv 
arbetsform där ensemblen tillsammans med en regissör, dramaturg eller 
dramatiker arbetar fram en föreställning.129 Andra typer av skrivande är så 
                                                        
127 Frida Stéenhoff, Teatern och livet: några tankar om dramatisk konst i nutid och framtid, 
Stockholm: Björck & Börjesson, 1910. 
128 Alejandro Lieva Wenger, Författarna, Unga Klara, urpremiär 17 oktober, 2013. 
129 På engelska skrivs det devised theatre. Devise har bland annat betydelsen att forma, orga-
nisera, strukturera. 
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kallad journalistisk dramatik och interaktiva texter med utrymme för impro-
visationer och som bygger på publikens medverkan. Få dramatiker sitter 
ensamma och skriver fritt ur hjärtat. För de flesta som skriver dramatik i 
Sverige idag finns en väntande teater och en ensemble. Den allra vanligaste 
formen av dramatik idag är den så kallade beställda dramatiken, eller be-
ställningsdramatiken. Beställningsförfarandet har skapat nya förutsättningar 
för dramatikernas arbetssituation och har bidragit till nya sätt att se på dra-
matiken och dramatikerrollen. 

Med de nya arbetssätten har de upphovsrättsliga frågorna blivit mer kom-
plexa. Debatterna om hur upphovsrätter skall ersättas och om upphovsrätter 
alls skall beaktas är återkommande inom dagens teater. Inom teatern blossar 
frågorna regelbundet upp, när pjäser bearbetats för mycket och utan drama-
tikerns godkännande eller då dramatiker använt andras material i sina dra-
matiseringar. Frågorna kom exempelvis upp i samband med dramatikern 
Malin Lagerlöfs användning av författaren Per Anderssons biografi om Jan 
Stenbeck, Fursten, på Uppsala stadsteater, år 2012. Kritikern Tove Ellefsen 
Lysander föreslog att Lagerlöf omedelbart skulle göra en så kallad pudel.130 
Ett annat exempel är Cristina Gottfridssons dramatisering Kapten klänning 
år 2014, på samma teater. Omständigheterna kring uppsättningen gjorde att 
Gottfridsson gick ut med ett öppet brev i medierna där hon tog avstånd från 
föreställningen och pjäsen:  

Det kvasikonstnärliga töcken som teatern släppt fram till premiär förtjänar 
stryk och är inte den pjäs som jag har skrivit […] Borta är den dramaturgi jag 
byggt och med den, mina intentioner.131  

 
Tolkningen och tolkningens avgränsningar pågår ständigt inom teaterns fält. 
Inom teatern där skådespelarna och regin har sekundära upphovsrätter är 
tanken om textens suveränitet och författarens rätt en återkommande fråga.132 

I debatterna om den svenska dramatikens betydelse finns ofta flera agen-
dor. Från politiskt håll har det funnits förhoppningar om att den nya drama-
tiken skall åstadkomma och presentera något typiskt svenskt, eller förhärliga 
det svenska – och makten. Idag används det svenska som ett vidgat begrepp 
i de kulturpolitiska direktiven – det svenska är till exempel i formuleringen 
av 1999 års dramatikerstöd inte enbart vad som sägs av infödda svenskar på 
svenska utan av personer som stadigvarande bor i Sverige och även skriver 
                                                        
130 Tove Ellefsen Lysander, ”Dramatikern Malin Lagerlöf borde omedelbart göra en pudel”, 
Dagens Nyheter, 26 oktober, 2012. http://www.dn.se/kultur-noje/,kulturdebatt/tove-ellefsen-
lysander-dramatikern-malin-lagerlof-borde-omedelbart-gora-en-pudel/(hämtad 2015-08-27). 
131 Cristina Gottfridsson, ”Massakern av ett manus”, SVT:s hemsida, 16 april, 2014. 
 http://www.svt.se/kultur/massaker-av-ett-manus/(hämtad 2015-08-27).  
132 Anna Hammarén, Teaterregi och upphovsrätt: särskilt om skillnaden mellan upphovsmän 
och utövande konstnärer, Diss. Stockholm, Univ., 1997. Hammarén tar upp konflikter kring 
regissörers upphovsrätt och att de ofta löses utanför rättssalen. För mycket står på spel för 
regissören när det gäller att dra en teater inför rätta. Detta gäller även för dramatikern. 
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på minoritetsspråk. Det svenska är då inte längre förknippat med ursprung 
eller språk utan dramatikerns vistelseort.  

Litteraturhistorikern Karl Warburgs kom år 1876 fram till att svensk dra-
matik i huvudsak består av inlånat material och det typiskt svenska därför 
var svårt att ringa in. För Warburg bevisade det en bristande dramatisk för-
måga hos svenska författare och resulterade enligt honom i avsaknaden av 
stora författarskap. Idag betraktas inte frånvaron av ”det typiskt svenska” 
som en brist. Behovet av stora författarskap som definierar svenskheten har 
minskat eller helt försvunnit, åtminstone från den offentliga debatten.  

I materialet finns en återkommande tanke, att dramatik som är värd något 
skall klara sig själv. Den tanken lever kvar parallellt med att de kulturpoli-
tiska ekonomiska anslagen etablerats. Teatern är en marknad, vilket drama-
tikern och teaterchefen Ragnar Josephson beskrev med ett provokativt citat 
från teaterregissören Louis Jouvet, år 1951:  

’Det finns inga problem vid teatern, det finns bara ett, det är problemet att få 
succé. Framgången är vårt yrkes enda lag, publikens applåder vårt enda mål.’ 
Det är en av vår tids främsta teatermän, Louis Jouvet, som framfört denna tri-
viala förkunnelse och han fortsätter: ’Teatern bör först och främst vara en af-
fär, ett blomstrande kommersiellt företag, det är först då den har rätt att in-
ordna sig i konstens domän’. De utmanande orden har tydligen formulerats 
för att chockera, kanske först och främst de officiella franska teatrar, som inte 
förmår reda sig utan stora subventioner, men även maktlösa idealister, vars 
teaterföretag inte själv ha velat stå för konsekvenserna av sin insats. Den ger 
reservationslöst stöd åt den lägsta sceniska underhållning, blott den har fram-
gång. 

Och ändå innehåller dessa satser en besk sanning. Det finns något i tea-
terns konst som skiljer den från nära nog all annan. Här gäller verkligen den 
mest förhatliga av moraliska tankar – att rätt är det som lyckas. All annan 
konst kan invänta sin tid av förståelse, av uppskattning. Teaterföreställningen 
kan det inte. De få timmarna på scenen är dess kort tillmätta livslängd. Passar 
den inte på att leva då i åskådarnas sinnen, lever den inte alls. Den är död re-
dan i sin födelsestund och den kan inte återuppstå. En föreställning, som varit 
för djärv, för originell, för framåtskådande för sin egen tid kan inte upptäckas 
av en senare generation. Teaterkonsten tillåts inte att vara före sin tid; den 
måste vara i sin tid, bara i den.133 

 
Josephson beskriver på ett träffande sätt teaterns dubbla beroende av publi-
kens smak och vad som skiljer teatern från annan konst: dess tidsbundenhet. 
Det är den tidsbundenheten som finns i förväntningarna på den nyskrivna 
dramatiken. Josephson skriver om de officiella franska teatrarna som inte 
kan reda sig utan subventioner och om Louis Jouvets vilja att provocera. 
Han ger en intressant tidsbild med argument som återkommer hos flera tea-

                                                        
133 Ragnar Josephson & Claes Hoogland, Från Johanna till Amorina, Bilder och repliker från 
Dramatens spelår 1948-1951, Stockholm: Bonniers förlag, 1951, s. 5. 
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terkritiker och chefer, både samtida och senare. Det är inte alltid bäst pjäs 
vinner. På teatern, mer än inom andra konstformer är det ett faktum. Publi-
ken har avgörande roll och de som väljer vilka pjäser som skall spelas utgår 
ofta från bilden av publiken vid den första gallringsinstansen. Vad de anser 
publiken kan se och förstå, eller bör se och förstå, är en bidragande faktor 
för vilken dramatik som kommer fram.  
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”Hörseln var sårad vid hvart ord” – den 
gustavianska teatern och svensk originaldramatik 134 

 
Under Gustav III blev svenska de kungliga teatrarnas officiella språk. På 
talteatern, som grundades 1787, skulle enbart så kallad originaldramatik 
spelas. Det var dramatik som hade svenskt ursprung och var skriven på 
svenska. Imitiationer, eller omarbetningar av utländska pjäser, och översätt-
ningar var i början inte tillåtna. Förutom att det var svårt att fylla repertoaren 
med originaldramatik hade den svenskspråkiga teatern andra svårigheter i 
början. Många var skeptiska till svenska som scenspråk och att skådespelar-
na skulle klara av att spela på svenska.   

I detta kapitel behandlas introduktionen av svenska som de kungliga teat-
rarnas officiella språk under Gustav III:s regeringstid samt några av de de-
batter och den kritik som den orsakade. Fokus ligger på talteatern. Därefter 
görs en analys av den gustavianska teaterns eftermäle under första hälften av 
1800-talet. Efter Gustav III:s död, under teatermonopolets tid 1798–1842, 
diskuterades den svenska teaterns uppgift bland författare och skribenter. 
Skribenten och teaterchefen Anders Lindeberg var en av dem som ihärdigast 
drev frågan om monopolets upphävande. Han ansåg att kvaliteten på den 
Kungliga Teaterns föreställningar var låg och att teatern missköttes. Linde-
berg hävdade också att det inte spelades tillräckligt bra dramatik på den 
Kungliga Teatern och ville öppna en egen scen i huvudstaden. I kapitlet 
behandlas också hur den gustavianska teatern beskrivs av ett antal teater-
historiker. Historikernas skildringar studeras som en del av avhandlingens 
huvudsakliga syfte: att belysa hur myter om den svenska dramatiken och 
dess författare upprätthållits och förmedlats i ett historiskt perspektiv. 

Syftet i detta kapitel är att skildra dels hur en diskurs om den svenska 
dramatikens bristfällighet formas under den gustavianska perioden och hur 
den uttrycks under 1800-talets första decennier, dels hur dramatikerrollen 
växer fram. I de första reglementena för Dramaten efter Ristells entreprenad 
beskrivs dramatikerns roll som yrkesöverskridande och i nära samarbete 
med teatern. Det fanns tydliga regler för hur dramatiken skulle hanteras vid 
teatern. Dramatikerna var ofta både regissörer och skådespelare och var del-

                                                        
134 Gustaf Johan Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof. D. 1, Journal 
för åren 1776 och 1779 samt berättelse om Svenska teaterns uppkomst, andra upplagan, 
Norstedts, Stockholm, 1877-1878, s. 214. 
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aktiga i arbetet med text och med rollbesättning. Men yrkesrollen skilde sig 
från dagens dramatiker. De flesta dramatikerna vid de kungliga teatrarna, var 
så kallade ämbetsförfattare, vilket innebar att de var avlönade ämbetsmän 
med skrivandet som bisyssla. Få författare blev upphöjda till hovpoeter med 
pension. Med Gustav III:s död 1792 förändrades förutsättningarna för de 
författare som var verksamma under hans tid. Tiden efter Gustav III:s död 
beskrivs i historien ofta som en period av stagnation. När teatermonopolet 
upphävdes 1842 öppnades en ny marknad för dramatikerna.  

Materialet i kapitlet består av litteratur- och teaterhistoriska studier av den 
svenska dramatiken, artiklar i dagspress, tidskrifter och pamfletter samt ur-
val av de kungliga teatrarnas reglementen.  

Gustav III:s teater - det svenska språket tar plats på scen 
Bland det första som Gustav III gjorde när han kom till makten 1771 var att 
avskeda den franska skådespelartrupp som spelat på Bollhusets scen sedan 
1753, då den Swenska Comedien slutat spela där.135 Efter statskuppen mot 
adeln år 1772, blev Gustav III i princip enväldig. År 1773 grundade han 
Kungliga Svenska Operan, som skulle spela opera på svenska. En dramatisk 
teater på svenska startades 1787 på entreprenad av hovbibliotekarien Adolf 
Fredrik Ristell och blev 1788 Kungliga Svenska Dramatiska Teatern, Dra-
maten.  

Ett par förtydligande behöver göras när det gäller de kungliga teatrarnas 
namn och hur de kommer att refereras till i denna avhandling. I många av de 
historiska verken refereras det till Kungliga Teatern när det talas om den 
Kungliga Operan. Kungliga Teatern var ett av teaterns namn under delar av 
1800-talet och under större delen 1900-talet, fram till 1997, då teatern gavs 
namnet Kungliga Operan. Totalt har det officiella namnet på Kungliga Ope-
ran bytts tretton gånger sedan den grundades.136 I avhandlingen kommer 
namnet Kungliga Operan att användas när det talas om den Kungliga Tea-
tern där opera framfördes under 1700-talet. Därefter används namnet Kung-
liga Teatern fram till 1997. 

När det gäller namnet på det som idag är Kungliga Dramatiska Teatern, 
kommer Dramaten att genomgående användas. Dramaten har haft många 
olika organisationsformer. Periodvis har Kungliga Operan och Dramaten 

                                                        
135 Johan Flodmark, ”När dramatiska teatern grundades”, s. 1. Den Swenska Comedien splitt-
rades i tre falanger, Seuerlings, Lindgrens och Stenborgs olika skådebanor. Stenborg var den 
enda som höll sig kvar i Stockholm, med avbrott för turnéer i landet. Flodmark beskriver 
perioden från 1753-1773 som en period ”betecknadt af svenska teaterns förfall”. 
136 Enligt Nationalencyklopedin, Kungliga Operan: Officiella namn sedan starten: 1773–82 
Kongl. Svenska Operan, 1782–1806 Kongl. Operan, 1806–12 Operett-Theatern, 1812–13 
Kongl. Operan, 1813–18 Kongl. Theatern 1818, Stockholms Theater 1818–25, Kongl. Sto-
raTheatern 1825–63, Kongl. Theatern 1863–88, Kongl. Stora Theatern 1888–98, Kongl. 
Operan 1898–1908, Kongl. Teatern 1908–1997, Kungliga Teatern, 1997– Kungliga Operan. 
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befunnits i samma teaterhus. Dramaten har bland annat kallats Dramatiska 
teatern och Dramatiskan. Dessa namn förekommer ibland i citaten.  

Ristells teater spelade på Bollhuset, då Kungliga Operan flyttat in i det 
nya Operahuset. Repertoaren på Ristells teater skulle bestå av svensk origi-
naldramatik. Teatern gick i konkurs efter ett år. Efter en kort period då skå-
despelarna själva styrde teatern, tog Gustav III över teatern 1788. Den kalla-
des då Kungliga Svenska Dramatiska Teatern och så småningom endast 
Kungliga Dramatiska Teatern eller endast Dramatiska Teatern.  

Året efter det att Kungliga Operan grundades, 1774, gjordes inskränk-
ningar i 1766 års Tryckfrihetsförordning. Boktryckarna fick större ansvar för 
sin utgivning och kungen fick större möjligheter att granska och därmed 
förhindra eller styra den politiska debatten. Ytterligare inskränkningar i 
tryckfrihetsförordningen gjordes 1780 och 1785.137  

Under Lovisa Ulrikas och Adolf Fredriks regeringstid gjordes flera försök 
att återinföra svenska som scenspråk på hovteatrarna och det fördes fram 
tankar om teatern som en plats där språket och den inhemska litteraturen 
skulle kunna utvecklas. Utvecklingen av språket var förknippad med utbild-
ningen och utvecklingen hos landets invånare.138 Tankegångarna om en 
svenskspråkig teater var alltså redan etablerade när Gustav III reformerade 
den kungliga teatern. Det spelades i början av Gustav III:s regeringsperiod 
då och då talteater på Kungliga Operan. Gustav III dröjde med att etablera 
en egen scen för taldramatiken. Efter åren med fransktalande grupper vid de 
kungliga teatrarna var många vid hovet, liksom troligen Gustav III själv i 
början, skeptiska till att det svenska språket kunde företräda den så kallade 
högre kulturen. De svenska skådespelarna ansågs vara okunniga och det 
svenska språket alltför otympligt eller icke konstnärligt.  

Under Gustav III:s första regeringsår gjordes flera försök där både svensk 
originaldramatik och översättningar till svenska prövades. Dessa försök 
finns återgivna av ögonvittnesskildrare som Kungliga Operans förste chef, 
Gustaf Johan Ehrensvärd och skriftställaren och bibliotekarien, Carl 
Christoffer Gjörwell. Ehrensvärd beskriver det tillspetsat som att det svenska 
språket hade legat i träda under så lång tid att det nästan helt fallit i 
glömska.139 Beskrivningen är troligen riktig när det gällde adelns förhållande 
till ett språk som inte ansågs höra till den högre kulturen. Men det handlade 
om mer än ett intresse för språk- och kulturvård. Under kvalitetsbedömning-
arna fanns en politiserad diskurs där en maktkamp mellan adeln och kungen 
utspelades. Maktintressen, liksom sociala positioner, demonstrerades genom 
att aktörerna inom fältet var för eller emot den svensktalande teatern. Svens-
                                                        
137 Erik Näslund, Teatercensuren i Sverige, trebetygsuppsats, Institutionen för Teater- och 
filmvetenskap, Stockholm, Univ., 1969, s. 8-10. År 1785 stärktes censurlagarna för att gälla 
all svensk originaldramatik. 
138 Per Jusleen, ”Om en Svänsk Theaters nytta och nödvändighet” tal hållet i Utile Dulci, 9 
november, 1769, s. 10. Jfr Stig Torsslow, Dramatenaktörernas republik: Dramatiska teatern 
under associationstiden 1888-1907, Stockholm: Dramatiska teatern, 1975, s. 10. 
139 Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof. 
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kan tillhörde borgerskapet, folket och de lägre konstformerna – nu skulle 
den ta plats hos eliten och svetsa samman nationen.  

Modellen för de kungliga teatrarna och för de nya kulturinstitutionerna 
under Gustav III fanns inom den franska kulturen. Comédie Française var 
förebilden för teatern.140 Det svenska språket och litteraturen skulle, liksom 
franska språket i Frankrike, utvecklas med hjälp av teatern och operan. Så 
småningom skedde detta under överinseende av Svenska Akademien.141 I 
kungens storslagna planer för Sverige och landets framtid som stormakt sågs 
det svenska språket som ett verktyg för fostrandet av folket i fredstid och 
enande i orostid. Svenska språket skulle när det utvecklades bidra till att 
skänka ära åt landet. Det blev en viktig del av nationsbygget:  

Den täflan, den liflighet, som Vettenskaper och Vitterhet uppväcka, är det 
enda medel att i lugna tider bibehålla den värma i Sinnen, som kan tjena Fä-
derneslandet och dana i fredens sköte de Medborgare, hvilkas själar en gång 
kunna bidraga att frälsa Riket då stormar uppväckas. Men, utan Språkets 
namnkunnighet i främmande Länder, blifver deras ära, som i Vitterlek det 
odla, ej kunnig; och utan dess stadgande med säkra Lagar, blir dess namnkun-
nighet omöjlig; ty utan stora Skribenter blir ej Språket kändt, och utan säkra 
reglor, kan ej ett Språk väl skrifvas.142  
 

Med tävlan inom det kulturella fältet i fredstid, skapades en stolthet för nat-
ionen som gynnade gemenskapen i krigstid. ”Vettenskaper och Vitterhet” 
och ”Språkets namnkunnighet” skulle utvecklas parallellt – språket med 
”säkra reglor” och ”Vitterheten” med tävlingslustan. Språkets kultivering 
hängde ihop med ”stora Skribenter” som gör språket – och nationen – känd. 
Talet har flera likheter med argumenten som den finlandssvenske juristen 
Per Jusleen lade fram i sällskapet Utile Dulci år 1769.143 Gustav III:s poli-
tiska och kulturella driftighet väckte mycket uppmärksamhet i hela 
Europa.144 Kungen skapade en nationell kulturpolitik med en mängd nya 
                                                        
140 Phillip B. Zarrilli, Bruce McConachie, Gary Jay Williams och Carol Fischer Sorgenfrei, 
(red.), Theatre Histories, An Introduction, New York: Routledge, 2006, s. 183-184. Comédie 
Française grundades av Louis XIV, Solkungen. Teatern var en sammanslagning av de två 
stora konkurrerande teatrarna som intensivt konkurrerade i Paris efter Molières död, 1673. 
Vid Comédie Française spelades Racine och Corneille. Då Gustav III blev kung var Voltàires 
pjäser mycket uppmärksammade, tillsammans med komedier av exempelvis Pierre de Ma-
rivaux.  
141 Svenska Akademien instiftades 1786. 
142 Ur Gustaf III Tal vid Akademiens instiftelse. Texten ingår i Svenska Akademiens Hand-
lingar Ifrån År 1786. Första delen, Carl Deleen och J.G. Forsgren, Stockholm. 
1801.http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/GustafIII/titlar/TalVidAkademiensInst/info/(hämt
ad 2015-01-26), s. 10–20. 
143 Jusleen, ”Om en Svänsk Theaters nytta och nödvändighet”, s. 10. 
144 Sven Delblanc, Ära och minne: studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur, 
Diss. Uppsala, Univ., 1965. Delblanc skriver om Gustav III:s kontakter inom de franska 
kulturkretsarna och hur välinformerad han var om de senaste filosofiska och samhällsoriente-
rade idéerna. Dessa valde han att antingen dölja eller förändra så att de passade hans sätt att 
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kulturinstitutioner. Han utvecklade och formulerade även om uppdragen för 
befintliga institutioners verksamheter.  

Det dröjde, som nämnts, till 1787 innan en kunglig svensk talteater grun-
dades. Adolf Fredrik Ristell fick då ett kungligt privilegium att driva en 
svensktalande teater, Svenska Dramatiska teatern, på entreprenad. Företaget 
gick i konkurs efter drygt ett år. Efter en kort period då skådespelarna själva 
hade hand om driften hamnade teatern direkt under kungens överinsyn och 
fick då namnet Kungliga Svenska Dramatiska teatern. Den svenskspråkiga 
talteatern etablerades under en period då Gustav III:s makt ifrågasattes allt-
mer. Svårigheterna för teatern kan knytas till det missnöje som växte fram 
mot Gustav III under slutet av 1780-talet. Kungliga Operans födelse beskrivs 
däremot ofta som något av ett mirakel. Den första iscensättningen, operan 
Thetis och Pelée av Fransesco Antionio Uttini med libretto av poeten Johan 
Wellander ansågs vara en stor scenisk och musikalisk seger.  

Satsningen på teater och opera på svenska innebar att möjligheter uppstod 
inom ett nytt kulturellt fält när behovet av svensk dramatik ökade. Både 
operan och teatern hade behov av nyskrivna svenska libretton och svensk 
dramatik. Under Gustav III var den nya dramatiken förutsättningen för tea-
tern. På Svenska Dramatiska teatern - Ristells teater - fick endast svenska så 
kallade original spelas. Den regeln reviderades så småningom eftersom det 
ansågs råda brist på svensk originaldramatik. Det blev då tillåtet att spela 
översättningar och så kallade imitationer, det vill säga mer eller mindre fria 
tolkningar av utländska förlagor. Översättare och författare som versifierade 
pjäsidéer och prosa anlitades flitigt.  

Nya kapital och värden skapades alltså utifrån de förutsättningar som 
kungen befäste inom maktens fält. Nya aktörer fick möjlighet att inta nytill-
komna och redan etablerade positioner inom fältet. Litteraturvetaren Dag 
Hedman har exempelvis beskrivit relationerna mellan författarna Kellgren 
och Carl Michael Bellman och Thomas Thorlid samt mellan Kellgren och 
Carl Gustaf af Leopold som bourdieuska strider inom ett litterärt fält.145 För-
utom de ovan nämnda författarna som hade privilegiet att periodvis försörja 
sig genom kungliga pensioner var det en grupp ämbetsmän som skrev större 
delen av texterna åt teatern. Litteraturvetaren Bo Bennich-Björkman benäm-
ner dem ämbetsförfattare.146  

Den franska truppen, under ledning av dramatikern och skådespelaren 
Jacques Marie Boutet de Monvel, som bjöds in till hovet i början av 1780-
talet och som spelade på franska, är ett av många uttryck för maktens påver-
kan på teaterns fält. Gruppen spelade dels exklusiva föreställningar för hovet 
och dels på Bollhuset. Att låta en utvald elit ta del av franskspråkiga före-
                                                                                                                                  
styra Sverige, s. 144-48. Delblanc beskriver Gustav III:s intresse för historia och sitt eget 
eftermäle, se exempelvis s. 142-43. 
145 Dag Hedman, ”Kampen på det gustavianska fältet”, Samlaren, årg 118, 1997, s. 14-39 och 
Dag Hedman, ”Kampen på det gustavianska fältet II”, Samlaren, årg 122, 2001, s. 17-42. 
146 Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, s. 401-404, s. 277-281, se också Bennich-
Björkmans redogörelse för yrkesförfattarens historia i kap 1.  
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ställningar, samtidigt som det officiella språket var svenska, kan ses som en 
eftergift åt adelns önskemål. Med en exklusiv teater för eliten kunde han 
tillfredsställa adelns längtan efter fransk och förfinad kultur och samtidigt 
stärka teatern. Elitens kulturella norm befästes och en starkare strukturering 
av fältet kunde ske parallellt med att teaterkunskaperna utvecklades. Enligt 
Ristell, var det en politisk strategi. Men adeln blidkades inte utan fortsatte att 
markera sin ställning gentemot Gustav III och valde Monvels trupp framför 
den Kungliga Operan och de upphörde inte att vara kritiska till försöken med 
den svenska talteatern.147  

Stenborgs skådebanor spelar för hovet – ett försök att inta 
position inom fältet 
Ett annat exempel på vad de nya möjligheterna inom fältet innebar, visar 
Petter Stenborgs ansökan om att bilda en ny hovteater år 1772. Så snart Pet-
ter Stenborg, ledaren för de ”i sitt eget land landsflyktiga” Stenborgska skå-
debanorna, fått reda på att den franska truppen som verkat vid Adolf Fred-
riks och Lovisa Ulrikas hov blivit avskedad, sökte han audiens hos kungen 
för att få visa upp sin skådespelartrupp. Audiensen ägde rum i Bollhuset. 
Föreställningen bestod av två franska pjäser som översatts till svenska: Me-
nechmerne av Jean-Francois Regnard och Marc-Antoine Legrands Alla 
människors vän. Föreställningen inleddes med ett tal av Petter Stenborgs 
son, hovkanslisten Karl Stenborg:148   

[…] däri han [Karl Stenborg] uttryckte svenska folkets glädje över att omsider 
en svensk teater fick öppnas inför en infödd svensk monark, och förhoppning-
en om upprättandet af ”den förfallna svenska dramatiken”, hvilken, som han 
sade, under konungens höga beskydd kunde ”vinna det anseende, att en fran-
sysk Clairon och en engelsk Garrick med tiden torde finna sina medtäflare i 
Sverige.149 

 
Karl Stenborgs förhoppningar när det gällde den svenska teatern infriades, 
men de Stenborgska skådebanorna fick inte den position som önskats. I stäl-
let för att bli utnämnd till hovteater fick sällskapet tillstånd att spela i Stock-
holm. Under sommarperioden spelade de på Humlegårdsteatern och under 
vinterhalvåret i Bollhuset. De Stenborgska skådebanorna blev så småningom 

                                                        
147 Adolf Fredrik Ristell, Anekdoter om Konung Gustaf III:s hof och regering, Stockholm, 
1820, s. 255-256. 
148 Karl Stenborg gifte sig med Elisabeth Olin, också hon en firad skådespelare och operas-
ångare. 
149 Nils Personne, Svenska teatern: några anteckningar. 1, Under gustavianska tidehvarfvet 
jämte en återblick på dess tidigare öden, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913, s. 88-
89.  Se även Johan Flodmark, Stenborgska skådebanorna: bidrag till Stockholms teaterhisto-
ria, Stockholm: Norstedt, 1893, s. 42-46. 
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knutna till hovet genom Karl Stenborg. Han var verksam vid Kungliga Ope-
ran och en av de främsta sångarna där.  

Drygt ett år efter det Stenborgska sällskapets presentation grundade Gus-
tav III Kungliga Operan. Flodmark skriver om händelsen år 1893. Han anser 
att Kungliga Operans instiftande var direkt inspirerad av det Stenborgska 
sällskapet.150  

Tillåtelsen att å scenen i Bollhuset gifva dessa båda föreställningar var emel-
lertid allt hvad Stenborg ernådde med sin böneskrift till Gustaf III, som långt 
ifrån att känna sig hågad för beviljande af det begärda årliga understödet till 
ett teatraliskt företag, hvars konstnärliga resultat säkerligen syntes honom 
vara af väl tvivfvelaktig beskaffenhet, tvärt om, genom den impuls han vunit 
af de svenska skådespelares uppträdande och det bifall allmänheten, trots de-
ras bristfälliga spel, af glädje att höra modersmålet ljuda från scenen, skänkte 
dem, själf ville söka upprätta en inhemsk skådebana, en idé, hvars reali-
serande med all den energie han härvid ådagalade, för honom kräfde mindre 
tid än ett år. Som bekant invigdes den nya operainrättningen redan den 18 ja-
nuari 1773. Med allt skäl kan Petter Stenborg anses vara dess ursprungliga 
om ock ofrivilliga upphof.151 

 
Flodmark, som vill ge upprättelse åt Petter Stenborgs teater i ett teaterhisto-
riskt perspektiv, betonar den sista meningen i kursiv stil. Andra historiker 
anger också Stenborgs teater som inspiration till den Kungliga Operan. En-
ligt skådespelaren och historikern Nils Personne hade Gustav III antecknat 
”Första anledningen till Svenska operans instickelse” på inlagan från Sten-
borg.152  

Det finns flera efterhandsspekulationer kring de olika övervägandena som 
gjordes vid införandet av en svenskspråkig hovteater och varför operan eta-
blerades först. Förutom den ofta anförda åsikten att svenskan behövde lindas 
in i musik för att uthärdas finns andra tolkningar av turordningen för infö-
randet av operan och talteatern. Enligt litteraturhistorikern Lennart Breit-
holtz var strategin att börja med en svenskspråkig opera en förberedelse för 
det mer omfattande projektet att införa en talscen. Breitholtz betraktar hän-
delserna som delar av ett språkvårdande arbete och knyter de olika teater-
formerna till utvecklingen av det svenska språket.153 Den stora produktionen 
av libretton som behövdes för den Kungliga Operan innebar, enligt Breit-

                                                        
150 Kungliga Operan flyttade in i nya operahuset vid Gustav Adolfs torg 1782. Petter Stenborg 
fick tillstånd att spela på Rotundan i Humlegården om somrarna, från 1781 spelade de även 
på Eriksbergsteatern och 1784 flyttade sällskapet till det Kirsteinska huset på nedre Munk-
bron. 1788 hamnade Stenborgska skådebanorna under Gustav III:s beskydd och fick namnet 
Svenska Comedien. 
151 Flodmark, Stenborgska skådebanorna, s. 46. 
152 Personne, Svenska teatern: några anteckningar, s. 88. 
153 Lennart Breitholtz, ”Förberedelser för en svensk talscen under 1770-talet”, Teaterhisto-
riska studier, Skrifter utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner, II, Uppsala: 
Almqvist & Wiksells, 1940, s. 114. 
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holtz, ”en jättelik språkövning, ur vilken åtminstone några relativt betydande 
verk framträdde.”154 Breitholtz ger en bild av ett land med en eftersatt språk-
känsla och en begränsad litterär korpus.  

Svenskan utvecklades som litterärt språk främst genom operan, som för-
medlade en renare svenska än talteatern, enligt Breitholtz, som påpekar att 
inom talteatern användes många franska låneord som infiltrerade det svenska 
språket. Enligt Breitholtz blev scenspråket så småningom normerande för 
det talade språket utanför scenen. Teatern fick också stor betydelse för 
svenskans utveckling genom teaterskolan som var knuten till Dramaten. 
Språkvetaren Håkan Åbrink hävdar att teaterspråket påverkade svenskans 
utveckling långt in på 1900-talet.155  

Teaterhistorikern och teaterchefen Stig Torsslow nämner den politiska 
aspekten av den språkvårdande idén i Dramatenaktörernas republik. Språket 
och kulturen skulle med teaterns och akademiernas hjälp utvecklas och däri-
genom stärka den svenska nationalstaten under kungens överinseende, lik-
som de gjort inom en mängd nationalstatsgrundade teaterbyggen i Europa.156 
Att ersätta teaterns franska med svenska var strategiskt rätt för Gustav III 
som behövde stöd från det växande borgerskapet. Språkreformen var ett sätt 
att skapa allianser med de bredare lagren i samhället i ett läge då kungen var 
starkt kritiserad av adeln.  

Ehrensvärds dagboksanteckningar 
Det finns flera ögonvittnesskildringar från hovet och dess teaterliv. Frekvent 
citerade är Gustav III:s kammarherre tillika Kungliga Operans förste chef 
Gustaf Johan Ehrensvärds dagboksanteckningar och skriftställaren Carl 
Christoffer Gjörwells omfattande anteckningar.157 En annan ögonvittnes-
skildring av livet vid Gustav III:s hov är prinsessan och sedan drottningen 
Hedvig Elisabeth Charlottas dagboksanteckningar. De behandlar perioden 
1775 till 1818 och ger en inblick i hovets inställning till Gustav III:s iscen-
sättningar.158 Ehrensvärd skildrade också de Stenborgska skådebanornas 
tillstånd under mitten av 1700-talet. Han beskriver att den svenska teatern då 
”nödgades öfvergifva hufudstaden och flytta som en landsflyktig ikring lan-

                                                        
154 Lennart Breitholtz, ”Förberedelser för en svensk talscen under 1770-talet”, s. 125. 
155 Håkan Åbrink, ”Om teatersvenska som målspråk vid början av 1800-talet”, Svenska språ-
kets historia (symposium), Studier i svensk språkhistoria. 12, Variation och förändring, 
Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014, s. 255.  
156 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 10. 
157 Carl Christoffer Gjörwell var skriftställare och bokhandlare och bibliotekarie vid Kungliga 
biblioteket. Han gav bland annat ut Upfostringssällskapets tidskrift. Hans omfattande utgiv-
ning och anteckningar från samhällslivet och det privata livet finns samlade på Kungliga 
biblioteket i hans efterlämnade arkiv Gjörwelliana.  
158 Hedvig Elisabet Charlotta, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 1, 1775-1782, Stock-
holm; Norstedt, 1902. Hedvig Elisabet Charlotta, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 2, 
1783-1788, Stockholm: Norstedt, 1903. 
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det”.159 Stenborgs teater var en av de teatrar som spelade för folket utanför 
hovet. Anteckningarna citeras i flera teaterhistoriska verk från 1800-talet och 
in på 1900-talet, ofta med en åtföljande kommentar.  

Ehrensvärd ger en bild av den svenska teatern som eländig. Citatets flitiga 
användande i historieskildringarna reproducerar bilden av Gustav III:s teater 
som en högre stående kultur och Stenborgs teater som i det närmaste illitte-
rat. Senare forskning har visat att Stenborgs teater snarare kan betraktas som 
jämförbar med den gustavianska hovteatern. Ehrensvärds skildring kan läsas 
i första hand som ett politiskt utspel och en berättelse om det tvivelaktiga i 
att skänka folket högre kultur:  

Längst in uti staden, där några gamla och nära emot hvarandra svarande 
ohyggliga hus göra en smal gränd, längst uppe på en vind, där dagern med 
möda kunde tränga sig fram, där konsten nekat trappor, utan dit man måste 
klifva på en brant och svag stege, där hade svenska theatern tagit sin bedrö-
fliga tilflykt. Där besöktes den af de gemene, som där råkade sina likar eller 
för litet penningar fingo tilfällen att se seder afmålade, som liknade deras. 
Man slogs därstädes som på en gästgifvaregård, ovett hördes som ibland 
månglerskor, grofhet som ifrån de sämsta krogar och liderlighetens tillhåll. 
Den betjäntes av lika sådana personer. Aktörer voro tillkomna ömsom från 
gäldstugan, ömsom från soldathopen, några perukmakaredrängar och bränn-
vinsadvockater. […] Acktriser voro hämtade utur tvättarstugan och ifrån 
Barkareby; kläderna lånta utur klädstånd, musik flyttad ifrån krogbaler […] 
En gammal Stenborg var hufvudman för hela denna sammansättning.160 

 
Ehrensvärd tillägger, att om det någon gång i ”större sällskaper” blev fråga 
om att se ett svenskt ”spectacle”: 

… så ansågs en sådan föresats som ett partie de débauche, som en lust att se 
främmande djur, eller då man är på landet att dansa på bondbröllop. Man be-
sökte svenska theatern för att skratta åt det alra sämsta man sig kunde inbilla. 
Man lät efter behag börja med sista ackten af en tragedi och sluta med den 
första, man hängde den olycklige naken i en vippgalge; Jeppe på Berget låg 
på en dynghög på theatern; man utviste den acteur, man icke tyckte spela ro-
ligt nog; då de skulle gråta i tragedien, tvingade man dem att skratta, och vid 
det löjligaste i comedien betalte man dem för att gråta. Spectatörerna deltogo 
äfven så mycket i pjeserna som sjelfva aktörerna.161  

 
Kaos rådde. Rollerna var ombytta. Skådespelare och publik gick inte att 
skilja åt. Det fanns ingen sammanhållen dramatisk struktur, komedi kunde 

                                                        
159 Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, s. 210. 
160 Ibid. Citatet finns också hos Flodmark, Stenborgska skådebanorna, s. 211-212, samt hos 
Georg Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, 
förra delen 1772-1842, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1917, s. 2-3 och Personne, 
Svenska teatern: några anteckningar. 
161 Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, s. 210. 



  

 57 

bli tragedi och tvärt om. Stenborgs teater befann sig längst ner i 1700-talets 
kulturhierarki. När den redan existerande svenska teatern utmålades som 
kaotisk framstod behovet av den nya kungliga teatern stor. Samtidigt som 
Ehrensvärd tog ett ståndmässigt avstånd från folkets kultur var det troligen 
också ett försök att öka sin gunst hos kungen. 

Ehrensvärds betraktelser som skrevs 1783-1788 innehåller också en kritik 
av Gustav III:s teaterprojekt. Ehrensvärd ansåg att det fanns risker med att 
införa svenskan som scenspråk. Framförallt var det tidpunkten för införandet 
av svenska språket som var olämplig med tanke på rikets tillstånd och den 
bristande svenska kompetensen inom teaterns område. En politisk medve-
tenhet får här röst i hans synpunkter på Gustav III:s beslut att inrätta en 
svensk teater: 

Att inrätta en komeditrupp var det allra äventyrligaste, man hade nyss förlorat 
en av de bästa franska. Örat hade vant sig vid detta angenäma språk, de nyaste 
pjäser med de livligaste målningar och de artigaste uttryck hade nyss intagit 
oss, hur kunde man då förvänta att lyckas med ett ohyfsat folk, med ohyfsade 
pjäser och jag vågar säga ett ohyfsat teaterspråk?162 

 
Mottagandet av Stenborg vid hovet beskrivs som en dåligt planerad nyck 
och att kungen näst intill riskerade nationens säkerhet genom att tvinga adeln 
höra det svenska språket talas från scenen.  

Stenborgs skådebanor och den svenska dramatiken 
Historikernas kommentarer till Ehrensvärds ögonvittnesskildring säger 
kanske mer om deras egen samtid än om Ehrensvärds. Flera nämner Ehrens-
värd som överdriven och ser en politisk positionering i beskrivningen av den 
svenska teatern. Flodmark talar, till exempel, om Ehrensvärds önskan att i 
efterhand skönmåla sin gärning som Kungliga Operans förste chef. På 1980-
talet kommenteras anteckningarna av teaterhistorikern Kerstin Derkert som 
ett tecken på Ehrensvärds klassförakt.163 Flodmark menar, trots sin skepsis, 
att det fanns en sanningshalt i beskrivningen: 

…”ingen rök är utan eld” och att således, från denna synpunkt sedt ifrågava-
rande skildring är väl värd att beaktas såsom ett bidrag till historien om 
svenska teaterns förnedring till följd av vanvårdnad och brist på upp-
muntran.164 

 

                                                        
162 Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, s. 215. 
163 Kerstin Derkert, “Dramatiska teatern under den gustavianska tiden”, i Den svenska nation-
alscenen, Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, Claes Rosenqvist, (red.), 
Wiken, 1988, s. 11. 
164 Flodmark, Stenborgska skådebanorna, s. 10. 
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Citatet från Flodmark låter som en partsinlaga i debatten om Dramatens 
existensvillkor, som pågick intensivt i slutet av 1800-talet. Johan Flodmarks 
bok om Stenborgs teater kom ut 1893. Det var under den så kallade associat-
ionstiden i Dramatens historia då staten frånsagt sig ansvaret för Dramat-
en.165 Flodmark ansåg att svensk teater behövde olika former av stöd för att 
kunna fortleva. I skildringen av mötet mellan Gustav III och Stenborgs teater 
ger han en bild av den svenska teatern som sprungen ur det svenska folket 
och som genom kungens handlingskraft får liv. Händelsen skildras som en 
koncipiering mellan två skilda världar där kungen förverkligar folkets röst. 
Den svenskspråkiga teaterns ursprung fick genom en sådan beskrivning en 
för 1890-talet mer passande svensk och folklig förankring. Kanske var det 
ett försök, under det nationalromantiska 1890-talet, att tona ner betydelsen 
av de utländska influenserna inom Gustav III:s teater och understryka Dra-
matens svenska ursprung.166  

Ehrensvärds beskrivning av Stenborgs teater är intressant ur ännu ett per-
spektiv. Han använder ett politiskt demagogiskt språk som återfinns i några 
av de kulturpolitiska debatter som ägde rum inför 1933 års teaterutredning 
och Riksteaterns tillkomst. Ecklesiastikministern Arthur Engberg som i de-
batterna om Riksteaterns existensberättigande formulerade ”de Engbergska 
direktiven” talade högstämt om till exempel ”den konstnärliga fostrargär-
ning, som i alla skiften måste vara nationalscenens ledstjärna.”167 Både Eh-
rensvärd och Engberg hade som mål att föra fram god konst och god smak 
och var båda verksamma inom perioder av politisk och kulturpolitisk omda-
ning. Ett syfte med att definiera den dåliga smaken är att lyfta fram den goda 
smaken och vad som skall gälla som god konst. Men inte vem som helst kan 
göra det. Legitimeringen av vilka som ges tillträde till och vad som upphöjs 
inom fältet görs, enligt bourdieuskt synsätt, av den som har uppnått en hög 
position inom fältet. I striden om att definiera vad som var god eller hög 
konst inom fältet, vad som inte räknades dit samt hur konsten skulle använ-
das och förmedlas hade den gustavianska teaterchefen och den socialdemo-
kratiske ministern obestridligt inflytande. Från två tidsmässigt och politiskt 
diametralt skilda håll talade de om en nationell utmaning för kulturen.  

Historien som berättas av Ehrensvärd är att när Gustav III inför svenskan 
som scenspråk hos hovteatrarna och lägger sin skyddande hand över dem, så 
skapas struktur och genreåtskillnader och möjligheter för en teater som skall 
tåla dagsljus och beskådas i stora utrymmen. Den försummade svenska tea-
tern är motsatsen till den franska regelstyrda kulturen. Skillnaden mellan den 

                                                        
165 Associationstiden 1888-1907 var den period då Dramaten drevs som en privat teater och 
skådespelarna ledde teatern. 
166 Det gustavianska operahuset revs 1892 för att ge plats åt det nya. Den gustavianska teatern 
framstod troligen som hotad. 
167 Hans Ullberg, På väg mot en Riksteater, En teaterpolitisk tillbakablick 1911-1939, Stock-
holm: Entré/Riksteatern, 1991, s. 62-63. Se även sidan 15. Engberg återkommer i kapitel 4 i 
denna avhandling. 



  

 59 

folkliga kulturen och hovets kultur blir i Ehrensvärds beskrivning en av-
grund, där det svenska outvecklade språket orsakar att ”hörseln var sårad vid 
hvart ord”.168 Den goda och den dåliga smaken går därmed att tydligt sär-
skilja och hierarkin mellan de olika samhällsklasserna kan därigenom befäs-
tas.  

Bilden av den svenskspråkiga Stenborgska teatern under Gustav III:s ti-
diga regeringstid levde kvar in på 1900-talet, men värderingen av teaterns 
betydelse förändrades. Litteraturhistorikern Oscar Levertin hävdade år 1889 
att den Stenborgska teatern var förlegad under 1770-talet men han ansåg att 
den utvecklades och lyckades locka till sig publiken under 1780-talet. Enligt 
Levertin innebar dramatikern Carl Israel Hallmans verksamhet vid teatern en 
vändpunkt.169 En liknande syn hade, som nämnts, Flodmark. Enligt honom 
fick den Stenborgska teatern en allt bättre repertoar och höll högre kvalitet 
under det sena 1700-talet. Då kunde den mäta sig med de kungliga teatrarna 
både när det gällde den svenska dramatiken, skådespelarinsatserna och mu-
siken. Flodmark understryker Stenborgska teaterns betydelse för den 
svenska dramatiken. Han visar i repertoaröversikten över verksamheten vid 
Stenborgs teater på den stora mängden svensk dramatik som spelades paral-
lellt med internationella namn som till exempel Ludvig Holberg.170 Förutom 
Hallman betraktades skådespelaren och dramatikern Didrik Gabriel Björn 
som husdramatiker. Björns dramatik spelades även på hovteatern.  

På 1940-talet beskrev teaterhistorikern Agne Beijer den dramatiska tradit-
ionen från Stenborgs teater som en typiskt svensk genre: lustspelstradition-
en. Beijer, som benämnde Stenborg ”teaterdrängen”, ansåg att den Sten-
borgska teatern hade stor betydelse för den svenskspråkiga dramatiken. Lik-
som Flodmark betraktade Beijer de Stenborgska teatrarna som platser där 
den svenska dramatiken utvecklades och han hyllar Stenborg i en så kallad 
filmbok om den gustavianska tiden.171 Beijer drar linjer från Stenborgs teater 
till den stockholmska utomhusteatern med komedier under 1900-talets bör-
jan. Komedin var alltså den typiskt svenska genren.  

I slutet av 1990-talet bidrog litteraturvetarna Marie-Christine Skuncke 
och Anna Ivarsdotter med en fördjupad bild av förhållandena för Stenborgs 
trupp i analysen av publiksammansättningen vid teatrarna under Gustav III:s 
tid.172 Enligt henne var Stenborgs teatrar inte folkets teater. Hon avfärdar 
påståendet att de lägre klasserna skulle vara representerade i stora grupper på 
de olika gustavianska teatrarna inklusive Stenborgs. Dels var det för dyrt, 

                                                        
168 Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, s. 214. 
169 Oscar Levertin, Teater och drama under Gustaf III: litteraturhistorisk studie, Stockholm: 
Geber, 1889, s. 38-40. 
170 Flodmark, Stenborgska skådebanorna, se repertoarförteckningar för respektive spelår. 
171 Agne Beijer, Bertil Kjellberg & Ingvar Andersson, (red.), Gustavianskt: (1771-1810), 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1945. Agne Beijer liksom Karl Warburg såg lustspelet 
som den typiskt svenska genren. 
172 Marie-Christine Skuncke & Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse: studier i gustavi-
ansk musikdramatik, Stockholm: Atlantis, 1998. 
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dels fanns det reglementen över vilka personer som kunde få tillträde till 
teatern.173 När Stenborg flyttade in på Munkbroteatern år 1788, blev teatern 
en spegel av den gustavianska med en repertoar som liknande de kungliga 
teatrarnas. Skillnaden var att det också spelades komiska operor på Sten-
borgs teater. Publiksammansättningen var, enligt Skuncke, mycket lik den 
på de kungliga teatrarna. En liknande skildring finns hos Levertin.174 

Publikundersökningar vid hovet 
Det gjordes flera försök att pröva svenskans lämplighet som scenspråk under 
1770-talet. Kungliga Operan framförde svenska operor, men den svenska 
taldramatiken var alltför bristfällig. I Gustav III:s akademier fortsatte arbetet 
med att sammanställa och kartlägga det svenska språket, ett arbete som hade 
initierats under drottning Lovisa Ulrikas tid. Den 24 januari, 1774, på Gus-
tav III:s födelsedag, lät Lovisa Ulrika iscensätta en föreställning till hans 
ära.175 Enligt Breitholz ansåg Gustav III att det var för tidigt att införa 
svenska som scenspråk. Men Lovisa Ulrika stod på sig.176 Några veckor se-
nare, den 24 januari arrangerades en ”representation académique” av samma 
föreställning, för att mer ingående studera svenska språkets lämplighet som 
scenspråk. Föreställningen bestod av två verk: Voltaires pjäs Zayr, översatt 
av dramatikern Eric af Sotberg och Solen lyser över hela världen, ett origi-
nalverk av dramatikern Carl Henric Flintberg. Personne beskriver händelsen 
men nämner endast Zayr: 

Voltaires ”Zayr” med hertig Karl i spetsen i översättning av Eric af Sotberg 
för att utröna svenska språkets lämplighet för scenen. Pjäsen gafs trenne 
gånger. Första gången för tre hundra inbjudna, hvaribland äfven sådana som 
stodo utom hofvet, andra gången endast för det kungliga huset och några få 
utvalda. ”Dett var, säger Gjörwell, en slags representation académique, hvar-
vid men granskade allt hvad till språket och spelet hörde.” Resultatet blev att 
svenska språket ansågs ganska dugligt för teatern.177 

 
Personne skildrar ingående hur Gustav III genomförde publikundersökningar 
bland hovets medlemmar. Framförallt hovdamerna blev intervjuade. Kanske 
ansågs de kunna bli mer chockerade än männen av vad som beskrivs som ett 
avklätt modersmål.  

                                                        
173 Skuncke & Ivarsdotter, Svenska operans födelse, s. 28. 
174 Levertin, Teater och drama under Gustaf III, s. 235. 
175 Gustav III föddes 24 januari 1746 och dog den 29 mars 1792.  
176 Lennart Breitholtz, ”Förberedelser för en svensk talscen under 1770-talet”, Teaterhisto-
riska studier, Skrifter utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns vänner, nr II, Uppsala: 
Almqvist & Wiksell, 1940, s. 46.  
177 Personne, Svenska teatern: några anteckningar, s. 118-119. 
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Språket vinner på hofvet alltmer förtroende, och har konungen konsulterat 
alla grefvinnors och fröknars öron, om de funnit sig stötta af modersmålet, när 
det så blott och bart eller utan musik uttalas. Alla hafva nigit och deklarerat 
sig för landets språk.178 

 
Personnes skildring innehåller andra lustfyllda, nästan skadeglada vittnesmål 
till händelsen och reaktionerna hos de förnäma åhörarna.179 Beskrivningen av 
reaktionerna avslöjar både etikettens krav och en viss teatralitet bland åhö-
rarna. Det var chockerande att plötsligt förstå allt som sades från scenen. 
Riksrådinnan von Fersen, till exempel, betackade sig för att höra det svenska 
ordet älskling uttalas från scenen, istället för franskans amant. Svenskan 
ansågs som alltför burdus för högre känslor. Dessutom kunde då ordet älsk-
ling förstås av alla och de adligas känsloliv exponerades i en klassöverskri-
dande språklig gemenskap. Adeln kunde misstagas för att vara av samma 
sort som de lägre ständerna.  

Svenskan som språk för en högre kultur och för de högre stånden blev ett 
politiskt lättantändligt stoff. Ställningstaganden för eller emot svenskan 
kunde, när konflikterna runt Gustav III blev alltmer akuta, användas för att 
markera motstånd mot eller medhåll med kungen. Det var något som Ristell 
hävdade när han fick tillstånd att driva en svensk talteater på Kungliga 
mindre teatern, som Bollhuset kallades, år 1787. Adeln var fortsatt skeptisk 
till det svenskspråkiga projektet och de hade makt att styra teaterns fram-
gång.  

Den nya inriktningen för den svenska kulturen förmedlades och förvalta-
des av akademierna och olika sällskap. Kongl. Swenska Witterhets Acade-
mien grundades av Lovisa Ulrika och Gustav III ombildade och döpte om 
den till Kungl. Witterhets Historie och Antikvitets Akademien (Kungl. Vit-
terhetsakademien) år 1786. Samma år grundades Svenska Akademien. Det 
kungliga patriotiska sällskapet grundades 1772. Utile Dulci, Sällskapet Pro 
Vino, Franciskanerorden och Par Bricole var några av mängden av mer eller 
mindre seriösa sällskap som bildades vid samma tid. Dramatikern Gustaf 
von Paykull ironiserade över samtidens många sällskap i pjäsen Or-
denswurmen år 1785, vilket bidrog till att den aldrig fick premiär.180  

Upfostringssällskapets tidskrift, grundades vid kronprinsen Gustav IV 
Adolfs födelse 1778. Syftet var att tillgängliggöra upplysningstidens idéer 
och tankar för allmänheten, tillrättalagda av censuren. I tidskriften informe-
rades om vetenskaplig litteratur och nationella och internationella kulturella 
händelser, alltid inom ramen för vad som var lämpligt med tanke på kungens 
maktposition. Gustav III var väl medveten om vad upplysningens idéer 
kunde leda till, om medborgarna fick tänka alltför fritt.  

                                                        
178 Personne, Svenska teatern: några anteckningar, s. 118-119.  
179 Ibid., s. 119. 
180 Karl Warburg, ”Striden om Ordensvurmen”, Göteborgs Högskolas årsskrift, nr 3:4, 1897. 
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Förbättringssällskapet för svenska språket och Monvels franska 
trupp 
I början av 1780-talet ägde två händelser rum som fick betydelse för den 
svenska talteatern: Den franske skådespelaren Jaques-Marie Boutet de Mon-
vel och hans trupp anlände till Sverige 1781 och ordenssällskapet Förbätt-
ringssällskapet för svenska språket bildades 1782. Monvel tillbringade större 
delen av 1780-talet i Sverige, vilket den franska litteraturhistorikern Roselyn 
Laplace har skildrat.181 Monvel hade stor betydelse för den svenska skåde-
spelarkonstens och teaterns utveckling. Hans franska skådespelartrupp knöts 
till hovet och spelade i början endast för hovet. Så småningom gav de även 
offentliga föreställningar.  

Förbättringssällskapet för svenska språket bestod av medlemmar ur hovet 
på vinterresidenset Gripsholms slott. Under vintrarna hade hovet tidigare 
framfört dramatik på franska. Gustav III knöt sällskapet till sig 1782 för att 
läsa och spela svensk dramatik. Medlemmarna i gruppen var bland andra: 
Carl von Fersen, baron Barnekow, Gustaf Mauritz Armfeldt, de Besche och 
Johan Gabriel Oxenstierna. Några av dem hade tidigare varit medlemmar i 
det franska sällskapet. Hedvig Elisabeth Charlotta, Christina Charlott Gyl-
denstolpe och Hedvig De la Gardie var nya i sällskapet. von Fersen blev 
senare chef för Kungliga Operan.182  

Monvels ankomst till hovet sammanfaller med Gustav III:s intensiva för-
fattande på svenska. Nordensvan skriver om hovets skepsis gentemot detta 
skrivande och Gustav III:s intresse för en svensk talteater: ”Mången fann 
honom oberäknelig, han hade ej väl fått hit sin franska trupp, så började han 
åter vurma på att få till stånd en svensk talscen”.183 Kungen skrev under lop-
pet av ett år fem dramer som togs upp av sällskapet.184 Den språkvårdande 
aspekten av teaterverksamheten underströks. Sällskapet beskrivs, precis som 
Stenborgska skådebanorna, på olika sätt av historikerna. En del skriver ned-
sättande att den språkvårdande aspekten enbart var till för att legitimera Gus-
tav III:s ”teatermani”, medan andra anser att det var ett strategiskt drag att 

                                                        
181 Roselyne Laplace, Monvel - Un aventurier du théâtre au siècle des Lumières, Paris: Ho-
noré Champion, 1998, s. 127. Laplace beskriver Monvels kontakt och vistelse vid det svenska 
hovet och utreder också de olika möjliga skälen till att Monvel lämnade Frankrike för att 
vistas i Sverige.  
182 Claes Rosenqvist, ”Adolf Fredrik Ristell”, Svenskt biografiskt lexikon, band 20, Göran 
Nilzén, (red.), Stockholm, 1998, s. 235. 
183 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar 1788-
1842, förra delen, s. 16. Nordensvan beskriver Gustav III:s vurm som teatermani, vilket även 
Warburg och Schück gör. 
184 Levertin, Teater och drama under Gustaf III, s. 69-71. Pjäserna var Gustaf Adolphs Ädel-
mod, Helmfelt, Odin och Frigga, Gustaf Adolph och Ebba Brahe, Christina och Magnus De 
la Gardie. 
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inrätta sällskapet och att det kan ses som en föregångare till Svenska Aka-
demiens instiftande.185  

Enligt Nordensvan var det Monvel som införde ”scenisk kultur” till Sve-
rige.186 Vad som inte tydligt framgår i den äldre historieskrivningen är Mon-
vels betydelse för dramatikens utveckling, även om han nämns som dramati-
ker.187 Flera pjäser av Monvel framfördes på franska i Stockholm och några 
av hans dramer blev översatta till svenska.188 De spelades även efter Gustav 
III:s död.189 Monvels första uppgifter inom den gustavianska teatern var som 
dramatiker och instruktör i dramatiskt skrivande. Laplace skriver om hans 
inflytande över både Gustav III:s skrivande och etableringen av en svensk-
språkig teater.  

Gustav III:s författarskap beskrivs ofta som hantverksskickligt. Han om-
nämns ofta vara en bra dramaturg och en skicklig teaterman, med betoning 
på hans förmåga till överblick och praktiskt kunnande. Beijer beskriver Gus-
tav III:s författarskap som scribeskt och syftar på Eugène Scribe som för-
knippas med ”det välskrivna dramat”. Det välskrivna dramat var, till exem-
pel, en av Henrik Ibsens stora influenser. Teaterchefen och dramatikern Karl 
Ragnar Gierow såg Gustav III:s främsta styrkor som teatervisionär och dra-
maturg.190 Som dramatiker och författare av så kallad stor dramatik fick Gus-
tav III inte erkännande av Gierow. Det kan i efterhand konstateras att Gustav 
III skrev dramatik som fungerande på scenen – kanske är det därför han 
omnämns som hantverksskicklig i motsats till litterär. Närheten till teatern 
och kunskapen om hur dramatiskt berättande fungerar skapade inte med 
nödvändighet dramatik som eftervärlden värderade som hög litteratur eller 
stor dramatik. Och det var kanske särskilt hantverket Gustav III lärde sig av 
Monvel, som när han återvänt till Frankrike skrev dramatik tillsammans med 
den för eftervärlden mer berömde Scribe.191  

                                                        
185 Breitholtz driver den senare tesen. 
186 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, förra 
delen 1772-1842, s 15. 
187 Derkert, “Dramatiska teatern under den gustavianska tiden”, s. 15. Derkert skriver att det 
inte forskats tillräckligt kring Monvels betydelse. 
188 Agne Beijer, Sven Björkman, (red.), Les troupes françaises à Stockholm, 1699-1792: listes 
de répertoire, Univ., Uppsala, 1989, s. 245. 
189 Till exempel Jacques Marie Boutet de Monvel, De ädelmodige bönderne, eller Dygden 
tilhör alla stånd. Skådespel med sång uti två acter. Öfversättning af hr. Envallsson, efter Les 
trois fermiers af hr. de Monvel. Musiken af hr. Dezédes, bibehållen. Upförd första gången på 
svenske: comiske theatern, den 2 januarii 1794. Stockholm, tryckt hos And. Zetterberg, 1794, 
Stockholm, 1794. 
190 Karl Ragnar Gierow, ”Direktörstal om Gustav III och Kgl. Dramatiska teatern”, vid 
Svenska akademiens högtidssammankomst, (Radio), Sveriges Radio, 20 december 1962, 
reporter Sonja Carlberg. 
191 Eugène Scribe och Jacques-Marie Boutet de Monvel, Le savant: comédie-vaudeville en 
deux actes, Schlesinger, Berlin, 1834. Scribe räknas som fader till det välskrivna dramat - la 
pièce bien faite - under 1800-talet. 
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Monvels teater ansågs mycket prestigefylld inom Stockholms societetsliv. 
I Ristells tidigare citerade Anekdoter om konung Gustaf III:s hof och rege-
ring, finns verksamheten beskriven.192 Häftet gavs först ut på franska 1790, 
Caractères et anecdotes de la cour de Suède, därefter översattes och utgavs 
det på engelska, danska och tyska. Det översattes slutligen till svenska 1820. 
Flodmark använder sig av anteckningarna i skildringen av Ristells teater i 
”När Dramatiska teatern grundades”.193 I innehållet finns anteckningar om 
Svenska Akademiens medlemmar och mer eller mindre kamouflerade por-
trätt av hovets medlemmar. Berättelsen om hur Ristells teater grundades 
finns med och han berättar om hur den franska teatern infördes vid hovet.194  

Efter riksdagen 1786, året innan Ristell fick sitt privilegium, hade Gustav 
III:s relationer med adeln försämrats. Kungen hade där praktiserat härskar-
tekniken ”att härska genom söndring”, enligt Ristell.195 Adeln blev uppdelad 
i lägre och högre adelsständer, samtidigt som kungen försökte skapa starkare 
sympatier hos borgerskapet och bönderna. Syftet hade varit att försöka knyta 
den allra högsta aristokratin närmare till sig, men enligt Ristell fick åtgärden 
motsatt effekt. Gustav III behövde tona ner adelns agg mot honom. Inrättan-
det av den franska teatern under Monvels ledning hade varit ett försök att 
mildra konflikten med adeln. I början skapades exklusiva föreställningar för 
en liten privilegierad grupp vid hovet. Det var dessutom nödvändigt att 
kunna franska för att förstå föreställningarna. Monvels grupp blev så små-
ningom en konkurrent till Kungliga Operan och Stenborgs teater. Kungliga 
Operan tappade mycket publik när den franska gruppen spelade. Det fram-
står i Ristells anteckningar som att det betraktades som en politisk markering 
att välja Monvels teater framför Kungliga Operan. Gustav III försökte åt-
gärda detta genom att införa en reglering som främjade Kungliga Operan. 
Köptes en biljett till den franska truppens föreställningar var man också 
tvungen att köpa biljett till Kungliga Operan.   

Det blev till slut mycket dyrt att gå på Monvels teater och därför troligen 
ännu mer exklusivt medan Kungliga Operans salong, trots åtgärdspaketet, 
hade få besökare.196 Även efter det att Monvel och flera av skådespelarna 
brutit sina kontrkat och flytt landet, fortsatte adeln att besöka Monvels teater, 
som enligt Ristell höll en allt sämre kvalitet.197  

                                                        
192 Ristell, Anekdoter om konung Gustaf IIIs hof och regering. 
193 Johan Flodmark, ”När Dramatiska teatern grundades. Till de första bladen i dess historia”, 
Sveriges Teaterhistoriska Samfund, Årsskrift, 1913, s. 1–36. 
194 Ristell, Anekdoter om konung Gustaf IIIs hof och regering, s. 253.  
195 Ibid., s. 131-132. Se också Oscar Levertin, Från Gustaf IIIs dagar, Stockholm: Bonniers, 
1896, s. 25. 
196 Ristell, Anekdoter om konung Gustaf IIIs hof och regering, s. 254. 
197 Laplace, Monvel - Un aventurier du théâtre au siècle des Lumières, s. 171. När Monvel 
återvände till Paris arbetade han vid revolutionsteatrarna, ett av hans tal vid en sådan finns på 
KB: Boutet de Monvel, Jacques Marie, Discours fait et prononcé par le citoyen Monvel ... le 
10 Frimaire, an 2e de la République ..., [Paris], 1793-1794.  
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Swenska dramatiska theatern 
När publiken till slut svek Monvels trupp och intresset för den fransksprå-
kiga teatern dalade lades, enligt Ristell, grunderna till det som idag kallas 
Dramaten. Den Kungliga Operans chef Carl von Fersen hade intresserat sig 
för en svensk talteater. När han dog fullföljde Ristell hans planer och fick 
kungens tillstånd att år 1787 starta en svensk teater på entreprenad.198 Den 
fick namnet Svenska dramatiska teatern.199 Det hade spelats dramatik på 
svenska på Kungliga Operan innan Ristell fick sitt privilegium, men det 
fanns ingen teater som helt ägnade sig åt talteater och där svensk original-
dramatik uteslutande skulle spelas.  

Ristell drevs av en önskan att skapa en teater där majoriteten av publiken 
kunde förstå vad som sades, vilket väckte mycket kritik. Företaget dömdes 
ut för att det ansågs problematiskt med svenska på en talscen eftersom det 
stred mot det svenska språkets ”natur”. Det ifrågasattes huruvida en svensk 
talteater skulle kunna bära sig, eftersom det var avgörande att spela komedi 
för att få verksamheten att gå runt. Många var skeptiska till att komedi 
kunde spelas på svenska och om svenska språket överhuvudtaget lämpade 
sig för komedi. 

[Svenskan] hade två pronunciationer, den ena hvarigenom alla bokstäfver i ett 
ord höras just så som de skrifvas och som är tjänlig för predikstolen och för 
talaren, den andra åter fastställd af vanan och nyttjad i dagligt tal med ett stort 
antal förkortningar och äfven i åtskilliga fall afvikande från grammatikens 
regler.200 
 

I tragedierna uttalades varje stavelse vilket ansågs passa genren. Det var 
också det officiella, korrekta sättet att använda svenska språket på.201 Kriti-
kerna tvivlade på om skådespelarna skulle klara att spela på svenska på ett så 
lättsamt och vardagligt sätt som komedierna krävde och om det passade för 
teaterns språkvårdande uppgift. Ristell berättar om hur han försökte förändra 
sättet att tala på teatern genom att skriva ut komedierna på talspråk, så att 
dialogen skulle löpa mer naturligt. Dessa utskrifter användes på 1970-talet 
inom språkforskningen som exempel 1700-talets sätt att tala.202 Försöket 

                                                        
198 Claes Rosenqvist, ”Adolf Fredrik Ristell”, Svenskt biografiskt lexikon. 
199 Från det första reglementet: A. F. Ristells privilegium 25/3 1787. ”Adolf Fredrik Ristell 
(fick) rättighet att i sex års tid, beräknadt ifrån den 15 april innevarande år, såsom entreprenör 
med egen bekostnad, risk och förmån förvalta detta spektakel…” 
200 Flodmark, ”När Dramatiska teatern grundades”, s. 10. Citat från Ristell, Anekdoter om 
konung Gustaf IIIs hof och regering, s. 256-257. 
201 Åbrink ”Om teatersvenska som målspråk vid början av 1800-talet”, s. 254. Åbrink talar 
om en vilsenhet när det gällde teaterns språk i början av Dramatens existens. Det korrekta 
offentliga svenska språket var ett stelt språk som påverkade teaterns språkvårdande uppgift. 
202 Claes Rosenqvist, ”Adolf Fredrik Ristell”, Svenskt biografiskt lexikon. 
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diskuterades inom hovet och hånades, men skådespelarna klarade tydligen 
uppgiften utmärkt.  

Ristell hade en egen tolkning av smädelserna. Enligt honom var ett av de 
tungt vägande skälen till adelns skepsis att det skapade stor oro när alla för-
stod vad som sades. De lätt maskerade rollporträtten kunde vara bestickande 
för åskådarna. Ristell ansåg att många inom hovet troligen var oroliga för 
konsekvenserna när talteatern bytte språk till svenska. Folk kunde göras till 
åtlöje och avslöjas från scenen. Det var något som flera personer inom hovet 
med all rätt borde oroa sig för, enligt Ristell:  

De, som med allför mycket frihet sysselsatt sig att förlöjliga andra, fruktade 
att se vedergällningen komma från denna nationalteater, hvilket också verkli-
gen lätt kunde ske.203 
 

När språket visade sig hålla för att spela komedi, kom det ny kritik. Teaterns 
första föreställning hette Visittimmen och var en fransk komedi i ”svensk 
imitation” av Ristell, som hade gjort översättningen. Visittimmen blev kriti-
serad för att inte vara ett svenskt original, i en försmädlig insändare i Stock-
holms-Posten. På insändaren svarade någon, troligtvis var det Ristell själv: 

”Till Hr Frågvis i Torsdagsbladet. 
Enfaldig är ni m.h., och alltför enfaldig ändå, som kan fråga, huruvida ett 
spektakel, som kallas svensk komedi, är original eller öfversättning. Kan ni då 
inte begripa att det är hvilketdera man behagar: original för alla dem, som ej 
läst originalet, öfversättning för dem som läst det och svensk komedi för de 
öfriga(!)?”204 

 
Flodmark redovisar hur ännu ett svar inkom där författaren deklarerade att 
inga fler falska original skulle spelas på teatern. Företaget att upprätta en 
teater för svensk taldramatik möttes av mycket ogillande från ”den fina värl-
den”, skriver Ristell.205  

På Svenska Dramatiska teatern, spelades enbart svensk dramatik, men 
många av pjäserna byggde, liksom vid Kungliga Operan, på utländska förla-
gor även om föresatserna var att spela så kallad originaldramatik. Författare 
under teaterns första år var till exempel Carl Michael Bellman, vars pjäs 
Värdshuset spelades med framgång. Senare spelades Didrik Gabriel Björns 
Det oskyldiga bedrägeriet och Johan Henrik Kellgrens Drottning Kristina, 
efter en skiss av Gustav III, liksom Carl Gustaf Leopolds dramatik. Drama-
tikerna Isac Darelli af Clewberg, svåger till Ristell, Elis Schröderheim och 
Johan Magnus Lannerstierna spelades på Svenska Dramatiska teatern.206 
                                                        
203 Ristell, Anekdoter om konung Gustaf IIIs hof och regering, s. 256. 
204 Flodmark, ”När Dramatiska teatern grundades”, s. 11-12. 
205 Ibid s. 9. Citatet kommer från Ristells Anekdoter. 
206 Gösta Lundström, ”Johan Magnus Lannerstjerna”, Svenskt biografiskt lexikon, band 22, 
Erik Grill, (red.), Stockholm, 1977, s. 260-262. Se även Flodmark ”När dramatiska teatern 
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”Det bästa kom till sist, skådespelet Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna, 
som ansågs vara skrivet av Leopold, till dess konungens faderskap blev känt 
och av ingen betvivlat”, skriver Nordensvan.207 Flera av pjäserna spelades 
endast ett fåtal tillfällen. Visittimmen spelades endast nio gånger, medan Siri 
Brahe och Johan Gyllenstjerna levde kvar på repertoarerna fram till mitten 
av 1800-talet.208  

Efter det första året gick Ristells teater i konkurs. Flodmark redogör ut-
förligt för detta. Ristell hade vid konkursen fordringar på över 12 000 riksda-
ler och flydde landet. Därefter tog skådespelarna själva hand om teatern 
under knappt ett år, tills den hamnade under Gustav III:s beskydd och fick 
namnet Kungliga svenska dramatiska teatern. Ristell hade fått akademins 
pris vid flera tillfällen men har i historieböckerna fått ett dåligt rykte på 
grund av konkursen och hans landsflykt. Mycket litet finns i källorna om 
hans levnadsöde efter det att han lämnade Sverige. Ristells insats inom 
svensk teater beskrivs ibland som ett omöjligt uppdrag. Han skulle starta en 
kommersiell teater med restriktioner från kungen, men utan de subventioner 
som Kungliga Operan hade och utan de publika repertoarmöjligheterna som 
Stenborgs teater hade. Orutin och naivitet och en ensemble på nära fyrtio 
personer från start bidrog till att kostnaderna skenade iväg.209 Dessutom 
skulle han lägga en avgift på två dukater varje månad som skulle gå till två 
pris i dramatik, ett i tragedi och ett i komedi. Dessa pris skulle delas ut av 
Svenska Akademien. Tanken var att sporra dramatiker till tävlan i litterär 
ära, vilket Gustav III, som tidigare nämnts, talade om i sitt invigningstal för 
Svenska Akademien. Men det visade sig vara svårt att enas om hur priset 
skulle delas ut. Kunde en bra komedi förtjäna ett större pris än en dålig tra-
gedi? Hur skulle Akademien förhålla sig till den publika smaken? Teaterve-
taren Kerstin Derket visar hur komplex relationen mellan Svenska Akade-
mien och Dramaten var från första början och svårt det var att enas om hur 
och till vem priset skulle delas ut. Det slutade med att priset lades ned 
1789.210 Bedömningen av dramatiken förknippades från början med publi-
kens smak, vilken inte alltid stämde överens med Akademiens. 

Samtidigt som Ristell fick sitt privilegium, hamnade Stenborgska teatrar-
na under kungens beskydd. Stenborg hade, som nämnts, redan haft tillstånd 
att spela på Humlegårdsteatern under somrarna och på andra tillfälliga sce-
ner, men nu fick gruppen spela även vintertid på Eriksberg, i Stockholms 
norra utkant där idag Regeringsgatan möter Birger Jarlsgatan. Därefter fick 

                                                                                                                                  
grundades”, för en redogörelse av repertoaren vid Ristells teater, 1787-88. Se Lena Carlborg-
Mannberg och Eva Hjertstrand-Malmros, Gustaf IIIs skötebarn, Stockholm: Carlssons förlag 
1991, för en fullständig repertoarlista över spelåren 1788-1792.  
207 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, förra 
delem 1772-1842, s. 22. 
208 Flodmark, ”När dramatiska teatern grundades”, s. 18. Flodmark skriver om antalet före-
ställningar för varje pjäs, oavsett uppsättning. 
209 Claes Rosenqvist, ”Adolf Fredrik Ristell”, Svenskt biografiskt lexikon. 
210 Derkert, ”Dramatiska teatern under den gustavianska tiden”, s. 34. 
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teatern hålla till på den nybyggda Munkbroteatern vid nedre Munkbron i 
Gamla Stan. År 1788 fick Munkbroscenen namnet Svenska komiska tea-
tern.211 

Svenska som scenspråk berördes i de nämnda diskussionerna på olika 
sätt. Frågan om lämpligheten att se svenska på scenen blev ofta politiserad, 
som i fallet med Ristells försök. Under täckmanteln att det var kvalitet som 
diskuterades skymdes andra motiv och politiska ställningstaganden. En dis-
kurs om den svenska dramatikens kvalitet som bristfällig etablerades under 
perioden, där Gustav III:s insats som dramatiker ofta framhävs som den 
främsta. Men inte heller den är tillräckligt bra. I Illustrerad svensk litteratur-
historia skriver Henrik Schück och Karl Warburg: 

Och om konungens dramatiska författareskap i allmänhet gälla de ord som 
hans kvicka svägerska i sin dagbok nedskrivit om ett av hans ungdomsstyck-
en, att de kunde liknas vid ett marmorbord i mosaik, hopsatt af olika stenar, 
hvars olika kulörer gjorde ett präktigt intryck, men som dock ägde mindre 
värde – emedan de icke voro i ett stycke.212 

 
Debatterna under perioden visar att diskussionerna om dramatikens bristfäl-
lighet innehåller långt fler ställningstaganden än de till synes estetiska be-
dömningarna.   

Regler för hur dramatiken skulle hanteras 
Det första reglementet för den Kungliga Operan från 1772 är utformat i 
första hand som en rad ordningsregler för dem som var verksamma på tea-
tern.213 I reglementet för Ristells privilegium, A.F. Ristells privilegium, date-
rat den 25 mars 1787, finns mer detaljer kring verksamhetens innehåll. Tea-
tern skall spela originalstycken. Första paragrapfen tydliggör teaterns syfte: 

Att till språkets odling och vitterhetens uppmuntran, svenska tragedier och 
komedier må på den mindre Kongl. Teatern uppföras, med villkor som lämna 
ett vidsträckt och lönande fält för dramatiska författare […]214 

 
Teatern skulle vara en plats där språket och dramatiken utvecklades och där 
dramatiska författare kunde få möjlighet att både få en god inkomst och nå 
berömmelse. Ett antal priser i dramatik skulle delas ut till de bästa pjäserna 

                                                        
211 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, förra 
delen 1772-1842, s. 25. 
212 Henrik Schück och Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria. D. 2, Sveriges 
litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarfvet, Stockholm: Geber, 1912, s. 379. 
213 Kungliga teaterns reglemente, 4 november, 1772, (utskrift), KTA. 
214 AF Ristells privilegium, 25 mars, 1787, (utskrift), KTA 
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varje år och förmedlades av Svenska Akademien.215 Om det inte ansågs att 
det fanns en tillräckligt bra pjäs, delades inte priset ut. Reglementet revide-
rades 1788 efter Ristells konkurs. Efter konkursen förvaltades teaterns inre 
angelägenheter under en period av ordningsmannen. Då Gustav III åter tog 
ansvaret för teatern och Gustaf Mauritz Armfelt blev förste direktör år 1789 
skrevs reglementet från 1788 om med förtydliganden kring skådespelarnas 
och ordningsmannens skyldigheter och rättigheter.  

I reglementena från åren 1788 och 1789 som är mycket mer omfattande 
än Ristells privilegium, anges det utförligt hur dramatiken och dramatikerna 
skulle behandlas. Det var ordningsmannens uppgift att ta emot och hålla en 
noggrann förteckning över alla inkomna pjäser och sedan även underrätta 
författaren om pjäsen blivit antagen eller inte. Författaren skulle, när denne 
lämnade in sin pjäs, meddela om det var ett original, en översättning eller en 
imitation. Pjäsen lämnades in tillsammans med rollfördelningen i ett förseg-
lat kuvert. Rollfördelningen som var hemlig tillkännagjordes vid första ge-
nomläsningen av pjäsen och kunde inte bestridas av skådespelarna. Nekade 
en skådespelare att spela en roll fick han eller hon böta minst fem riksdaler 
eller ett ”ännu större straff efter omständigheterna”.216 

När en pjäs lämnades in till teatern skulle den läsas före nästkommande 
ensemblemöte, vilket ägde rum varannan måndag klockan elva på förmid-
dagen. Där togs beslut om pjäsen skulle antagas eller avslås. Ordningsman-
nen eller författaren, alternativt dennes representant, läste upp pjäsen vid 
nästkommande sammankomst. Efter läsningen skulle ekonomen, oekono-
men, säga sin mening om kostnaderna för en uppsättning av pjäsen och där-
efter lämnade författaren rummet så att de som hade rösträtt kunde rösta om 
huruvida pjäsen skulle antas eller inte. Om författaren inte hade hört något 
från teatern inom en månad efter mötet skulle denne betrakta pjäsen som 
antagen.217 Vid ett uruppförande hade dramatikern rätt att rollbesätta pjäsen 
själv. Det finns också detaljerade instruktioner om vem som hade rätt att 
ändra i texten. I fjärde afvdelningen, § 3 i 1788 års reglemente, står till ex-
empel att ”Ingen äger rätt att göra ändringar i Piecen utom Författaren”, 
vilket skulle kunna indikera att dramatikern hade en stark position.218  

Hemlighetsmakerierna kring de dramatiska texterna var stora. Inga andra 
än skådespelarna och dramatikerna fick närvara vid repetitionerna. Författa-

                                                        
215 “§ 4 Entreprenören åtager sig att årligen aflämna till svenska akademien nittio dukater i 
guld till 2.ne prismedaljer, en af 60 och en af 30 dukater, dem akademien på konungens fö-
delsedag utdelar för det bästa tragiska eller det bästa komiska arbete, som hvarje år blifvit till 
akademien inlämnade; likväl komma dessa medaljer att till entreprenörens förmån besparas 
då akademien ej finner något af de inkomna arbeten vara belöning värdigt.” AF Ristells privi-
legium, 25 mars, 1787, (utskrift), KTA.  
216 Reglemente Swenska Dramatiska Theatern, 10 maj, 1788. 
217 Denna regel infördes även av Dramatikerförbundet under en tid på 1900-talet, enligt Ture 
Rangström i en intervju den 12 november, 2013. Det gjorde det väldigt dyrt för teatrarna att 
missa dead-line för svar till dramatikern.  
218 Reglemente Swenska Dramatiska Theatern, 10 maj, 1788. 
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ren eller dennes ställföreträdare hade rätt att närvara vid repetitionerna för 
”att upplysa om sin mening och tillkännagifva huru han will hafwa hvart och 
ett ställe i rolen uttryckt”, vilket närmast liknar ett slags regifunktion.219 Det 
hände även att författarna själva var med och agerade, vilket exempelvis 
både Bellman och Armfelt gjorde med stor framgång. Den konstnärliga led-
ningen hade dock sista ordet när det gällde hur pjäsen utformades: ”Skulle 
han [författaren] ej följa de råd han får antingen av Utskottet, Directionen 
eller Swenska Academien, må han stå den fara att se sin Piece falla.”220 Ut-
skottet bestod av ensemblen och ordningsmannen. 

 En dramatiker som fått avslag kunde överklaga hos styrelsen, vilken var 
densamma som den kungliga direktionen. Om inte det hjälpte kunde drama-
tikern vända sig till Svenska Akademien. Dramaten fick inte framföra mu-
sikdramatik – den hörde till Stenborgs teater – och konkurrensen från Sten-
borg var ibland hård, så det gällde att hitta dramatik som kunde locka publi-
ken. 

Betoningen i reglementet från 1788 ligger på arbetsfördelning, ordnings-
frågor och administrativa rutiner. Där beskrivs ingående ordningsmannens 
skyldigheter och hur skådespelarna skall uppföra sig, vilka plikter alla har 
och vad straffen kan bli om plikterna inte uppfylls. Det finns detaljerade 
anvisningar för kopisternas arbete och förhållningsregler vad gäller tider och 
punktlighet. Att inte infinna sig i tid till repetition eller att inte ha lärt sig sin 
roll i tid kunde bestraffas med böter. Repetitionsförfarande och inlärningsti-
der var strikt uppdelade efter vilken längd pjäsen hade. Reglernas detaljrike-
dom indikerar att tillvaron vid den teatern troligen kunde vara både livlig 
och fylld av konflikter. 

I 1789 års reglemente återfinns författarens rättigheter och skyldigheter 
fortfarande utförligt beskrivna. Rutinerna vid hantering av inskickade manu-
skript förtydligades ytterligare, liksom skådespelarnas skyldigheter.  

I andra avdelningen i reglementet från 1789, under rubriken: Om Thea-
terns Allmänna Sammankomster, Spectacle Listan m.m. finns en mening 
som berör den konstnärliga inriktningen i repertoarvalet. I paragraf 3, finns 
tillägget att ”Vid spectacle Listans Uprättande bör Publiquens nöje och 
Theaterns inkomst vara hufvudföremålen”.221 Det var viktigt att understryka 
att  teatern skulle vara förankrad hos publiken efter Ristells konkurs.  

Instuderingen av roller var beräknad efter typ av pjäs och antal ord per 
rad. Inlärningstiden för en text var, till exempel, beräknad till åtta rader per 
timme om varje rad innehöll åtta ord. Det står till exempel i Femte afvdel-
ningen § 1 att:  

[…] rôlers lärande skall vara proportionerad emot rolerna längd, på det sätt att 
40 rader utgöra en dags läsning, då åtta ord räknas på hvar rad. Detta antal, 

                                                        
219 Reglemente Swenska Dramatiska Theatern, 10 maj, 1788. 
220 Ibid. 
221 Reglemente Swenske Dramatiske Theatern, 25/5 1789, KTA. 
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samt den tid som deremot svarar; bör uppå rolen finnas antecknat af Co-
pisterne.222  
 

Gruppen skådespelare var uppdelad i tre klasser, som hade olika mycket 
betalt. Besluten om räkenskaper och repertoar fattades till viss del av grup-
pen, eller som det står pluraliteten, men direktionen och dramatikern hade, 
som nämnts, rollbesättningsrätt under särskilda omständigheter. Skådespe-
larna var aktivt engagerade i valet av pjäser och i läsningen och bedömning-
en av dem. De hade också en mängd skyldigheter som ingick i deras kon-
trakt. Kungen kunde när som helst kräva att de spelade vid hovet. Eftersom 
pjäserna kunde läggas ner om de inte drog in tillräckligt med pengar fick det 
konsekvenser också för skådespelarnas löner som baserades på biljettintäk-
terna efter ett särskilt lottsystem. Skillnaderna i status mellan skådespelarna 
var stor och lönerna reflekterade detta.  

Skildringar från talteaterns första år finns återgivna i litteraturhistoriken 
och bibliotekarien Eugène Lewenhaupts utgivning av korrespondens mellan 
ledningen och skådespelarna på teatern 1788-1792.223 Breven återger kon-
flikterna mellan skådespelarna och en ordningsman som inte alltid var för-
stående för teaterns verksamhet. Breven innehåller även korrespondens, 
nyheter från teatern till Gustav III, samt svar från honom.  

Reglementet från 1788 och den reviderade versionen från 1789 indikerar 
hur erfarenheterna från det praktiska arbetet får genklang i ordningsföre-
skrifter och de avtalsliknande paragraferna. I båda reglementen från 1788 
och 1789 berörs författarens roll vid repetitionerna. I reglementet från 1789 
har formuleringen om författarens roll förändrats till att handla om hur denne 
vill ha ”hvart och ett ställe” uttryckt, istället för ”hvar role”. En formulering 
om vad som räknas som original finns också med:  

§ 8 ”Ibland Originaler räkna äfven de piecer, uti hvilka väl något kan vara 
tänkt af andra; men dock till plan, intrigue och större delen af innehållet äro 
författarens egna.”224 

 
Definitionen av vad som utgjorde original var viktig eftersom teatern skulle 
främja svensk originaldramatik. Idén om det svenska originalet är här inte 
knuten till tanken om ett typiskt svenskt uttryck utan handlade mer om att 
avhålla sig från att skriva utifrån utländska förlagor. Dramatiken som skrevs 
baserades ofta på utländska förlagor överförda till svensk miljö.  

De detaljerade instruktionerna för hur dramatiken skulle hanteras, vilka 
som hade rätt att ändra i texten och hur dramatikern skulle ersättas, blev i 
                                                        
222 Reglemente Swenske Dramatiske Theatern, 25/5 1789, KTA, arkiv Kgl. Operan. 
223 Eugène Lewenhaupt, Brev rörande teatern under Gustaf III, 1788-1792 Del 1-III, Skrifter 
utgivna av svenska litteratursällskapet, Uppsala, 1891. Se till exempel Del 1, s. 21-23, ”Böne-
skrift från [skådespelaren] C.G. Schylander till G.M. Armfelt”. Del II, s. 21-23. På s. 101-106 
kommenteras den rådande repertoaren av Gustav III. 
224 Ibid. 
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1800-talets reglementen utbytta mot mer summariska anvisningar.225 De 
kortare reglementena visar på ett mindre tydligt uppdrag för teatern i förhål-
lande till den svenskspråkiga dramatiken.226 Skribenten och sedermera tea-
terchefen Anders Lindeberg påpekade i sin kritik av teatermonopolet på 
1830-talet att repertoaren var bristfällig och att skådespelarna var utarbetade. 
Det fanns också en inre kritik av ledningen av Dramaten under de första 
årtiondena av 1800-talet. Skådespelarparet Torsslow var exempelvis med om 
två strejker mot de allt mer nedbantade lönerna. Jag återkommer till detta 
längre fram i kapitlet. 

Dramatiskt skrivande under Gustav III:s tid 
Förebilderna för Gustav III:s teater var Comédie Française, Louis XIV:s 
teater, där språket och dramatiken värnades. Men målet för de kungliga teat-
rarna, att spela svensk originaldramatik, var problematiskt. Eftersom det inte 
fanns tillräckligt många svenska originaltexter, blev det nödvändigt att lätta 
på reglerna. Det blev tillåtet att framföra imitationer och översättningar. 
Kellgren ansåg i Stockholms Posten, den 6 juni 1790, att ett av de bästa be-
slut som tagits på Dramaten var att tillåta översättningar:  

Litteraturen, som ej endast gagnas af det förträffligas framalstrande, utan ock 
nästan lika af det odugligas uteblifvande: alla vinna härvid. Man skall slippa 
att se dessa omogna försök utan sammanhang och styl, utan kännedom af 
Theaterkonsten […]227 

 
Kellgren skrev också om översättarens uppgift och föreslog att de skulle få 
en bättre ersättning.228 Derkert nämner att den dåliga betalningen för över-
sättningar bidrog till att även det som var regelrätta översättningar definiera-
des som imitationer eftersom imitationer gav högre ersättning.229  

Dramatik och libretton skrevs för olika tillfällen, allt från privata högtid-
ligheter till de större politiska sammanhangen. Ett tidigt exempel var opera- 
och dansföreställningen Birger Jarl, som hade premiär 1774. Den skrevs till 
hertig Karls och Hedvig Elisabeth Charlottas bröllop. Föreställningen bygg-
de på pjäsen La Princesse de Navarre av Voltaire och var ett kollaborativt 
arbete, typiskt för Gustav III:s sätt att arbeta. Gustav III stod för ett utkast 
som formades av andra författare, i detta fall Gustaf Fredrik Gyllenborg och 

                                                        
225 Förnyade nådiga Reglemente för Styrelsen och Förvaltningen af Kongl Theater, 26 maj, 
1853. Nådiga Reglemente för Styrelsen och Förvaltningen af de Kongl Theatrarna, 19 febru-
ari, 1863, KTA.  
226 Dramaten delade hus med Operan från 1825 till 1863. Under perioden spelades både 
musik- och taldramatik på båda scenerna. 1863 övertog Dramaten Mindre teatern. 
227 Eugène Lewenhaupt, Brev rörande teatern under Gustaf III, 1788-1792 Del 1-III, Del II, 
s. 192-193. Citerat av Lewenhaupt med kommentarer. 
228 Ibid., s. 193. 
229 Derkert,”Dramatiska teatern under den gustavianska tiden”, s. 35.  
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Gudmund Jöran Adlerberth som skrev text och sånger.230 Alla pjäser skulle 
gå igenom censuren. Pjäsen Ordensvurmen, som skrevs av Gustav von 
Paykull och som drev med mängden av ordnar och hemliga sällskap som 
existerade under Gustav III:s tid blev förbjuden i två omgångar på grund av 
hertig Karls intresse för hemliga sällskap.231 På försättsbladet står det “Första 
gången upförd på nya Svenska Theatern (Stenborgs teater, min anm.) i 
Stockholm den 5 1785, Stocholm Tryckt i Kongl. Tryckeriet 1785”, vilket 
enligt Karl Warburg var ett misstag.232 Pjäsen förbjöds då och förbjöds återi-
gen 1792, då Karl XIII blev kung. Carl Michael Bellmans hyllningspjäs till 
Gustav III, Den dramatiska sammankomsten, skildrade relationerna mellan 
skådespelarna i ett teatersällskap.233  

Skickligt hopkomna texter belönades med både status och rikedom. En 
tillfällighetspjäs som Flintbergs tidigare nämnda, Solen lyser över hela värl-
den, kunde inbringa en titel som ”poet de la cour”, en pension på 1 800 daler 
och fri bostad, utan att utnämnandet var genomtänkt och inte heller ledde till 
att Flintberg skrev några ytterligare stora dramatiska verk, enligt Gjörwell.234 
När Kellgren versifierade librettot till den framgångsrika operan Gustav 
Wasa, bidrog det troligen till att han fick en plats i Svenska Akademien.235 
Kellgren skrev även kritik och var en av dem som hårdast kritiserade Flint-
berg.236  

En av få kvinnor inom den litterära världen vid den här tiden var Anna-
Maria Lenngren. Förutom sina egna verk, översatte hon libretton och drama-
tik under senare hälften av 1770-talet. Musikkomedin Lucile av fransmannen 
Jean-Francois Marmontel var hennes debut som översättare år 1776.237 Öv-
riga kvinnliga skribenter och översättare från tiden är exempelvis Ulrica 
Carolina Widström och Catharina Ahlgren. 

Kellgren hade många synpunkter på andra dramatikers texter. 1783 
kommenterade han pjäsen Tillfället gör tjuven, i ett ode ”Till en förnäm 
herre som skrivit ett teaterstycke”, med ironier mot Armfelt som var medför-
fattare tillsammans med dramatikern Carl Israel Hallman. Odet beskriver 

                                                        
230 Oscar Levertin, Gustaf III som dramatisk författare: litteraturhistorisk studie, Stockholm: 
Bonnier, 1894., s. 29. Musiken skrevs av Hinrich Philip Johnsen och Fransesco Uttini. 
231 Gustaf von Paykull, Ordensvurmen, Comedie i Tre Acter, 1785.  
232 Karl Warburg. ”Striden om Ordensvurmen”, Göteborgs Högskolas årsskrift, nr 3:4, 1897. 
233 Carl Michael Bellman, Den dramatiska sammankomsten, divertisemang på Haga, 1790. 
Dramawebben.se/(hämtad 2014-01-27). 
234 Karl Warburg & Henrik Schück, Illustrerad svensk litteraturhistoria, fjärde delen, tredje 
omarbetade uppl., Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1928, s, 458. 
235 Sverker Ek & Ingrid Ek, Kellgren: skalden och kulturkämpen. D. 2, Hans utveckling efter 
segern med Gustaf Wasa 1786, Stockholm: Natur & kultur, 1980, s. 15.  
236 Bengt Hildebrand, ”Carl Henric Flintberg”, Svenskt biografiskt lexikon, band 16, Erik 
Grill, (red.), Stockholm, 1964, s. 183. Kellgren fick ta över Flintbergs pension när Flintberg 
visade sig ha svårt att skriva och ha hand om pengar. 
237 Torkel Stålmarck, ”Anna Maria Lenngren”, Svenskt översättarlexikon, Lars Kleberg, 
(red.), http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Anna_Maria_Lenngren/(hämtad 2014-10-06). 
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både författarnas status och förhållandet mellan adeln, författarna och 
kungen.  

Författarrollen var inte okomplicerad och hyllades sällan, vilket Kellgren 
ger uttryck för i det så kallade K & k-brevet. Brevet är utformat som en inre 
dialog och skrevs av Kellgren på sjukbädden till författaren och kollegan, 
Svenska Akademiens sekreterare Nils von Rosenstein. Där beskriver Kell-
gren sina skrivarvåndor under en allsmäktig monark. 

k.  
Men vet du att jag finner denna frågan nog billig. Något måste du väl också 
ständigt göra för din lön. 
K. 
Tror du då att jag någonsin är alldeles utan arbete? 
k. 
Så svara då, när det frågas, vari ditt arbete består. 
K. 
Det vore detsamma som att svara: jag gör intet; och det är vad jag svarar. Du 
bör veta att Monarken icke älskar, icke värderar något annat, än det Drama-
tiska. Han betänker ej att Horatius, Boileau, Pope, så många andra snillen, 
aldrig skrevo för teatern. Oder, Satirer, Erotiska Poemer; allt sådant anser han 
för lappri, för tillfällighetsvers som varken kosta någon möde, eller giva nå-
gon ära.238 

 
Så fortsätter dialogen och beskriver de förhållanden under vilka Kellgren 
arbetade. Några av författarna fick pensioner för att skriva. Kellgren uppger 
att han hade tre olika och kravet var att skriva dramatik. Just kravet att för-
fattarna skulle skriva dramatik var enligt litteraturhistorikerna Karl Warburg 
och Henrik Schück en av orsakerna till att den dramatik som skrevs under 
Gustav III inte skapat fler bestående författarskap. Författarna tvingades att 
skriva inom genrer som de inte var lämpade för. Därför var också Gustav 
III:s tid menlig för dramatikens utveckling. Författare som var uppdragsskri-
vare skapade inte stora verk.239 Men den gustavianska dramatikern förvänta-
des besitta hantverksskicklighet. Särskilt versifiering var viktig, eftersom 
Gustav III inte ansågs vara tillräckligt kunnig. Schück och Warburg ger ut-
tryck för en syn på dramatik som lever kvar än idag och som är mer fokuse-
rad på textens värde som litteratur än på vad som fungerar på scenen. Deras 
synsätt visar att det i ett historiskt perspektiv har behövts olika kriterier för 
att bedöma fungerande dramatik och det som räknas som högre dramatik. 
Enligt en äldre och traditionell litteraturhistorisk måttstock faller mycket av 
dramatiken utanför vad som räknas vara värdefull litteratur, när dramatiken i 
själva verket fungerade väl på teatern. 
                                                        
238 Johan Henric Kellgren, ”K & k-brevet”, Stockholm d. 13 mars – 88, Skrifter, 1, Stock-
holm: Atlantis, 1995, s. 50.  
239 Warburg & Schück, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 1928, s. 84. (Texten finns med 
även i de tidigare upplagorna. Det är intressant att notera att texten från den första upplagan 
följt med fram till 1985). 
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De flesta gustavianska författarna var som tidigare nämnts ämbetsförfat-
tare och inte så kallade marknadsförfattare. De försörjde sig inte i första 
hand på att skriva. Bennich-Björkman anser att det är ett missförstånd att 
betrakta de gustavianska författarna vid hovet som om de verkade på samma 
villkor som de senare så kallade marknadsförfattarna. Några få renodlade 
författare fanns, men författarrollen var ännu inte utvecklad på det sätt som 
vi ser den idag. Enligt Bennich-Björkman bidrog inte instiftandet av 
Svenska Akademien till att författarna som yrkeskår fick högre social sta-
tus.240 Bennich-Björkman går i polemik med den vid tiden dominerande sy-
nen på författaren, som utgår från litteraturhistorikern Henrik Schücks histo-
rieskrivning. Han anser att Schück har en anakronistisk förståelse när han 
definierar författaren som någon som ska kunna försörja sig på sitt skri-
vande. Schück präglas, enligt Bennich-Björkman, av sin tids syn på förfat-
tarrollen, vilket ger en felaktig bild av den gustavianska tidens.241  

Tidsandan präglar även Bennich-Björkmans studie. Han undersöker 
kopplingen mellan ämbete, utbildning och social status för författare under 
perioden. Det innebär att han måste utesluta elva kvinnliga författare, ef-
tersom kvinnor inte kunde inneha ämbeten på 1700-talet. Författarna finns 
dock med, i ett appendix: Sofia Brenner, Charlotta Frölich, Sophia Holms-
tedt, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Catharina Charlotta Swedenmarck, 
Christina Margareta de Broen, Anna Maria Lenngren, Gustafva Eleonora 
Lindahl, Helena Maria Linnerhielm, Carolina Weltzin, och tidigare nämnda 
Ulrica Carolina Widström.242 Eftersom det inte går att placera in dem i kate-
gorin ämbetsmän kan Bennich-Björkman inte inkludera dem i sin studie. 
Formuleringen av forskningsfrågan gör det inte möjligt för honom att ta med 
dem i avhandlingen.  

I Sverige infördes en första författarrätt i tryckfrihetsförordningen år 
1810. Inom dramatikens område skulle det dröja längre, fram till 1855, in-
nan det kom en lag som berörde upphovsrätten för otryckt dramatik. Då 
reglerades även uppföranderätten. Dramatik hade till 1855 endast haft skydd 
så länge den varit tryckt.243 Rättshistorikern Gunnar Petri som skildrar förfat-
tarrättens utveckling och hur den följer censurens upphävande talar om de 
mest tryckta författarna under 1830- och 40-talet, Fredrika Bremer, Sophie 
von Knorring och Emelie Flygare-Carléns framgångsrika författarskap som 
exempel på en ny författarroll, utanför ämbetsförfattarens yrkesroll.244 Deras 
romaner dramatiserades även för scenen. Fredrika Bremers Grannarna och 
Emelie Flygare-Carléns Rosen på Tistelön, är två exempel som blev stora 
publiksuccéer på teatern. Kvinnorna hade, enligt Petri, lättare tillgång till 
                                                        
240 Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, s. 21. 
241 Ibid., s. 16-17. 
242 Ibid., s. 35, se också bil 1, s. 413 och s. 416. 
243 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätten en 200-årig lag i förändring”, Svenska Dagbladet, 9 
mars, 2010. 
244 Gunnar Petri, Författarrättens genombrott, Diss. Uppsala, Univ., 2008. 
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den nya yrkesförfattarrollen än männen, eftersom de inte kunde ha förplik-
tande ämbeten där social status och prestige stod på spel.245 Det är alltså en 
annan synpunkt än den Bennich-Björkman lade fram. 

Bennich-Björkman lyfter fram de olika sätten att skriva dramatik under 
den gustavianska perioden. Han berör också hur de olika arbetssätten att ta 
fram produktionerna på teatern påverkades av maktförhållanden inom och 
mellan ämbetesgrupperna. Han skriver om de kollektiva arbetsmetoderna 
och undrar hur styrda de var av enstaka personer, men lämnar frågan för 
vidare forskning.246  

Bennich-Björkmans studie av den förändrade författarrollen, från det kol-
lektiva skrivandet och ämbetsförfattaren till romantikens konstnärssyn och 
marknadsförfattaren, där det ensamt verkande geniet hyllades, visar två olika 
utgångspunkter i bedömningen av ett litterärt verk. De olika sätten att skriva 
får påverkar bedömningen av litteraturens kvalitet. Verkets betydelse påver-
kas av hur författarrollen formuleras. Hyllningen av geniet och stora förfat-
tarskap, innebär exempelvis att andra typer av skrivande räknas som mindre 
viktiga eller osynliggörs. När stora författarskap utgör en kanons måttstock 
innebär det därför att förståelsen för den dramatiska texten riskerar att be-
gränsas. Uppdragsförfattandet, som är en stor del av det dramatiska skrivan-
det, betraktas i sammanhanget som mindre storslaget, eftersom det inte i 
första hand utgår från individens egen inspiration. Detsamma gäller så kallad 
spelbar dramatik. Den betraktas som osjälvständig eftersom den framhäver 
och hjälper skådespelarens uttryck, vilket i sin tur appellerar till publikens 
lägre behov.  

Flera av dramatikerna som skrev för hovteatern skrev även för Stenborgs 
teater. Litteraturvetaren Magnus Röhl behandlar Carl Israel Hallmans plats 
inom litteraturhistorien i analysen av Hallmans Skeppar Rolf, som var en 
parodi på skådespelet Birger Jarl.247 Han ser historieskrivningens preferenser 
som avgörande för om ett verk fortsätter leva eller existera i det kollektiva 
minnet. 

Vi övertar [dessutom] från tidigare generationer, och framför allt från vissa 
tongivande mästare, inte bara en samling grepp och begrepp som tillåter oss 
att över huvud taget tala om våra texter, utan också ett antal skönlitterära verk 
som påverkar det vi ska läsa och kommentera. I arvet ingår också en viss, säl-
lan explicit formulerad, litteratur- och människosyn. Det är inte lätt att på ett 

                                                        
245 Petri, Författarrättens genombrott, s. 299. Jfr med Bennich-Björkmans diskussion om 
ämbetsförfattarna. 
246 Ibid., s. 352-353. 
247 Magnus Röhl, ”Ett svenskt författaröde: om Carl Israel Hallmans eftermäle i svensk litte-
raturkritik och litteraturhistoria”, i Furstligt och folkligt, Om Gyllenborgs Birger Jarl och 
Hallmans Skeppar Rolf, Sven Lange och Magnus Röhl, (red.), Meddelande från institutionen 
för nordiska språk, MINS, nr 21, Stockholms Univ., 1986. 
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övertygande sätt föra in nya gamla texter i den kanon som traditionen mer el-
ler mindre påtvingar oss.248 

 
Enligt Röhl exemplifierar Hallman med sina parodier en sorts dramatiker 
som inte tillhör den gängse bilden av gustaviansk teater. Att utesluta honom, 
anser Röhl, är en bekräftelse på hur  

…[den] ”utveckling” som tecknas i översikter och antyds i antologier ofta in-
tet annat är än en akademisk konstruktion med ringa förankring i den s.k. 
Verkligheten […] att Hallman [inte] för ”den stora litteraturen” framåt, och att 
han bland annat av den anledningen lätt kommer i skymundan. Men han har 
icke desto mindre, som vi sett, initierat en tradition som roat och underhållit i 
generationer av svenska teaterbesökare.249 

 
Röhls studie över Hallmans verk Skeppar Rolf tillför ett nytt perspektiv på 
den gustavianska teatern.250 Den verklighet Röhl nämner är den där dramati-
kernas popularitet bygger på publikens uppskattning, inte på akademiens 
bedömning. Friheten från kungens direkta ingripande i skrivande och ämne-
sval, trots att censuren fortfarande skapade begränsningar, bidrog till att flera 
dramatiker utvecklade komedier och parodier hos Stenborg. Denna utveckl-
ing bröts då Stenborgs teater fick stänga när teatermonopolet infördes år 
1798.251 

Levertin, liksom Warburg beskriver Gustav III:s dramatik med ordet ”fai-
seur”. Han hyllas för att ha skapat en svensk teater, men saknar djup i sin 
dramatiska diktning. Starkast är enligt Levertin de historiska dramerna.252 
Warburg anser att han är kompetent men att han inte äger en självständig 
röst. 

… hans hufvudegenskap såsom dramatiker var ”faiseurens”, arrangörens, an-
ordnarens, hvartill då kommer en viss nerv och styrka i utarbetandet av dialo-
gens huvuddrag. 253  

 
När Gierow talade om inflytandet från Gustav III:s teater i ett direktörstal år 
1962, beskrev han intressant nog arvet från Gustav III som en så kallad litte-
rär dramatik. Den kom att influera de efterföljande dramatikerna på ett ne-
gativt sätt att skriva långt in på 1800-talet. Samtidigt betonade han Gustavs 
III:s nära arbete med teaterns praktik som värdefullt. Både Gierow och War-
burg, med nästan 100 års mellanrum, betraktade arvet från Gustav III som 

                                                        
248 Röhl, ”Ett svenskt författaröde” s.143-144.   
249 Röhl, ”Ett svenskt författaröde”, s. 144. 
250 Skuncke & Ivarsdotter, Svenska operans födelse, s. 195. 
251 Stenborgs teater stängdes 1799.  
252 Levertin, Gustaf III som dramatisk författare, s. 257. 
253 Karl Warburg, anmälan av avhandlingen Gustav III såsom dramatisk författare av AE 
Friedlander. Särtryck ur Göteborgs Handelstidning, 1884, s. 12. 
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värdefullt för den svenska teatern, men med tveksam betydelse för den 
svenska dramatiken.254  

Efter Gustav III – teaterns fält förändras 
Nordensvan beskriver tiden efter Gustav III:s död som en period då inte 
mycket hände inom den svenska dramatikens område. ”Det gick med det 
svenska dramat som med konungens slottsbygge vid Haga, arbetet avstan-
nade, då grunden var lagd.”255 Han skildrar utförligt de nya svenska pjäser-
nas iscensättningar, ofta utan större framgångar, samt det engelska och tyska 
borgerliga dramats intåg på de svenska scenerna. De utländska pjäserna 
inom den högre dramatiken, som lyckades landa på de svenska scenerna, var 
sällan översättningar direkt från originalspråken. Det var till exempel starkt 
och fritt bearbetade versioner av översättningar från ett tredje språk, såsom 
verk av Shakespeare, Schiller och Goethe. Nordensvan hävdade att detta var 
en indikation på att teatern alltmer började avlägsna sig från litteraturens 
fält.256 Avstånden mellan teatern och litteraturen bidrog enligt Nordensvan 
till att kvaliteten på teatern sjönk. Han använder begreppet spelbar om den 
dramatik som dominerade på scenerna under det tidiga 1800-talet. Spelbar 
innebar, i Nordensvans användning av ordet, en typ av dramatik som för-
knippades med stjärnskådespeleri. Beskrivningen av dramatik som spelbar 
återkommer frekvent i debatterna om den svenska dramatikens kvalitet i 
slutet av 1800-talet, då Nordensvan var verksam. Skådespelarens behov av 
att bli hyllad och omtyckt av publiken, ett behov som i grunden handlade om 
skådespelarens – och teaterns - överlevnad, bidrog enligt Nordensvan till att 
dramatiken utvecklades bort från den prestigefyllda litteraturen och mot – 
teatern.  

Publiken och skådespelarna hamnade, enligt Nordensvan, i ett slags sym-
bios genom den spelbara dramatiken. De melodramatiska markörerna ”sen-
timental och banal” blev hos den borgerliga teatern normer för vad som an-
sågs vara ”den goda smaken”.257 Emotioner och starka uttryck ersatte den 
goda dramatiken av litterär kvalitet. När dramatiken blev alltmer publiktill-
vänd och avståndet mellan dramatik som litteratur och den högre litteraturen 
blev allt större förlorade dramatiken än mer i status. Den borgerliga teatern 
var, enligt Nordensvan, inte intresserad av den högre konsten - åtminstone 
inte i början av 1800-talet: 

                                                        
254 Karl Ragnar Gierow, ”Direktörstal om Gustav III och Kgl. Dramatiska teatern”, vid 
Svenska akademiens högtidssammankomst, (Radio), Sveriges Radio, 20 december 1962, 
reporter Sonja Carlberg. 
255 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, förra 
delen 1772-1842, s. 47. 
256 Ibid., s. 55-56. 
257 Ibid. 



  

 79 

Där visar teatern en avgjord tendens att uppge sambandet med litteraturen – 
ett förhållande, som kommer att fortvara under lång tid framåt och som har till 
omedelbar följd teaterns sjunkande. Teatern söker spelbara stycken, man är 
rädd för den dramatik som kunde misshaga eller upphetsa, genombrottsdra-
mernas våldsamhet och hänsynslöshet stöts den goda smaken. Man föredrager 
det sensationella, sentimentala och banala.258 

 
Borgerskapets nöjen låg bortom det som betecknades som högre kultur, och 
som hade burits upp av de högre ständerna. Polariseringen av lägre och 
högre konstnärliga värden inom teatern, som förknippades med å ena sidan 
en visuell, känslostark och effektsökande teater med stjärnskådespelare och 
den dramatikorienterade teatern, återkommer i debatterna genom teaterhisto-
rien.  

Teatern led också, enligt Nordensvan, av att kritiken var censurerad. Det 
fanns ingen kritik av teatern som kunde ha en reglerande effekt på utbudet. 
Efter 1810, då Sverige fick en ny tryckfrihetsförordning i samband med den 
nya författningen, började dock ett överflöd av kritiska röster att höras. Nor-
densvan nämner den häcklande tonen i kritiken, som översvämmade fältet i 
en nymornad yra över att få uttrycka sig någorlunda fritt. Inte mycket föll 
kritikerna i smaken, skådespelare och scenens texter ansågs ofta undermå-
liga.  

Teaterhistorikern Gösta M. Bergman berör i sin avhandling år 1946 bryt-
ningen mellan den gustavianska klassicistiska och den romantiskt inriktade 
teatern.259 Striderna om makten på teatern reflekterades under de första åren 
av 1800-talet bland annat i förhållandet till det svenska och franska språket. 
Den gustavianska eran stod för det svenska språket. Bergman citerar ett brev 
från Kungliga Operans andre direktör Carl Gustaf Nordforss till den dåva-
rande regissören och teaterchefen Gustaf Lagerbjelke, som var på resa åren 
1803–05 tillsammans med Gustav IV Adolf i Tyskland. Nordforss vädjade 
till Lagerbjelke att han skulle återvända till Sverige för att värna om teatern 
som höll på att förfalla. Bergman citerar hans vädjan i det 45 sidor långa 
brevet: ”Du som är danad, att för oss på en gång blifva hvad Axel Ox-
enstjerna var för Sverige och Mecenas för Rom. Låt allt godt och nyttigt 
svenskt ligga dig om hjertat.”260 När kungen var borta försökte adeln ersätta 
den svenska repertoaren med en fransk repertoar. Adeln ”hatade allt 
svenskt” och gustavianskt. Stridigheterna kring teatern var ett uttryck för den 
oro som fanns i Sverige under Gustav IV Adolf:s regeringstid och som 
skulle nå en kulmen år 1809 då han avsattes.  
                                                        
258 Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar, förra 
delen 1772-1842, s. 55-56. 
259 Gösta M. Bergman, Regi och spelstil under Gustaf Lagerbjelkes tid vid Kungl. Teatern, 
Diss. Stockholm, Högsk, 1946. Lagerbjelke var chef åren 1823–27. 
260 Ibid., sid 93. Bergman beskriver situationen för den svenska teatern år 1804 genom att 
citera ur brevet från den dåvarande andre direktören Nordforss vid de kungliga teatrarna till 
Lagerbjelke. Brevet är daterat 15 juli, 1804. 



  

 80 

De inom adeln som var emot Gustav III ville ha tillbaka den fransksprå-
kiga kulturen. Samtidigt kom kontroversiell litteratur och teaternyheter från 
Frankrike. Den var betydelsefull för den framväxande borgarklassen, som 
visade sig vara mindre rojalistisk och mer nationalistisk. I porträttet av La-
gerbjelke ger Bergman en bild av hur en person, skolad i den gustavianska 
traditionen, tillägnar sig nyheter som panoptikon, diorama och melodramen 
och så småningom förvaltar intrycken till en egen konstnärlig syn som inbe-
griper ett tilltal till borgarklassen.261 Lagerbjelke förblev, enlig Bergman, 
gustavian hela livet. På 1820-talet reflekterade Lagerbjelke över den visuella 
teaterns konsekvenser för det talade ordet på scenen. Lagerbjelke betraktade 
teaterns problem ur ett närmast sociologiskt perspektiv. De visuella och 
starka emotionella effekterna gick inte att komma ifrån om publiken skulle 
komma till teatern. De måste därför användas, även när det gällde de stora 
tragedierna, som av traditionen ansågs vara av en högre konstnärlig och 
litterär kvalitet och därför inte behövde förstärkas av visuella effekter.262  

För att ge en bild av den alltmer visuellt inriktade svenska teatern i början 
av 1800-talet citerar litteraturvetaren Ulla-Britta Lagerroth teaterchefen 
Bernhard von Beskows betraktelse över svensk teater år 1828: ”Det är en 
bedröflig sanning, att litteraturen flyr scenen, hvilken mer och mer tar sin 
tillflykt till målningen och musiken.”263 Publikens intresse för storslagna 
bilder och tavlor var större än intresse för språket, ”man kom för att se mer 
än att höra”, enligt Lagerroth.264 Intresset för tavlor, eller tableaux-vivants, 
influerade även den nya dramatiken som skrevs då, men som inte spelades 
på de stora scenerna: pjäser av exempelvis Almqvist och Stagnelius.265 
Lagerroth nämner också Atterbom med Lycksalighetens ö. Först 1951 var 
det premiär för Almqvists dramatik på nationalscenen.266  

Litteraturvetaren Paula Henrikson hävdar år 2003, tvärt emot den tidigare 
historieskrivningen, att romantikerna var tillskyndare av dramatikens ut-
veckling: ”Teatraliseringen i sig kan betraktas som en romantisk strategi: i 
den universalpoetiska strävan blir det sceniska framträdandets förening av 
bilder, ord och toner en naturlig syftepunkt”.267 Teatern under romantiken 
betraktades som ett genreöverskridande konstverk, ett allkonstverk, där olika 

                                                        
261 Bergman, Regi och spelstil under Gustaf Lagerbjelkes tid, s. 115. 
262 Ibid., s. 117. 
263 Ulla-Britta Lagerroth, ”Konstarternas möten i det estetiska systemet”, Romantiken över 
gränser, Symposier på Krapperups borg, 2, Ulla-Britta Lagerroth & Margareta Ramsay, 
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265 Ibid., s. 19-20. Amorina av Carl Johan Love Almqvist och Lycksalighetens ö av Per Daniel 
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266 Alf Sjöbergs uppsättning av Amorina, premiär, 1 juni 1951 på Lilla Scenen, Dramaten. 
267 Paula Henrikson, ”Romantiken och dramat: poetik, polemik och verkningshistoria”, i 
Genrer och genreproblem, Teoretiska och historiska perspektiv, Beata Agrell & Ingela Nil-
son, (red.), s. 305-314, Göteborg: Daidalos, 2003, s 307. 
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konstformer möttes. Romantikens författare var, enligt Henrikson, inte alls 
ointresserade av teatern, som skulle vara en plats för nationell samling och 
estetisk totalupplevelse.268 Däremot hade de unga romantikerna inte det soci-
ala inflytande som krävdes för att kunna påverka teatern, enligt Henrikson. 
De fick inte tillgång till de stora teatrarna.269 Och när monopolet upphörde 
var den romantiska rörelsen överspelad. Henriksons poäng är att genrebe-
teckningen läsdrama, vilken ofta används för romantikens dramatik, ”endast 
ska användas som en beteckning av något som uppstår som en följd och ett 
reslutat av de komplexa processer som gjorde att romantikerna inte fick till-
träde till scenen. Inte som beteckning för en ideologiskt betingad, intention-
ell genre.”270 Därmed visar Henrikson det intrikata spel som utgör grundva-
len för vad som får komma fram på teaterscenerna under en viss epok och 
hur de politiska och sociala aspekterna av teaterlivet var – och är – avgö-
rande för en dramatikers framgång.  

Precis som Torsslow ser Henrikson materiella förhållanden som bidra-
gande faktorer till att inte mycket förändrades inom den svenska dramati-
kens fält under teatermonopolet. Monopolsituationen och teaterns ekono-
miska situation skapade både kortsiktighet och en repertoar som måste inne-
hålla säkra publiksuccéer. Torsslow tar till exempel upp beneficieföreställ-
ningarna, som skådespelarna hade rätt att hålla, och som var en källa till 
extra inkomster för dem, som en orsak till att repertoaren inte höll hög kvali-
tet eftersom skådespelarna, enligt honom, inte satsade på dramatik som ut-
manade:  

Här kom med andra ord skådespelarnas litterära smak att få betydelse, och 
studerar man de valda programmen finner man naturligt nog sällan något ur 
rent litterär synpunkt djärvt, utan det är mestadels pjäser av pålitliga författare 
som erbjuder goda spelroller. Emellertid belastade dessa beneficeprogram gi-
vetvis arbetsschemat och bör åtskilliga gånger ha tagit upp platsen för pro-
gram, som ur andra synpunkter varit mer önskvärda.271  

 
Den skådespelarvänliga dramatiken ställs åter mot det litterärt högre dramat. 
Enligt Torsslow fanns det inte heller mycket pengar att hämta i att skriva för 
teatern. De etablerade författarna ville inte riskera att förlora både finansiellt 
och kulturellt kapital genom att skriva för teatern. Skådespelarna domine-
rade teatern och dramatikerna fick anpassa sig efter deras behov. Dramati-
kerns skrev inte utifrån en egen drivkraft och det sammanhållna dramat fick 
stå tillbaka för en annan typ av författande. Torsslow talar om teaterskräd-
dare som skrev åt skådespelaren som behövde texter där han eller hon tilläts 
uppvisa sin yrkesskicklighet. 
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269 Ibid., s. 309.  
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Dramat kom därför i stor utsträckning i händerna på vad fackjargongen be-
nämnt teaterskräddare, d. v. s. teaterlitteratörer och andra som hade förmåga 
att medan de skrev räkna med givna aktörer och en given spelstil.272  

 
Dramatikern blev en uttolkare av skådespelarens behov och en länk till 
publikens smak och den dramatiska texten fick sin legitimitet genom skåde-
spelarens tolkning. Detta bidrog till dess lägre statusposition vid en tidpunkt 
då romanformen blev alltmer etablerad och författarskapen formulerades på 
ett förändrat sätt. Dramatik som skrevs av skräddarförfattare uppfattades av 
samtiden och senare av historieskrivaren Torsslow endast undantagsvis 
kunna räknas som hög konst. Det täta samarbete mellan dramatiker och skå-
despelare främjade enligt det synsättet inte teatern som konstform. Dramati-
ken och teatern höll inte måttet när de bedömdess ur ett litterärt perspektiv. 

Övergången mellan den gustavianska och förromantikens syn på litterär 
skicklighet markerade ett brott mellan två olika förhållningssätt till författar-
rollen vilket också kan ha påverkat synen på dramatiken som konstform. I 
studien Från Hercules till Swea, Den litterära textens förändringar, som 
berör prosa och skönlitteratur, undersöker litteraturvetaren Stina Hansson 
litteraturbegreppet under tidsperioden 1650–1850 och vad som då räknades 
som konstdiktning: det vi idag benämner litterärt. Övergången från den gus-
tavianska franskklassicistiskt influerade perioden till en litteratur där förfat-
tarens röst blir allt viktigare, markerar övergången från repertoardiktning till 
verkdiktning, enligt Hansson. Det är en förändring från en syn på litteraturen 
som en konstform, som följer särskilda regler och där det gäller att bli skick-
lig inom de olika klassicistiskt definierade litterära konstformerna, till litte-
raturen som ett uttryck för ett helt författarskap med författaren som ”primus 
motor”. Det vill säga, den författarsyn som präglar våra dagar och som kom 
att bli den dominerande under 1800-talet. Traditionen som bars fram inom 
repertoardiktningen blev föråldrad och inaktuell, enligt Hansson: 

När det litterära arvet slutligt och oåterkalleligt hade blivit till ”tradition” 
kunde den litterära repertoaren – under en lång mellanperiod säkert minst lika 
ofta uppsökt i skrivna och tryckta texter som i det egna minnet – inte längre 
ge upphov till diktning som uppfattades som aktuell och samtida. Denna det 
litterära arvets förändring från resurs till ”tradition” är, enligt mitt sätt att se 
på saken, inte bara huvudorsaken till den litteraturhistoriska utvecklingen från 
renässans till romantik utan också bakgrunden till den höga värderingen av 
det originella, det ”äkta” och personliga uttrycket i den nya förromantiska och 
romantiska litteraturen.273 

 
Repertoardiktningen dröjde kvar inom dramatiken, med exempelvis det hi-
storiska dramat som en prestigefylld genre. Det begränsade möjligheterna 

                                                        
272 Torsslow, Edvard Bäckström, s. 37. 
273 Stina Hansson, Från Hercules till Swea: den litterära textens förändringar, Litteraturve-
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för dramatikern att anamma ”äkta” och personliga uttryck. Det innebär att 
den nya författaridentiteten, som Hansson talar om, inte var lika tillgänglig 
för dramatikerna som för prosaförfattarna. 

Anders Lindebergs kritik av Kungliga Teatern 
Efter att tryckfrihetsförordningen från Frihetstiden återinförts 1810 ägde den 
sociala och politiska debatten rum i de nya dagstidningarna som exempelvis 
Aftonbladet och Stockholms-Posten, och i ett oändligt antal pamfletter. Sam-
hället bubblade av röster.274 Den svenska historien och en svensk identitet 
hyllades bland annat i Götiska förbundet, som bildades 1815. Idén om det 
svenska förändrades i en diskurs som inte i första hand förknippades med 
den kungliga makten. Det fornnordiska, som fostrande för nationen, koppla-
des till en radikal liberal tanke om jämställdhet, som kom till uttryck i ex-
empelvis repertoaren vid den teater som skribenten Anders Lindeberg skulle 
bygga: Nya teatern. Under det första året spelades där både folkligt förank-
rad och högstämd, historietyngd dramatik – av svenskt ursprung.  

Det växande borgerskapet vände sig mot adelns privilegierade ställning 
och nationalismen växte allt starkare under influens av romantikens idéer 
och i efterdyningarna av Napoleonkrigen. När Karl XIV blev kung år 1818 
inskränkte han yttrandefriheten genom att upprätta en så kallad indrag-
ningsmakt där kungen hade rätt att lägga ned eller dra in tidskrifter utan att 
gå via domstol. Indragningsmakten fyllde i praktiken samma funktion som 
den tidigare censuren.  

Lindeberg var en aktiv debattör och skrev mängder av pamfletter. Han 
skrev dramatik och libretton. Han debatterade allt från adelns privilegierade 
ställning i förhållande till de olika ämbetena i regeringen, näringsfrihet för 
den judiska befolkningen och hur kungasönerna skulle uppfostras. År 1810 
hade Lindeberg vunnit första pris i en dramatiktävling som utlysts av 
Svenska Akademien. Någon hade donerat 100 dukater specie som skulle 
tilldelas den bästa originaltragedin på ett ämne hämtat ur den svenska histo-
rien. Lindeberg deltog med tragedin Blanka, i ett utkast med en genomarbe-
tad första akt.275 

Lindeberg gav sig, som nämnts, in i diskussionerna om den under 1800-
talets första decennier kristyngda kungliga teaterns uppgift. Han författade 
ett antal skrivelser till kungen om att få starta en teater i Stockholm. År 1934 
skrev han ett brev där han prövar kungens rätt till ett teatermonopol enligt 

                                                        
274 Mängder av pamfletter finns bevarade åt eftervärlden och ger en inblick i det grova tonlä-
get och de tillmälen som användes. Strömmen av pamfletter för tankarna till dagens snabba 
kommunikation via internet. se Handskriftsavdelningen, KB. 
275 Hjalmar Lindeberg, Anders Lindeberg: hans liv och verksamhet, biografisk studie, Stock-
holm: P A Norstedt & Söners förlag, 1918, s. 3-4. Anders Lindebergs pjäs Blanka hade pre-
miär på kungliga teatern den 18 mars 1822, med Sara och Ulrik Torsslow i titelrollerna, kung 
Erik och Blanka. 
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grundlagen. I brevet lade han också fram en mängd argument och konkreta 
förslag på hur han skulle kunna ta över den Kungliga Teatern och rädda den 
från en ekonomisk kollaps, som han ansåg säkert skulle komma eftersom 
teatern var vanskött. I slutet av brevet beskrev han landets och teaterns sköt-
sel under Gustav IV Adolf och vilka effekter det hade fått. Efter Lindebergs 
långa utläggning om vanvården av Kungliga Teatern, var beskrivningen, i 
det närmaste, ett direkt hot mot Karl XIV Johan:  

Idag är det ett fjerdedels sekel förflutit, sedan en svensk Konung störtades 
från sin thron, för det han illa vårdat sitt lands intressen. Om det högsta af 
dess intressen är helgden av Landets Lagar, så öfverlämnar jag åt Herr Justitie 
Ombudsmannen och allmänhet, inför hvilken jag ämnar framlägga denna 
handling, att afgöra huru mycket Fäderneslandet vunnit genom det införda 
konstitutionella samhällsskicket […] Jag anhåller ödmjukeligen, att Herr Ju-
stitie Ombudsmannen behagade undersöka de förhållanden jag här haft äran 
anföra. Hvad påföljden deraf må blifva, skall den alltid bli till nytta för mig 
och det allmänna. Antingen återföres Grundlagen till efterlefnad, eller upp-
häfves den i detta fall. I förra händelsen kommer Konungens theater att ej mer 
vara en monopolie-anstalt […]276 
 

Lindeberg satte sig medvetet själv på spel i utmaningen mot det kungliga 
monopolet. Skrivelsen ledde följdriktigt till att han anklagades för högmåls-
brott och blev dömd till döden. Fallet fick stor uppmärksamhet hos allmän-
heten och Lindeberg fortsatte skriva pamfletter och andra texter från fäng-
elscellen. Han deklarerade återigen sina ståndpunkter när det gällde den 
Kungliga Teatern i Bref om svenska theatren och i synnerhet den Stock-
holmska, de sednare åren. Där diskuterade ledningens okunnighet om tea-
terns verksamhet och den svenska dramatikens tillstånd:  

Dramatiska litteraturen vann icke på theatrarnes förening, om den också i bör-
jan icke kunde sägas hafva förlorat. Antagandet af en pjes blef nu förste Di-
rektörens ensak, och man höll sig mest till det gamla. Emedlertid iakttogs en 
sträng anständighet – i allthvad som gafs, och öfversättningar fulla med språk-
fel och omeningar blefvo icke gillade. Det var en olycka för theatern, att dess 
två första Chefer efter denna sammansmältning qvarstannade icke nog länge 
för att inhämta den kännedom, om theatern och dess ändamål, som endast en 
närmare bekantskap dermed kan gifva […] 
Man har påstått, att den sanna dramatiken icke hyllades med samma omsorg, 
som det lysande, under hela denna tid, och att farcen mer än tillbörligt gynna-
des. Utan att ingå i någon granskning af denna tvistepunkt, torde man böra 
anmärka att på tyska theater hvars produkter man gerna ville framställa såsom 
mönster för oss, hade man redan länge fortfarit att gifva dessa ohyggliga dra-

                                                        
276 Anders Lindeberg, Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. 
Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten: 13 mars 1834, Stockholm: Elméns och Gran-
bergs tryckeri, 1834, Stockholmskällan, Stockholms Stadsmuseum/e-bok,(hämtad 2016-02-
22), s. 32. 
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mer, hvarmed man sedan tillräckligen undfägnat publiken. Hvar och en me-
niska med sansning borde inse, att det bifall, som dessa stycken skördade, 
icke skulle räcka länge, och detta har inträffat.277 

 
Han beklagade sig över den utländska repertoaren på svenska scener, ur-
skiljningslös import från Frankrike och publikfriande skådespel från Tysk-
land. Dramatiken, som skrevs i revolutionens efterdyningar, hade tagit skada 
av den tyska aversionen mot ett franskt regelsystem. I Frankrike hade revo-
lutionen inneburit en uppluckring av dramatikens regler och scenen använ-
des för att ingjuta skräck och sprida propaganda hos publiken. Lindeberg 
hyllade Koetzebue för dennes dramaturgiska kunskaper men tog avstånd 
från den sensationella tematiken. För Lindeberg hade teatern en moralisk 
och politisk uppgift som skulle tas på allvar.  

Lindeberg skrev att det saknades syften som gynnade utvecklingen av 
konstformen och strategier för att få verksamheten att bli lönsam. Han räk-
nade upp en rad punkter där skötseln av teatern brast och ifrågasatte syftet 
med teatern. Om det ändå vore för att föra fram högtstående dramatik, som 
teatern ständigt hamnar i skuld, argumenterade Lindeberg. Men det var det 
inte. Kortsiktigt tänkande, snabba beslut och, som en konsekvens, en över-
trött ensemble var, enligt Lindeberg, faktorer som bidrog till teaterns låga 
kvalitet. Lindeberg påpekade bristen på svensk originaldramatik. Men ett 
nyskrivet stycke var ingen garanti för kvalitet. Han sammanfattade läget som 
kritiskt, med några få undantag. Han kritiserade också kritikernas kritik: 

Men inhemska talanger hafva åtminstone blifvit uppmuntrade och Originals-
tycken gifne!! Det är sannt; men med undantag af några små pjeser, hvilka 
åtminstone varit så goda som flere af de antagna öfversättningarne, lära icke 
mer än två originaler hafva blivit uppförde, neml. Birger Jarl eller Stockholms 
anläggning och Svenskarne i Neapel. Den förre gafs under det Direktionen 
hade Tidningarne till sina gynnare, och derföre ansågs äfven denna uselhet 
såsom dräglig. Det är likväl icke gerna möjligt att tänka sig någonting sämre 
på svensk theater uppfördt, och man kan tryggt påstå, att ett sådant arbete af 
ingen föregående Direktion skulle blifvit antaget.278 
 

Han ansåg att förutom att teatern slösade med utgifterna för de nya texterna, 
så var arbetet med de dåliga texterna uttröttade för skådespelarna. 

Besväret att inöfva ett dåligt stycke, är likväl detsammma som att inöfva ett 
godt… En theater behöfver icke allenast hushålla med penningar utan äfven 
med de spelandes och sjungandes krafter. Det är redan alltför mycket, att de 
första sujetterna nödgas uppträda i hvart och ett obetydligt efterspel.279 

                                                        
277 Anders Lindeberg, Bref om den svenska theatren, Stockholm: A. G Hellsten, 1838, Stock-
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Skådespelarnas situation på Kungliga Teatern hade dessutom försämrats 
genom förändringar av lottsystemet, teaterns lönesystem och lönerna blev 
allt lägre. Skådespelarparet Olof Ulrik och Sara Torsslow var ledande inom 
ett antal strejker som utbröt vid teatern år 1828 och 1834 och som handlade 
om ersättningsnivåerna till skådespelarna. Olof Ulrik Torsslow hade bedrivit 
verksamhet vid Djurgårdsteatern på somrarna, men ville utvidga och spela 
även på hösten. Det var alltså mycket turbulens kring teatern och dess led-
ning vid tidpunkten för Lindebergs skrivelser.280 Torsslow tillsammans med 
Lindeberg räknas till dem som bidrog till att teatermonopolet upphävdes.  

Lindebergs teater skulle förena det jämställda svenska folket, eller åt-
minstone borgerskapet. Men det saknades ny dramatik. Från häktet lät han 
publicera pjäsen Midsommarafton, år 1834. I förordet skriver han om pjä-
sens öde, från det att den inlämnades anonymt till den Kungliga Teaterns 
direktion första gången 1827, fram till dess publicering: 

Jag sjelf hvarken kan eller bör bedöma mitt arbetes estetiska halt, men jag 
öfverlemnar åt hvar och en, som följt Scenens produkter sedan 1827, att af-
göra, om ej det ibland finnes en och annan, som icke är bättre.281 
  

Förordet är undertecknat av Lindeberg den 17 juli 1834, i Stadshusfängelset 
i Stockholm.  

Slutet på teatermonopolet 
När dödsdomen mot Lindberg upphävdes år 1842 var det i första hand för att 
kungen skulle rädda sitt ansikte. Anledningen till hans benådning sades vara 
24-årsjubileet av Karl XIV:s ankomst till Sverige. Alla politiska fångar som 
fängslats efter 1810 benådades – sammanlagt tre personer. Lindeberg, som 
hade bestämt sig för att bli martyr, vägrade acceptera benådningen och ville 
inte lämna fängelset. Till slut lyckades fängelsepersonalen lura ut honom 
utanför fängelseporten och låsa honom ute. 

Längtan efter martyrskapet försvann snabbt. Så fort Lindeberg kom ut 
från fängelset påbörjade han bygget av Nya teatern, utan att invänta dispens 
från kungen. Bygget av teatern påbörjades under sommaren 1842 och teatern 
var färdig att invigas redan den första november samma år. Derkert skriver 
om de ekonomiska riskerna och samhällets syn på Lindebergs verksamhet. 
Det fanns en stor skepsis till bygget och många förutsåg att han skulle göra 
konkurs.282 Vid premiären var det en blandad publik, både eliten och den nya 
borgarklassen, som satt igenom den över fyra timmar långa föreställningen 
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på ”raublistens” teater.283 Teaterns syfte var att ”rädda den dramatiska kons-
ten” och ”skapa åt Sverige en inhemsk dramatisk litteratur”.284 Invigningsfö-
reställningen var en pjäs av Pehr Henrik Ling, Agne, ett fornnordiskt sorge-
spel i fornnordisk miljö, som omnämns som mycket tråkigt.285 En pjäs av 
Lindeberg spelades på teatern under hans ledning, Prästgården ”en tidsbild 
från trettioåriga krigets dagar”, men den lades ner efter fyra föreställningar. 
1843 uppfördes mästaren av det svenska lustspelet, August Blanches pjäs 
Positivhataren. Grannarna, dramatiseringen av Bremers populära roman, 
spelades på Lindebergs teater.286 

Lindeberg fick snart ekonomiska svårigheter att driva teatern. Efter ett 
och ett halvt år gick teatern i konkurs och han tvingades sälja. Olof Ulrik 
Torsslow tog över och teatern döptes om till Mindre teatern. Efter Torsslow 
blev Edvard Stjernström, med födelsenamnet Kalle Blomberg, framgångsrik 
teaterchef. Stjernström var dramatiker och skådespelare. 287  

Edvard Stjernström var gift med systrarna Jeanette och Louise Granberg, 
döttrar till dramatikern Per Granberg. Louise Granberg och Edvard Stjern-
ström gifte sig något år efter att Jeanette, gått bort i barnsäng. Båda systrarna 
arbetade som lektörer, översättare och dramatiker på teatern. Derkert har 
redogjort för repertoaren under Edvard Stjernström och systrarna Stjern-
ströms aktiva del i repertoarvalet och arbetet vid teatern. Här fanns det två 
förebilder för de kvinnor som skrev under 1870- och 1880-talet.288 En annan 
dramatiker som hade betydelse för repertoaren på Mindre teatern vid tid-
punkten var Johan Johlin. 

De dramer som skrevs under mitten av 1800-talet var starkt influerade av 
europeiska strömningar. Litteraturhistorikern Gerda Rydell skriver om reper-
toaren vid de svenska teatrarna under 1800-talet, före Strindbergs genom-
brott. Teatermonopolets upphörande betydde enligt Rydell att den svenska 
dramatiken fick en starkare ställning. Förutom monopolets upphörande och 
Mindre teaterns framgångsrika repertoar, innebar den växande nationalismen 
att allt mer inhemsk dramatik skrevs. Rydell nämner Positivhataren av 
Blanche, 1843, och fyra svenskhistoriska dramer under 1846: ”Börjessons 
Erik XIV, Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar, Hyltén-Cavallius Dacke-
                                                        
283 Claës Lundin, ”När Lindeberg öppnade sin teater”, i Tidsbilder ur Stockholmslifvet, 
Stockholm: J. Beckmans förlag, 1895, s. 59-73. Lundin skildrar premiären på Nya teatern. 
284 Teatern, som senare skulle bli hem för den äldre Dramaten, låg på Trädgårdsgatan vid 
Kungsträdgården i Stockholm och revs efter bygget av den nuvarande Dramaten. 
285 Lindeberg, Anders Lindeberg: hans liv och verksamhet, s. 190. Ämnet var hämtat ur La-
gerbrings Swea Rikes historia, 1, del 3 kap 14. 
286 Lindeberg, Anders Lindeberg: hans liv och verksamhet, s. 193. 
287 Derkert, Repertoaren på Mindre teatern. Derkert ger en detaljerad redogörelse av Stjern-
ströms uppväxt. Stjernström var chef för Mindre teatern, men även för en svenskspråkig 
teater i Finland, samt skådespelare vid Dramaten och byggde sedan Nya teatern på Blasie-
holmen. Se även Dag Nordmark & Anders Tjerneld, ”Carl Edvard Stjernström”, Svenskt 
biografiskt lexikon, häfte 164, Åsa Karlsson (red.), Stockholm, 2010, s. 523-527. 
288 Derkert, Repertoaren på Mindre teatern, s. 31–37. Jfr även Dramawebben om Louise och 
Jeanette Stjernström, www.dramawebben.se/(hämtad 2015-05-25).  
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fejden och Per Sparres Kungslenafärden. Nästa år medförde ytterligare två 
nya dramer: Börjessons Erik XIV:s son och Ridderstads Karl IX.289 Skandin-
avismen bidrog till ett större intresse för fosterländsk diktning. En enig 
publik och kritikerkår hyllade uppsättningarna.  

Sammanfattning 
Under 1800-talet både hyllades och kritiserades den gustavianska teatern. I 
efterhand frågade kritiker och historiker på vilket sätt den gustavianska tea-
tern främjat den svenska teatern och dramatikens framväxt. En diskurs om 
den svenska dramatikens bristfällighet, som en konsekvens av det gustavi-
anska franska inflytandet och den Kungliga Teaterns monopol, växte fram 
under det tidiga 1800-talet. I den diskursen beskrivs perioden efter Gustav 
III som en tid av stagnation.290 Dramatikern och skribenten Anders Linde-
berg hävdade till exempel att det inte skrevs några stora svenska verk under 
det kungliga teatermonopolet. Lindeberg var en av dem som bidrog till att 
monopolet upphörde 1842. 

Förhållandet till den franska kulturen i Sverige under 1800-talets första 
decennier var komplext. Fransk kultur betraktades som hegemonisk och 
påminde om den gustavianska eran. Det växande borgerskapet ville definiera 
en kultur som skilde sig från överklassens. Samtidigt kom revolutionsidéer-
na, som det radikalliberala borgerskapet tog del av, från Frankrike. De hade 
ett tvetydigt förhållande till de franska influenserna. I det första numret av 
den inflytelserika kulturtidskriften Heimdall, 1828, beskrivs tidskriftens mål 
att vara öppen för andra internationella influenser än de franska, som ansågs 
”menlig” för den fosterländska smaken:  

… den uteslutande Franska rigtning, hvilken genom hans [Gustav III:s] per-
sonliga deltagande sträcktes till allt, som låg inom det skönas herradöme, 
[har] varit för den fosterländska smaken i åtskilligt hänseende menlig.291  
 

Skildringarna av striderna om den svenska dramatiken och dess kvalitet och 
existensberättigande reflekterar historikernas samtid, som i fallet med exem-
pelvis Johan Flodmarks Stenborgska skådebanorna.292 Flodmark skildrar år 
1893 den svenska teaterns början som inspirerat av de Stenborgska skådeba-
norna. Den franskinspirerade kulturen var egentligen svensk, från början.  

                                                        
289 Gerda Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel före Strindberg. Diss. Stockholm: 
Stockholm Högsk., 1928, s. 29. 
290 Se till exempel historieskildringen hos Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespe-
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Levertin, Teater och drama under Gustaf III. 
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Under Gustav III fanns en vilja att skapa en ny svensk dramatik, en origi-
naldramatik som inte var efterbildningar eller omarbetade översättningar av 
utländska förlagor. Kungen var en av de mest produktiva dramatikerna. 
Skrivandet under perioden kan räknas till repertoardiktningen, snarare än 
verkdiktningen. Det fanns enskilda upphöjda författare, men mycket skrevs 
tillsammans med andra författare och under tagna namn. Det är inte enskilda 
författares universum som upphöjs, snarare deras hantverksskicklighet.  

Inom litteraturens fält hamnade författaren alltmer i fokus och det person-
liga uttrycket fick större betydelse. Under 1800-talet hamnade dramatiken 
allt längre bort från de hyllade och upphöjda litterära verken. Dramatiken 
som var beroende av en tolkning, det vill säga hur skådespelaren gestaltade 
den, ansågs tappa i litterärt värde. Den nya, romantiskt influerade svenska 
dramatiken, som skrevs under början av 1800-talet, utnyttjade de tekniska 
förändringarna på scenen, men det var svårt för de nyskapande dramatikerna 
att ta sig in på teatern. 

Teatern som en plats där svenska språket och vitterheten skulle odlas för 
att gynna det svenska folket och nationalkänslan etablerades under den gus-
tavianska eran. Tanken på dramatiken som bildande, en konstform som kan 
utveckla medborgaren, fick uttryck i Lindebergs kritik av de kungliga teat-
rarna och monopolet. Hos Lindeberg flätades tankar om originaldramatik, 
uppbygglighet och den högre konsten samman med en ny bild av svenskhet. 
Samtidigt ökade publiktillströmningen till de folkliga föreställningarna när 
teatermonopolet upphörde - men inte i första hand till Lindebergs teater. Den 
svenska dramatikens roll i sammanhanget var inte självklar. De stora verken, 
som skulle fylla salongerna, saknades. Warburg berörde ämnet i sin avhand-
ling, 1876, vilket jag återkommer i nästa kapitel.293 
 

                                                        
293 Karl Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden: en litteraturhistorisk studie, Diss. 
Uppsala, Univ., 1876.   
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Ingen ”Shakespeare eller Schiller” – på spaning efter 
den stora svenska dramatiken 

Att vår litteratur icke kan uppvisa något egentligt mästerverk på den drama-
tiska diktningens område är en till leda upprepad sanning. Hos oss har ingen 
Shakespeare eller Schiller, ingen Calderon eller Alfieri frammanat tragiske 
hjältar, ingen Molière eller Holberg svängt komikens färla.294   

 
Inledningen till Karl Warburgs avhandling från 1876 vittnar om något som 
skulle kunna beskrivas som ett klassikerkomplex. Enligt Warburg var de 
franska influenserna under Gustav III:s regim en av orsakerna till bristen på 
stora svenska författarskap. Gerda Rydell skriver 1928 om hur ”Shakespeare 
behärskar svensk scensmak” långt in på 1870-talet.295 År 1957 konstaterade 
Agne Beijer att det som kännetecknade den svenska dramatiken under 1800-
talet var dess få minnesvärda verk och författarskap.296 Utländska influenser 
hade skadat framväxten av en svensk originaldramatik.  

När teatermonopolet infördes under Gustav IV Adolf år 1798 blev drama-
tikernas möjligheter inom fältet begränsade. Många av de gamla skrivaräm-
betena vid hovet försvann, vilket gjorde att de ekonomiska förutsättningarna 
försämrades för dramatikerna. Prestigen i att skriva dramatik sänktes, då det 
rådde en osäkert om huruvida pjäserna som skrevs skulle komma att spelas 
under teaterns nya regim. Bo Bennich-Björkman visar hur ett helt system 
löstes upp efter den gustavianska eran.297 En ny typ av författare intog det 
kulturella fältet – marknadsförfattaren. För marknadsförfattaren var andra 
litterära genrer mer lönsamma, exempelvis på den nya tidningsmarknaden.  

Efter monopolets upplösning 1842 inleddes en ny fas för den svenska 
dramatiken. Nordensvan beskriver det som att ”isen var bruten”, både för det 

                                                        
294 Karl Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden: en litteraturhistorisk studie, Diss. 
Uppsala, Univ., 1876, s. 3. 
295 Gerda Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sverige före Strindberg, Diss. 
Stockholm, Högsk., 1928, s. 26. Shakespeares dramatik hade spelats i Sverige sedan 1700-
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svenska lustspelet och annan originaldramatik.298 De nya teatrarna behövde 
ny dramatik som skildrade livet för det växande borgerskapet. Men förfat-
tarna skrev under restriktioner. Från 1835 fanns en teatercensur som regle-
rade vad som fick spelas och som utgick från kungen: inget som var kritiskt 
mot ”religion, regeringssätt, konungen och adelns anseende”, goda seder och 
enskilda personers rykte och heder fick framställas på scen.299 Censuren var 
delegerad till borgmästare runt om i landet – Stig Torsslow beskriver den 
som ”i det närmaste polisiär”. I praktiken innebar det att fram till 1872, då 
teatercensuren upphävdes, styrdes mycket av det som spelades på teatrarna 
av kungens gillande eller ogillande. Perioden följdes av den så kallade sed-
lighetsdebatten och det moderna genombrottet under 1880-talet.  

I detta kapitel avhandlas den svenska nya dramatikens plats inom teaterns 
fält under senare delen av 1800-talet fram till det tidiga 1930-talet. Kapitlet 
börjar med publiceringsåret för Warburgs avhandling och avslutas med året 
för den första stora, statliga teaterutredningen.300  

Materialet i kapitlet åskådliggör vilka förväntningar det fanns på den nya 
svenska dramatiken. Parallella diskurser om den nya dramatikens betydelse 
drivs inom det akademiska fältet, i pressen och av de som är verksamma 
inom branschen. Debattörernas olika ideologiska ståndpunkter när det gäller 
teaterns uppgift återspeglas i synen på den nya svenska dramatikens uppgift. 
I debatterna går en skiljelinje mellan synen på teatern som affärsdrivande 
verksamhet och de konstnärliga ambitionerna där recensenternas ideal är 
vägledande. Biljettintäkterna var förutsättningen för teatrarnas existens och 
det var skådespelarna som drog publik. Ibland sammanfaller det affärsmäss-
iga och konstnärliga i en publiksuccé, som också faller de så kallade kännar-
na i smaken. Tankarna om teatern som högre kultur formulerades i första 
hand utifrån ett litterärt perspektiv. 

Under perioden som skildras i kapitlet utvecklas dramatikerrollen och blir 
en självständig yrkeskategori, vilket aktualiseras i teaterstriden 1916. 

Teatern, dramatiken och tidsandan 
Teaterns plats i ett större samhälleligt sammanhang hade diskuterats under 
den gustavianska eran. På 1800-talet återkommer tankarna i förändrad form. 
Från mitten av 1800-talet talas det om teatern som möjlig bildningsanstalt 
och folkteatertanken, där hela folket räknas som publik, diskuteras av exem-

                                                        
298 Georg Nordensvan, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra da-
gar. Senare delen, 1842-1918, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918, s. 28. 
299 Stig Torsslow, Dramatenaktörernas republik: Dramatiska teatern under associationstiden 
1888-1907, Stockholm: Dramatiska teatern, 1975, s. 24-25. 
300 SOU1934:3 1933 års teaterutrednings betänkande, del I, De statsunderstödda teatrarna 
och SOU1934:21 1933 års teaterutrednings betänkande, del II Utredning rörande teaterför-
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pelvis regissören Ludvig Josephson.301 Teatervetaren Istvàn Molnàr har 
skildrat den offentliga teaterdebatten i Stockholm under en säsong, åren 
1868-69, då Stockholm beskrivs som en av Europas teatertätaste städer. 
Molnàr analyserar debatten som en strid mellan den ”goda” teatern som 
bildningsanstalt och ”onda” teatern som nöjesinrättning.302 Inom kultureliten 
råder konsensus om vad som räknas som uppbygglig konst och vad som 
endast kunde räknas som förströelse. Det finns en samsyn kring vad som är 
god kvalitet – och den ifrågasätts sällan. 

Under 1800-talet diskuterades vad som möjligen kunde känneteckna en 
svensk nationaldramatik. Det konstaterades att den svenska författarkåren 
producerat få stora dramer. Warburg tillsammans med teaterchefen och dra-
matikern Tor Hedberg samt kritikern Oscar Levertin framförde vid skilda 
tillfällen att den svenska dramaskatten var skral. En diskurs om den svenska 
dramatikens otillräcklighet tar form. I den syns olika ideologiska perspektiv 
hos kritiker och historiker. Hanteringen av det svenska språket och dramati-
kens stil diskuteras som uttryck för kön och klass. Under det moderna ge-
nombrottet är det till exempel ett rättframt, okonstlat språk som hyllas. Un-
der påföljande decennium betraktas ett sådant språk som tendentiöst. Det 
typiskt svenska, i slutet av seklet, beskrivs av dramatikern och teaterchefen, 
tillika Tor Hedbergs far, Frans Hedberg, som ett kärvt och robust språk som 
bottnar hos skådespelaren till skillnad mot överklassens franskinfluerade, 
sockrade språk.303  

Tor Hedberg var under 1910–1921 chef för Dramaten. Han representerar i 
kapitlet en del av den framväxande borgerliga kulturelit som hade tolknings-
företräde när det gällde definitionen av doxan – den gällande smaken. För 
dramatikern, feministen och debattören Frida Stéenhoff, som också tillhörde 
den kulturella eliten, var den svenska teatern inskränkt, misogyn och världs-
frånvänd.304 Det uttryckte hon i en föreläsning, Teatern och livet, år 1910.305 
Hennes engagemang inspirerades av den tyska politiska teatertraditionen 
sedan Friedrich Schiller och hon hyllade teatern som allkonstverk i Wagners 
anda.306 Både Hedberg och Stéenhoff var kritiska till den samtida teatern, 
men för Stéenhoff var samhällsengagemanget lika viktigt som en estetisk 

                                                        
301 Tiina Rosenberg, En regissörs estetik Ludvid Josephons och den tidiga teaterregin, Diss. 
Stockholm, Univ, 1993, s. 83-85. 
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fostran. De värnade om bildning och publikens upplysning, men ur olika 
ideologiska perspektiv. 

Inom det litterära fältet hade frågor om författarnas försörjning väckts i 
slutet av 1800-talet och SFF (Sveriges Författarförbund) bildades år 1893. 
En förgrening inom förbundet bildade 1916 SDFF (Sveriges Dramatiska 
Författares Förening). Med krav på ersättning, bättre bemötande från teatrar-
na och bevakning av dramatikernas upphovsrätt slog SDFF ett slag för de 
svenska dramatikernas rätt att bli spelade på de svenska scenerna. Förening-
en ansåg att teatrarna inte tog vara på den inhemska dramatiken. Kravet kan 
ses som ett uttryck för både nationalism och protektionism, men är också en 
indikation på en förändrad syn på både kulturens och kulturutövarnas yrkes-
roller. Dramatikern betraktades allt mer som en egen yrkeskategori, skild 
från de övriga författarna, och det började ställas krav på samhället från båda 
grupperna. Det framfördes förslag på hur dramatikern skulle kunna utveck-
las inom sitt yrke. 

År 1916 gick SDFF i strid mot Tor Hedberg, som då var Dramatens chef. 
De anklagade honom för nepotism och att han spelade alltför få nya pjäser 
av svenska dramatiker. De refererade också till Strindberg och den genikult 
som existerade kring honom. Medlemmarna i SDFF hävdade att förvänt-
ningarna på de nya dramatikerna var för höga och att det i början av en för-
fattarbana var svårt att kunna leva upp till förväntningarna på att bli en ny 
Strindberg. De framhöll att även Strindberg blev refuserad i början av sin 
bana och att teatern hade alltför stora förväntningar på de unga författar-
skapen. Samtidigt vilade Strindbergs skugga över de unga dramatikerna, 
genimyten hade fått en representant också för dramatikerkåren. SDFF:s syn-
punkter är intressanta eftersom de berör skillnaden mellan prosaförfattarens 
och dramatikerns förutsättningar. Utan chanser att få sina texter prövade 
kunde inte dramatikerna utvecklas, hävdade SDFF, en tankegång som regel-
bundet återkommer under 1900-talet. 

Under 1910-talet började tankar om en nationell turnerande teater ta form 
och motioner om detta lades fram i riksdagen. Parallellt växte arbetarteatern 
fram, den så kallade blåblusteatern och amatörteatern inom de olika folk-
bildningsförbunden och fackföreningarna.307 Teaterhistorikern och Rikstea-
terns blivande chef, Gösta M. Bergman, var starkt engagerad i att få fram en 
ny dramatik för dessa grupper. På 1900-talet blev kvalitet en politisk fråga 
när det gällde att tillgängliggöra teatern för en större publik. För den skatte-
subventionerade teatern, i teaterutredningen från 1933, handlade det om att 
förena den konstnärliga, högre smaken och publikens intressen. Målet för 
teaterns verksamhet blev del av en nationell teaterpolitik.308 Det statliga an-
                                                        
307 Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978: med bygde- och friluftsspel, stu-
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308 De olika teaterformerna värderades på olika sätt under olika perioder. Arthur Engberg 
hyllade exempelvis Ibsens dramatik som den goda teaterns dramatik i sin vision för en nat-
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svaret för nationalscenens turnéer var en av frågorna som utredningen tog 
ställning till. Dramaten ansågs ha ett ansvar för den svenska dramatiken och 
repertoarplaneringen nämns som en viktig punkt ur både ett konstnärligt och 
ekonomisk hänseende.  

Framsteg och utveckling var ledord för en god samhällsutveckling under 
senare delen av 1800-talet. Utvecklingen drevs av stora män: uppfinnarna, 
äventyrarna och genierna hyllades inom samhällets alla områden.309 Karl 
Marx’ Kommunistiska manifestet publicerades 1848, Marx och Friedrich 
Engels’ Kapitalet 1867 och Charles Darwins utvecklingslära om arternas 
uppkomst, On the Origin of Species utgavs år 1859. Historien sågs som en 
utveckling från låg till hög kultur, från primitiv till civiliserad. Kampen om 
överlevnad, med det naturliga urvalet, som innebar att den starkare segrade, 
blev en användbar metafor för den framväxande industrialismen och använ-
des också inom diskursen om kulturen och konstens villkor. Filosofen Georg 
Wilhelm Friedrich Hegels filosofi influerade historiesynen med idén om 
världsanden som styrde världsalltet och utvecklingstanken som en dialektisk 
rörelse mot ett högre mål.310 Hegels idéer påverkade även poetiken under 
perioden och fick betydelse för hur konstidealet formulerades. Litteratur-
historikern Peter Szondi diskuterar i Det moderna dramats teori Hegels 
konstideal: ”Sanna konstverk är endast sådana, i vilka innehåll och form 
visar sig vara helt igenom identiska”.311 Idealet om konstverket som en 
sammanhållen form- och innehållsmässig helhet fick med Hegels dialektik 
en ny innebörd och kom att påverka synen på det sammanhållna konstverket:  

Sambandet mellan en överhistorisk poetik och en dialektisk form-innehåll-
konception är härlett ur Hegels verk, Wissenschaft der Logik […] Denna iden-
titet är dialektisk till sin natur. På samma ställe talar Hegel nämligen om ”det 
abosluta förhållandet mellan innehåll och form, vilket innebär att de slår över 
i varandra, så att innehållet inte är något annat än formens omvandling till in-
nehåll och formen ingenting annat än innehållets omvandling till form.312  

 
                                                                                                                                  
ionell teaterpolitik och såg ner på de experimenterade småteatrarna i storstaden. Femtio år 
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309 Bo Stråth, (red.), ”En nation växer fram”, Sveriges historia, 1830-1920, s. 449-467, Stock-
holm: Norstedt, 2012, s. 450-451. 
310 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Phenomenology of Spirit, (övers. A.V. Miller), 2:a 
uppl., Oxford University Press, (1977) 1979. 
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I den folkliga kulturen hittades en motivering till nationstanken och folkets 
sammanhållning. De folkliga traditionerna ansågs stå i nära relationen till 
både geografi och klimat, som påverkade hur kulturen inom ett område for-
mades. I slutet av 1800-talet ägnades mycket tid åt att dokumentera folkliv 
och folkkultur. I arbetet ingick att samla in folksagor, skrönor, dialekter, 
material och stoff som bidrog till att förstå nationens ursprung och historia. 
Strindberg skrev exempelvis om att han funnit rötterna till den svenska dra-
matiken i en folklig källa.313 Rasbegreppet utvecklades och olika folkslag 
och språk betraktades som sprungna ur geografiska platser. Värderingen 
grundade sig på en biologistisk uppfattning om vad som konstituerade en 
människotyp, könsskillnader eller utseende. Språkforskningen, en ny veten-
skap, ägnade sig åt ett slags språklig arkeologi, där språkets rötter söktes.314 
Även Strindberg ägnade sig åt språkforskning och åt etnologiskt inriktade 
studier i början av sin yrkesverksamhet. Tillsammans med författaren Claës 
Lundin skrev han exempelvis det etnografiska materialet Gamla Stockholm, 
som gavs ut 1882.315 

Synen på den svenska dramatiken och dramatikerna påverkades också av 
tidsandan. I striderna om att definiera doxan inom fältet blev det viktigt att 
hitta stora konstnärs- och författarskap. Vid tidpunkten för Warburgs av-
handling 1876, hade det så kallade moderna genombrottet just börjat. Litte-
raturkritikern Georg Brandes höll i början av 1870-talet de för det moderna 
genombrottet så inflytelserika föreläsningarna vid Köpenhamns universitet, 
Huvudströmningar inom litteraturen, som började publiceras 1872.316 Dra-
matikern Ann-Charlotte Leffler hade debuterat med dramat Skådespelerskan 
1873. Tre år efter Warburgs avhandling, 1879, kom Röda rummet ut och 
Henrik Ibsens Ett dockhem hade premiär i Köpenhamn samma år. Alfhild 
Agrell debuterade 1882 med pjäsen Hvarför? Strindbergs pjäs Mäster Olof 
refuserades av Dramaten år 1872. Det skulle dröja ännu några år innan 
Strindberg slog igenom som dramatiker. 

Under det tidiga 1800-talet hade författarrätten skrivits in i tryckfrihets-
förordningen som formulerades om i den nya konstitutionen år 1810.317 Men 
endast tryckta texter skyddades. Det skulle dröja länge innan den så kallade 
immaterialrätten formulerades, vilket fick stor betydelse under 1800-talet för 
hur dramatiken hanterades. Framförallt utländsk dramatik hanterades utan 

                                                        
313 August Strindberg, August Strindbergs Samlade Verk, vol. 7, ”Spår av en svensk folkdra-
matik”, (1881) Stockholm: Norstedt, 2009.  
314 Bo Stråth, (red.), ”Vetenskapernas Sverigebild” , Sveriges historia, 1830-1920, s. 505-551, 
Stockholm: Norstedt, 2012, s. 532-534. 
315 August Strindberg och Claës Lundin, (red.), Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta 
och otryckta källor, Stockholm: Seligmann, 1882. Här återfinns Strindbergs intresse för 
språkstudier i en kartläggning av olika Stockholmsdialekter, bland annat. 
316 Georg Brandes, Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur: Forelæsninger 
holdte ved Kjøbenhavns Universitet del 1, Kjøbenhavn: Gyldendalske Bogh., 1872. 
317 Se appendix 3. 



  

 96 

någon större kontroll av upphovsrätterna. Under 1800-talet förändrades för-
fattarrollen från att vara ”genreförfattare” till ”verkförfattare”, där hela för-
fattarens produktion ingick i bedömningen av författarens storhet. Utveckl-
ingen har en parallell i förhållandet mellan ”ämbetsförfattaren” och ”mark-
nadsförfattaren”, som diskuterades i föregående kapitel. Genreförfattaren 
skulle visa skicklighet inom olika förelagda genrer. För verkförfattaren 
ingick varje enskild text i ett övergripande verk som var knutet till författa-
rens identitet och personliga stil. Dramatik var en av många genrer som för-
fattaren behärskade och ingick i författarens hela verk. Dramatiker betrakta-
des i de flesta sammanhang inte som en egen yrkesgrupp utan räknades in i 
den större gruppen författare. 

Gedin har visat hur en ny maskuliniserad författarroll sammanfaller med 
August Strindbergs framgångar inom litteraturens och teaterns fält och hur 
förändringarna inom fältet inte gynnade kvinnorna som befann sig där.318 De 
kvinnliga 1880-talsdramatikerna, vars dramatik återupptäckts och omvärde-
rats idag, trängdes ut från fältets prestigefulla positioner när skrivandet inne-
bar ett ökat symboliskt och kulturellt kapital. Med en ökad konkurrens inom 
fältet blev kvinnorna förlorare.319 Förändringen inom fältet belyses av att 
frågorna som diskuterades av både manliga och kvinnliga författare under 
det moderna genombrottet i slutet av 1800-talet, betraktades som tendentiösa 
och tidsbundna av en samstämd kritikerkår. Också språket i de socialt enga-
gerade pjäserna kritiserades för att vara icke konstfärdigt eller kort och gott 
plumpt, när nya ideal blev normerande inom den nationalromantiska rikt-
ningen i slutet av seklet. Dramatikens form och innehåll debatterades i en 
alltmer politiserad litteratursyn.320  

Med det moderna genombrottet och naturalismen inom teatern var det 
viktigt att inte den enskilde skådespelaren tog opåkallat mycket utrymme 
från de andra i ensemblen. Det sammanhållna dramat, där enskilda skåde-
spelare gjorde trovärdiga karaktärsskildringar och inte briljerade på de and-
ras bekostnad, utan där ensemblespelet och varje element tjänade helheten, 
blev idealet för den konstnärliga teatern. August Strindberg uttrycker detta i 
förordet till Fröken Julie år 1888 och i början på 1900-talet i Memorandum 
till medlemmarne af Intima Teatern.321 Ensemblespelet med en sammanhål-
                                                        
318 David Gedin, Fältets herrar: framväxten av en modern författarroll: artonhundraåttitalet, 
Diss. Stockholm, Univ., 2004.  
319 Gedin, Fältets herrar, s. 74-75, i kap 4. ”Litteraturkritiken och ”litteratören” som ute-
stängning av kvinnorna.” 
320 Det mest kända exemplet från tiden kring sekelskiftet är kultur- och samhällsdebatten 
Strindbergsfejden. Den ägde rum 1910-1912. Strindberg och Verner von Heidenstam hade 
huvudrollerna i debatten där motsättningarna mellan 1880-talets ideal och 1890-talet var ett 
av motiven.   
321 August Strindberg, August Strindbergs Samlade verk, vol. 64, ”Memorandum till med-
lemmarne af Intima teatern från regissören”, (1908), Stockholm: Norstedt, 1999. August, 
Strindberg, August Strindbergs Samlade verk, vol. 27, ”Förordet till Fröken Julie”, (1888), 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1984. 



  

 97 

len regi kännetecknade konstnärlig kvalitet, medan den teater som utgick 
från skådespelarna, såg som publikfriande. Teatervetaren Willmar Sauter har 
visat hur teater som enhetliga konstverk prioriterats inom teaterns historie-
skrivning. Han visar också hur de starka regissörerna får stort utrymme – till 
skillnad från skådespelarna – när historien skrivs utifrån ett sådant perspek-
tiv.322 Skådespelarnas insatser och påverkan, liksom kollektiva arbetsformer 
inom teatern, har ofta ansetts som mindre betydelsefulla, särskilt då teatern 
som högre konst diskuterats.  

Enhetliga tolkningar med en genomarbetad analys, där delarna stödjer 
helheten, betraktas också idag som kriterier för en konstnärlig teater. Men 
tanken om verkets enhet existerar idag parallellt med ett ifrågasättande och 
dekonstruktioner av det enhetliga konstprojektet. Kopplad till den enhetliga 
teaterupplevelsen och till de konsekvent genomförda dekonstruktionerna av 
dramatik inom exempelvid postdramatikens teater, finns dock oftast en stark 
konstnärlig hållning, företrädd av en regissör.323  

Karl Warburg och svensk dramatik 
Den svenska dramatiken uppvisade, enligt litteraturhistorikern Warburg, 
stora brister. I inledningen till avhandlingen Det svenska lustspelet, skriver 
han att den svenska dramatiken aldrig producerat ”något egentligt mäster-
verk”.324 Warburg kunde kanske ana vad som skulle komma med de kvinn-
liga dramatikernas produktiva 1880-tal och Strindbergs genombrott som 
dramatiker. Men år 1876 befann sig, enligt Warburg, den svenska dramati-
ken i ett dödläge.  

Den dramatiska textens ursprunglighet, liksom konsten och kulturen un-
der senare hälften av 1800-talet, definierades utifrån dess historiska koppling 
till en geografisk och nationell hemvist. Det var influenser från romantikens 
idéer om naturligt avgränsade nationer och språkområden, som påverkade 
synen på konstens upphov och härkomst. Utifrån ett sådant resonemang 
konstaterade Warburg att den litterära och dramatiska jordmånen i Sverige 
inte var lika fruktsam som den på de sydligare breddgraderna. I förhållande 
till den utländska dramatiken förmådde inte det svenska dramat att hävda 
sig. Warburg beskrev dramatikens möjligheter på de nordliga breddgraderna 
som en konsekvens av vad den karga geografiska platsen och det svala kli-
matet tillät.  

Warburg var inte ensam om att beskriva den svenska dramatiska för-
mågan som en disposition beroende av Sveriges geografi och klimat. Lik-
                                                        
322 Willmar Sauter, ”Skådespelarkonst – sekelskiftet 1900”, Teater i Sverige, Lena, Hammer-
gren, Karin Helander, Tiina Rosenberg, Willmar Sauter, (red.), s. 107-122, Hedemora: Gid-
lund, 2004, s. 110-111. 
323 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic theatre, London: Routledge, 2006, för en redogörelse 
av innebörden av anti-genren.  
324 Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden, s. 1. 
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nande resonemang fördes fram av hans samtida i litteratur- och teaterhisto-
riska översiktsverk och återkommer i resonemang sent in på 1900-talet. Dis-
kursen inom göticismen, som byggde på 1700-talets skandinavism och ank-
nöt till ett förhistoriskt nordiskt kulturellt arv, stämde inte väl med det fak-
tum att Sverige, både intellektuellt och litterärt sett hade svårt att jämföra sig 
med de stora kulturnationerna.325 Bristen kunde förklaras utifrån natur och 
klimat. Montesquieus klimatlära hade betraktats som vetenskap under 1700-
talet och användes in på 1800-talet som vedertagen sanning.326  

Kombinationen av en svag inhemsk produktion och influenser från ut-
ländska mer livsdugliga texter medförde, enligt Warburg, att den svenska 
dramatiken hade små chanser att utvecklas. Det skrevs visserligen dramatik i 
Sverige och den dramatiska förmågan hade kunnat uppmuntras. Men det 
som kunnat utvecklas till något genuint svenskt, den svenska lustspelsdikt-
ningen, hade blivit nedtryckt. När Gustav III kom till makten fick det som 
hade kunnat utvecklas till en särpräglat svensk genre utkämpa en ojämn 
kamp mot den nya, importerade dramatiken vars syfte var att bana väg för 
dramatiken vid den gustavianska teatern. Det kom att påverka den svenska 
dramatikens situation långt in på 1800-talet, enligt Warburg. Lustspelsdikt-
ningen, den för svenska förhållanden passande dramatiska formen, kom av 
sig och orkade inte hålla emot.  

Den Swenska Sprätthöken av Carl Gyllenborg var ett lysande undantag. 
Warburg betraktade det, liksom flera av frihetstidens lustspel, som mer 
svenskt än utländskt. Frihetstidens författare hade lyckats skapa egna själv-
ständiga pjäser som tog avstamp i, men inte var bundna till, förlagorna, häv-
dade Warburg.  

Detta vårt svenska lustspel – ehuru visst icke säreget svenskt – kan dock be-
traktas såsom uttryck för en riktning, som gick emot den utländska, och sär-
skildt den franska bildningens uteslutande herravälde (bl.a. på teatern), fastän 
visserligen denna riktnings förkämpar för att kunna föra en lycklig strid måste 
låna mönstren till vapnen utifrån. Häri ligger både detta lustspels styrka – ty 
därigenom möjliggjordes täflan med de utländska skådespelen – och dess 
svaghet, ty någon varaktig inverkan fick det icke på vår teater.327 

 
Men lustspelen skapade inga bestående verk eftersom de inte till fullo fått ge 
uttryck för det svenska och för att det saknade en ursprunglig anknytning till 
Sverige.  

Warburgs beklagade, med ett språk fyllt av naturmetaforer, att ”det dra-
matiska gry, som till äfventyrs kan spåras i vårt folks litteratur och seder” 

                                                        
325 Götiska förbundet grundades av författarna Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér år 1811 
och dess idéer återupptogs i ny skepnad av nationalromantikerna i slutet av 1800-talet. 
326 Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär: naturen och människan i sent svenskt 1700-tal, 
Diss. Uppsala, Univ., 2000. 
327 Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden, s. 141. 
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aldrig kommit att ”blomma”.328 Warburg liknar frihetstidens lustspelsdikt-
ning vid: 

[…] en utifrån inflyttad växt, som dock, ofta ej utan skicklighet inplantad, uti 
sin nya jordmån slagit rot och blomstrat, någon tid, om den ock icke kunde 
hafva någon varaktig lifskraft utan – under ogynnsamma vindar – vissnat, just 
därföre, att den i allmänhet saknade hvad som ensamt håller upp genom tider-
na: sann ursprunglighet.329 

 
Warburg ansåg dock inte att dramatikens uttryck gick att förklara enbart 
utifrån yttre omständigheter. Han väjer för förklaringsmodeller som kan 
kopplas till den samtida darwinistiska evolutionsläran och marxismen. I 
inledningen skriver han: 

Väl synes oss konstnären böra uppfattas såsom ett uttryck för sitt tidehvarfs 
bildning och sitt folks nationallynne, men icke är han en nästan ofri produkt af 
sin tid och sin race, hvartill en i våra dagar mäktigt framträdande riktning äls-
kar att göra honom. En nog så gynnsam tid kan icke alltid framkalla verkligt 
skapande snillen, men de kunna trotsa äfven de mest ogynnsamma förhållan-
den.330 

 
Det romantiska konstnärsidealet, där ursprunglighet och originalitet hyllades 
och förknippades med den skapande konstnären, beskrivs av Warburg som 
kännetecknet för ”hvad som ensamt håller upp genom tiderna”.331 Det är 
garantier för konstens varaktighet och de högre värdena i konsten samt ett 
löfte om frihet från determinismen i ett socialt och biologiskt arv. Men var-
ken lustspelsgenren, den dominerande franska, klassicistiskt inspirerade, 
dramatiken eller influenser från grannlandet Danmark med Ludvig Holbergs 
dramatik, lyckas få de svenska dramatikerna att skriva stor dramatik. Den 
svenska dramatiken riskerar, enligt Warburg, ständigt att kuvas. Det är en 
kamp för den starkares överlevnad som utspelar sig i den svenska jordmå-
nen. Språket och litteraturens krafter är knutna till klimatet och till den klass 
som företrätt den dominerande utländska importen av dramatik. Warburg 
skapar genom kopplingen till klimat och klass, bilden av den svenska kul-
turen som något spirande, men också något som har offrats. 

Frans Hedberg om den svenska dramatiken  
År 1890 publicerades Frans Hedbergs anteckningar om teaterns och drama-
tikens historia i ett antal häften, där de två sista berörde den skandinaviska 

                                                        
328 Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden, s. 3. 
329 Ibid., s. 142-43. 
330 Ibid., s. 3. 
331 Ibid., s. 143. 
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teaterhistorien.332 Hedberg hade sedan början av sin dramatikerbana talat om 
värdet av den svenska dramatiken och nationalscenen.333 Den svenska dra-
matiken var hos Hedberg, liksom hos Warburg, en historia om en tradition 
som inte fått möjlighet att blomstra. Hedberg polariserade den kungliga och 
den folkliga kulturen i en diskussion om vad det genuint svenska var. Han 
talade också om folkets dramatik, ett begrepp som kom att användas alltmer 
vid det förra sekelskiftet. Elitens teater beskrivs av Hedberg som den kon-
struerade, ytliga och sockrade, icke-svenska, medan folkets teater talar ett 
kärvt klarspråk med en dramatik som har ursprung i den svenska jorden.334 
Enligt Hedberg låg den svenska dramatiken femtio år efter den internation-
ella utvecklingen. En av orsakerna var att det under teatercensuren skapades 
ett konstnärligt vakuum på de svenska teatrarna, trots att det skrevs mycket 
dramatik. 

Hedberg var förankrad i det praktiska arbetet vid teatern. Han började sin 
bana som skådespelare, blev senare teaterchef i Göteborg och var en av de 
mest spelade dramatikerna i sin generation. Många av hans pjäser spelades 
regelbundet långt efter hans död. Han hade i unga år turnerat med Delandska 
sällskapet och arbetat med Olof Ulrik Torsslow som, vilket nämndes i före-
gående kapitel, hade opponerat sig mot teatermonopolet och hur Dramaten 
styrdes.  

I en utläggning om den gustavianska teaterns påverkan på den svenska 
dramatiken visar Hedberg att den samtida nationalvurmen gjort intryck på 
honom. Han skriver att dramatikens högsta uppgift är att ge uttryck för nat-
ionens kynne eller nationalanda och beskriver den spanska renässansdrama-
tiken som ett exempel på det: ”Teatern blef där hvad den i alla länder borde 
vara: det organ genom hvilket nationalandan med alla sina egenheter utta-
lade sin poetiska uppfattning af lifvet.”335  

Hedberg ifrågasätter anledningen till att operan valdes som den kungliga 
svenska teaterns första uttryck och Ehrensvärds tes att operan kom till för 
”att med musik dölja ett torftigt språk”. Hedbergs analys är en annan än 
Ehrensvärds. Det är ovana och bortskämda öron som hör språket som 
”grovt”:336 

Var då verkligen, frågar man sig ovillkorligen, vårt modersmål så klumpigt 
och groft, att det ovillkorligen måste behöfva musikens förgyllning för att ac-

                                                        
332 Frans Hedberg, Bidrag till skådespelarekonstens och dramatikens historia, häfte 4 och 5, 
Stockholm: Bonniers förlag, 1890. 
333 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 18. 
334 Tanken på kulturen och språket som bördigt från jorden och folket återfinns inom både 
konsten, litteraturen och språkvetenskapen under 1800-talet. Se till exempel Bo Stråth, (red.), 
Sveriges Historia, 1830-1920, Norstedts, 2012, s. 532 och s. 576.  
335 Frans Hedberg, Bidrag till skådespelarekonstens och dramatikens historia, häfte 1, Stock-
holm: Albert Bonniers förlag, 1890, s. 36. 
336 Hedberg, Bidrag till skådespelarekonstens och dramatikens historia, häfte 4 och 5, s. 346.  
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cepteras af den tidens bildade svenskar? Var det icke snarare ”det främmande 
smink”, hvarmed utländska hof och utifrån importerade seder och talesätt fär-
gat dess kinder, som gjorde att det, när det talades rent och oförfalskadt, skor-
rade i de öron som voro bortskämda med det franska hofspråkets mera vällju-
dande och artiga fraser, och kan man icke möjligen förutsätta någon förnäm 
obekantskap med de seder och skick, som föreföllo så råa och så stötande? 
Var det inte alldeles på samma sätt i de öfriga länderna, ehuru vi som vanligt 
kommo ett halft århundrade efter, att operan och den därmed förenade upp-
sättningslyxen och balletterna, vid hofven och bland de förnäma hade sina lif-
ligaste beundrare, och hur fick till exempel icke Holberg strida och sträfva för 
att i vårt grannland få den nationella dramatiken erkänd och slutligen uppbu-
ren? Hur är det ännu i våra dagar? 
Är det inte på de stora teatrarne operan och på de små, operetten som tilldra-
ger sig brorslotten af de tongifvandes intresse, medan det reciterade dramat 
egentligen har sitt bästa stöd hos det verkliga folket – folket, som inte skyr att 
tänka och som inte uteslutande endast vill roas eller öfverraskas när det går på 
teatern? Folket som, nu liksom då, vill känna igen sig själft och därför helre 
håller till godo med en pepprad rätt än en sockrad, hellre ler åt sina egna dår-
skaper eller gråter åt sina egna olyckor, än sitter kallt och undrande inför de 
sjungna eller dansande legender eller sagor, som stöta dess realistiska sans för 
det verklighetstrogna och det natursanna? 337 

 
Hedberg hävdar att det är hos folket som det riktiga talade dramat har sitt 
ursprung. Svenskan beskrivs av Hedberg som ett hederligt, realistiskt språk, 
fritt från falsk glans. Det främmande, ornamenterade och förytligande språ-
ket i de franska pjäserna vid hovteatern kan folket varken förstå eller känna 
igen sig i. De är konstlade och speglar ett liv långt från de livsvillkor som 
”svensken” lever under och har bidragit till att svenska folket blivit ovant 
vid det egna språkets kärva närhet. Det verkliga folket, ”som inte skyr att 
tänka […] som inte uteslutande endast vill roas”, beskrivs som en alienerad 
publik.  

Hedberg pläderade för en teaterstil som lättare skulle träffa den svenska 
publikens känsla och skapa en möjlig identifikation med vad som ägde rum 
på scenen. Genuint svensk dramatik byggde på berättelser som speglade 
livsvillkoren för folket och inte satte sig över sin publik. Hedberg beskriver 
en publik som hungrar efter innehåll och inte endast yta.338 

Hedberg analyserade år 1890 frågan om vem den svenska dramatiken 
skulle representera ur ett klassperspektiv. Olika genrer lämpade sig bättre 
eller sämre för de olika klasserna. Hedberg ifrågasatte elitkulturens tolk-
ningsföreträde av den goda smaken och om det stämde att det var den ”verk-

                                                        
337 Hedberg, Bidrag till skådespelarekonstens och dramatikens historia, häfte 4 och 5, s. 346-
347. 
338 Hedberg skrev komedier, men väjde inte för ett kritiskt perspektiv. Ett tidigt drama, 
Grannsämja, skildrade Krim-kriget på ett humoristiskt sätt och stoppades av censuren, enligt 
Torsslow, Dramatenaktörernas republik. Även den populära pjäsen Blommor i drivbänk, 
innehåller samhällskritik. 
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liga” svenska dramatiken som hade brister. Den befintliga svenska dramati-
kens bristfällighet handlade hos Hedberg om svårigheter att identifiera sig 
med vad som ägde rum på scenen och om dramatikens oförmåga att fånga 
nationalandan.  

Både Hedberg och Warburg beskrev hur svenskheten representerades i 
dramatiken. För Hedberg var det i en kärv och klarspråkstalande dramatik 
för folket. För Warburg var svenskheten kuvad under klimat och levnads-
villkor. Men om den fick möjlighet att blomstra så var den genuint svenska 
genren: komedin. För Frans Hedberg var dramats möjligheter att skapa 
publikkontakt viktigast, medan Warburg sökte efter det svenska, stora, litte-
rära dramat. Warburgs och Hedbergs olika betraktelsesätt återkom i debat-
terna under 1900-talet om stjärnskådespeleriet och skådespelarens förhål-
lande till texten. Som dramatiker, talade Hedberg utifrån närheten till tea-
terns praktik medan Warburg skrev ur ett akademiskt perspektiv.  

Samarbetet mellan skådespelaren och dramatikern 
Den dramatik som tas fram i samarbetet mellan dramatiker och skådespelare 
har beskrivits på olika sätt i teaterhistorien. Under 1800-talet talades det om 
så kallad spelbar dramatik, en typ av dramatik som utvecklades i närheten 
till skådespelarna och teaterns praktik. Den spelbara dramatiken stod i mot-
sats till de stora verken. Tor Hedberg, som också var en flitig kritiker och 
recensent, skrev år 1897 om den ”spelbara pjäsen” som ett exempel på dra-
matik där skådespelarna lyckades briljera – på bekostnad av helheten och det 
sammanhållna konstverket. Stjärnskådespelarnas behov av stora roller for-
made, enligt Tor Hedberg, skådespelet i negativ riktning. Hedberg ansåg att 
”spelbara pjäser” endast hade som syfte att stödja stjärnskådespeleri och att 
de varken hade dramatiskt eller litterärt värde. Spelbara pjäser, som uppen-
barligen fungerade på scenen, var oftast ”outhärdliga” att läsa: 

…[…] då stycket i sig självt saknar enhet och sammanhang kunna skådespe-
larna i det afseendet icke fördärva något; här är fältet fritt, hvar och en kan ge 
sin enskilda uppfinningsförmåga lösa tyglar och gladeligen spränga i väg till 
slutapplåden utan frukta stupa på några konstnärliga hinder. Här gäller det att 
fylla ut tomrummet, taga vara på effektställena och till denna uppgift äro våra 
skådespelare (…) synnerligen väl ägnade. Intet under att de fördraga att spela 
sådana pjäser – pjäser, som skulle vara outhärdliga att läsa, men som ”göra 
sig bra” på scenen. Hur ofta hör man icke inom teatervärlden det omdömet: 
”Ja, Gud bevars, pjäsen är dålig, men den är mycket spelbar.” Man kan inte 
tänka sig något större fattigdomsbevis för den sceniska konsten än att detta 
omdöme i allmänhet också håller streck.339  

 

                                                        
339 Tor Hedberg, ”Skådespelarkonst och regie”, Svenska Dagbladet, 1 oktober 1897, i Ett 
decennium uppsatser och kritiker, Del III. Stockholm: Bonniers förlag, 1913, s. 8. 
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Hedberg skildrar hur skådespelarens spelstil och den konstnärliga, läsvärda, 
dramatiken inte samverkar i riktning mot en gemensam konstnärlig ambit-
ion. Han anser att den sceniska konsten i Sverige ”oftast icke alls, tar hänsyn 
till ett styckes helhetsverkan, dess egenskap att vara ett enhetligt, samman-
hängande konstverk, med sin bestämda karaktär, sin egenartade ton och 
känslostämning”.340 Skådespelare beskrivs av Hedberg som publikfriare som 
väljer den konstnärliga vägens minsta motstånd. För dem har dramatiken 
som sitt främsta syfte att låta skådespelaren lysa. Därför föredrar de en lös 
dramatisk form, så kallad spelbar dramatik, som ger dem möjligheter att 
själva forma rollerna och ha större kontroll över slutresultatet. I liknande 
ordalag beskriver Strindberg skådespelare som är alltför upptagna av att 
själva framstå i god dager på scenen.341 Enligt både Hedberg och Strindberg 
bryter skådespelaren upp dramats och konstverkets enhet när skådespelaren 
stjäl fokus och tillåts improvisera med hjälp av en öppen text.  

Regissören Olof Molander gick ett steg längre och uttryckte det som en 
moralisk fråga. År 1919 skrev han att teaterns framtid som konstform be-
rodde på skådespelarens vilja och moral att avstå från sitt egenintresse. I 
tidskriften Scenen år 1919 inledde han artikeln ”Skådespelarens konstnärliga 
moral” med:  

Framtidens teaterkonstverk är afhängigt af skådespelargenerationens moral – 
och popularitet är vår och kommande skådespelaregenerationers värsta fiende. 
Den är en främmande sjukdom, som undergräfver den konstnärliga moralens 
ömma hälsa… […] det framtida teaterkonstverket, säger jag, kan icke födas 
och växa så länge skådespelaren sätter sitt eget intresse, sin popularitet och 
däraf eventuellt följande större ekonomiska behållning framför det teatraliska 
gemensamhetskonstverket.342  

 
Skådespelare som briljerar på de övrigas bekostnad, inklusive dramats enhet, 
har ett moraliskt ansvar för teaterns brist på konstnärlig kvalitet. Faktorer 
som ekonomiskt intresse och behov av självhävdelse drar ner teaterns konst-
närliga nivå, enligt Molander.  

Drygt tio år senare aktualiserades diskussionen om skådespelarnas roll för 
teaterns fortlevnad när Molanders registil på Dramaten kritiserades under 
1930-talet. Skådespelarna stod då enade mot den alltför starkt styrda regin, 
där de upplevde sig vara marionetter som utförde kommandon, istället för 
konstnärer som gestaltade sina roller. 

En annan bild av relationen mellan skådespelaren och den dramatiska tex-
ten och dramatikern återfinns i Stig Torsslows avhandling från 1947, om 
dramatikern Edvard Bäckström som levde under 1800-talets senare hälft. 
Torsslow beskriver om en ömsesidighet mellan skådespelare och dramatiker 

                                                        
340 Hedberg, ”Skådespelarkonst och regie”, s. 7. 
341 Strindberg, ”Memorandum till medlemmarne af Intima teatern från regissören”, s. 16-17. 
342 Olof Molander, ”Skådespelarens konstnärliga moral”, Scenen, nr 1, 1919, s. 2. 
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i hur dramatiken skrevs. Dramatikerns rollfigurer förkovrades och utveckla-
des av skådespelarna, som i sin tur inspirerade till nya rollfigurer och ny 
dramatik. Ett sådant exempel var figuren ”dalkarlen”, som blev mycket po-
pulär genom skådespelaren Wilhelm Svensons gestaltning av karaktären 
Sven Ulfsson i August Blanches pjäs Engelbrekt och hans dalkarlar. Enligt 
Torsslow blev dalkarlen en så uppskattad figur att typen återkom i både 
Frans Hedbergs pjäs Dagen gryr! och August Strindbergs Gustav Vasa: 

En av hans [Wilhelm Svensons] glansroller var dalkarlen Sven Ulfsson i 
Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar i vilken uppgift han gjorde stor lycka 
vid urpremiären 1846. Om Blanche skrivit den med tanke på Svenson är väl 
ovisst, men det bör ha varit tacksamt för denne att göra entré i andra akten vid 
hovet i Köpenhamn och på dalmål tala till danska kungen: "Ä' du kungen, du, 
som sitter på granna ställningen der? (Konungen nickar jakande.) Då a hon 
hustru din, som sitter bredvid, granner som en kyrkbrud kantänka? (Konungen 
nickar småleende. Sven ser sig omkring.) Hör du — du har ena jäkliga fogdar 
der oppe i Dalom, du!”(…)  
Strindberg ironiserade en gång i en artikel på 1880-talet mot det erkända 
svenska historiedramat och skämtade med dess förkärlek för dalmasar: "Un 
Dalécarlien, haut de deux mètres, est d'un effet inévitable pour le troisième 
acte, surtout en se servant de son patois." Det förefaller mig dock långt ifrån 
osannolikt, att han själv en gång skrattat åt denna sedvänja. Han hade väl 
glömt bort sin lilla satir när han 1899 skrev Gustav Vasa, för helt utan sam-
band med Wilhelm Svensons dalkarlsframställningar torde det inte vara när 
dalmasen Engelbrekt "glatt berusad" gör entré i slutscenen, ser sig omkring 
och frimodigt utbrister: "Är du kungen?"343 

 
Torsslow visar hur skådespelarens rolltolkning, ofta framtvingad av ekono-
miska skäl för teatern som behövde recetter, utvecklades som en konstnärlig 
form som kom att påverka det dramatiska skrivandet. Skildringen av Sven-
sons gestaltning av dalkarlen Sven Ulfsson ger också en inblick i skådespe-
larens möjligheter att vara subversiv under rollens täckmantel, vilket även 
Strindberg, enligt Torsslow, tog fasta på. 
 Under den så kallade associationstiden åren 1888-1907, med skådespelare 
som Gustav Fredriksson och Nils Personne i ledningen, lyckades Dramaten 
nå en stor publik. Dramaten fungerade som en privatteater med liknande 
villkor som Albert Ranfts Svenska Teatern. Torsslow ger en bild av god-
tycklighet i repertoarläggning på Dramaten under associationstiden. Litterat-
ören, censorn, de personliga kontakterna, skådespelarnas preferenser – och 
det nämnda behovet av biljettintäkter – påverkade valet av pjäser.344 Per-
sonne och Fredrikson förlitade sig främst på tyska och franska lustspel för 

                                                        
343 Stig Torsslow, Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning, Diss, Stockholm, Högsk., 
1947, s. 38-39. 
344 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, se kapitel 8, ”Repertoaren”, s. 241. 
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att säkra intäkterna.345 Det fanns inget egenvärde i att spela svensk dramatik. 
Reglementet från teaterassociationens tid innehåller endast en paragraf som 
berör hanteringen av dramatiken på teatern.346 Skådespelarnas inflytande 
över repertoaren kritiserades i dagpressen under associationstiden.347  

År 1897 diskuterade Levertin Dramatens repertoar i två förstasidesartiklar 
i Svenska Dagbladet. Han ansåg att Dramaten borde ta avstånd från privatte-
aterrepertoaren eftersom Dramaten var ”förvalterskan af alla våra sceniska 
traditioner”.348  

Men äfven om den dramatiska teatern med hänvisning till sin kassabok 
alltjämt skulle kunna försvara sin repertoar, ägde den ändock ej rättighet där-
till. Ty låt vara, att dess direktör måste tänka på det ekonomiska resultatet, 
hans teater är dock mer än en privataffär. Den är förvalterskan af alla våra 
sceniska traditioner, den har – det är dess ansvar, men också dess adelsmärke 
– anor och arf att uppehålla. Ingen människa kan begära, att direktör Ranft 
skall älska konsten. Man får vara glad, om det stundom hampar sig så. Han är 
en beundrasvärd scenisk affärsman, som troligen kommer att göra ett teaerbo-
lag, lika stort som Stora Bryggeriets, med Thalia till varumärke, och annexer 
från Ystad till Haparanda.349 

 
Levertin understryker skillnaden mellan Albert Ranfts Svenska Teatern och 
Dramatens uppdrag. Som nationalscen hade Dramaten en större uppgift än 
privatteatrarna, även om nationalscenen också måste tänka på biljettintäkter-
na. När privatteatrarna som enbart styrdes av vinstintressen gjorde lycko-
samma repertoarval beskrivs det som ”händelser som hampar sig så”. Tor 
Hedberg gav sig också in i debatten om Dramatens repertoar, vilket han 
senare kritiserades för, när han blev chef där år 1910.350  

Det spelades en hel del svensk dramatik på Dramaten under associations-
tiden. Torsslow sammanfattar urvalet något ursäktande. Det var ett stort 
misstag, anser han, att teatern inte förvaltade författarskap som Frans Hed-
bergs och Strindbergs. De två dramatikerna fångades istället upp av Ranft. 
På Dramaten spelades ny dramatik av författare som inte i första hand var 
produktiva som dramatiker. Det var, enligt Torsslow, inga stora dramatiker 
men ”de var aktade namn och de representerade sin tid”.351 De skrev drama-
tik som fungerade för Dramatens behov. 

                                                        
345 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 264. 
346 Förslag till Reglemente för Kungl. Dramatiska Teaterns Association, Styrelse och För-
valtning, § 12 innehåller några rader om hur reperotaren skall hanteras. 
347 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 247.  
348 Ibid., s. 242-244. 
349 Oscar Levertin, ”Den dramatiska teatern”, Svenska Dagbladet, 24 september, 1897. 
350 Tor Hedberg, ”Repertoaren vid våra teatrar”, Svenska Dagbladet, 28 februari, 1898. 
351 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 279. 
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Strindberg och den nya svenska dramatiken  
Dramatens förhållande till Strindberg under associationstiden är ett åter-
kommande ämne inom Strindbergsforskningen. Strindberg, som väletablerad 
författare, hade inte en privilegierad position i förhållande till andra dramati-
ker som spelades på Dramaten. Torsslow tar upp olika turer kring pjäsbe-
ställningar som Strindberg fick av Dramaten.352 Enaktaren Första varningen 
blev till exempel bojkottad av skådespelarkåren trots att den var repertoar-
lagd. Skådespelarna hade bevisligen ett stort inflytande.353  

Under 1800-talet betraktades det historiska dramat som en av de viktig-
aste dramatiska formerna. Det var under romantikens influens som den hi-
storiska tillbakablicken fylldes med de högsta poetiska värdena. Gerda Ry-
dell skriver om de olika influenserna och det historiska dramats förändring 
under 1800-talet.354 Att skriva historiska dramer ledde in på den högkultu-
rella vägen, även under ämbetsförfattarna på Gustav III:s tid.355 På 1800-talet 
var det historiska drama en av förutsättningarna för att få tillträde till fältet. 
När Strindberg lämnade in Mäster Olof till Dramaten 1872 var det ett beprö-
vat sätt att försöka bli erkänd. Pjäsen refuserades av den dåvarande chefen 
Erik af Edholm, som senare blev teaterns censor under associationstiden.356 

Strindberg skrev ett flertal artiklar om den svenska dramatiken. I artikeln 
”Spår av svensk folkdramatik” i Kulturhistoriska studier, som utkom 1881, 
skriver han om hur han i folkdiktningens tryckta skrifter och handskrifter 
funnit vad som skulle kunna vara föregångare till det svenska dramat.357 Han 
hävdar att det inte bara är folklekar och skillingtryck som utgör ursprunget 
till den svenska dramatiken utan en typ av poesi, i dialogform, som: 

[…] visserligen icke kräver sceniskt uppförande, men dock förutsätter stor 
mimisk förmåga hos föreläsare och vilken genre icke kan hänföras under an-
nan än den dramatiska.358  

 
Dessa texter har, enligt Strindberg, närmare samröre med den svenska dra-
matikens historia än vad den fornnordiska hjältediktningen hade. I artikeln 
föreslår han att de nedtecknade dialogerna från landsbygden, som han bland 
annat funnit samlade i Svenska folkböcker av folklivsforskaren P.O. Bäck-

                                                        
352 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 281 
353 Ibid., s. 282.  
354 Rydell, Adertonhundratalets historiska skådespel i Sverige före Strindberg, s. 37. Rydell 
hänvisar till den tyska synen på det historiska dramat och visar att den svenska traditionen 
starkt influerats av den tyska. 
355 Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, s. 282-286. 
356 David Gedin ”Är kanske inte mitt lif mer värdt än en obetydlig qvinnas! Strindberg och de 
kvinnliga åttiotalisterna”, 2012, dramawebben.se/(hämtad 2015-09-28), s. 3.  
357 August Strindberg, ”Spår av svensk folkdramatik” (1881), August Strindbergs Samlade 
Verk, [nationalupplaga], vol. 7, Kulturhistoriska studier, Stockholm: Norstedt, 2009, s.161. 
358 Ibid., s. 161.  
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ström, är de verkliga föregångarna till den svenska dramatiken.  association-
er till Frans Hedbergs text om det ”kärva” svenska språket tio år senare.359 
De återgivna dialogerna beskrev händelser i bondesamhället och benämns av 
Strindberg som ”kjeringasnack”. Kjeringasnack, kvinnors sätt att tala, var 
alltså föregångare till den svenska dramatiken.  

Strindberg var vid tidpunkten anställd på Kungliga biblioteket som biblio-
teksamanuens under Gustaf Edvard Klemming. I ett brev till den nyblivne 
filosofie doktorn Karl Warburg den 26 oktober, 1877, skriver Strindberg att 
Warburg, kunde […] ”få en pålitlig agent i kongl. biblioteken som skulle 
tjäna med alla upplysningar i synnerhet i Sverges Dramatiska Literatur, om 
hvilken samling Klemming endast invigt mig, som fortfarande är väktare 
öfver den Literaturen”.360 Strindberg presenterade sig som någon som hade 
exklusiva upplysningar om den svenska dramatiken.  

I satiren Det nya riket som publicerades 1882 ger Strindberg i ”En nat-
ionell Bildningsanstalt” en nidbild över styrelseskicket på Dramaten. Han 
ironiserar över repertoarval och hur dialogen löpte i de lättsamma importe-
rade franska salongsdramerna.361  

Strindberg skildrar återkommande läget för den svenska dramatiken som 
kritiskt. I texten ”Teatrarna i Svenska societeten”, en artikelserie påbörjad 
1885 och tänkt för den franska tidskriften Nouvelle Revue, redogör han för 
det samtida läget: ”Hur ofta har man inte påstått, att svenska folket saknar 
dramatisk begåvning! Journalisterna upprepa det ständigt i sina teaterkriti-
ker. Och sant att säga vill jag inte motsäga dem”.362 Strindberg beskriver 
svenskarna som ett folk av drömmare, vilket är ett skäl till att svenska dra-
matiker inte lyckas producera självständig dramatik: 

[…] hur ska man tänka sig att en som är född drömmare skall kunna skilja 
sina drömmar från verkligheten? Just detta gör att svensken inte förmår 
skildra karaktärer och inte siktar mot något annat än att skriva roller, måttbe-
ställda efter skådespelarna och aktriserna.363  

 
Längre ner i samma artikel avfärdar han August Blanche som den typiske 
svensken och därför inte lämpad som dramatiker. Blanches’ medfödda sen-
timentalitet förvandlas till ”utbrott, patetik och deklamation […] Vulgaritet”, 
                                                        
359 P. O. Bäckström, Svenska folkböcker: sagor, legender och äfventyr, efter äldre upplagor 
och andra källor utgifne, jemte Öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid, 
Stockholm: Bohlin, 1845-1848.   
360 Bo Bennich-Björkman, ”Kommentarer”, August Strindbergs Samlade Verk, vol. 7, s 401. 
361 August Strindberg, ”En nationell Bildningsanstalt”, August Strindbergs Samlade Verk, 
[nationalupplaga], vol. 12, Det nya riket: Skildringar från attentatens och jubelfesternas 
tidehvarf, Stockholm: Norstedt, 1983, s. 109-111. 
362 August Strindberg, ”Societeten i Stockholm”, August Strindbergs Samlade Verk, [nation-
alupplaga], vol. 18, Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatex-
ter 1880-1889, Stockholm: Norstedt, 2010, s. 276. 
363 Strindberg, ”Societeten i Stockholm”, s. 277.  
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enligt Strindberg.364 Frans Hedberg beskrivs som ”mästaren av charader utan 
handling”. Avsnittet avslutas med att Strindberg konstaterar att ”det inte 
finns någon dramatiker i Sverige”.365 

I uppsatsen ”Om Modernt Drama och Modern Teater” från 1889, som var 
tänkt att publiceras i samband med inrättandet av Strindbergs Skandinaviska 
Försöksteater i Köpenhamn, ger Strindberg en historisk överblick över det 
franska dramat fram till Thèâtre Libre i Paris. Han talar om nya sätt att be-
rätta från scenen och författarnas frihet vid Thèâtre Libre som: […]”aldrig 
börjat sin verksamhet med att utskriva något program, aldrig utfärdat någon 
estetik, aldrig velat bilda någon skola”.366 Strindberg avslutar med förhopp-
ningar om hur också den svenska teatern skulle kunna förändras: 

Må vi då också få en sådan teater, där man kan rysa åt det rysligaste, le åt det 
löjliga, leka med leksaker; där man kan få se allt, och icke såras om man får 
se vad som hittills varit dolt bakom teologiska och estetiska förlåter, även om 
gamla konvenanslagar skola brytas, må vi få en fri teater, där man har frihet 
till allt, utom att sakna talang och vara hycklare eller dumbom! 
Och skulle vi inte få någon, så få vi väl leva ändå!367 

 
Skandinaviska Försöksteatern, som Strindberg och Siri von Essen startade i 
Köpenhamn, blev inte långlivad.368 Försöksteatern skulle vara en experi-
mentteater, inspirerad av Théâtre Libre. Nitton år senare, 1907, grundades 
Strindbergs Intima teater. Strindbergs syn på hur skådespelarna skulle han-
tera språket på scenen kom i uttryck i Memorandum till medlemmarna af 
Intima teatern från regissören. Där instruerade han skådespelarna att exem-
pelvi tala långsamt och tydligt och inte ett ”naturligt” talspråk.369 Strindbergs 
Intima teater existerade till 1910 och var en av inspirationskällorna till Dra-
matikerstudion och som presenteras mer ingående i nästa kapitel.  

Strindbergs Intima teater, där inte enbart Strindbergs dramatik skulle spe-
las, var liksom Ristells och Lindebergs satsningar på svensk dramatik, ett 
förlustprojekt. När Strindbergs teater lades ner, konstaterade recensenten 
August Brunius i Svenska Dagbladet att:  

Det har aldrig stört prestigen, att affärerna ibland gingo illa: det var nästan ett 
tecken till idealitet. Men när Strindberg högtidligen och emfatiskt tar handen 

                                                        
364 Strindberg, ”Societeten i Stockholm”, vol 18, s. 278. 
365 Ibid., s. 278. 
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från företaget, så är det oåterkalleligen slut. Strindberg har varit det kapital, 
som Intima teatern levat på, dess livsprincip och dess existensrätt.370  

 
Brunius ger en närmast bourdieusk beskrivning av teaterns fält och Intima 
teaterns kulturella kapital. Han ansåg att Strindberg fått för litet utrymme 
inom fältet, i förhållande till hans betydelse som författare och dramatiker: 

[…] det kan inte bestridas, att nationen har en stor skuld att avbetala till sin 
störste dramatiker, som spelats alltför litet för att få det inflytande på svensk 
scen, som rätteligen tillkommer honom […]371  
 

Strindbergs position inom kulturvärlden var delvis ett resultat av hans kom-
promisslöshet, vilket författaren och politikern Anna Lindhagen skriver i en 
artikel i den socialdemokratiska kvinnorörelsens tidskrift Morgonbris i maj 
1911. Där uppmanar hon allmänheten att skänka pengar till ett folkets No-
belpris åt Strindberg:  

De stora breda lagren av Sveriges folk deltaga detta år i en hyllning till 
Strindberg, till den man som genom sin outrotliga opposition ej fått Nobel-
pris, ej blivit belamrad med annan titel än ”författare”, vilken ljuder som en 
furstetitel, då den står i samband med August Strindberg. Må icke kvinnorna 
vara borta från denna hyllning!372  

 
Lindhagen vände sig särskilt till kvinnorna, som om hon ville att de skulle 
förlåta Strindberg hans kvinnosyn i slutet av hans liv.  

Med den omstridde Strindberg fick den svenska dramatiken en internat-
ionell stjärna, men svenskarnas relation till Strindberg var komplicerad. Den 
förändrade synen på Strindbergs författarskap och kanoniseringen av honom 
efter hans död visar hur fältet påverkas av tongivande personer inom exem-
pelvis dess historieskrivning.373 Strindberg, som kom att personifiera myten 
om det skapande geniet, blev både en förebild och någon att bjuda motstånd 
för dramatikergenerationen som följde.  

                                                        
370 Yngve Hedvall, Strindberg på Stockholmsscenen 1870-1922, Stockholm: NS Lundströms 
förlag, 1923, s.164. 
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372 Anna Lindhagen, ”August Strindberg”, Morgonbris, nr 5, maj 1911/ http://www. 
ub.gu.se/kvinndata/digtid/05/1911/morgonbris1911_5.pdf/(hämtad 2012-05-03). s. 1. 
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ojämförlig. 
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Kvinnliga dramatiker under andra hälften av 1800-talet  
Kultursociologen Pierre Bourdieu visar i Konstens regler hur de franska 
författarna tillsammans med kritiker, förläggare, bokhandlare, teatrar och 
andra aktörer medverkade till det litterära fältets sammansättning och hur 
dess spelregler, doxan, utformades. Möjligheterna till försörjning och pre-
stige vävdes samman med en hierarkisering av den goda smaken.374 På ett 
liknande sätt förändrades strukturen inom den svenska dramatikens fält. De 
som var tongivande vid en viss tidpunkt, styrde smak och estetisk inriktning.  

Tematiken i många av de pjäser som skrevs av kvinnor under 1870- och 
1880-talet finns också hos de manliga dramatikerna. Det finns många paral-
leller mellan Alfhild Agrells, Ann-Charlotte Lefflers och Victoria Benedicts-
sons dramatik och den dramatik som skrevs av Henrik Ibsen, Björnstjerne 
Björnson och August Strindberg. Traditionellt betraktas Ibsen vara den som 
öppnade för en dramatik som tog upp frågeställningar kring kvinnans situat-
ion.375 För de kvinnliga författarna stod dock mycket mer på spel än för 
männen, som kunde behålla positioner inom fältet också efter skandaler och 
misslyckanden. Striderna visar hur förutsättningarna för att skapa en förfat-
taridentitet och få erkännande krävde medvetenhet om mediernas potential 
för ryktbarhet och betydelsen av goda kontakter inom fältet.376 Fältets för-
ändrade villkor, som Strindberg själv var med och skapade, enligt litteratur-
vetaren David Gedin, bidrog till att de kvinnliga dramatikerna Leffler och 
Agrell, som hade de prestigefulla positionerna under 1870-talet, till slut ute-
stängdes från fältet.377 Författaryrket fick högre status och blev mer inkomst-
bringande och återigen huvudsakligen männens domän.  

Mot slutet av 1880-talet betraktades det moderna genombrottets dramatik 
alltmer som tidsbundna debattinlägg. Genren förlorade status som konst och 
avfärdades som tendensdramatik av den samtida manliga författar- och kriti-
kerkåren. De problem som togs upp ansågs inte vara universella vilket var 
ett kriterium för hög konst. Språket i pjäserna betraktades inte som konstnär-
ligt. Dessutom sades det att kvinnans situation i hemmet och äktenskapet vid 
slutet av 1880-talet var uttömda ämnen.378 Med degraderande beskrivningar 
av det moderna genombrottets dramatik var det lätt att tränga ut kvinnorna 

                                                        
374 Pierre Bourdieu, Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur, Stehag: 
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från fältet när striden om positionerna hårdnade.379 Nya estetiska ideal eta-
blerades och de kvinnliga dramatikerna från det moderna genombrottet besk-
revs exempelvis, för att citera Torsslow, som de svenska ”kvinnliga aggress-
ionsdramatikerna”.380 När kanon skrevs exkluderades de, eftersom deras 
dramatik ansågs ha lägre konstnärligt värde. Litteraturvetaren Anna Willi-
ams har behandlat kanonskrivningen inom den svenska litteraturhistorien i 
Stjärnor utan stjärnbilder. I en studie över svenska litteraturhistoriska verk 
visar hon hur kvinnliga författare successivt skrivits ut ur litteraturhisto-
rien.381 

Fokuseringen på författaren som ensamt geni medförde att pjäser som 
kom till på andra sätt värderades lägre, och därmed glömdes bort, enligt 
teaterhistorikerna Tracy C. Davis och Ellen Donkin.382 Som tidigare nämnts i 
denna avhandling betraktades det teaternära skrivandet, där författaren skrev 
för skådespelaren, som mindre värt ur ett konstnärligt perspektiv. Inom den 
brittiska teatern arbetade framförallt kvinnor med kollaborativt skrivande 
eftersom de inte fick full tillgång till dramatikerrollen, enligt Davis och 
Donkin. De lyfter fram en liten grupp kvinnliga dramatiker som verkade 
inom den brittiska teaterns fält. De skrev dramatik, men kunde inte dra nytta 
av sina författarskap på samma sätt som männen. Att kontrollera och an-
vända upphovsrätten var manliga förbehåll. Kvinnorna fick inledningsvis 
inte heller bli medlemmar av de litterära sällskapen. Dessutom var deras 
eftermäle beroende av en manlig kritiker- och akademikerkår som definie-
rade vad som räknades som kvalitet inom dramatikens område och vilken 
typ av teater som skulle gälla.383 

Teaterhistorikern Jane Moody skriver om det praktiknära och det litterära 
skrivandet inom teatern, och utvecklar tankar kring de etymologiska skillna-
derna mellan de engelska orden wrighting och writing. Den hantverksmäss-
iga och teaternära understryks av att författarrollen beskrivs med engelskans 
”playwright” som anknyter till arbetet på golvet mer än till den litterära 
aspekten av skrivprocessen som i ”playwriting”.  

                                                        
379 Gedin, Fältets herrar. Gedin skriver om förändringen av det svenska litterära fältet under 
1880-talet och visar hur kvalitetsdiskussionen var socialt och politiskt konstruerad. 
380 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 275. 
381 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska över-
siktsverk under 1900-talet, Gidlund, Stockholm, 1997.  
382 Tracy C. Davis & Ellen Donkin (red.), “Introduction”, Women and playwriting in nine-
teenth-century Britain, Cambridge: University Press, 1999, s. 3. I antologin berörs olika 
aspekter av hur författarskap formas, har beskrivit hur historiker och dramatiker samverkade i 
den processen inom den brittiska dramatikens fält på 1800-talet.  
383 Ellen Donkin, “Mrs. Gore gives tit for tat”, Women and Playwriting in Nineteenth-Century 
Britain, Davis & Donkin, (red.), s. 54-74, Cambridge: University Press, 1999, Tracy C. Da-
vis, The Sociable Playwright, Women and Playwriting in Nineteenth-Century Britain, Davis 
& Donkin, (red.), s. 15-34, Cambridge: University Press, 1999. 
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The job of a playwright seems to have been coined via a process of linguistic 
back-formation from those ancient medieval trades of the shipwright, cart-
wright, and wheelwright […] How arresting that the etymology of playma-
king should evoke neither the authority of writing, nor the permanence of 
print.384  
 

Enligt ordet playwrights ursprung hade skapandet av dramatisk text ingen-
ting med litterärt skrivande och en modern författarrätt att göra utan hand-
lade om hantverket, vilket var området där kvinnorna i första hand fann en 
plats. Elaine Aston och Geraldine Harris, har sammanställt en antologi med 
nutida exempel på kvinnliga brittiska scenkonstnärer som arbetar nära tea-
terns verksamhet, i så kallat praktikbaserat arbete. Där behandlas kvinnliga 
performancartister som Bobby Baker i ”A Passionate Desire to Communi-
cate” och dramatikern Rebecca Prichard i artikeln ”Giving Voice(s) to Ot-
hers”.385  

I Sverige under 1960- och 1970-talet utvecklades ett kollektivt skrivande 
inom i första hand de fria gruppteatrarna, där ensemblerna skrev tillsam-
mans, ibland med en huvudansvarig dramatiker eller regissör. Sättet att ar-
beta var en reaktion mot den författar- och regiledda teatern. Idag återfinns 
kollektivt skrivande i den tidigare nämnda arbetsmetoden devising. Teater-
vetaren Tiina Rosenbergs Ilska, hopp och solidaritet, ger en översikt över 
samtida feministiska scenkonstnärer och variationsrikedomen av genrer och 
uttryck som finns inom den feministiska och politiska teatern i Sverige 
idag.386 Inom gruppen feministisk teater, som ofta förhåller sig kritisk till en 
förelagd text, förekommer genrekritisk teater, dekonstruktion av scenens 
språk och mer traditionell, berättande och agitatorisk dramatik.  

Det har tagit lång tid för de kvinnliga dramatikerna att återta en plats 
inom teaterns fält. Det var först under det tidiga 2000-talet som deras situat-
ion uppmärksammades på allvar. Sveriges Dramatikerförbund och Svenska 
ITI (Svenska International Theatre Institute) gjorde åren 2006 och 2007 en 
undersökning av jämställdheten på landets teatrar och kunde konstatera att 
kvinnliga dramatiker sällan skrev för de stora teatrarna och för de stora sce-
nerna. De skrev i första hand för teatrar som traditionellt räknades till de 
som hade lägre status inom fältet: barn- och ungdomsteatrar, fria grupper 
och de små scenerna.387 Genusvetaren Vanja Hermele uppmärksammade det 

                                                        
384 Jane Moody, “Illusions of Authorship”, Women and Playwriting in Nineteenth-Century 
Britain, Tracy C Davis & Ellen Donkin, (red.), s. 99-124, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999, s. 101.  
385 Elaine Aston & Geraldine Harris, (red.), Performance Practice and Process, Contempo-
rary (Women) Practitioners, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 
386 Tiina Rosenberg, Ilska, hopp och solidaritet: Med feministisk scenkonst in i framtiden, 
Stockholm: Atlas, 2012. 
387 Se appendix 4. 
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genusbundna urvalet i repertoarläggningen i magisteruppsatsen Teaterchef 
och "gate-keeper".388  

Insatserna för att kartlägga ”bortglömda” eller bortträngda kvinnliga dra-
matiker i Sverige har bidragit till att förändra det teaterhistoriska fältet, som 
därigenom fått nya territorier och forskningsmöjligheter. En första våg ägde 
rum under 1980- och 90-talen med exempelvis litteraturhistorikern Marga-
reta Wirmarks kartläggning av representationen av kvinnliga dramatiker i 
repertoaren vid ett antal nationella teatrar i Skandinavien under slutet av 
1800-talet, i Noras systrar.389 Sedan dess har flera studier genomförts inom 
ämnet. Litteraturvetaren Anne Lyngfelt visade till exempel i Den avväp-
nande förtroligheten att enaktsformatet användes av kvinnliga dramatiker 
innan Strindberg gjorde genren berömd med sina skådespel för Intima tea-
tern.390 Genom Dramawebbens arbete, en sajt som tillgängliggör upphovs-
rättslig fri dramatik, har kvinnliga och manliga dramatiker från tidigare de-
cennier, som fallit i glömska, gjorts tillgängliga för allmänheten.391 

Litteraturvetaren Mona Lagerström uppfattade modernitetens genombrott 
som en realismens mellanperiod i litteraturhistorien. I Dramatisk teknik och 
könsideologi visar hon hur det moderna genombrottets dramatik influerades 
av det tyska så kallade välgjorda dramat och idealrealismens estetik. Sam-
bandet har, enligt Lagerström, inte tidigare tydligt framkommit i forskning-
en. Hon hävdar att Ann-Charlotte Leffler medvetet arbetade med dramats 
konstruktion och karaktärernas porträtt och att Leffler var skeptisk till det 
franska välskrivna dramat som var en stark influens vid tidpunkten.392 Leffler 
utvecklade en egen stil, som Lagerström kallar ”det samhällskritiska karak-
tärsdramat.”393 Enligt Lagerström bidrog idealrealismens idéer som byggde 
på Hegels idéer om det Sköna, och betraktas som konservativa, till det mer 
radikala dramats framväxt under 1880-talet.394 Lagerström analyserar 

                                                        
388 Vanja Hermele, Teaterchef och "gate-keeper": kanonisering genom begreppet kvalitet - en 
studie av två teatrars policy och praktik för jämställdhet, mångfald och kvalitet, Magisterupp-
sats, Stockholm, Univ., 2006. 
389 Margareta Wirmark, Noras systrar: nordisk dramatik och teater 1879-99, Stockholm: 
Carlsson, 2000. 
390 Anna Lyngfelt, Den avväpnande förtroligheten: enaktare i Sverige 1870-90, Diss., Göte-
borg, Univ., 1996. 
391 Dramawebben.se/(hämtad 2015-08-28). Dramawebben startade i ett samarbete mellan 
Riksteatern och länsteatrar i Sverige och drevs med medel från Vetenskapsrådet. 
392 Det tyska välskrivna dramat karaktäriseras av en sammanhållen konstruktion med en inre 
logik och psykologiskt trovärdiga roller. Det franska välskrivna dramat byggde på Eugène 
Scribes dramaturgi. Den inre logiken stöddes av så kallade ”irrationella” resonörsroller och 
detaljer, som exempelvis ”brevet” för att driva handlingen framåt. Se Lagerström, nedan. 
393 Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi, Diss., Göteborg, Univ., s. 65-66.  
394 Ibid., s. 35-36 och s. 42. Anders Flodman, Wallinska skolan, som var Lefflers lärare i 
svenska och Carl Rupert Nyblom, docent i litteratur i Uppsala där Strindberg studerade, 
räknas till de främsta ”signaturerna” och var företrädare för idealrealismens estetik i Sverige 
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Lefflers texter ur ett genus- och litteraturteoretiskt perspektiv och lyfter in 
dem i historien i en kritisk närläsning. Litteraturvetaren Toril Moi tar upp 
denna aktivitet som avgörande för hur den feministiska forskningen skall 
kunna ta plats inom litteraturvetenskapens fält.395  

Inom området bortglömda kvinnliga dramatiker finns mycket att utforska. 
Ett exempel är de tidigare i avhandlingen nämnda systrarna Jeanette och 
Louise Stjernströms dramatiska produktion.396 Många kvinnor ägnade sig, 
liksom systrarna Stjernström, åt att översätta dramatik. Översättarnas bety-
delse för den svenska litteraturhistorien och dramatikens historia glöms ofta 
bort.397 Utan Hagbergs Shakespeareöversättningar, som ett exempel, skulle 
inte den svenska litteraturen och dramatiken se ut som den gör. Många kvin-
nor och män som arbetade som översättare bidrog till en förändring av fältet, 
utan att deras namn fått plats i översiktsverken. Inom översättarnas historia 
görs insatser för att återföra utövarna till historien genom exempelvis den 
elektroniska resursen Svenskt översättarlexikon.398 Andra kvinnor, som arbe-
tade som översättare i skuggan av mer berömda män, var Valborg Hedberg i 
den Hedbergska familjeklanen. Hon var verksam som översättare av rysk 
och fransk dramatik. En annan kvinnlig översättare är dramatikern Dorothea 
Dunckel som översatte många av den tyske dramatikern August von 
Kotzebues dramer.399  

Kritik av kvinnornas dramatiska språk 
Kritikerkårens sammansättning i Sverige, liksom i Storbritannien, bestod 
under 1800-talet och långt in på 1900-talet huvudsakligen av män. Teaterve-
taren Curt Isaksson har i en bred undersökning kartlagt teaterrecensenternas 
arbete vid de största dagstidningarna i Stockholm under perioden 1860 till 
1941. Av 41 så kallade förstekritiker och andrerecensenter finns endast två 
kvinnor.400 Det var männen som satt på de tongivande posterna. I början av 

                                                                                                                                  
mellan 1830-1870. Enligt idealrealismen skulle konsten vara verklighetsbaserad men ge-
nomgå en förädling för att bli konst. 
395 Toril Moi, Simone de Beauvoir: hur man skapar en kvinnlig intellektuell, Eslöv: Sympos-
ion, 1996. 
396 Kerstin Derkert, Repertoaren på Mindre teatern under Edvard Stjernströms chefstid 1854-
63, Diss. Stockholm: Univ., 1979, s. 31-35. Derkert lyfter särskilt fram Jeanette Stjernströms 
betydelse och täta samarbete med Edvard Stjernström. (s. 24 om Lindebergs besvikelse på 
publiken…) 
397 Kristoffer Leandoer, ”Den andra litteraturhistorien”, Konsten att översätta, föreläsningar 
1998-2008, Lars Kleberg (red.), s. 95-103, Litterära översättarseminariet, Södertörns högs-
kola, 2008, s. 96-97. 
398 Lars Kleberg, (red.), Svenskt översättarlexikon, 2009- /oversattarlexikon.se/(hämtad 2014-
10-06). 
399 Kleberg, (red.), Svenskt översättarlexikon. 
400 Curt Isaksson, Pressen på teatern: teaterkritik i Stockholms dagspress 1890-1941, Diss. 
Stockholm, Univ., 1987, s. 43. 
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1900-talet etablerades flera tidskrifter för kvinnor där kvinnofrågor och röst-
rätt togs upp. I de tidskrifterna presenterades också kvinnliga konstnärer. 
Tidskrifterna Dagny, Tidevarvet, Morgonbris, Idun, Rösträtt för kvinnor, för 
att nämna några av dem, rapporterade regelbundet om kulturella händelser 
och där ingick rapporter om teaterföreställningar.401 De flesta av tidskrifterna 
kom till i och med jämställdhetsdebatten och slutade ges ut åren efter det att 
kvinnorna fick rösträtt 1919 (kvinnorna fick rösta första gången i valet 
1921). Under det tidiga 1900-talet förekom en del kvinnliga recensenter i de 
stora dagstidningarna, varav journalisten och recensenten Anna Branting och 
Vera von Kraemer var två de mest framträdande.402 Brita von Horn och dra-
matikern och journalisten Elsa Collin, skrev kritik och recensioner under 
1900-talets första decennium, i början under pseudonymer, senare under 
egna namn.  

Det fanns utrymme för kvinnors dramatik och litteratur i ovan nämnda 
tidskrifter och i den vanliga dagspressen, men utrymmet var betydligt 
mindre än männens. Tor Hedberg, som var Svenska Dagbladets förste recen-
sent under åren 1897-1907, publicerade över 30 artiklar under perioden. 
Artiklarna finns utgivna i Ett decennium: uppsatser och kritiker i litteratur, 
konst, teater m.m.403 Därutöver publicerade sig Hedberg i tidskrifter och 
andra dagstidningar.404 Teaterartiklarna ur samlingen från Svenska Dagbla-
det innehåller recensioner men berör även ämnen som teatrarnas skötsel, 
repertoarplanering, regi och skådespelarnas sätt att tala. Hedberg var, som 
nämnts, en av dem som definierade normen för god konst och kultur i sin 
generation och han hade stor makt inom fältet. Författaren och kulturskri-
benten Bo Bergman, som blev lektör för Hedberg på Dramaten efter teater-
striden 1916, är ytterligare ett exempel på en inflytelserik kritiker inom tea-
terns fält. Under sina år på Dramaten var Bo Bergman både så kallad ”gate-
keeper” på teatern och samtidigt recensent för Dagens Nyheter.405 Isaksson 
understryker recensenternas kopplingar till teatervärlden – många var som 
Hedberg och Bergman aktiva inom andra yrken inom branschen.406 

Ett exempel på hur kvinnornas dramatik beskrevs som mindre betydelse-
full, genom att nedvärderas som efterbildning, är en föreläsning som Tor 

                                                        
401 För en fullständigförteckning över tidskrifter som vände sig till kvinnor under det förra 
sekelskiftet och i början av 1900-talet, se Göteborgs Universitet, Digitalt arkiv över äldre 
svenska kvinnotidskrifter, http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/. 
402 Isaksson, Pressen på teatern, s. 43. 
403 Tor Hedberg, Ett decennium: uppsatser och kritiker i litteratur, konst, teater m.m. D. 1, 
Litteratur, Bonnier, Stockholm, 1912. Volymerna I-III kom ut under 1912-1913. 
404 Tor Hedberg, Konst och litteratur, uppsatser och kritiker i Dagens Nyheter åren 1921-31, 
Stina Hedberg, (red.), Stockholm: Fritzes, 1939. 
405 Vanja Hermele ”Teaterchef och ”gate-keeper”. Hermele använder sig av begreppet ”gate-
keeper” i sin magisteruppsats, för att beskriva de personer som gör urvalet av vad som spelas 
och inte spelas vid teatrarna.  
406 Isaksson, Pressen på teatern, s. 44-47. 
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Hedberg höll vid Institut Rudy, i Paris, 1891, ”De viktigaste strömningarna i 
den nutida svenska litteraturen”. Föreläsningen återtrycktes 1982 vid det 
Thielska galleriets 60-årsjubileum. I föreläsningen redogör Hedberg för den 
svenska litteraturen och den så kallade kvinnliga indignationslitteraturen. 
Enligt Hedberg var det Ibsen som gav startskottet. Litteraturen som följde i 
dess spår var endast efterbildningar. Hedberg uttryckte en gängse syn på den 
så kallade indignationslitteraturen:  

Ett särskilt rum inom denna literatur intager kvinno-indignations-literaturen, 
såsom man med ett något långt men tämligen uttömmande namn kan beteckna 
den. Stöten till densamma gafs af Ibsens drama ”Ett dockhem”, som då det 
först utkom, väckte ett ofantligt uppseende i hela Skandinavien, gaf anledning 
till otaliga debatter, och särskildt här i Sverige, till en lång följd af efterlik-
ningar, som dels missuppfattade, del öfverdrefvo författarens till ”Ett dock-
hem” intentioner. Denna literatur behandlade förhållandet mellan man och 
kvinna, särskildt inom äktenskapet, och skildrade i skarpa färger kvinnans 
missgynnade, undertryckta ställning. Ehuru i mycket öfverdrifven och sche-
matisk har den nog bidragit till att påpeka och förbättra många förefintliga 
missförhållanden. Nu har den så godt som alldeles upphört, och dess förfat-
tare, bland hvilka kunna nämnas fruarna Edgren och Agrell, hafva, åtminstone 
tills vidare, sökt andra ämnen för sin penna. 407 

 
Hedberg berättade också, i enlighet med sin tids anda, att den skiftande natu-
ren i Sverige hade bidragit till en brist i den nationella karaktären hos den 
svenska litteraturen. Men analogin fick hos Hedberg en annan slutledning än 
hos Warburg. Det fanns, enligt Hedberg, för många olika miljöer och klimat 
för att skapa en enhetlig och stark identitet i Sverige. Hedberg berättade 
vidare att folklivsskildringarna var en stark ”tendens” hos den unga generat-
ionen, med ”fru Edgren, Ernst Ahlgren, Anna Wahlenberg, Axel Lundegård, 
Oscar Levertin Gustaf av Geijerstam och Georg Nordensvan, som de främsta 
företrädarna”. När det gällde den svenska dramatiken ansåg Hedberg kort 
och gott att den levde på undantag: 

Den dramatiska diktningen slutligen har icke heller räknat många idkare och 
icke någon, som uteslutande ägnat sig däråt. På våra scener har länge den 
fransyska och den tyska dramatiken varit förhärskande, på den Kungliga eller 
som den nu heter Dramatiska teatern den fransyska komedien, på småteatrar-
na den franska farsen och den tyska possen. Så har man då och då stuckit 
emellan med Ibsens och Björnsons dramer, mera sällan med något svenskt 
originalarbete.408  

 

                                                        
407 Tor Hedberg, ”För befordrandet av de främmande språkens studium”, 1891, Föreläsning 
Institut Rudy, i Paris Rue Royale, 7, Paris. Återtryckt för Thielska Galleriet 1982, s. 7.   
408 Hermele ”Teaterchef och ”gate-keeper”, s. 9-10. 
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Strindberg omnämns som den största begåvningen. Edgren och Agrell, där-
emot, skrev dramatik som nästan uteslutande var av tendentiös art, enligt 
Hedberg. Lustspelet har längre anor än det allvarliga skådespelet med dra-
matiker som August Blanche, Johan Jolin och Frans Hedberg. En förklaring 
till den svenska dramatikens situation var teaterns behov av att tillfredställa 
publiksmaken, enligt Hedberg. ”Publiken går, här som annorstädes på tea-
tern för att ha roligt, och som författarne behöfva publiken, ha de måst rätta 
sig efter dess smak”.409 

I en artikel daterad den 11 november 1900 i Svenska Dagbladet, recense-
rade Hedberg pjäserna Ingrid av Alfhild Agrell och Ärkefienden av Harold 
Gote, vilket var Frida Stéenhoffs litterära pseudonym. Båda pjäser betraktas 
utifrån ett tydligt misogynt perspektiv. Hedberg förklarar att han valt att 
recensera de båda dramerna tillsammans trots att de är olika. Deras gemen-
samma nämnare, att de är skrivna av kvinnor, överskuggar allt annat. Han 
analyserar de olika kvinnotyperna som representeras i pjäserna och fortsätter 
sedan att kommentera pjäsernas språk, som han inte anser passa vare sig 
författarna eller deras karaktärer. Språkanvändningen är hans främsta reser-
vation till de båda dramerna:   

Det är icke det att de båda utgå från kvinnliga författare – ehuruväl det alltid 
är ett samband, och icke alldeles oväsentligt. Äfven då de på olika sätt skrifva 
om olika saker äro kvinnliga författare hvarandra ganska lika. […] 
Det är en, jag vill icke säga helt men relativt ny kvinnotyp som gör sitt inträde 
i litteraturen och som vi antagligen komma att en tid bortåt få sysselsätta oss 
med. […] Hon härstammar från kvinnosakslitteraturens oppositions- och in-
dignationskvinna, men härstammar äfven från romantikens älskande, hängifna 
och uppoffrande kvinna…410 

 
I Hedbergs recension finns exempel på hur kvinnor som skrev dramatik på 
flera sätt, i en och samma recension, uträknades genom sin könstillhörighet. 
Könet blev den mest dominerande aspekten av deras författarskap, allt var 
underordnat det. Hedberg hade synpunkter på både vad kvinnorna sa och hur 
de talade:  

Än så länge förefaller det dock som typen hörde litteraturen till. Dessa kvin-
nor synas mig icke riktigt kunna bära sina stora och fina känslor, de skryta li-
tet för mycket med dem, tala mycket för mycket om dem. Deras konversation 
rör sig alltför mycket uppe på de stora höjderna, det blir en smula tröttsamt i 
längden. Särskildt i Harold Gotes skådespel äro kvinnorna så starka i repliken, 
att man får vara ganska väl förberedd för att knäcka nötter med dem. [...] 
– Då talar Ingrid i Alfhild Agrells drama mänskligare, utom i epilogen, där 
hon rör sig med ett egendomligt pretentiöst känslospråk, som väcker pin-

                                                        
409 Hermele ”Teaterchef och ”gate-keeper”, s. 9-10. 
410 Tor Hedberg, ”Två kvinnodramer”, Svenska Dagbladet, i Ett decennium: uppsatser och 
kritiker i litteratur, konst, teater m.m. D. 1, Litteratur, Stockholm: Bonnier, 1912, s. 173.  
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samma tvifvel på det af författarinnan så starkt accentuerade ”äkta” i hennes 
naturell.411 

 
Hedberg avslutar recensionen med förhoppningen att fiktionens kvinnor inte 
smittar ner verklighetens kvinnor med sitt språk:  

Nej, någon fruktan för ”den nya kvinnans” moral hyser jag ej, men däremot 
en ganska stor sådan för hennes konversation, och jag önskar och hoppas att 
när hon från litteraturen går ut i lifvet – om detta blir hennes väg – hon icke 
må taga alltför mycket af litteraturen med sig.412  
 

Tor Hedberg debuterade som dramatiker år 1881 med en pjäs på Stora tea-
tern i Göteborg, där hans far då var chef. År 1907, som innebar slutet för 
teaterassociationstiden på Dramaten, betecknas som Hedbergs genom-
brottsår som dramatiker med pjäsen Johan Ulfstjerna som hade urpremiär på 
Svenska teatern i Stockholm den 12 mars.413 Samma år hade Hjalmar Söder-
bergs Gertrud premiär på Dramaten. För Strindberg innebar året att många 
av hans pjäser spelades i Stockholm och han fick se sin nya teater öppna 
portarna. I april hade Ett drömspel urpremiär med Harriet Bosse i huvudrol-
len på Dramaten. I september spelades Kronbruden på Svenska teatern och 
sedan kom föreställningarna Pelikanen, Oväder och Brända tomten på 
Strindbergs Intima teatern.  

Pjäsen Johan Ulfstjerna är tillägnad Oscar Levertin. Handlingen utspelar 
sig i Helsingfors, och handlar om upproret mot de ryska ockupanterna. För-
lagan till handlingen finns i det verkliga attentatet mot den ryske guvernören 
i Helsingfors, general Bobrikov. En ung man är på väg att genomföra ett 
attentat mot den grymme guvernören. Mannens fästmö och far får reda på 
vad som skall ske. Men för att inte sonen skall offras lyckas fadern övertala 
honom att få ta hans plats och utföra dådet.  

Tor Hedberg blev genom Johan Ulfstjerna ett namn inom svensk drama-
tik. Pjäsen hyllades för den starka skildringen av far-son relationen i första 
hand och inte det politiska motivet. Johan Ulfstjerna har filmatiserats två 
gånger och spelats flera gånger på Dramaten.414 Den framhölls länge som ett 
av de stora svenska dramerna med en fulländad dramatisk struktur.  

                                                        
411 Hedberg, ”Två kvinnodramer”, s. 173. 
412 Ibid., s. 174. 
413 Tor Hedberg, Johan Ulfstjerna: skådespel i fem akter, Stockholm: Bonnier, 1907. 
414 Johan Ulfstjerna hade urpremiär på Svenska teatern den 12 mars, 1907, Dramaten gjorde 
tre uppsättningar av den och den har filmatiserats två gånger, 1923 som stumfilm och 1936. 
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Teatern och livet - Frida Stéenhoffs kritik av den samtida 
svenska dramatiken 
År 1910 skrev dramatikern och debattören Frida Stéenhoff att svensk teater 
inte ägnade sig åt de frågor som diskuterades av samtiden. I föredraget Tea-
tern och livet, skildrade hon hur en framtida, socialt medveten teater skulle 
kunna se ut. Hon ansåg att staten hade ett ansvar för dramatikernas utveckl-
ing. Föredraget publicerades i skriftserien Fria ord, nr 11 och handlar om 
den samtida dramatikens bristande sociala medvetenhet. Rösträttsfrågan, 
kvinnans sexualitet, fredsfrågan och barnens rätt var aktuella ämnen år 1910, 
men skildrades nästan aldrig, enligt Stéenhoff. Även nykterhetsrörelsen och 
debatten om militarismen var ämnen som aldrig fick plats på landets teatrar. 
Det som berörde den feministiska rörelsen betraktades som vulgärt och 
nämndes endast i syfte att driva med kvinnorna, enligt Stéenhoff. På scenen 
skildrades en vulgarisering av kvinnokampen och istället för att ”skildra 
könsförhållandena som finns idag, spelar man frivola och skabrösa utgjutel-
ser som ej tålas någon annanstans”, skriver Stéenhoff.415 Hennes text ger en 
inblick i tidens debatter och om innehållet i den samtida repertoaren:  

När möta vi hos oss den moderna kvinnan på andra sidan rampen? Vår teater 
har kanske ingen aning om, att hon finns? Vad skall man tro, när det enda, 
som dramatiskt manifesterar sig om feminismen här, är ett tarvligt hån i nå-
gon fars?416 

 
Hon refererar till dramatikerna George Berhard Shaw, Paul Hervieu och 
Frank Wedekinds arbeten som exempel på samtida dramatik där relationerna 
mellan könen skildras på nya sätt. Wedekinds pjäs Frühlings Erwachen hade 
väckt debatt i Sverige med sitt kontroversiella ämne om unga människors 
sexualitet. Stéenhoff hävdar att det visst går att skildra feminismen på scen 
och nämner som förebilder just dramatik av Shaw och Hervieu. Hon ger en 
bild av Sverige som envist provinsiellt, ett land där det inom kulturens om-
råde aldrig talas allvar. Stéenhoff anser att svensk teater är avskild från om-
världen och publiken. Hon formulerar det som en fråga mellan den konstnär-
liga och traditionella teatern:  

Den dramatiska konsten skall representera det samtida intellektuella, mora-
liska och politiska livet hos folket och uttrycka dess erfarenheter och strävan-
den. Det är på denna punkt konsten kommer i så ledsam konflikt med det som 
konventionellt och traditionellt är ”teater”.417 

 

                                                        
415 Frida Stéenhoff, Teatern och livet: några tankar om dramatisk konst i nutid och framtid, 
Björck & Börjesson, Stockholm, 1910, s. 11 
416 Ibid., s. 13. 
417 Ibid., s. 8. 
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Förutsättningen för att teater skall betraktas som konst och därmed få en 
betydelse för sin publik är, i Stéenhoffs beskrivning, att teatern inte under-
värderar sin publik. Det är svårt att se den traditionella teatern som konst 
eftersom den saknar en förankring och representation hos folket och de frå-
gor som rör sig där.  

När det gäller den nya dramatikens möjligheter inom den samtida svenska 
teatern, nämner Stéenhoff hur svårt det är för unga dramatiker att bli spe-
lade. Ett av skälen är just att den samtida teatern inte står i kontakt med ti-
dens anda. Det finns en rädsla hos teatrarna för att skildra samhällsfrågor på 
ett djupare plan. Allvarliga frågor är som om de vore ”bannlysta från sce-
nen”, skriver hon. Dramatiken får inte ”föranleda allvarlig diskussion, blott 
skämt och skratt”.418  

Stéenhoff föreslår också att staten skall ta ett större ansvar för dramati-
kerna. Hon skriver att aktiva insatser måste göras och att det inte går att lita 
på att de stora begåvningarna kan trotsa motståndet de möter på teatrarna. 
Stéenhoff ifrågasätter också konstnärsmyter som att lidande skulle vara 
fruktsamt för konstnärlig aktivitet. Det är ett misshushållande med landets 
andliga resurser, enligt Stéenhoff, om inget görs för att hjälpa konstnärerna i 
deras skapande:  

Och varför skola diktare plågas, därför att de har något att ge? Det är felaktigt 
att tro, att lidandet ökar deras produktion. Skaparkraften mattas i en fientlig 
miljö. Den kan ej nå sin fulla blomstring utan sol.419 

 
Stéenhoff vänder sig mot den förhärskande idén om konstnären som lever 
för ett kall och för fram pragmatiska förankrade tankar om skapandets förut-
sättningar. Det behövs stöd och goda villkor för att konstnärskap skall ut-
vecklas, anser hon. Hon avslutar artikeln med en vision om en framtida tea-
ter som är präglad av den samtida synen på allkonstverket: en teater i filoso-
fen Friedrich Nietzsches och kompositören Wagners anda - ett folkligt all-
konstverk. 

Några år efter föreläsningen om den svenska teatern engagerade sig 
Stéenhoff i dramatikernas underavdelning till SFF (Sveriges Författareföre-
ning), SDFF (Sveriges Dramatiska Författares Förening), och kämpade för 
att skapa bättre ekonomiska förhållanden för författarna och dramatikerna. 
Där återkom hon i en debattartikel till tankarna om varför de svenska drama-
tikerna skulle stöttas. Stéenhoff är en av de dramatiker som åter skrivits in i 
historieskrivningen genom arbetet i Dramawebbens regi. 

År 1914, två år efter Strindbergs död, konstaterade riksbibliotekarien 
Oscar Wieselgren, i förordet till Gottfrid Wingrens bibliografi Svensk dra-

                                                        
418 Stéenhoff, Teatern och livet, s. 9. 
419 Ibid., s. 24.  
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matisk litteratur 1849-1913, att den svenska dramatiken knappast produce-
rade några storverk: 

I närvarande stund befinner sig den svenska dramatiken på en död punkt i sin 
utveckling. Af våra nu verksamma författare är det endast Per Hallström och 
Tor Hedberg som lyckats skapa verkliga dramer, hvilka man icke endast haft 
nöje af att läsa utan äfven med intresse och behållning kunnat se framförda på 
scenen. Den yngre författargenerationen har i sina försök undantagslöst stran-
dat på bristande karaktäriseringsförmåga, osannolik handling och svag kom-
position.420 

 
Den yngre generationen dramatiker kunde, enligt Wieselgren, inte skapa 
riktig dramatik och han såg inte att något av de dramatiska försök som gjorts 
under de senaste åren kunde lova ”någon ny utvecklingsperiod för den 
svenska dramatiken”. Wieselgren avfärdar den yngreförfattargenerationen 
och betraktar kvaliteten på deras pjäser som ohjälpligt låg och ojämn. Be-
skrivningen av dramatiken som död eller svag vittnar om en uppfattning där 
dess litterära kvaliteter bedöms i första hand, inte dess potential för scenisk 
gestaltning. Wieselgren skriver också att han läst dramerna med behållning, 
och att han även haft behållning av pjäsernas gestalning på scen. Kommenta-
rerna belyser en tradition där teaterhistorien förstås utifrån de texter som 
skrivs – teatern studerades via dramatiken. Wieselgren nämner Tor Hedberg 
och Per Hallström som de dramatiker som kan räknas som "riktiga dramati-
ker" år 1914. Det var männen i den borgerliga eliten som definierade sma-
ken. De bestämde repertoaren och recenserade föreställningarna.  

Striden om nationalscenen hösten 1916 
I slutet av 1800-talet började olika yrkesskrån gå samman och bilda intresse- 
och fackföreningar. Författarna organiserade sig 1893 i SFF. Även de förfat-
tare som huvudsakligen skrev dramatik anslöt sig dit. Bland stiftarna fanns 
Verner von Heidenstam, Hugo Tigerschiöld, Georg Nordensvan, Carl Snoil-
sky och Per Staaff.421 Frans Hedberg var också en av föreningens stiftare och 
var ordförande år 1896-1900. Karl Warburg var ordförande en period. År 
1911–1915 var Tor Hedberg ordförande och år 1916–1920, författaren Ernst 
Didring.422 

                                                        
420 Oscar Wieselgren, ”Inledning”, Gottfrid Winberg, Svensk dramatisk litteratur 1849-1913, 
Stockholm: Askerbergs Bokförlag, 1913, s. XVI. 
421 Jan Gehlin, Floden och virvlarna, linjer och episoder ur hundra års författarfacklig histo-
ria, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1992, s. 37. 
422 Gehlin, Floden och virvlarna, s. 57 och s. 76. 
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I en skrift från 1924, Sveriges Författareförening 1893-1924, finns en 
kort historik över föreningens verksamhet under dess första tre decennier.423 
Föreningens syfte var att ta tillvara författarnas ekonomiska och ideella rät-
tigheter och arbeta för ett utökat skydd av författarrätten. I häftets korta 
historik över hur föreningen arbetat med författarrätten står det bland annat 
om författarnas krav på en utökad ”andlig rätt”, det vill säga den immateri-
ella rätten.424 Föreningen diskuterade om det skulle innebära begränsning av 
folkets intressen.425 Författarens upphovsrätt fick inte äventyra läsarens rätt 
att ta del av verken. Föreningen engagerade sig även i att ”utrota smutslitte-
raturen” och ”den så kallade Nick-Carter litteraturen”.426  

Warburg, som också var liberal riksdagsman, motionerade i början av 
1900-talet om statligt anslag till författarna. År 1911 lämnade föreningen in 
en petition om att ett förbud skulle införas mot dramatiseringar av författares 
verk utan deras tillstånd. Upphovsrätten i början av förra seklet var mycket 
mer begränsad när det gällde både tid och omfång än vad den är idag.  

År 1915 bildades SDFF som en underavdelning inom SFF, med författa-
ren och dramatikern Ejnar Smith som ordförande.427 Det var Didrig som lade 
fram förslaget om en sektion för dramatiker på SFF:s årsstämma 1915. 
Främsta syftet var att bättre bevaka författarnas rättigheter inom teaterområ-
det.428 Benämningen "dramatiska författare" i föreningens namn, istället för 
dramatiker, visar att det var som författare medlemmarna i första hand iden-
tifierade sig. Yrkesrollen dramatiker var ännu inte etablerad. Det finns inte 
mycket dokumenterat om föreningen. SDFF:s aktiva period verkar ha varit 
kort och intensiv. Föreningen upplöstes formellt 1934 efter många år av total 
tystnad.429 Under dess korta aktiva period lyckades dock SDFF skaka om 
inom teaterns fält.  

När Tor Hedberg blev Dramatens chef 1910 innebar det ett maktskifte på 
teatern som retade många. Knut Michaelson var Dramatens första chef efter 
det att staten åter tagit över ansvaret för teatern och ombildat den till bolag. 
Men Michaelson styrde teatern mer självständigt än vad bolagsformen tillät 
och staten önskade. Till slut fick han avgå.430 Hedberg, som suttit med i ut-
redningen för Dramatens ombildande, blev då teaterns chef. Samma år blev 
han även SFF:s ordförande. När Michaelson slutade fick Karl Hedberg, Tor 

                                                        
423 Sveriges Författarförening 1893-1924, 1924. Trycksak. Författareföreningens arkiv, Riks-
arkivet i Arninge. 
424 Se appendix 3 för en fördjupning av upphovsrättens utveckling. 
425 Ibid. 
426 Gehlin, Floden och virvlarna, s. 73  
427 Ibid., s. 76-ff. 
428 Ibid., s. 103. 
429 Ibid., s. 103-104.   
430 Lars Östman, Lysande ögonblick och finansiella kriser. Dramaten under ett sekel. Stock-
holm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, EFI, 2006, s. 45. 
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Hedbergs bror, befattningen som chefsregissör.431 Frans Hedbergs dramatik 
spelades ofta på Dramaten redan innan Tor Hedberg blev chef och fortsatte 
spelas under sonens ledning. Systern till Tor, Valborg Hedberg, översatte 
som nämnts dramatik och Tors fru, Stina Hedberg, var skådespelerska på 
teatern. 

Margareta Wirmark behandlar stridigheterna och hur Hjalmar Bergman 
förhöll sig till dem i avhandlingen Spelhuset: en monografi över Hjalmar 
Bergmans drama.432 Det är till hennes text Freddie Rokem refererar i Tradit-
ion och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914–1922.433 Rokem tar 
upp händelsen som ett exempel på dramatikerkårens försök att påverka 
Dramatens repertoarval. Jag använder mig i det följande både av Wirmarks 
och Rokems texter och har också genomfört en egen studie av källorna. 

Striden började med en pressdebatt hösten 1916, då teaterkritikern Daniel 
Fallström i en artikel i Stockholmstidningen krävde att det skulle spelas mer 
svensk dramatik på Dramaten.434 Övriga inblandade i debatten var bland 
andra teaterchefen Gustaf Collijn, recensenten Bo Bergman och teaterchefen 
August Brunius. Alla rörde sig över sina yrkesrollers gränser och fungerade 
också som författare och skribenter inom fältet.  

Gnistan till debatten var Fallströms åsikt att det vore bra om Dramaten 
vågade ta risken att satsa mer på de unga dramatikerna. Utan satsningar på 
lovande nya dramatiker skulle de inte kunna utvecklas. Dramaten borde: 
[hellre ta] ”risken att föra fram ett icke fullt oklanderligt originalverk, om det 
besitter ungdom och talang och lovar något för framtiden, än att avvisa det. 
Utan att få prova sina vingar kan ingen fågel flyga”, skrev han.435  

Bo Bergman, som inom ett år skulle bli anställd som Dramatens förste 
dramaturg och lektör, försvarade Hedberg med att beskriva teaterchefens 
svåra uppgift som en balansakt: ”balanserandes på lina mellan teater som 
konst och teater som affärsföretag”.436 Bergman påpekade att det var nöd-
vändigt att ta hänsyn till den stora allmänhetens smak och att teaterchefen 
måste ge publiken vad publiken ville ha, för att senare ha råd att ge föreställ-
ningar som kunde uppfostra samma allmänhet ”att tycka litet bättre”. Slut-
klämmen, enligt Bergman, var att ”Historien om den ospelade svenska dra-
matiken av något värde helt enkelt är en rövarhistoria”.437 Den befintliga 
svenska dramatiken av kvalitet spelades redan på teatrarna, enligt Bergman. 

                                                        
431 Michaelson tog engagemang vid Svenska teatern. 
432 Margareta Wirmark, Spelhuset: en monografi över Hjalmar Bergmans drama, Diss. Upp-
sala: Univ., 1971. 
433 Freddie Rokem [Rock], Tradition och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914-
1922, Diss. Stockholm: Univ., 1977. 
434 Daniel Fallström, Stockholmstidningen, 15 oktober, 1916. 
435 Ibid. 
436 Bo Bergman, ”Nationalscenen och den nationella dramatiken”, Dagens Nyheter, 22 okto-
ber, 1916, s. 3. 
437 Bo Bergman, Dagens Nyheter, 22 oktober, 1916. 
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I debatten utkristalliserades två olika sätt att se på förvaltandet av den nya 
dramatiken. Den ena sidan såg förutsättningen för en levande dramatik i att 
dramatikern skolades nära teaterns praktik. Det andra såg ett slags naturligt 
urval vara nödvändigt för dramatikens förädlingsprocess. De bästa skulle slå 
sig fram oavsett vilka hinder som förelåg. 

Den 23 oktober gav Gustaf Collijn, som var teaterchef på Intima teatern, 
en svidande replik till Bo Bergman. Artikeln pekar på Bergmans makt inom 
fältet. Collijn beskriver honom som en, med Vanja Hermeles ord, ”gate-
keeper” för hela fältet.438 Bergmans position som recensent hade, enligt Col-
lijn, skadat den svenska dramatiken. Det var inte endast den svenska samtida 
dramatiken som blivit åsidosatt, även den utländska dramatiken hade förbi-
setts. Collijn påminner om att inget skådespel av Georg Hauptmann ännu 
satts upp, trots att Hauptmann fick Nobelpriset år 1912. Collijn nämner 
också vad han kallar ”den eviga klagosången över svensk dramatik” och att 
den ”existerade även när Strindberg levde.” Slutsatsen, enligt Collijn, är att 
Sverige är ett dramatikfientligt land, där det alltid klagas på den inhemska 
dramatikens kvalitet: 

Denna numera som en av världens främsta dramatiker [Strindberg] allmänt 
erkända författare blev ju här i sitt land ständigt på nytt förhånad och förföljd.  
[…] Det är visserligen på ett sätt en tröst för svenska dramatiker att allt detta 
vederfarits Strindberg, men det känns därför inte mindre hopplöst att någon av 
oss andra skulle mäkta bryta igenom den mur av oförstående och illvilja som 
denna vår ojämförligt störste så länge slog sitt huvud blodigt mot. Var tar ni 
egentligen er oerhörda självsäkerhet ifrån, hr Bergman? Ni har aldrig studerat 
teater, ni har aldrig skrivit så mycket som en passabel enaktare i hela ert liv. 
[…] Ni kan berömma er av att med den maktställning ni innehar vara den som 
skadat och skadar svensk dramatik mest.  

  
Collijn avslutar med att berätta att han skulle låta sätta upp mycket mer in-
hemsk dramatik om inte Bergman arbetade som recensent.439  

Under hösten 1916, hade SDFF skickat ut ett antal frågor till medlem-
marna om hur deras dramatik bemöttes på teatrarna. Frågorna behandlades 
konfidentiellt och avsikten var att föra statistik över hur många av medlem-
marnas pjäser som hade satts upp eller refuserats. Föreningen ville också 
veta hur lång tid det tog att få svar från teatrarna. Troligen låg enkätsvaren, 
och debattens utveckling, som grund för protesten mot Tor Hedberg. Det var 
SDFF:s styrelse, Collijn, Algot Ruhe, Stéenhoff och Algot Sandberg, som nu 
under Didrings ledning skrev under en kommuniké, adresserad till kungen, 
där de krävde teaterchefens avgång. Kommunikén, som de lät publicera i 
flera morgontidningar den 24 oktober, blev en riksnyhet och förstasidesstoff: 

                                                        
438 Vanja Hermele, Teaterchef och "gate-keeper”. 
439 Gustaf Collijn, ”Rövarhistorien om svensk dramatik. Ett svar till hr Bo Bergman av teater-
chefen Collijn”, Dagens Nyheter, 23 oktober 2016, s. 7. 
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Styrelsen för Sveriges dramatiska författares förening, hvilken förening har 
till ändamål att tillvarataga svenska dramatiska författares litterära och eko-
nomisk intressen har med förklarlig oro iakttagit, hur kungliga dramatiska tea-
terns chef hr Tor Hedberg, motarbetar den nyare svenska dramatiken  
[…] då Sveriges dramatiska författare hvarken vilja själfdö eller afstå från sin 
obestridliga rätt att med samma chanser som hr Hedberg genom vår national-
scen träda i litterär beröring med sina landsmän, vill styrelsen för Sveriges 
dramatiska författares förening härmed uttala en öppen protest mot teaterche-
fen Hedbergs sätt att sköta kungl. Dramatiska teatern.440  

 
Styrelsen för SDFF krävde att Hedberg skulle släppa in fler dramatiker på 
nationalscenen. Hedberg anklagade för att endast spelade sina och sin släkts 
pjäser:  

Teaterchefen Hedberg, som med påtaglig själviskhet spelar sina egna och sin 
släkts pjäser, vilkas dramatiska värde, åtminstone vad beträffar ”Borga gård” 
och ”Blommor i drivbänk”, näppeligen torde överträffa vad flera av våra mo-
derna, ospelade teaterförfattare åstadkommit, synes emellertid med hårdnack-
ad envishet och absurd motvilja hindra framförandet av nyare svensk drama-
tik”.441   

 
Hedberg anklagades för egoism och nepotism. Det var inte dramatikernas 
försörjning som i första hand fördes fram i protestskrivelsen, utan det var 
värnandet om den svenska dramatiken och dess framtid. Aktionen, att gå till 
kungs, ekar av Anders Lindebergs handlande i monopolfrågan drygt sjuttio 
år tidigare. 
 Dagen efter publiceringen, den 25 oktober, gick Hedberg i svaromål i 
Dagens Nyheter och Didring preciserade angreppen i kommunikén.442 För-
bundet hade fått många skrivelser och klagomål från författare som upp-
märksammat förhållandena på Dramatiska teatern. Hedberg, som enligt Da-
gens Nyheter själv hade ringt upp redaktionen, redogjorde för den senaste 
styrelseberättelsen: där går det att läsa att Dramaten spelat 10 svenska pjäser 
under det senaste året, i sammanlagt 133 föreställningar. Dagens Nyheter 
upplyste också om att Hjalmar Söderberg lämnat föreningen i protest.443  

Dagen därpå kom det nya bidrag till debatten. Ruhe, från SDFF:s styrelse 
och som skrivit under kommunikén, informerade om att endast en pjäs av en 
nu levande dramatiker spelats det senaste året, nämligen Borga gård av Tor 
Hedberg själv.444 Den 27 oktober beskrivs med rubriken ”En lugn dag i tea-
                                                        
440 ”Ett nytt anlopp mot Tor Hedberg. Dramatiska författarföreningens styrelse protesterar. 
Fordrar hans avgång från chefskapet för Dramatiska teatern”, Dagens Nyheter, första sidan, 
24 oktober, 1916. 
441 Ibid. 
442 ”Striden om nationalscenen: Tor Hedberg om angreppen som preciseras av Didring”, 
Dagens Nyheter, första sidan, 25 oktober, 1916.  
443 Ibid. 
444 ”Nya bidrag till teaterstriden”, Dagens Nyheter, 26 okt, 1916. 
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terstriden” med ett klargörande undertecknat av Ejnar Smith och en insände-
are signerad ”Hatare av inbilskhet”, som ansåg att dramatikerna i SDFF och 
främst Didring överskattade sin förmåga.445 Nästa dag, den 28 oktober gjorde 
Hjalmar Söderberg ett inlägg och förtydligande sitt ställningstagande. Han 
skrev om aktionen i sarkastiska ordalag och upplyste, apropå klagomålen på 
repertoaren, om att Tor Hedbergs pjäs Johan Ulfstjerna, var ”en af de få 
svenska fullgångna pjäserna på senare år”.446 Han hade varken blivit tillfrå-
gad eller varit med och skrivit under kommunikén, hävdade Söderberg. Den 
29 oktober fyllde artiklarna nästan en hel sida. Det var tre inlägg under hu-
vudrubriken ”Striden om nationalscenen: Tre nya författarinlägg, Didring 
svarar Söderberg”. Didring avslutade sitt inlägg till Söderberg med: ”För 
min egen del vet jag fullständigt vad som väntar mig. Det är farligt att peta 
på gudarna”.447 Författaren Martin Koch föreslog att teatern skulle producera 
enklare föreställningar av unga svenska dramatiker, med skådespelare som 
inte för tillfället var i produktion och han tillade att ”alla kan inte vara 
Strindberg”:448  

Det finns mången ung svensk författare som i dessa dagar lider av att betrak-
tas halvt som en brottsling, emedan han inte är en Strindberg. Han kan ju möj-
ligen ändå ha något att säga – även kunna säga det – och hur var det för resten 
med Dramatiska teatern och de många konversationspjäserna den tiden 
Strindberg var ung?449 

  
I analysen av Strindbergs ställning inom svensk teater pågick en strid om 
dramatikernas historieskrivning. De påpekade vid flera tillfällen att den hyl-
lade Strindberg också hade det svårt i början. Det är inte brist på begåvning, 
det är teatern som brister i att bemöta och fånga upp de nya dramatikerna. 
Arvet efter Strindberg både inspirerade och tyngde den efterföljande gene-
rationen.  

                                                        
445 ”En lugn dag i teaterstriden”, Dagens Nyheter, 27 oktober, 1916, s. 5. 
446 Hjalmar Söderberg, ”Teatergrälet, Två inlägg: Hjalmar Söderberg och Ernst Didring ha 
ordet”, Dagens Nyheter, 28 oktober, s. 6.  
447 Ernst Didring, ”Striden om nationalscenen: Tre nya författarinlägg, Didring svarar Söder-
berg, Ernst Didring svarar Hjalmar Söderberg. Blev inte förvånad över att hr Söderberg sepa-
rerade”, Dagens Nyheter, 29 oktober, 1916, s. 5. Didring avslutade sitt svar med sentensen: 
Dixi et salvi animam meam! “Jag har talat och räddat min själ.” Citatet kommer från Karl 
Marx och hans kritik av det så kallade Gothaprogrammet, som var ett tyskt socialistiskt parti-
program som antogs i Gotha 1875. Didring var radikal och företrädde även en anti-semitisk 
ståndpunkt. 
448 Martin Koch, ”Martin Koch gör ett praktiskt förslag Hur ett par experiment med svenska 
pjäser böra kunna bära sig”, Dagens Nyheter, 29 oktober, 1916, s. 5. 
449 Ibid. 
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Under rubriken ”Vad striden om Dramatiskan egentligen gäller”, också 
den 29 oktober, tog Stéenhoff upp den svenska, vacklande självbilden.450 
”Svenskarna skattar lågt sin egen produktion, i synnerhet den andliga. Vår 
litteraturhistoria är delad i kapitel om utländskt smakherravälde.”451 Hon 
betonade att protesterna hade kommit till för att den svenska dramatiken 
undervärderades, inte för att den skulle övervärderas. Hon avslutar inlägget 
med att göra en jämförelse med hur ett land stöttar sina idrottsutövare:  

Dramaten skall värna och stödja den svenska dramatiken […] Konsten är in-
ternationell, men länder stöder sina konstnärer. Jämför med sporten. Hur 
skulle det gå om vi inte stödde svensk sport?452  

 
Liknelsen mellan sport och konstnärligt utövande betonar den konstnärliga 
verksamheten som något som kan förbättras genom träning. Det handlar om 
talang, men främst om envetet arbete. Dramatikern måste få utöva sitt yrke 
för att blir bättre. 

Flera av frågorna i debatten om den svenska dramatikens roll på Dramat-
en, för ett sekel sedan, är aktuella inom teaterns fält även idag: manus som 
blir liggande utan att få svar, teaterchefers enväldiga repertoarplanering – 
något som Hedberg också blev kritiserad för – och polariseringen mellan 
teaterbranschen och recensenterna. Collijns här tidigare citerade svar till 
Bergman: ”du har aldrig skrivit…” är den utövande konstnärens svar på 
teoretikerns invändningar, ett grepp som återkommer i debatter om företräde 
och legitimitet inom fältet. Kravet att spela mer ny svensk dramatik och 
frågan om huruvida den svenska dramatiken trängs bort från fältet av den 
utländska dramatiken återkommer i debatterna sedan Gustav III. Stéenhoff 
skrev om en svensk svaghet för internationella influenser. Det är också ett 
tema som återkommer i debatterna i ett historiskt perspektiv, från Warburgs 
kritik av de franska influenserna hos Gustav III:s teater till Lindebergs kritik 
av de tyska borgerliga dramerna och 1930-talets synpunkter på framtidens 
folkteater och dess nationella dramatik, vilket jag återkommer till i nästa 
kapitel. Idén om det svenska originalet bidrog till att utländska influenser 
betraktades som hot mot det genuint svenska, som dock sällan kunde defi-
nieras.  

De olika ideologiska utgångspunkterna är inte uttalade i striden men de 
olika förhållningssätten avspeglar olika sätt att se på konstens förutsättning-
ar. Stéenhoff argumenterade för ett stöd åt dramatikerna för att ge dem en 
möjlighet att leva på sitt skrivande, ett tidigt uttryck för synen att det är sam-
hällets ansvar att stötta kulturen. Collijn företrädde en generösare inställning 
till dramatikerns villkor än den Hedberg och Bo Bergman representerade. 
                                                        
450 Frida Stéenhoff, Ett diskussionsinlägg av fru Frida Stéenhoff. ”Vad striden om Dramaten 
egentligen gäller”, Dagens Nyheter, 29 oktober, 1916, s. 5. 
451 Ibid. 
452 Ibid. 
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Etablerade författare, som Söderberg och Selma Lagerlöf, tog avstånd från 
SDFF:s kritik.453  

Didring arbetade fackligt även utanför teaterns fält. Hans kommentar ”jag 
vet vad som väntar” vittnar om en kännedom om fältets spelregler. Men 
Didring blev inte utestängd från fältet. Han fick dock vänta på att återvända 
till Dramaten tills Hedbergs chefsperiod var över. År 1922 sattes hans pjäs 
Pension Bellevue upp på Dramaten i regi av Olof Molander. Sju år senare, 
1929, sattes han pjäs Vilddjuret upp, i regi av Karl Hedberg. Före teaterstri-
den hade tre pjäser av Didring spelats på Dramaten.454  

Hedberg kritiserades av många under sin chefstid. I tidskriften Scenen år 
1920, riktades kritik mot Hedbergs egen kritik av Dramaten under associat-
ionstiden.455 Teatern ansågs år 1920 vara dåligt skött. I artikeln ”När Tor 
Hedberg var kritiker och Dramaten hans strykpojke” skriver signaturen G V-
n:  

Oppositionen mot det sätt, varpå Dramaten skötes, växer sig allt starkare. En 
minst sagt underlig och denna scen föga värdig repertoar, en klent samspelad 
ensemble, en svag regi – detta är väl de missförhållanden, mot vilka klandern 
skarpast riktat sig. Det kan onekligen då vara av intresse att höra, vad ledaren 
av Dramaten själv en gång uttalat om denna vedersakare. Den framsynta upp-
fattning, som präglar uppsatserna från Hedbergs kritikertid och den skarpa 
ton, som utmärker dem, kontrasterar bjärt mot de göranden och låtanden, som 
karaktärisera den nuvarande ledaren av ”landets främsta scen”.456  

 
Hedberg satt kvar som chef för Dramaten efter teaterstriden och avgick som 
Dramatens chef 1921. I protokollen från Dramatens styrelsemöten finns 
regelbundet redogörelser för att inkommen dramatik lästs, efter det att Bo 
Bergman tillträtt som litteratör. Redogörelserna är mycket summariska.457 År 
1922 blev Hedberg medlem av Svenska Akademien och 1924, chef för Thi-
elska galleriet. I pjäsen Thalias barn skildrar Hedberg på ett lättsamt sätt hur 
det är att vara teaterchef. Bland annat gestaltas ett möte mellan en teaterchef 
och en dramatiker, som klagar på att hans pjäser aldrig läses. Thalias barn 
hade urpremiär på Dramaten 1931.458  

                                                        
453 Brev från Selma Lagerlöf till Tor Hedberg/Dramatens arkiv. Jfr Rokem [Rock], Tradition 
och förvandling, s. 57. 
454 Ernst Didring, Högt spel, 1909, Valuta, 1919 och Jefta 1913. 
455 Guido Valentin (pseud. G V-n), ”När Tor Hedberg var kritiker och Dramaten hans stryk-
pojke”, Scenen, nr 8, 1920, 
s. 117. 
456 Valentin (pseud. G V-n), ”När Tor Hedberg var kritiker och Dramaten hans strykpojke”, s. 
117. 
457 Styrelseprotokoll, Dramatens register till styrelseprotokoll 12.  
458 Tor Hedberg, Thalias barn, lustspel i fyra akter, Stockholm: Alb Bonniers, 1931. Premiär 
Dramaten, 13 februari, 1931. 
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Tor Hedbergs och Bo Bergmans positioner inom fältet var typiska för den 
framgångsrike mannen inom teatern. Det var också deras kontrahenter Col-
lijn och Didring. Den framgångsrike teatermannen kunde skriva såväl dra-
matik, som recensioner och kulturkritik och samtidigt inneha någon av de till 
antal begränsade betydelsefulla positionerna inom teaterns fält. En teaterchef 
kunde vara både dramatiker och recensent och anlita en recensent som lektör 
vid den statligt subventionerade nationella teaterinstitutionen Dramaten. Bo 
Bergman fortsatte att skriva recensioner i Dagens Nyheter, under sitt enga-
gemang på Dramaten.459 Hedberg, som kritiserat Dramaten under associat-
ionstiden, blev själv som chef och kritiserad för sin repertoarläggning. 
Gustaf Collijn drev Intima teatern och satt sedan bland annat med i teaterut-
redningen 1933. Bo Bergman blev medlem av Svenska Akademien år 1925. 
Väl inne på fältet rörde sig aktörerna lätt mellan de olika prestigefulla posit-
ionerna. Det tillföll några få personer att avgöra vad som var kvalitet och 
god dramatik. 

När en statlig kulturpolitik började ta form under 1930-talet, med start i 
teaterutredningen 1933, skapades nya möjligheter inom fältet, men kvin-
norna hade svårt att få tillgång till de betydelsefulla positionerna. De som 
skrev teaterutredningen 1933 var uteslutande män. Det kan också noteras att 
inga skådespelare var med i utredningens arbetsgrupp.460  

Gösta M. Bergman och det sociala dramat 
Stéenhoff pläderade i sitt föredrag år 1910 om en teater som skulle vara 
bildande och upplysande för medborgarna. Hon avslutade med att, som 
nämnts, rikta blickarna mot Wagners allkonstverk, med stora auditorium för 
folket.461 År 1919 skrev Didring om en folkets teater.462 I begreppet ingick 
idén om att teatern skulle vara bildande för de stora massorna. När Gösta M. 
Bergman och Per Lindberg på 1920-talet engagerade sig i idéer om den nya 
teatern, folkets teater, kom inspirationen också från Tyskland; från Erwin 
Piscators och Bertolt Brechts arbeten.  

Gösta M. Bergmans första egna uppsättningar på Studentteatern under 
1920-talet var teatrala experiment i form.463 Hans första uppsättning på 
Stockholms studentteater var Eugene O’Neills pjäs Tran. Därefter satte han 
upp symbolisten Nikolai Evreinovs Själens teater och Georg Kaisers ex-
pressionistiska pjäs Juana. I en skrift utgiven till Studentteaterns 20-
årsjubileum skriver Ullberg om Evreinovs pjäs: ”karakteriserat som ett geo-
                                                        
459 Isaksson, Pressen på teatern, s. 56. 
460 Per Lindberg, Gustav Collijn satt med i teaterutredningen 1933. 
461 Frida Stéenhoff, Teatern och livet, s. 29. 
462 Ernst Didring, ”Folkets teater”, Svenska Dagbladet, 29 april, 1919. www.svd.se 
/kultur/understrecket/folkets-teater_ 2696105.svd/(hämtad 2015-02-17). 
463 Hans Ullberg, På väg mot en riksteater: en teaterpolitisk tillbakablick 1911-1939, Nors-
borg: entré/Riksteatern, 1991. 
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metriskt drama, ett försök att utnyttja kubismen inom dramatiken”.464 Efter 
tiden vid Studentteater inriktade sig Bergman mot den socialt engagerade 
dramatiken.  

År 1928 diskuterade Gösta M. Bergman ”den nya sakligheten” inom den 
svenska konsten i en artikel i Ord & Bild.465 Han analyserar i artikeln ett 
antal svenska konstnärer inom riktningen, som hade sitt ursprung i Tyskland 
och var en reaktion mot expressionismen och kubismen. Verkligheten skulle 
skildras realistiskt. Den nya sakligheten var ett ”återvändande till verklighet-
en”.466 Inom dramatiken omfattade den nya sakligheten det sociala dramat 
och kan beskrivas som en ”funktionalistisk” inriktning. Rudolf Värnlunds 
Den heliga familjen, som hade premiär på Dramaten 1932, nämns som ett 
exempel på inriktningen.467 Litteraturvetaren Bertil Nolin talar om ”’den nya 
sakligheten’ som en tankestruktur, […] som kom att prägla inte bara bild-
konsten och litteraturen utan också film, teater, arkitektur, socialpolitik… ja, 
hela den så kallade folkhemsutopin som man började [att] förverkliga om-
kring 1932”.468  

När teateråret 1931-32 sammanfattas av Bergman i tidskriften Scenen 
hävdar han att teaterkrisen orsakas av ”konstnärlig fåfänga, osocial inställ-
ning och ett vanvettigt teaterhysteri”.469 Han riktar sig mot skådespelaren 
Gösta Ekman och privatteatern men även mot ”hela floran av småteatrar”.470 
Experimenten vid Studentteatern ersattes av samhällsengagemanget och 
utvecklingen av amatörteatern.  

Amatörteaterns dramatik 
Gösta M. Bergman var verksam inom amatörteatern under 1920-talet. Han 
arbetade för att ta fram en ny, samtida dramatik som skulle skildra arbetar-
klassens vardag och problem. Ny dramatik skulle spridas via teaterverksam-
het i bildningsförbund och nykterhetsförbund. Under 1920-talet och det ti-
diga 1930-talet var behovet av så kallad god dramatik för amatörteatern 
inom bildningsförbunden stort.  

                                                        
464 Stockholms studentteater 1921-47, Skrift med anledning av Studentteaterns 20-åriga verk-
samhet (signum 70Bb, Stockholm), s. 8. I skriften finns bidrag av Agne Beijer, Hans Ullberg, 
Gösta M. Bergman, Claes Hoogland, Willy Peters, Calle Flygare och Sven Stolpe.  
465 Gösta M. Bergman, ”Den nya sakligheten inom konsten”, Ord & Bild, årg 37, 1928, s. 
203-208. 
466 Ibid., s. 204. 
467 Bertil Nolin, ”Den nya sakligheten. En tankestruktur, dess rötter, förgreningar och litterär 
förankring”, Kulturradikalismen, Det moderna genombrottets andra fas, Bertil Nolin (red.), 
Stockholm: Symposion, 1993, s. 100. 
468 Ibid., s. 81. 
469 Gösta M. Bergman, ”Spelårets teaterpolitik, sammanfattning över teateråret 1931-32”, 
Scenen, nr 10, 1932. 
470 Hans Ullberg, På väg mot en Riksteater, s. 45.  
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Gösta M. Bergman och teaterpedagogen och regissören Matwey Schisch-
kin var de två stora ledarna inom amatörteaterrörelsen under 1920-talet och 
båda såg i den en utvecklingspotential för folkteatern.471 Men, de hade olika 
strategier för dess verksamhet. Bergmans bildningstanke för arbetarklassen, 
kolliderade så småningom med Schischkins tankar om en konstnärlig teater 
med arbetarna. I Bergmans handbok för amatörteatern Teaterhandbok för 
amatörer från 1931, beskrivs detaljerat den nya typen av dramatik, som skall 
ena nationen på ett nytt sätt, genom arbetarklassens bildning.472  

Boken innehåller en historisk överblick över amatörteatern och en inter-
nationell utblick samt statistik över amatörteaterns ”tillstånd och utbredning 
i landet” som teaterkommittén tagit fram året 1930.473 Där återfinns råd från 
flera av samtidens professionellt verksamma inom branschen, bland andra 
Per Lindberg och regissören och scenografen Sandro Malmquist. Bergman 
beskriver den amerikanska amatörteatern som en förebild, liksom den finska, 
som har mycket att lära den svenska.474 Bergman nämner utbildning i ämnet 
teater och dramatik inom det amerikanska skolväsendet, som han ser som en 
förebild: 

Det är inte svårt att förstå vilken betydelse som denna skolundervisning har 
och framförallt kommer att få för det amerikanska amatörteaterlivet. Det är på 
detta tidiga stadium, som en förestående och tacksam teaterpublik skapas på 
samma gång som amatörförmågor drivs fram, lämpade en gång att offra en 
del av sina krafter åt teaterarbetet i de olika staternas ”little theatres”.475 

 
Amatörteatrarnas repertoarplanering har ett eget kapitel. Det råder en okun-
skap och slentrianmässighet i valet av pjäser, anser Bergman och det krävs 
nya tag för att introducera en mer angelägen dramatik. I nuvarande läge be-
ställer amatörteaterföreningarna pjäser från Bonniers ”föråldrade amatörtea-

                                                        
471 Ungefär samtidigt som Bergman engagerade sig i amatörteatern, försökte dramatikern och 
regissören Brita von Horn att få gehör för idéerna till en ny teater. I föredraget Om teaterns 
förnyelse, 1921, talar hon om den teaterverksamhet som hon drömmer om att bedriva. 
472 Gösta M. Bergman, (red.), Teaterhandbok för amatörer, ABFs teaterkommitté, Stock-
holm: Eklund 1931. 
473 Ibid., s. 35. 
474 Ibid., s. 34. Det framkommer att det fanns en ”ansenlig mängd klubbar i städer och indu-
strisamhällen”, särskilt i Värmland, Dalarna och Norrland. ABF (Arbetarnas Bildningsför-
bund) hade förbindelser med ca 250 klubbar som även var knutna organisationer som SDUK 
(Socialdemokratiska ungdomsklubben) och nykterhetsrörelsen IOGT (International Order of 
Good Templar) och NTO (Nationaltemplarorden). Medlemmarna i klubbarna varierade, ca 5-
20, 2/3 var män och det gavs 2-3 program om året, men ibland upp till 5-6 program. Varje 
program framfördes ett par gånger och man repeterade 8-10 gånger per program. För det 
mesta användes Folkets Hus som teaterlokal. 
475 Ibid., s. 34. 
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terserie Bibliotek för teatervänner, samt även från serien Svenska teatern”.476 
Dessutom används ofta pjäser från vad Bergman kallar ”landsortsförlagen”. 
Valet av repertoar ser Bergman som en kombination av okunskap och för-
slagenhet hos de mindre nogräknade förlagen:  

Så repertoaren. På denna punkt fick kommittén klarare besked än på någon 
annan. Pjäserna som spelas, visade sig till allra största delen levereras från en 
rad privata förlag i landsorten, dessutom Bonniers gamla föråldrade amatörte-
aterserie Bibliotek för teatervänner, i några fall och serien Svenska teatern.477  

 
Den nya arbetareteatern skulle präglas av saklighet: 

Arbetareteatern måste vara en saklig teater. Den måste hålla sig till verklig-
heten, samhället med dess typer och problem. Men även bland dess s.k. real-
istiska pjäser måste man företaga en liten utgallring […]478 

   
Bildningsförbunden började, som nämnts, ge ut pjäser som anpassats för 
amatörteatern, ibland med scenanvisningar från redan framförda föreställ-
ningar.  

De olika bildningsförbunden och arbetarorganisationerna, med ABF (Ar-
betarnas bildningsförbund) i spetsen, anordnade i slutet av 1920-talet och 
under 1930-talet dramatiktävlingar för att få fram ny kvalitetsdramatik, med 
teman som passade arbetarteatern. Syftet var att råda bot på bristen på inne-
håll och kvalitet inom amatörteatern, med dess förkärlek för revy och senti-
mentala så kallade buskspel.479 Kooperativa förlaget gav exempelvis ut en 
serie amatörteatertexter och anordnade pjästävlingar. I en sådan tävling vann 
dramatikern Dicte Sjögren pris med pjäsen De vita lammen. Pjäsen i tre ak-
ter utspelar sig på ett daghem, i ett land på randen till krig. Konflikten hand-
lar om daghemsföreståndaren som är barnlös och hennes syn på den militära 
upprustning som pågår. När barnen till hennes stora kärlek – tillika diploma-
tiskt sändebud – placeras i hennes daghem och kriget bryter ut, beslutar hon 
sig för att invänta bombanfallen uppe daghemmets tak, för att dö. Hennes 
plan avbryts av att den yngsta dottern till mannen hon älskar söker sig upp 
till henne för att få skydd. För att skydda henne tar kvinnan med sig flickan 
ner i skyddsrummet och överlever. Dicte Sjögrens psykologiska drama Pap-
persväggen, ingick i Dramatikerstudions första program 1941.480  

Det fanns under 1930- och 40-talet kontakter mellan amatörteatern och 
den professionella teatern i ett ömsesidigt utbyte av dramatik. Den profess-
                                                        
476 Bibliotek för teatervänner och Svenska teatern titlarna innehåller variationer på liknande 
kärleksteman och förvecklingar som för tankarna till dagens långa lista av deckare inom film 
och tv. 
477 Bergman, (red.), Teaterhandbok för amatörer, s, 35-36. 
478 Ibid., s. 43. 
479 Se Gunnar Ollén, Amatörteaterhistoria. 
480 Dicte Sjögren, De vita lammen: pjäs i tre akter, Stockholm: Koop. förb., 1939. 
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ionella teatern kunde spela pjäser som skrivits för amatörteatern, likaväl som 
amatörteatern använde den professionella teaterns dramatik. Så var till ex-
empel fallet med Herbert Grevenius pjäs Sonja, som var skriven för amatör-
teatern och hade urpremiär på Dramaten 1927 och spelades på Dramatiker-
studion.481 

Riksteatern 
År 1934 blev Gösta M. Bergman Riksteatern första chef. Efter mer än tjugo 
år som Riksteaterns chef blev han, 1958, professor i teatervetenskap vid 
Stockholms högskola. Riksteatern hade stora framgångar med anknytningen 
till arrangörer och publik i landet. Uppdraget var att turnéra Dramatens och 
de övriga statligt understödda teatrarnas föreställningar i hela Sverige. I slu-
tet av 1940-talet behövde teatern producera egna föreställningar för att täcka 
behovet bland arrangörerna. Teaterchefen Hans Ullberg har skrivit om den 
politiska historien bakom grundandet av Riksteatern.482 Under 1910-talet 
hade tanken på en statlig myndighet som skulle ansvara för teaterlivet i 
landsorten väckts. Det ansågs att teatrarna ute i landet och de turnérnade 
sällskapen inte hade möjlighet att hålla en god kvalitét. Den blivande eckle-
siastikministern Arthur Engberg gav sin syn på teatern ute i landet och i 
huvudstaden. Han hade inte mycket till övers för experimentteater i huvud-
staden: 

Jag medger gärna att dessa landsortssällskap mången gång kunna vara av 
mycket undermålig halt, när det gäller deras förmåga att utföra. Men sannerli-
gen, jag vill dock säga ifrån att jag mera respekterar de landsortssällskap som 
på ett bristfälligt sätt söka att giva föreställningar med Ibsenpjäser eller 
Strindbergspjäser, än de högförnäma Stockholmssällskap, som i de allra 
högsta konstnärliga former servera skådespel som sedan av en sammansvuren 
kritikerliga höjas till skyarna och som, om man ser närmare efter, icke äro nå-
got annat än kejsarens nya kläder.483 

. 
Polariseringen mellan land och stad beskrivs av Engberg som en opposition 
mellan äkthet och förfalskning. Storstadens teater beskrivs i konspiratoriska 
ordalag, som en exkluderande verksamhet för inbördes beundran, där kriti-
ker och teatrar samverkar om att dölja verksamhetens tomhet. Retoriken 
polariserar skillnaden mellan folkets kultur, kopplad till landsbygden, och 
elitkulturen, som hemmahörande i staden. På 1920-talet hade Strindberg och 
Ibsen etablerats som salongsfähiga och ingick i kanon medan andra före-
ställningar, av så kallade högförnäma Stockholmssällskap, representerar en 
konstruerad eller dekadent kultur.  

                                                        
481 Herbert Grevenius, Sonja: skådespel i tre akter, Stockholm: Tiden, 1928.  
482 Ullberg, På väg mot en riksteater, kapitel 1.  
483 Ibid., s. 15.  
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Syftet i de så kallade Enbergska direktiven var att höja kvaliteten på tea-
tern i Sverige. Engbergs storvulna demagogi har likheter med Ehrensvärds, i 
förra kapitlet, nämnda skildring av de Stenborgska skådebanorna. Både 
Engberg och Ehrensvärd representerar den politiska makten, som befäster 
vad kulturpolitiken skall stödja, samtidigt som avarterna svartmålas. Argu-
menten formuleras med tanke på framtida placeringar inom fältet. Med bil-
der av den kringresande teatern under 1920-talet som en grupp ”teaterband” 
och förslagna teatertjuvar, bidrar argumentationen till en diskurs om nöd-
vändigheten av en Riksteater som för ut kvalitetsdramatik i landet. När 
Riksteatern sedan etablerades möttes organisationen av stark kritik, bland 
annat från dessa grupper.484 I Bergmans samling i Riksarkivet i Arninge 
finns det bevarat listor över grupperna som Riksteatern samarbetade med 
under 1940-talet, en del av dem tidigare så kallade ”teaterband”.485  

Skådespelarna och den nya dramatiken 
Under 1930-talet publicerade Svenska Teaterförbundet en serie artiklar om 
teaterns villkor. Det gjordes till exempel en noggrann inventering av de stat-
ligt subventionerade teatrarna i Europa. Det rapporterades från teaterdebatter 
om dramatikens villkor. En artikel behandlade den amerikanska teatern i 
depressionens efterdyningar. Den amerikanska dramatikern Elmer Rice var 
ordförande för the Federal Theatre Project som hade fått 10 miljoner dollar 
för att satsa på en verkligt konstnärlig teater som tog upp dagsaktuella pro-
blem. Projektet framställdes som en förebild.  

I en reseskildring från Ryssland 1936, under Stalins censur och förtryck, 
beskriver skådespelaren Johan Falck arbetsmetoderna med ny dramatik vid 
den ryska teatern.486 Arbetssättet att skriva dramatik i samverkan med en 
teater påminner om konstruktionen av 1999 års dramatikerstöd: 

Något av det mest egenartade i det väldiga ryska teatermaskineriet är själva 
arbetsmetoderna (…) En författare kan som hos oss lämna in en färdig pjäs 
till en teater, men det händer lika ofta, att han med direktören resonerar om en 
idé han har och om dennas närmare utarbetande skulle passa teatern i fråga, 
som då ofta får sina synpunkter godtagna av författaren. […] Den ledande 
principen är här, att stycket är ett material, som skall om- och inarbetas med 
teatern själv, emedan varje teater har sitt ansikte, sina uttrycksformer, med 
vilka man måste se till att stycket är anpassningsbart.  Varje teater är en in-
stitution, som har ett råd med representanter för vissa fabriker, röda armén, 

                                                        
484 Signaturen Hast, ”Teaterhunger i ABF”, Tidning för Arbetarnas Bildningsförbund, nr 5, 
maj, 1949. I artikeln kritiseras Riksteaterns möjligheter att nå ut i hela landet jämfört med 
Sveriges Dramatikerstudios förmåga att spela på alla orter. Enligt artikeln hade ABF, SLU 
(Svenska landsbygdens ungdomsförbund) och Dramatikerstudion gått samman och arrangerat 
en turné. Frågor om den statliga subventionen av Riksteatern berördes. 
485 Riksteaterns arkiv, Gösta M. Bergmans arkiv, Riksarkivet Arninge. 
486 Son till August Falck och Manda Björling. Han var senare även regissör och teaterchef. 
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skolor, chefsorganisationer… Dessa kunna framföra sina önskemål, men al-
lena bestämmanderätt har direktören och ingen annan.487 

 
Falck beskriver arbetsprocessen, som börjar med en samordningsperiod där 
planeringen av vilka som skall medverka görs. Sedan följer en repetitionsfas 
i tre delar. Den första fasen är förberedelseperioden, som tar 10-15 dagar, 
sedan följer själva repetitionsfasen som tar cirka en månad. Därefter kommer 
den tredje fasen som består av en rad generalrepetitioner. Dessa följs av 
diskussioner. Recensenterna sitter med vid flera repetitioner och dröjer ofta 
med recensionerna, enligt Falck, och skriver omsorgsfulla analyser av ver-
ken.  

Vid repetitionerna som börjar vid bordet, görs inget upp utan ”rollerna smu-
las, penetreras, byggs upp igen”. Författaren fortsätter arbeta, och det händer 
ofta att han viker för skådespelarens uppfattning av rollen. En författare är här 
alltid med teatern, står aldrig isolerad från sin skapelse.488   

 
Falck frågar sig om ”all denna energi, omständighet… detta pratande hit och 
tid verkligen är nödvändigt”, men konstaterar att den ryska teatern fött fram 
helgjutna konstnärer som Vsevolod Meyerhold, Jevgenij Vachtangov, Alex-
ander Tairov och Konstantin Stanislavskij. Det samlade greppet om teaterns 
uttryck, med en dialog mellan de medverkande och med publik och kritik, 
förs fram som exempel på hur en ny arbetsmetod inom teatern skulle kunna 
se ut, där dramatikern aktivt tar del i repetitionsarbetet.  

Amatörteaterns ställning inom svensk teater diskuterades i medlemsbladet 
och hur den professionella teatern skulle förhålla sig till den. I en ordagrant 
återgiven rapport från en debatt med rubriken ”Hur främja intresset för god 
teater?” den 17 februari 1937, där teaterrådets ordförande Torsten Nothin, 
rektor Alf Ahlberg, regissör Per-Axel Branner, ombudsman Ossian Eklund 
och regissör Alf Sjöberg deltog, frågades huruvida amatörteatern var ett hot 
mot den professionella teatern och om amatörteatern verkligen gagnade in-
tresset för ”god teater”.489 Deltagarna ansåg att författaren och pjäsen var 
viktigast för amatörteatern – inte skådespelarna och regissören, en tanke som 
Gösta M. Bergman tidigare hade framfört. Branner, som var Teaterförbun-
dets ordförande vid tidpunkten, ansåg att den svenska dramatikern dessvärre 
var en anomali. Enligt honom kunde den ”svenska författarsjälen” skapa 
                                                        
487 Johan Falck, ”Rysk teater”, Svenska Teaterförbundets medlemsblad, februari 1936, s. 180.  
488 Falck, ”Rysk teater”, s. 180. 
489 ”Hur främja intresset för god teater?”, Teaterförbundets medlemsblad, s. 159-176, februari 
1937, s.167. Artikeln är en transkribering av en debatt i Sveriges radio som ägde rum den 17 
februari 1937 i Radiotjänsts diskussionsrum och handlade om teaterns framtid. Teaterrådets 
ordförande Torsten Nothin ledde debatten. Övriga medverkande var rektorn vid arbetarrörel-
sens folkhögskola i Brunnsvik och fil dr i filosofi Alf Ahlberg, ombudsmannen Ossian 
Eklund och regissörerna Per-Axel Branner och Alf Sjöberg. Amatörteatern diskuterades 
ingående under den här perioden. (Se även Svenska Dagbladets årsbok 1937, s. 205). 
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storverk inom lyriken, men inte inom dramatiken. Hans tankegång ekar av 
Strindbergs observation av svensken som drömmare och därför oförmögen 
att skriva dramatik: 

… är det icke ett faktum, att vi svenskar är ett folk av drömmare och poeter, 
inte av dramatiker eller skådespelare och när någon av oss känner ett oavvis-
ligt behov att skapa en form för sitt inre, för sin diktan eller traktan eller sitt 
lidande, sker det sällan i dramatisk form. Vår dramatiska litteratur är inte hel-
ler så särskilt omfattande och bortser man från några få, klart strålande ljus 
bland våra dramatiker, så är de svenska originalen tyvärr alltför ofta drama-
tiskt och psykologiskt valhänt utformade. Det är inte en tillfällighet, att 
svenska skådespelare åtminstone så långt jag kan minnas tillbaka bävat för att 
behöva spela med i svenska original.490 

 
Den svenska dramatikens förutsättningar var inte goda. Tankar om den ty-
piskt svenska folksjälen, kunde under 1930-talet fortfarande påverka synen 
på dramatikerns roll och dramatikens kvalitet.  

Sammanfattning 
Borgerskapet fick under 1800-talet en allt mer dominerande ställning när det 
gällde att formulera konstens värden. Under perioden som avhandlas i ka-
pitlet ställdes nya förväntningar på dramatiken och dramatikerna, som efter 
1842 arbetade på en marknad utan kungligt monopol. Framtidstron och till-
tron till de stora geniernas, huvudsakligen männens, insatser för samhället 
återspeglades i den alltmer förhärskande hyllningen av stora konstnärer och 
geniet inom kulturens och teaterns fält under senare delen av 1800-talet. 
Kritikerverksamheten utvecklades under perioden och eftersökte stora förfat-
tarskap, medan teatern sökte efter publiksuccéer. Litteraturhistorikern Karl 
Warburg beklagade bristen på en så kallad stor svensk dramatik år 1876.  

På 1880-talet hade det moderna genombrottets författare intagit scenerna 
och teatern blev en plats för debatt, med en grupp kvinnliga dramatiker som 
drog den stora publiken till teatrarna. Svenska Akademiens och kritikernas 
ideal ställdes mot en typ av dramatik som fungerade och talade direkt till 
publiken. Förväntningarna på vad den inhemska dramatiken skulle betyda 
och innehålla förändrades: bildningstankar och teater som hög kultur var 
faktorer som påverkade hur samtalet om dramatiken hölls. Det talades ex-
empelvis om teatern som en bildningsanstalt och om medborgarnas rätt till 
teater. Många ville att teatern skulle vara mer än enbart förströelse, som 
Frida Stéenhoff förespråkade i föredraget Teatern och livet, från 1910. Hon 
såg teatern som en möjlig plats för social och politisk förändring.491  

                                                        
490 ”Hur främja intresset för god teater?”, Teaterförbundets medlemsblad, s. 167.  
491 Frida Stéenhoff, Teatern och livet, s. 29-30. 
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Den inhemska nya dramatikens plats på Dramaten debatterades under as-
sociationstiden samtidigt som många av de nya dramatikerna spelades på 
privatteatrar inom teaterdirektören Albert Ranfts teaterimperium. I slutet av 
1800-talet hade Sverige fått en internationellt erkänd dramatiker i August 
Strindberg. Fyra år efter hans död, 1916 organiserade sig dramatikerna i en 
intresseorganisation och ställde krav på att bli bedömda och insläppta på 
nationalscenen Dramaten. Nya sätt att skriva diskuterade och internationella 
influenser påverkade hur teaterns uppgift betraktades. Bildningstanken kon-
kretiserades i den blivande teaterchefen och teaterhistorikern Gösta M. 
Bergmans engagemang för amatörteatern. Diskursen om den svenska drama-
tikens brister fortsatte dock att leva kvar och kom till uttryck i betraktelser 
över den sanna svenska diktarsjälen hos exempelvis regissören Per-Axel 
Branner. Dramatiken värderades utifrån den högre litteraturens normer och 
dramatikerna hade fortfarande svårt att få sina texter prövade samt att få 
tillgång till teatrarna. 

Det gjordes försök att definiera den typiskt svenska dramatiken och det 
talades fortfarande om den som originaldramatik. Men den svenska original-
dramatiken var svår att kategorisera. I litteraturhistorikern G. E. Klemmings 
bibliografi över svensk dramatik fram till 1875 definieras originaldramatik 
som ett brett begrepp, och han skriver att kategorierna är svåra att exakt 
avgränsa från varandra. Från Gustav III:s teater långt in på 1800-talet är det 
mycket vanligt att utländska förlagor ligger till grund för den svenska dra-
matiken. Dramatiskt skrivande sker i dialog med annan dramatik och med 
teaterhistorien. Utan Hagbergs Shakespeareöversättningar, skulle den 
svenska litteraturen – och dramatiken – se annorlunda ut. 
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Brita von Horn och Dramatikerstudion 

”Håll huvudet högt, sa jag. För nu ska det av!”492 
 
Sveriges dramatikers studio etablerades 1940 i Stockholm. Det var en sam-
manslutning av skådespelare och dramatiker och hade som mål att spela 
samtida och tidigare ospelad svensk dramatik. Verksamheten bedrevs i hu-
vudsak av författaren och teaterchefen Brita von Horn fram till 1958. Tea-
tern omnämns i historiska översiktsverk som Dramatikerstudion, Studion 
eller Kammarteatern.  

Den starkaste drivande kraften bakom Dramatikerstudions verksamhet 
var von Horn. Hon och författaren Vilhelm Moberg, skådespelaren Helge 
Hagerman och dramatikern Ragnar Josephson, som också var professor i 
konsthistoria vid Lunds Universitet, var alla inblandade i Dramatikerstu-
dions tillkomst. Deras engagemang i Dramatikerstudion bidrog till att intres-
set för den svenska dramatiken ökade inom det kulturella fältet i början av 
1940-talet. Dramatikerstudions betydelse för den nya svenska dramatiken i 
ett historiskt perspektiv är mångfasetterad: ett nytt sätt att hantera och pre-
sentera ny dramatik prövades där, utan ett stort teatermaskineri och med ett 
fokus på skådespelarna och texten. Studion var också en plats där nya regis-
sörer och ännu oeatblerade skådespelare fick möjlighet att prova sitt yrkes-
kunnande och visa upp sig. von Horns och Mobergs engagemang för den 
svenska dramatiken och samarbetet mellan de nordiska länderna var en 
första utgångspunkt i Dramatikerförbundets tillblivelse. Det fördes under en 
period långtgående diskussioner om att Dramatikerstudion eventuellt skulle 
vara en del av Sveriges Dramatikerförbund. 

I detta kapitel behandlas händelserna som ledde fram till Dramatikerstu-
dions etablering och utveckling under de första åren. von Horn, som drev 
Dramatikerstudion fram till slutet, startade flera teatrar under sin livstid. 
Hennes kamp för Dramatikerstudions existens är ett illustrativt exempel på 
den svenska dramatikens situation inom svensk teater: det fanns ingen teater 
då, liksom nu, som huvudsakligen ägnade sig åt den nya svenska dramati-
ken. Alla grundarna, inklusive von Horn, var starka aktörer inom kulturens 
och teaterns fält i slutet av 1930-talet. Moberg och Josephson är välkända för 
eftervärlden, men inte många kommer ihåg vilka von Horn och Hagerman 
var. von Horn var väl etablerad inom teaterbranschen och hade ett förflutet 
som teaterchef och lovande dramatiker efter scendebuten 1917. Hagerman 
                                                        
492 Brita von Horn, Kring drottningen: Drama i tre akter, Stockholm: Norstedt, 1917, s. 141. 
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har bidragit till teaterhistorien som en av initiativtagarna till Parkteatern i 
Stockholm i början av 1940-talet.  

Dramatikerstudions organisation, med blandningen av etablerade och nya 
yrkesutövare inom fältet och det lilla intima formatet hos föreställningarna, 
var något nytt och bidrog till att teatern fick genomslag hos Stock-
holmspubliken. Grundarnas positioner inom fältet, deras symboliska och 
kulturella kapital, och de större kulturella och nationella skeendena vid tid-
punkten, var andra faktorer som bidrog till Dramatikerstudions framgång. 

Genus, kön och klass förstås i kapitlet som en del av aktörernas sociala 
kapital och får betydelse i kriserna kring Dramatikerstudion.493 Under sin 
långa yrkesverksamhet förändrades von Horns symboliska kapital inom det 
kulturella fältet. I kapitlet behandlas vad som kan beskrivas som hennes 
kapitalförlust. Den kan relateras till att hon verkade utanför institutionerna 
och att hon insisterade på det kulturella värdet av att spela svensk dramatik. 
Kön och ålder bidrog till att hon så småningom räknades ut från fältet, trots 
att hon gjorde allt för att stanna kvar och var verksam fram till sin död 1983. 
Hon betraktades som en drivande person med stark vilja under hela sitt liv. 
Mot slutet sågs hon alltmer som ett original: hon var med, men hade tappat 
inflytande inom fältet.494  

Hennes kapitalförlust är också kopplad till att hon så småningom tvinga-
des kompromissa i repertoarvalet för Dramatikerstudion, för att få verksam-
heten att gå runt, genom ett ”gungor- och karusellerna-resonemang”. Ett 
exempel på det är Dramatikerstudions biverksamhet med den turnerande 
Bygdegårdsteatern, som skulle stötta de smalare produktionerna i Stock-
holm. När Dramatikerstudion på 1950-talet gav Madame av den finländska 
dramatikern Walentin Chorell med Tollie Zellman och Gröna hissen av 
amerikanen Awery Hopwood med Jan Malmsjö, ansåg många att teatern 
hade tagit steget över till den traditionella privatteaterns värld. Dramatiker-
studion hade då frångått att enbart spela svensk eller nordisk ny dramatik.  

Brita von Horn var kritisk till de som styrde kulturpolitikens utveckling 
och inte rädd för att säga det. Hennes agerande kan i flera fall beskrivas som 
en form av ”killjoy” – glädjedödare – ett begrepp som lanserades av queer-
teoretikern Sara Ahmed, för att beskriva feministers känsla av att ständigt 
lägga sordin på andras uttryck av glädje och förnöjsamhet, eftersom de insi-
sterar på att lyfta frågor om till exempel könsdiskriminering.495 Bilden av 
glädjeförstörare passar väl in på von Horn, som i flera sammanhang höjde 
rösten då resten av de församlade valde att tiga eller tala om annat. Hon vå-
gade tala i sammanhang där omgivningen hade föredragit att hon varit tyst. 

                                                        
493 Toril Moi, ”Att erövra Bourdieu”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 1, 1994, (s. 3-25), s. 10-
12. 
494 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
495 Sara Ahmed, ”Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)”, The Scholar and Feminist 
Online, Issue 8.3: Summer 2010, The Barnard Center for Research on Women, Sfuon-
line.barnard.edu/(hämtad 2014-04-03). 
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von Horns återkommande krav på teatrarna att spela mer svensk dramatik, är 
ett sådant exempel.  

Hennes tal på författarmötet i Sigtuna 1939 är ett slags glädjedödande i 
omvänd bemärkelse, då det handlade om att gjuta mod i publiken. Jag åter-
kommer till författarmötet längre fram i kapitlet. Konflikten mellan von 
Horn och Moberg om ledningen av Dramatikerstudion och hennes konflikt 
med Stockholm Stad, i mitten av 1950-talet, är andra exempel då von Horn 
vägrade vara tyst. I konflikterna visas hur von Horn navigerade bland de 
manliga nätverken inom teaterns fält och kan delvis förklara varför hon så 
småningom trängdes bort från fältet och dess historieskrivning. von Horn 
överskred genus-, klass- och åldersgränser, vilket kan ha bidragit till att hon 
har hon varit svår att placera för eftervärlden. Mycket av hennes verksamhet 
är felciterad eller helt enkelt glömd.  

Inledningsvis görs en översikt över materialet om Dramatikerstudion. 
Därefter följer en kort översikt över den svenska teaterns situation under 
slutet av 1930-talet och en presentation av Dramatikerstudions grundare. 
Därefter kommer en mer ingående introduktion till von Horns författarskap 
och en beskrivning av Dramatikerstudions verksamhet, organisationsform 
och repertoar. Kapitlet avslutas med en översikt över hur Dramatikerstudion 
avhandlats i den svenska teaterhistorien. Fokus i kapitlet ligger på von Horn 
och de valda historiska skeendena undersöks utifrån ett von hornskt perspek-
tiv. 

Materialet om Dramatikerstudion och Brita von Horn 
Materialet om Dramatikerstudion har hämtats från olika källor: biografiskt 
material, opublicerade minnesanteckningar, tidningsklipp och dagboksan-
teckningar, protokoll och program samt radiointervjuer. Teatervetaren Vi-
veka Hagnells skrift, Teaterkvinnor, består av intervjuer från hennes möten 
med von Horn och scenografen Marik Vos.496 En redogörelse av Dramatiker-
studions verksamhet görs av von Horn i den kåserande självbiografin Horn-
stötar ur kulissen.497 I Moberg och äventyret beskriver von Horn konflikten 
mellan henne och Moberg om Dramatikerstudions ledning.498 Boken är ut-
formad som en dagbok över konfliktens förlopp och tiden efter brytningen 
med Moberg, och gavs ut av von Horn på eget förlag 1975, två år efter Mo-
bergs bortgång. Boken trycktes i två upplagor. Efter bråket med Moberg 
bytte Dramatikerstudion namn till Kammarteatern.  

Moberg och äventyret slutar med Dramatikerstudions definitiva nedlägg-
ning i och med en konflikt med Stockholms Stad om teaterns finansiering. 
Men von Horns idé om en teater för ny svensk och nordisk dramatik fortsatte 
                                                        
496 Viveka Hagnell, Teaterkvinnor, egen utgivning, Svendborgtryck, 1981. 
497 Brita von Horn, Hornstötar ur kulissen, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1965. 
498 Brita von Horn, Moberg och äventyret: dokumentation och brev, Stockholm: Montgomery, 
1975.  
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leva med henne ända till slutet. Från huset i Skagen i Danmark, där hon 
bodde permanent från 1960-talet, brevväxlade hon med många yrkesverk-
samma inom teatern om möjligheterna att få Dramatikerstudion att återupp-
stå. Dramatikerstudion och Kammarteatern omnämns i några teaterhistoriska 
översiktsverk, men referenserna är sparsamma och ibland felaktiga.  

Det opublicerade häftet, Studion som försvann, sammanställdes av regis-
sören Ingrid Luterkort och Hagerman 1991 och är en dokumentation över 
Dramatikerstudions första år. Det finns tillgängligt på KB (Kungliga biblio-
teket).499 I ett liknande häfte, Väg mödan värd, har Hagerman skildrat sitt 
yrkesliv. Det innehåller iakttagelser som är intressanta för helhetsbilden av 
Dramatikerstudion.500 På KB:s handskriftsavdelning finns Helge Hagermans 
samling med recensioner, brevväxling och annat material som behandlar 
Dramatikerstudions första två år. Där finns också en B-uppsats om Dramati-
kerstudion, som bygger på en intervju med Hagerman.501  
 I Brita von Horns arkiv på Riksarkivet finns von Horns samlade material 
från åren med Dramatikerstudion och Kammarteatern bevarat. Materialet 
omfattar dagboksanteckningar, utkast till föredrag, korrespondens, program-
blad, publicerade och opublicerade manus. Samlingen är avgränsad till 
material som berör Dramatikerstudion och tiden därefter. I arkivet finns även 
en text där von Horn tar upp konflikten hon hade med Stockholms stad rö-
rande Kammarteatern. Häftet har titeln Ingen rättsgrund. I korrespondensen 
finns brev och anteckningar av privat karaktär. Tillsammans med självbio-
grafin och radiointervjuerna ger de ledtrådar till von Horns liv utanför tea-
tern, i den mån det går att tala om ett sådant.  
 I Svensk mediedatabas finns ett antal radiointervjuer med von Horn beva-
rade. I dem berättar hon bland annat om Dramatikerstudions verksamhet. I 
databasen finns även ett program med Hagerman, skådespelarparet Lillie 
och Gunnar Björnstrand samt Luterkort från 1980, där de samtalar om Dra-
matikerstudion. I det programmet medverkar von Horn, in absentia, med 
inklippt material från en av de tidigare intervjuerna. Mycket av det som sägs 
i radioprogrammet återkommer i den publicerade texten av Luterkort och 
Hagerman. Det finns även ett antal kortare intervjuer där von Horn berättar 
om sin barndom. 
 Recensioner av Dramatikerstudions föreställningar finns samlade i Tea-
terförbundets gamla klippböcker som deponerats på KB. Materialet är osor-
terat och svåröverskådligt. Det finns också material om Dramatikerstudion i 

                                                        
499 Ingrid Luterkort & Helge Hagerman, Studion som försvann: Svenska dramatikers studio, 
dess tillkomst och första säsonger: en dokumentation samt en hyllning till en grupp skådespe-
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Komm. för Stockholmsforskning, 1991, KB. 
500 Helge Hagerman, Väg mödan värd, Stockholm: H. Hagerman, 1990, KB. 
501 Jan Ole Nordgaard, Svenska Dramatikers Studio ett teaterexperiment. Uppsats, Stock-
holm, Univ., 1990, Anm. (Accession nr 1998/65).  
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Vilhelm Mobergs handskriftssamling på KB, där hans korrespondens med 
Hagerman och von Horn samt övriga artiklar om teater finns arkiverade.  

I Ragnar Josephsons arkiv på Riksarkivet vid Universitetsbiblioteket vid 
Lunds Universitet finns brev från Hagerman och von Horn som är av in-
tresse för helhetsbilden av Dramatikerstudions första år. Till helhetsbilden 
kan även räknas ett antal brev från Dramatenchefen Pauline Brunius till Jo-
sephson om nedläggningen av hans pjäs Farlig oskuld samt klippböcker där 
mottagandet och recensionerna kring filmen Farliga vägar tas upp.502 

Svåra tider för teaterbranschen  
Flera faktorer påverkade svenskt teaterliv under 1930-talet. Händelser inom 
maktens fält fick stor påverkan på teaterbranschen. Depressionsåren och den 
ekonomiska krisen inverkade allvarligt på teatrarna.503 Med den statliga Tea-
terutredningen 1933 och Riksteaterns grundande samma år inleddes en ny 
fas inom svensk teaterpolitik.504 Skådebanans ordförande Arthur Engberg, 
som blev socialdemokratisk ecklesiastikminister 1932, lade i början av 
1920-talet en motion om en folkteater.505 Regissören Per Lindberg var enga-
gerad i omfattande folkteaterplaner på sitt håll och folkteatertanken fanns 
med i flera av hans verksamheter.506 Lorensbergsteatern i Göteborg, Kon-
serthusteatern, som han ledde tillsammans med skådespelaren Gösta Ekman 
åren 1931–32 och Radioteatern, där han var chef 1929–31 omfattades alla av 
Lindbergs idé om en folkteater.507 Skådebanans rikstäckande medlemstidning 
Skådebanan, som senare döptes om till Teatern och då blev Riksteaterns 
eget organ, rapporterade från arbetet med Teaterutredningen i november 
1933:  
                                                        
502 Ragnar Josephson, Farlig oskuld: teaterstycke i fem akter, Stockholm: Bonniers, 1939 och 
Ragnar Josephson, Farliga vägar, filmmanus, Sverigepremiär 1942. 
503 Albert Ranfts teaterimperium hade gått i konkurs och lagts ned i slutet av 1920-talet, 
Svenska teatern brann ned 1926, Oscarsteatern övergick i Brunius-Ekmans ledning 1927 och 
gick i konkurs 1932 i samband med Kreugerkraschen. 
504 Lennart Forslund, Per Ringby & Claes Rosenqvist, ”Teater i Stockholm 1910-1970. En 
översikt”, Lennart Forslund, (red.), Teater i Stockholm 1910-1970, s. 11-98, Umeå: Univ., 
1982, s. 28-ff. I kapitlet ges bland annat en översikt över antalet spelade svenska föreställ-
ningar under perioden 1910-1970. 
505 Håkan Blomqvist, Socialdemokrat och antisemit?: den dolda historien om Arthur Eng-
berg, Stockholm: Carlsson, 2001. Englund var under 1920-talet uttalat antisemit vilket är av 
intresse eftersom folkteatertanken kunde stöttas utifrån olika politiska utgångspunkter. 
Englund och Didring var både vänsterradikala och antisemiter.  
506 Hans Ullberg, På väg mot en Riksteater, En teaterpolitisk tillbakablick 1911–1939, Nors-
borg: Entré/Riksteatern, 1991, s. 24-25.  
507 Herbert Grevenius, “Den stora folkteatern” i minnesboken, En bok om Per Lindberg, 
Signe Lindberg (red.), Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1944, s. 106 ger inblick i Lind-
bergs folkteatertankar. Grevenius poängterar att en av Lindbergs stora förtjänster var att han 
uppmärksammade den äldre svenska litteraturen. Se också Julian Rabe, “Per Lindbergs 
radioår” i samma volym. 
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Riksteateridén är riktig. Det finns endast en framkomlig väg för teatern, om 
den åter skall bli vad den en gång var och den förvisso är ämnad till även i vår 
fattiga tid: det måste skapas en verklig folkteater…508  
 

Det fanns också många kritiska röster till planerna på en rikstäckande turné-
teater. Hans Ullberg, chef för Riksteatern 1958–1983, nämner några av dem 
i en jubileumsbok om Riksteatern.509 Revykungen Karl Gerhard, som tidi-
gare nämnts, häcklade Engberg och hans politik och även Pauline Brunius, 
som tillsattes som chef för Dramaten av Engberg år 1938.510  

Recensenten och författaren Anders Österling beskrev teaterlivet i Stock-
holm som oroligt hösten 1931, med kraftmätningar mellan de olika teatrarna 
i staden: ”Den feberaktiga konkurrensen gav sig tillkänna i oupphörliga pro-
grambyten och orolig arbetsatmosfär” vilket ledde till en ”överproduktion” 
som dock publiken hade glädje av. Österling såg denna överproduktion som 
tillfällig.511 Det spelades mycket svensk dramatik, från lättsamma komedier 
till Strindberg. Det gavs också experimentella teaterföreställningar på olika 
små och mer eller mindre kortlivade teatrar, där det bland annat gjordes för-
sök att spela social och debatterande dramatik.  

Sommaren 1931 grundades Arbetarnas teaterkommitté för att påverka in-
riktningen av Stockholmsteatrarnas teaterrepertoar.512 Kommittén bildades i 
efterdyningarna av teaterdebatter under det sena 1920-talet som kulminerade 
med en hetsig strid kring uppsättningen av Ernst Tollers Hoppla vi lever! på 
Dramatens Klubbscen 1928, i regi av Per Lindberg. Brita von Horn som var 
närvarande vid mötet i Klara folkets hus då kommittén diskuterades, den 14 
maj 1931, gjorde inlägg i debatten i Socialdemokraten den 28 juni. Hon tog 
upp den nya tidens dramatiker.513  

På våren 1932 gick Oscarsteatern i konkurs till följd av Kruegerkraschen. 
Två svenska urpremiärer gavs på Dramaten under året. Rudolf Värnlunds 
                                                        
508 Redaktionell text, Skådebanan nr 6, november 1933. Statsrådet Engberg hyllades i texten. 
509 Ullberg, På väg mot en Riksteater, s. 73-74. Ullberg var kvar som VD för Riksteatern till 
1986. 
510 Ibid., s. 197-198. Se även Åke Pettersson, ”Karl Gerhard, Dramatiska teatern och Rikstea-
tern. En dramatisk teaterpolitisk händelse i början av 1930-talet” i Text och teater: [festskrift 
till Lennart Breitholtz 8 dec. 1974], [Institutionen för litteraturhistoria, Göteborgs univ.], 
[Göteborg], 1974, s. 136–148. Petterssons anser att Karl Gerhards huvudsakliga kritik av 
institutionsteatrarna bygger på Karl Gerhards egenintresse som privatteaterman och bortser 
från den politiska kritiken av att förstatliga teatern. Det fanns också en kritik från Karl Ger-
hard mot Engbergs undfallenhet gentemot den tyska delegationen. Se ”Visan om Pauline 
Brunius” av Karl Gerhard. 
511 Anders Österling, ”Teatern 1931”, Svenska Dagbladets årskrönika, 1931, http://rune- 
berg.org/svda/1931/0165.html/(hämtad 2015-09-08), s. 165–168. 
512 Dag Nordmark, Samhället på scenen: en studie i Rudolf Värnlunds drama Den heliga 
familjen, dess litterära och sociala förutsättningar, Diss. Umeå, Univ., 1978, s. 49-50.  
513 Ibid., s. 49. Nordmark ger en översikt över den svenska teaternscenen under 1920- och 30-
talet, med dramatiker som Arnold Ljungdal, Hagar Olsson och Tua Ström (Tage Stam), s. 52-
57. 
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nämnda Den heliga familjen, i regi av Alf Sjöberg, och Marika Stiernstedts 
pjäs Majestät.514 Gösta Ekman fick mycket beröm för rollen som Ro-
kemvaktmästaren Filip i Ragnar Josephsons Kanske en diktare på Vasatea-
tern, samma år. Året därefter påbörjades den stora teaterutredningen som 
behandlade Dramatens och teaterns situation i landet och möjligheterna för 
en rikstäckande turnéverksamhet. 1935 turnérade Riksteatern med de olika 
stadsteatrarnas produktioner i hela landet. 1937 konstaterade recensenten 
Sten Selander att: ”Stockholmsscenernas program under år 1937 kan som 
vanligt indelas i två kategorier: mer eller mindre kvicka lustspel, som gått ett 
par månader eller ett halvår, och allvarlig dramatik, som inte gått alls.”515 
Svensk dramatik spelades regelbundet, men antalet teatrar minskade och 
möjligheterna för både skådespelare och dramatiker att få utöva sina yrken 
försämrades. 

Dramatikern Rudolf Värnlund skrev flera artiklar om den svenska tea-
terns och dramatikens situation under 1930-talet. Hans pjäs Den heliga fa-
miljen, markerade en ny inriktning för den svenska dramatiken där samtida 
händelser togs upp. Pjäsen utgår delvis från händelserna i Ådalen 1931. 
Värnlund skrev om en förändrad syn på människans identitet och att den 
måste avspeglas i den nya dramatikens form och innehåll i artikeln ”Det nya 
dramat”, i tidskriften Folkparken, år 1933. I artikeln såg han fram emot mer 
svensk dramatik inom den nya genren. Det sociala dramat, som genren kal-
lades, hörde hemma inom riktningen ”den nya sakligheten” som fick sitt 
genombrott i Sverige under 1930-talet. Den var ett uttryck för modernismens 
estetik, som förknippades med folkhemmets framväxt.516 Värnlund hade 
förhoppningar om att det nu skulle skrivas pjäser där människan skildrades i 
sitt sociala sammanhang.517 År 1935 rapporterade han från en konferens om 
svensk teater som Teaterförbundet anordnat på Rosenbad. Han beskrev de-
batten som givande. Alla teaterns problem diskuterades, men man glömde 
något – dramatikern: 

Teaterförfattaren har, enda till för några år sedan (en liten ändring till det 
bättre har faktiskt ägt rum de senaste åren!) varit den mest nonchalerade av 
alla de olika specialister som är nödvändiga för en teaterföreställning.518  

 

                                                        
514 Marika Stiernstedt, Majestät: Pjäs i tre akter, Stockholm: Bonnier, 1931. 
515 Sten Selander, ”Teateråret 1937”, Svenska dagbladets årskrönika, 1937, http://runeberg. 
org/svda/1937/0191.html/(hämtad 2016-05-10) s. 191-196. 
516 Bertil Nolin, ”den nya sakligheten” nämns i föregående kapitel, s. xx. 
517 Rudolf Värnlund, ”Det nya dramat”, Folkparken, nr 6, 1933 i Esther och Holger Värnlund, 
(red.), Mellan tvenne världar, Rudolf Värnlund i kulturdebatten, Stockholm: Geber, 1964, s. 
19. 
518 Rudolf Värnlund, ”Teater och dramatik”, Socialdemokraten 9 april, 1935, i Esther och 
Holger Värnlund, (red.), Mellan tvenne världar, Rudolf Värnlund i kulturdebatten, Stock-
holm: Geber, 1964, s. 21. 
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Värnlund ansåg att det rådde brist på teatrar där en inhemsk dramatik kunde 
utvecklas. För Värnlund skulle teatern inte i första hand vara underhållande 
utan, som all annan konst, ”livsgestaltande, problemställande, problemlö-
sande, en spegling av den mänskliga tillvaron i alla dess skilda funktion-
er”.519 Därför var det, enligt Värnlund, viktigt med en dramatik som även 
kände till de nationella särdragen. Utan en inhemsk dramatik skulle aldrig 
teaterintresset kunna upprätthållas.520 I en artikel i Arbetet, 1937, ställde han 
frågan om det verkligen fanns en svensk teater.521 Han riktade också kritik 
mot Riksteatern i samma artikel och hävdade att den blivit ett slags ”kon-
sumtionsteater” som medförde ett konstnärligt stelnande och inte bidrog till 
”stimulans till dramatisk alstring hos författarna!”522 I essän ”Det levande 
dramat” skildrade han sin skrivprocess och vad som skiljer dramatikerns 
arbete från prosaförfattarens. Beroendet av scenen liknas vid ett missbruk 
och han jämför dramatikerns roll med den ”spelsugne” skådespelarens, som 
lever sitt liv med behovet av att gestalta ”andras känslovärldar”:  

[…] att skriva dramatik blir till sist en last hos honom [dramatikern], fullt 
jämförbar med att snusa kokain eller dylikt, lika oumbärligt, lika nedbrytande 
och farligt, men också lika stimulerande, eggande och underbart. Han förban-
nar och älskar det med samma hetta.523 
 

Regissörerna Olof Molander, Alf Sjöberg och Per Lindberg skrev artiklar 
som berörde teaterns situation under åren 1936 och 1937. Enligt litteraturve-
taren Sverker Ek bidrog många faktorer till att debatten intensifierades just 
då. Thomas Mann hade skrivit en artikel om teaterns roll i samtiden i den 
norska tidskriften Veien, 1936. Samtidigt bildades ett antal organisationer 
mot nazismen och ett starkare intresse riktades mot teatern som en potentiell 
förändrande kraft. Ek analyserar tidsandan i två kapitel i Teater i Stockholm 
1910-1970, Vol. 1:2. Dels hur Engbergs kultursyn förhöll sig till de vänster-
radikala företrädarna inom teatern.524 Dels hur motståndet mot nazismen 
avspeglades i debatten.525 Enligt Ek bidrog fascismens maktövertagande i 

                                                        
519 Värnlund, ”Teater och dramatik”, s. 22. 
520 Ibid., s. 23. 
521 Rudolf Värnlund, ”Finns den svenska teatern?”, Arbetet, 28 september, 1937. 
522 Värnlund, ”Teater och dramatik”, s. 24. 
523 Rudolf Värnlund, ”Det levande dramat”, från ”Avsikter”, 1945, i Esther & Holger Värn-
lund, (red.), Mellan tvenne världar, Rudolf Värnlund i kulturdebatten, Stockholm: Geber, 
1964, s. 50.  
524 Sverker Ek, ”Nationalscenen i skarven mellan riksteater och folkteater” i Sverker Ek, 
Teater i Stockholm 1910-1970. Vol. 1:2, Teater i förvandling: diskussionen kring Dramaten 
som "nationalscen" och "folkteater" från Guds gröna ängar hösten 1932 till Vår ära och 
makt våren 1937, s. 56-136, Umeå: Univ., 1982.  
525 Sverker Ek, ”Teatern tjänar den nya morgondag som skall gry sedan rampljusen slocknat”, 
Sverker Ek, Teater i Stockholm 1910-1970. Vol. 1:2, Teater i förvandling: diskussionen kring 
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Spanien till att debatten intensifierades. Under hela 1930-talet var världsut-
vecklingen med händelserna i Tyskland, Spanien och dåvarande Sovjetun-
ionen närvarande i teaterdebatten. I föregående kapitel nämndes hur Teater-
förbundet vid samma tid följde utvecklingen av olika folkteaterbyggen runt 
om i världen. Skribenterna tog till exempel intryck dels av USA där staten 
med The New Deal byggde upp den sociala och kulturella infrastrukturen 
efter depressionen, dels av Sovjetunionen och arbetet med ny dramatik där.  

De politiska strömningar som uppstod som ett resultat av kriserna be-
handlades i dramatiken. I pjäser av Bertil Malmberg, Brita von Horn och 
Karin Boye, skildrades totalitära regimers ideologier och maktens strukturer. 
Värnlund beskrev arbetarklassen på ett nytt och problematiserande sätt, lik-
som också Herbert Grevenius gjorde. Vilhelm Moberg och Ragnar Joseph-
son skildrade moraliska ställningstaganden för den enskilda människans 
handlande. Barnen i krigssituationer och under krigshot speglades i den tidi-
gare nämnda Dicte Sjögrens pjäs De vita lammen från 1939 liksom i Marika 
Stiernstedts pjäs Clearing, från 1945.526 En ofta förekommande förklarings-
modell var den psykoanalytiska förståelsen av människans drivkrafter och 
den sociala miljön. Ebbe Linde, Stiernstedt och Sjögren skildrade psykolo-
giska skeenden, starkt influerade av psykoanalysen. Alla ovan nämnda dra-
matiker, utom Stiernstedt, spelades på Dramatikerstudion. I sammanhanget 
skall också nämnas författaren Gunhild Tegens filmmanus En judisk tragedi, 
som var en av finalisterna i en manustävling år 1935. Manuskriptet kom 
dock endast ut i bokform. Tegen var en av dem som stöttade Brita von Horn 
vid författarmötet i Sigtuna, 1939. 527 

Det kan också noteras att flera kvinnor var verksamma som teaterchefer 
under 1930-talet, liksom de varit under 1920-talet inom de turnerade säll-
skapen.528 Skådespelerskorna Martha Lundholm, Alice Eklund, Ingeborg 
Mattson samt teatercheferna Ester Roeck-Hansen och Brita von Horn drev 
egna teatrar och regisserade på Stockholms teatrar. Männen dominerade 

                                                                                                                                  
Dramaten som "nationalscen" och "folkteater" från Guds gröna ängar hösten 1932 till Vår 
ära och makt våren 1937, s. 136-189, Umeå: Univ., 1982.  
526 Dicte Sjögren, De vita lammen: pjäs i tre akter, Stockholm: Koop. förb., 1939, Marika 
Stiernstedt, Clearing: skådespel i tre akter, Stockholm: Bonnier, 1945. 
527 Gunhild Tegen, En judisk tragedi: [filmmanuskript], Lund: Lindströms bokh., 1935. I 
filmmanuset berättas om förföljelsen av en judisk familj i Tyskland. Filmmanuset hamnade 
bland finalisterna i en manuspristävling, men betraktades för tragiskt och för provokativt för 
att ha möjlighet att bli exploaterat internationellt. Marika Stiernstedt, som satt med i täv-
lingsjuryn skriver om urvalsprocessen i förordet till manuset som istället kom ut i bokform.  
528 Willmar Sauter, ”Skådespelarkonst – sekelskiftet 1900”, Lena, Hammergren, Karin He-
lander, Tiina Rosenberg, Willmar Sauter, (red.), Teater i Sverige, Hedemora: Gidlund, 2004, 
s. 112. Sauter nämner skådespelare som Anna Lundberg, Julia Håkansson, Lotten Seelig och 
Karin Swanström. Under 1930-talet fick frisluftsteatern ett uppsving och den drevs också ofta 
av kvinnor eller par. 
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dock på de ledande positionerna, som inom den tidigare nämnda teaterutred-
ningen och inom det betydelsefulla Teaterrådet.529  

Det var fortfarande Dramatens uppdrag att värna om den svenska drama-
tiken. Detta befästes 1934 i betänkandet till 1933 års teaterutredning.530 I 
betänkandet diskuterades den svenska dramatikens plats på nationalscenen. 
Det underströks att själva repertoarvalet var Dramatens viktigaste uppgift. 
Nationalscenen skulle presentera klassiker i en folkbildande anda och den 
svenska dramatiken skulle finnas företrädd med ”fullödiga verk”. Här togs 
Strindbergs dramatik och Värnlunds Den heliga familjen upp som exem-
pel.531 Utredarna noterade en brist i representationen av den unga generation-
ens intresse för det sociala dramat.532 Reglementets förändringar avsåg ”att 
ge den svenska dramatiken en mer gynnad plats.”  

Som alternativ kraft, och med dess kritik av institutionsteatrarnas och pri-
vatteatrarnas repertoarval, kan Dramatikerstudion ses som en föregångare till 
de fria grupperna på 1970-talet. Men mycket skilde sig från 1970-talets 
gruppteater. Det fanns aldrig en fast ensemble knuten till Dramatikerstudion, 
vilket var en konsekvens av dess svåra ekonomiska förhållanden. Hos Dra-
matikerstudion stod dramatikerna i centrum, vilket också skiljer den från 
1970-talets gruppteater. Dramatikerstudion organisation liknar mer dagens 
fria grupper, med tillfälligt anställda skådespelare och konstnärliga medarbe-
tare som samlas kring en konstnärlig eller administrativ chef. Den hade stort 
stöd hos sin publik och hos recensenterna men fick endast sporadiskt statliga 
och kommunala bidrag.  

Vid tidpunkten för Dramatikerstudions genomslag inom det kulturella fäl-
tet utvecklades Sveriges teaterliv mot en allt större centralisering, i och med 
Riksteaterns etablering. Dramatikerstudion med sin organisationsform var 
troligen svårhanterad för bidragsgivarna. von Horn återkommer i sina me-
moarer till Teaterrådet, som fördelade bidragen, samt Riksteatern, som kon-
trahenter till Dramatikerstudion. Hon skrev ett långt detaljerat förslag på hur 
Riksteatern skulle kunna omorganiseras med ett större inflytande från ”det 
skapande teaterfolket” i tidskriften Scen och Salong år 1942.533 Hon åter-

                                                        
529 Teaterrådet inrättades den 8 februari 1935 och fördelade medel till teatrarna. 
530 SOU 1934:3 1933 års teaterutrednings betänkande, del 1, s. 126. Första paragrafen i det 
föreslagna reglementet underströk detta. ”Kungl. Dramatiska teaterns uppgift är att främja 
svensk scenkonst genom att på ett förebildligt sätt uppföra dramatiska verk av konstnärligt 
värde med särskild hänsyn till den inhemska och klassiska dramatiken.”  
531 Rudolf Värnlund, Den heliga familjen: skådespel, Stockholm: Tiden, 1932. Pjäsen hade 
premiär på Dramaten den 3 februari, 1932 i regi av Alf Sjöberg. 
532 SOU 1934:3, s. 51-52.  
533 Brita von Horn, ”Ett förslag till ordnande av svensk folkteater”, Scen och Salong, nr 1, 
1942, s. 3. 
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kommer till vad hon ansåg vara okunnigheten hos Riksteatern i en intervju 
med journalisten Hasse Nordström i Sveriges Radio år 1977.534  

I mitten av 1950-talet höjdes flera röster för att Dramatikerstudion skulle 
bli en del av den nya Stockholms Stadsteater. Ett löfte om detta hade givits 
von Horn av stadsborgarrådet i Stockholm, Zeth Höglund, strax innan han 
dog.535  

Strindbergs Intima teatern och den franska teatern Vieux Colombier var 
förebilder. Dramatikerstudion blev en plats där den refuserade dramatiken 
fick en möjlighet att bli spelad. Under andra världskriget var det också där 
de pjäser som på grund av krigshotet censurerats på privat- och institutions-
teatrarna kunde spelas. Definitionen ”ospelad dramatik” ger en indikation på 
en förändrad syn på dramatiken. Det talas mindre om bristen på svensk ori-
ginaldramatik, dramatikerkåren har fått stärkt självförtroende. Ospelad dra-
matik beskriver hur dramatiken kom till under perioden. Det vanliga var att 
skriva en pjäs och sedan skicka in den till en teater för att få den bedömd och 
förhoppningsvis antagen. Det vanliga var också att den förblev ospelad.  

Grundarna av Dramatikerstudion 
Som nämnts räknas von Horn, Moberg, Josephson och Hagerman till Dra-
matikerstudions grundare. Därtill kom Elsa Collin och andra som var knutna 
till verksamheten. Susanne Hagerman, Helge Hagermans fru, var med vid 
det konstituerande mötet. von Horn och Moberg var väl etablerade namn 
inom det kulturella fältet. von Horn, lite över femtio. Den drygt tio år yngre 
Moberg var en framgångsrik dramatiker och betydande kulturdebattör och 
satt som vice ordförande i Sveriges Författareförening.  

Moberg och von Horn hade sedan 1920-talet pläderat för att den nya 
dramatiken måste få möjligheter att utvecklas. Moberg tog i debattartiklarna 
upp exempel från sina egna erfarenheter.536 Både Moberg och von Horn fö-
respråkade att dramatikerna skulle få sina texter prövade på scenen för att 
kunna förbättra sitt skrivande. Situationen framstod under 1930-talet, som 
status quo. Om inte de svenska dramatikerna hade någon chans att få tillgång 
till scenerna, kunde inte heller dramatiken utvecklas. von Horn och Moberg 
tog upp teatrarnas intresse för utländska succéer istället för mindre känd 
inhemsk dramatik, liksom influenserna från filmen och hur den påverkade 
dramatiken. Antalet scener hade begränsats efter den ekonomiska krisen 

                                                        
534 Hasse Nordström, Jag drömmer om en nordisk teater, Brita von Horn, (Radiointervju), 
Malmö: Sveriges Radio, 18 oktober 1977, KB, Svensk mediedatabas. 
535 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 293-ff. 
536 Vilhelm Moberg, ”Vår dramatiska plantskola” i Våra Nöjen, årg III, nr 31, 5 augusti, 
1927. 
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vilket innebar att möjligheterna att få se sin pjäs spelad blev ännu mer osan-
nolika.537  

Under 1930-talet hade Moberg vid flera tillfällen haft pjäser som låg och 
väntade på Dramaten. I början av 1930-talet publicerade Moberg artiklar i 
tidskriften Skådebanan, om den svenska dramatikens position. I artikeln 
”Teaterdiktarens törnestig”, 1934, tog han upp det låga antalet nya pjäser på 
de svenska scenerna under året som gått. Ett skäl som angavs var produkt-
ionskostnaderna, vilket gjorde att många teaterchefer inte vågade satsa på 
osäkra kort. De större teatrarna vågade sällan satsa på nya namn och det var 
ovanligt att en dramatiker fick en andra chans efter ett fiasko. Att vara dra-
matiker innebar dessutom alltid väntan. Här fick teatercheferna ännu en 
känga: ”Att läsa svenska originalpjäser har visst aldrig tillhört våra teaterdi-
rektörers mera älskade sysselsättningar.”538 Långa väntetider på svar från 
teaterchefer och lektörer och rädslan för fiasko gjorde dramatikerns situation 
tröstlös.  

Moberg skakade ofta om i kulturens etablissemang. Det var inte nådigt att 
hamna i konflikt med honom. När hans pjäs Kyskhet fick ligga och vänta på 
en uppsättning på Dramaten i tre år, efter att beslut fattats, skrev Moberg och 
Författareföreningen till regeringen och klagade. Brunius gick i svaromål i 
Dagens Nyheter, den 16 februari 1939, och verkar ha gett igen för gammal 
ost. Debatten fick efterdyningar i bland annat Vecko-Journalen där Erik 
Lindorm skrev förlöjligande kåserier om Moberg efter premiären på Kysk-
het. Kåserierna hade gjorts på uppdrag av tidskriftens redaktör Elsa Nyblom, 
som var bekant med Brunius.539  

Mot slutet av 1930-talet tillkom nya argument för en satsning på den 
svenska dramatiken. Argumenten var knutna till krigshotet. Moberg före-
språkade ett nordiskt samarbete för att värna om yttrandefriheten och en 
satsning på svensk dramatik för att stärka försvarsviljan. Det var i det sam-
manhanget som Sveriges Dramatikerförbund bildades.540 Debatten om den 
svenska dramatiken kopplades då åter till tanken om en nationell identitet.  

Helge Hagerman var skådespelare, nybliven regissör och engagerad i frå-
gan om den omfattande arbetslösheten bland skådespelarna i slutet av 1930-
talet. Hagerman hade 1933 medverkat i filmen Petterson och Bendel. Film-

                                                        
537 Forslund, Ringby & Rosenqvist, ”Teater i Stockholm 1910-1970. En översikt”, s. 28. 
Krisen var som djupast 1938 när Komediteatern lades ner. 1930 hade Stockholm 17 teatrar, 
1938 endast 12. År 1942-43 ökade antalet föreställningar och uppsättningar drastiskt. 
538 Vilhelm Moberg, ”Teaterdiktarens törnestig” i Teatern (tidigare Skådebanan), nr 6, 15 
december, 1934, s. 46. 
539 Vilhelm Moberg, ”Om Gud vill och hälsan varar”, Vilhelm Mobergs brev 1918-1949, 
Jens Liljestrand (red.), Stockholm: Carlssons, 2007, s. 194. Den intrikata debatten som följde 
nämns i ett hätskt brev från Moberg till Erik Lindorm som hade smutskastat Moberg i Vecko-
Journalen efter debatterna med Pauline Brunius. Vilhelm Moberg, Kyskhet hade premiär på 
Dramaten den 9 mars, 1939, i regi av Rune Carlsten. 
540 Mats Ödeen, ”Dramatikerförbundet – en spinoff-produkt!”, August, nr 2, 1989, s. 5. 
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manuset var skrivet av Waldemar Hammenhög, som även skrev dramatik. 
Petterson och Bendel gjorde succé i Tyskland och kritiserades efter kriget 
för sitt antisemitiska porträtt av en av huvudrollerna, Josef Bendel.541 Ha-
german har beskrivit sin aningslöshet inför nazismen och antisemitismen 
under en studieresa till Berlin, OS-året 1936, i Väg mödan värd.542  

Hagerman var fackligt engagerad och anordnade genom Teaterförbundet 
en föreläsningsserie för arbetslösa skådespelare som kallades Intressetim-
men. Den blev en sammanlänkande faktor för von Horn, Hagerman och Jo-
sephson. Hagerman ordnade också sammankomster för skådespelare där de 
läste och repeterade dramatik för att upprätthålla sin yrkesskicklighet.  

Ragnar Josephson var utflyttad stockholmare och professor i konsthistoria 
vid universitetet i Lund.543 Josephson var kulturskribent och dramatiker med 
succén Kanske en diktare på Vasateatern 1932 med Gösta Ekman i huvud-
rollen.544 Handlingen i pjäsen utspelar sig i foajén till en restaurang och 
skildrar rockvaktmästaren Filips perspektiv på händelserna, ett slags ”under-
dog” perspektiv, där vaktmästarens omsorg oftast aldrig noteras. Filip blir 
vittne till en uppgörelse om en skuld, där en man erbjuder långivaren sin fru 
som betalning och hur hustrun skjuter ihjäl sin man. Filip tar på sig skulden 
för mordet, får sitt straff och återvänder hem och tar sitt eget liv. Josephson 
hade 1918 skickat sin första pjäs Andreas till Dramaten där den blivit refuse-
rad. Han beskrev i sina memoarer refuseringen, som gjordes av den dåva-
rande teaterchefen Tor Hedberg och dramaturgen Bo Bergman. Händelsen 
skildras som en positiv erfarenhet.545  

Den 22 september 1939 hade repetitionerna av hans pjäs Farlig oskuld 
lagts på is på Dramaten. Teaterchefen Brunius förklarade i ett brev till Jo-
sephson att det var på order från ”högre ort [om] att icke för tillfället låta 
något av politisk natur komma på Dramatens scen”. Ämnet i pjäsen ansågs 
provocerande gentemot främmande makt i och med krigsutbrottet.546 Joseph-
son skrev troligen vid tidpunkten för Dramatikerstudions tillblivelse film-
manuset till filmen Farliga vägar, som handlar om ett flyktingöde under 
andra världskriget. Den regisserades av Anders Henrikson och hade premiär 
                                                        
541 Petterson och Bendel filmatiserades 1933 i regi av Per-Axel Branner och bygger på en 
roman skriven 1931 av Waldemar Hammenhög. Romanen filmatiserades även 1983 i regi av 
Hans Alfredson och hade då titeln P&B. De antisemitiska syftningarna hade då tagits bort. 
542 Hagerman, Väg mödan värd. 
543 Ragnar Josephson var professor i konsthistoria vid Lunds Universitet 1929-1957. 
544 Ragnar Josephson, Kanske en diktare: teaterstycke i tre akter, Stockholm, 1932. Pjäsen 
spelades in som film 1933, då också med Gösta Ekman i huvudrollen.  
545 Freddie Rokem [Rock], Tradition och förnyelse: svensk dramatik och teater från 1914-
1922, Diss. Stockholm, Univ., 1977, s. 105-107. Rock skriver om hur han med hjälp av Har-
riet Alfons (f. Josephson) lyckades få tag i dramat. I två citat från Josephsons bok Strimmor 
av liv finner han minnesbilder från Josephsons tid som teaterchef och ung dramatiker där 
Josephson beskriver hur det var att befinna sig på respektive sida av teaterchefsdörren. 
546 Pauline Brunius, brev till Ragnar Josephson, den 22 september, 1939, Ragnar Josephsons 
papper, Handskriftsektionen, Universitetsbiblioteket, Lunds Univ. 
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26 januari, 1942. Filmen handlar om familjen Katena som kommer till Sve-
rige som flyktingar och om deras svårigheter att få uppehållstillstånd här. 
För att få stanna ingår dottern i familjen ett skenäktenskap med en svensk 
hamnarbetare. Produktionen ägde rum 1941.547  

Brita von Horn 
Brita von Horn föddes in i en adlig släkt i Sörmland, levde och verkade i 
Stockholm och slutade sitt liv i sitt hus på Skagen i Danmark. Hon var näst 
yngst i en syskonskara om nio. Hennes morfar Knut Filip Bonde hade varit 
chef för Dramaten 1852–56. Modern dog när von Horn var tre år och hon 
hade endast glimtvisa minnen av sin pappa, som de yngsta syskonen alltid 
kallade för ”kammarherrn”.548 von Horns liv sträckte sig över nästan hundra 
år, från 1886 till 1983. Det började i det moderna genombrottets tid och de 
kvinnliga dramatikernas decennium, 1880-talet, några år innan Teaterassoci-
ationen på Dramaten var ett faktum och slutade efter de fria gruppernas 
1970-tal och deras förändrade förutsättningar i början av 1980-talet. Som 
ogift kvinna, med en klasstillhörighet inom adeln, fast hon enligt egen ut-
sago var socialist, överskred von Horn motstridiga sociala och kulturella 
gränser under sitt långa liv. Att följa hennes liv ger en inblick i hur en kvinn-
lig teaterarbetare utanför institutionsteatern kunde navigera under ett histo-
riskt förlopp då stora förändringar ägde rum inom det kulturpolitiska fältet.  

Efter en vistelse i Frankrike i unga år bestämde sig von Horn för att inte 
följa den utstakade banan för henne som adelsfröken. Hon beskriver i en 
radiointervju med journalisten Gabriella Garland 1963, att hon ”levde ett 
dubbelliv”. Hon klädde om från ett parisiskt bohemmode till en mer proper 
klädsel innan hon steg av tåget från Paris i Skånska Eslöv, där hon hämtades 
av sin syster Sigrid, grevinnan på Vittskövle slott.549 När hon började en 
yrkeskarriär som recensent, ansågs det vara ett brott mot släkttraditionen.  

von Horns symboliska kapital och habitus inom teaterns fält värderades 
mer eller mindre högt under hennes långa liv. Hon var ung aspirerande re-
censent när Strindbergs Intima teatern öppnade 1907. År 1912 debuterade 
von Horn som dramatiker med pjäsen Lucrezia.550 Pjäsen, som endast gavs ut 
i bokform, mottogs positivt och signaturen S. E-d, Sigrid Elmblad, i tidskrif-
ten Dagny beskrev att dramat gav ”löfte om växtkraft”, men att det inte var 

                                                        
547 Ragnar Josephsons papper, Handskriftsektionen, Universitetsbiblioteket, Lunds Univ.  
548 Gabriella Garland, SR minnen del 1, Brita von Horn (Radio), Stockholm: Sveriges Radio 
P1, 28 oktober 1962, KB, Svensk mediedatabas.   
549 Gabriella Garland, Teaterfolk på Hamngatan, Brita von Horn (Radiointervju), Stockholm: 
Sveriges Radio P1, 23 juni 1963, KB, Svensk mediedatabas. 
550 Brita von Horn, Lucrezia: Drama från renässansens dagar i tre akter, Stockholm: Bon-
nier, 1912. 
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lämpligt som scenpjäs.551 Fem år senare fick von Horn ett genombrott med 
pjäsen Kring drottningen.552 Den hade urpremiär den 9 november 1917 på 
Svenska teatern. Hon introducerade dramatikern Anton Tjechov för Stock-
holmspubliken med en egen uppsättning på Djurgårdsteatern, 1921.553 Hon 
skrev artiklar, prosa och dramatik och översatte dramatik till svenska.  

von Horn väckte uppmärksamhet i medierna. När hon gjorde en kupp mot 
Moberg och männens tysta överenskommelse i Dramatikerstudions styrelse 
1942, blev hon löpsedelsstoff. Som teaterchef avfärdades hon som slösaktig 
teatertant och anklagades för att ha dragit över budgeten i renoveringen av 
en teater, som hon trott skulle ingå i det nya stadsteaterbygget i Stockholm. 
Strindbergs Intima teaters nuvarande chef, Ture Rangström, erinrar sig hur 
hon betraktades som ett original, då hon deltog vid Sveriges Dramatikerför-
bunds årsmöten på 1970- och 1980-talet.554 Andra minns hennes barska 
framtoning vid skolteaterbesök på teatern på Hamngatan.555 von Horn och 
Moberg var båda temperamentsfulla och uttryckte ofta sitt missnöje. Ragnar 
Josephson beskrev det i ett tal vid Dramatikerstudions tioårsjubileum, citerat 
av von Horn själv: ”När man nu vet att Vilhelm Moberg och Brita von Horn 
är Sveriges två mest missnöjda människor så förstod man ju att här skulle 
det bli något av…”556  

von Horn ansågs klen och led troligen av barnpolio. Trots det överlevde 
hon alla sina syskon. Hennes klena hälsa i ungdomen gjorde att hon fick 
göra som hon ville.557 Hon reste och kunde ägna sig åt litteratur och teater. 
Hon behövde inte gifta sig. I unga år ville hon bli skådespelerska och tog 
privatlektioner hos skådespelerskan Signe Hebbe. I Moberg och äventyret 
berättar hon kort om erfarenheterna från sina resor och hur de bidrog till att 
skapa ett intresse för Strindberg dramatik:  

Genom omständigheterna hade hon fått något man hoppades vara en god upp-
fostran ute i Europa. När hon kom hem hade hon många nya och underliga 
idéer med sig i bagaget. Bland annat djup beundran för Strindberg. Han var 

                                                        
551 Sigrid Elmblad (pseud. S. E-d), Recension av Lucrezia, Fredrika-Bremerförbundets tid-
skrift Dagny, nr 19, 1912. 
552 Brita von Horn, Kring drottningen: Drama i tre akter, Stockholm: Norstedt, 1917. 
553 Hans Åkerström, Anton Tjechov, Noveller och dramer i svensk översättning, (bibliografi), 
uppgraderad 2015, University of Gothenburg, www.diva-portal.org/smash/get/ diva2:636905/ 
FULLTEXT02, s. 122. Översättningen hade gjorts från tyska av von Horn. En uppsättning av 
Onkel Wanja finns noterad 1904 på Stora Teatern i Göteborg, därefter finns en uppsättning på 
Lorenzbergsteatern, 1922. Om det är den i Göteborg så heter den Lorensbergsteatern. 
554 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
555 Personligt samtal med en av medlemmarna i Kvinnliga Akademikers förening, Stockholm, 
mars, 2014. 
556 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 254.  
557 I Hornstötar ur kulissen skriver von Horn ”Då jag tidigt haft en svår sjukdom vars namn 
ingen kände till och som man först kallade ”barnförlamning” och sedan ”polio” gick jag flera 
år på kryckor”, s. 8. 



  

 153 

den gången ännu inte riktigt på modet i Sverige. Han spelades visserligen 
pliktskyldigast men oftare först efter genombrottet för hans egen miniscen vid 
Bantorget i Stockholm […]558 

 
von Horn ger en bild av ett Teatersverige som inte bekymrar sig över Strind-
berg, som däremot blev en förebild för von Horn. I Hornstötar ur kulissen 
ger hon en mer ingående redogörelse för intrycken från Intima teatern.559 

Vid tidpunkten för självbiografin Hornstötar ur kulissens tillkomst hade 
von Horn tvingats sätta Kammarteatern i konkurs och lämnat Stockholm och 
teaterlivet där. Jämförelsen mellan von Horns brevrecension av urpremiären 
av Pelikanen i Sydsvenska Dagbladet och beskrivningen av samma händelse 
i självbiografin ger en bild av hur minnet förändras och hur samtiden kan 
påverka minnet:   

Längst framme på första bänk syns prins Eugens profil avteckna sig mot för-
hängets sammet… Konstnärer, kritici och teaterfolk i elegantaste toaletter… 
Det frasar av siden, herrar i svart… fracker - Här är åter en af Strindbergs 
allra mörkaste skildringar av mänsklig uselhet. Ett stycke familjelif och – tra-
gedi – i en osund och kvävande atmosfär, av själviskhet, lögn och hat… Två 
korta timmar har den korta föreställningen varat… Ridån går ner… Åter blir 
det ljust. Man ser människorna, uppskakade, bleka. En rätt svag applåd tar 
vid. Var det seger? Var det nederlag? Ingendera delen, det var ett löfte - ! … 
ansatser finns i den teatern… I talang, i teknik, i principer och i de stora ljusa, 
starka förhoppningar. Den som lever får se… 560 

 
Samma händelse skildras i självbiografin drygt femtio år senare: 

Prins Eugen Målarprinsen sitter på första bänken, eller en av de första. Han är 
alltid med där det händer något. Publiken strömmar in från de outhärdliga 
garderobsförhållandena. Men alla finner sig med gott humör i svårigheterna. 
Ett och annat högdjur skymtar i prinsens kölvatten. I övrigt ansikten som till-
hör eliten av den intellektuella världen, artistsluskar i slokhattar och fläckiga, 
slitna rockar. Vilken liten heterogen skara människor har inte blåst samman 
här denna höstkväll medan stormen ryter i världen och … jag ska skriva om 
premiären för Helsingborgs Dagblad…561 

 
Det frasande sidentyget och frackarna har ersatts av fläckiga, slitna rockar, 
år 1965. Prins Eugens profil som avtecknas mot förhängets sammet är nu 
”Målarprinsen” som alltid är med där det händer något. Publiken beskrivs 

                                                        
558 von Horn, Moberg och äventyret, s. 3. 
559 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 139-140. 
560 rn., signatur för Brita von Horn, ”Intima Teaterns invigning”, Sydsvenska Dagbladet, 30 
november, 1907, efter urpremiären på Pelikanen. 
561 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 138. Hon minns fel, hon skrev för Sydsvenska Dag-
bladet. Hon skriver i memoarerna att hon inte hade några ”anteckningar, ingen litteratur, inga 
data”, från premiären, vilket inte stämmer. 
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som en heterogen skara människor. Tonen i den första, hos en ung och aspi-
rerande recensent 1907, är utbytt mot en mer distanserad hållning, år 1965. I 
den första beskrivningen är von Horn del av publiken och tagen av föreställ-
ningen. I den andra gör hon en iakttagelse av fältet, på avstånd. Femtioåtta år 
har gått sedan urpremiären, ett helt liv inom teatern har passerat. 1960-talets 
teaterdebatt pågår, men von Horn befinner sig i periferin. 

Kring drottningen 
På våren 1917 hade von Horn dragit tillbaka pjäsen Kring drottningen från 
Dramaten och tagit den till Svenska teatern. Pjäsen hade redan blivit antagen 
på Dramaten, men von Horn kunde inte komma överens med teaterchefen 
Tor Hedberg om rollbesättningen.562 Detta skapade skriverier i tidningarna. 
Det spekulerades om att ett nytt teaterbråk var på gång, efter det som rasat 
hösten 1916. Bråket omnämns syrligt av Aftontidningens recensent som 
”reklamnyttigt gny” inför uppsättningen på Svenska teatern.563 Att efterdy-
ningarna från bråket med Hedberg fanns kvar vid tidpunkten för premiären 
är tydligt i en intervju med von Horn i tidskriften Idun. Den svenska drama-
tikerns status var låg och kvinnliga dramatiker var ovanliga: 

En kvinnlig dramaturg är i våra dagar i alla fall en sällspord företeelse. Annat 
var det på 80-talet. Då skulle alla våra författarinnor skrifva för scenen — och 
de gjorde så med framgång. Men nu är det icke längre någon litterär modesak, 
tvärtom, att vara svensk dramatisk författare är om inte direkt straffbart så 
dock ganska anstötligt. De som våga försöket ha gifvit sig in i leken, därför att 
de helt enkelt inte kunde låta bli. 564  

 
Artikelförfattaren skriver uppmuntrande om von Horns scendebut och refe-
rerar till det moderna genombrottets författare. Kvinnliga dramatiker år 1917 
behövde dock större mod än de som skrev under 1880-talet. Dramatikersyss-
lan betraktades vi tidpunkten som anstötlig, nästintill kriminell, enligt arti-
kelförfattaren.   

Handlingen i Kring drottningen utspelar sig i det elisabetanska England 
och skildrar slutfasen av en fiktiv kärleksrelation mellan Elizabeth I och 
Earlen av Essex. Pjäsen är uppbyggd kring två parallella handlingar. I den 
ena har Shakespeare en viktig roll, även om han aldrig är med på scenen. 
Den andra handlar om relationen mellan Elizabeth och Essex.  

                                                        
562 Enligt Daniel Fallströms recension ”Brita von Horns ’Kring drottningen’, Intryck av skå-
despelet och utförandet” i Stockholmstidningen, 11 november 1917. 
563 Erik Thyselius, (pseud. Ths.), “Kring drottningen! På Svenska teatern”, Aftontidningen, 10 
november, 1917.  
564 Elisabeth Krey-Lange, (pseud. ETH.K,), ”Brita von Horn, ”Kring drottningens” författa-
rinna”, i Idun, nr 46, 11 november 1917. 
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Handlingen börjar på en krog, där några skådespelare och dramatiker vän-
tar på Shakespeare, som spelat vid Elizabeths hov. De tror han ska göra 
succé. I stället blir han fängslad eftersom det avslöjas att hans sällskap pla-
nerar en komplott mot Elizabeth. I scenen därpå möter vi Elizabeth som 
håller audiens. Hovet talar bakom hennes rygg och hon intrigerar bakom 
deras. Elizabeth är omgiven av personer som vill använda henne på olika 
sätt. Hon blir förförd av, och förför, ungdomen med sin makt. Pjäsens paral-
lellhandlingar knyts samman när det visar sig att Essex är obesvarat föräls-
kad i sin avlägsna släkting, Anne. Hon har rymt från Essex för att bli med-
lem i skådespelartruppen och har fängslats tillsammans med Shakespeare 
och hans följe.565 Raleigh, en gammal trotjänare och före detta älskare till 
Elizabeth, ser en möjlighet att intrigera genom att avslöja Essex’ otrohet för 
Elizabeth vilket leder till att Essex döms till döden.  

Elizabeths sista ord till Essex är: ”Håll huvudet högt, sa jag. För i morgon 
åker det av.”566 von Horn skriver i sina efterlämnade papper att hon använde 
repliken för att illustrera en hållning hon själv hade under hela livet.567 I por-
trättet av Elizabeth beskrivs en kvinna som beter sig som en man, svär och 
använder sin makt. Samtidigt blottar hon sig genom att vara omedveten om 
hur omgivningen manipulerar henne. Makten skildras som nyckfull och 
irrationell. Både medlemmar vid hovet och skådespelaren Burbage kommer 
till Elizabeth för att vädja för Shakespeares liv. Konsten har en godtycklig 
existens i en diktatorisk regim, där alla inom maktens sfär styrs av sina be-
gär. Elizabeth spelades av Pauline Brunius, Essex av Gösta Ekman och Es-
sex’ kärlek Anne Blount av Tora Teje. Det var tre av dåtidens stora stjärnor. 
Elizabeth var en paradroll. 

Recensenterna var övervägande positiva till von Horns scendebut. I 
Svenska Dagbladet skrev signaturen G.B., ”En sådan publiksuccés den 
Svenska teatern på fredagskvällen fick upplefva vid premiären på fröken 
Brita von Horns skådespel ”Kring drottningen”, hör icke till vanligheterna, 
allra minst i fråga om ett verk af en debutant”.568 I Dagens Nyheter skrev 
signaturen B. B-n., det vill säga Bo Bergman. Bergmans omdöme, att ”ingen 
verklig diktarintuition har format dess repliker, som falla i det litterära”, är 
intressant med tanke på att von Horn, som det sades, hade dragit tillbaka sin 
pjäs från Dramaten där Bergman, som nämnts, var teaterns lektör.569 

I samma nummer skrev signaturen Laicus under rubriken ”Från raden”, 
om premiärpubliken och dess reaktioner. I god skvallerkolumnsanda skildras 

                                                        
565 von Horn, Kring drottningen, s. 50. ”En mycket oanständig och hittills gudskelov helt 
okänd profession för en kvinna”, säger Elizabeth som dömt Anne till döden tillsammans med 
Shakespeare. 
566 von Horn, Kring drottningen, s. 141. 
567 Brita von Horns arkiv, vol. 20, Riksarkivet, Marieberg. 
568 G.B. Svenska Dagbladet, 10 november, 1917. 
569 Bo Bergman (pseud. B. B-n.), ”Kring drottningen” på Svenska teatern”, Dagens Nyheter, 
10 november, 1917. 
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föreställningen, som var en begivenhet inom stadens societet. Publiken be-
undrade varandras toaletter, samtidigt som de ”dryftade dyrtid, rysk revolut-
ion och det italienska debaclet och naturligtvis även pjäsen. Parkettens ly-
sande utstyrsel harmonierade synnerligen förträffligt med Brita von Horns 
scenstycke”.570 von Horn kallades upp på scenen i applådtacket och det var 
flera damer som misstog henne för skådespelerskan Tora Teje. Aftonbladets 
recensent, Ernst Didring, skrev om pjäsen:  

Dialogen är kraftig, målande och kärv med en rentav manlig ton över det hela. 
Det brutala i tidstonen är gott träffat, och det finns alltid publik som tycker det 
är roligt att höra svordomar från en drottning på scenen… En viss svaghet att 
säga djupsinnigheter, som inga djupsinnigheter äro, stör då och då, men som 
helhet måste dramat betraktas som ett av de bästa svenska teaterstycken vi 
haft på senaste åren.571  

 
Aftontidningens recensent var inte förtjust: ”Var gårdagens framgång hos 
publiken således obestridlig, så kan man inte säga alldeles detsamma om 
styckets framgång som litterär-dramatisk produckt… Det är endast ett arbete 
av en dilettant, helt visst både intelligent och litterärt intresserad, men dilet-
tant…” Därefter gjordes en jämförelse med Strindberg. ”Men vida betänkli-
gare är däremot att hon, som inte kan ursäkta sig med Strindbergs lidelse och 
kraft, ändå tar alldeles för mycket efter hans egendomliga sätt att framställa 
historiska personer i ett rätt konstigt vardagsslag”.572 Recensenten ansåg att 
det inte var trovärdigt att framställa en drottning så som von Horn gjorde 
det.  
 Fallström på Stockholmstidningen var däremot lyrisk. Han gav föreställ-
ningen två recensioner. En kortare recension dagen efter föreställningen:  

Framförallt är Kring drottningen ett mycket starkt stycke. Det är till och med 
så starkt att man inför en och annan scen halvhögt säger: teater. Men detta är 
långt bättre, än att publiken sitter där loj och slö och knappast orkar följa med 
replikramsornas evinnerlighet. Kring drottningen är skrivet med känsla och 
blick för scenen. Att det inte är så historiskt att man med godt samvete kan 
svära på dess sanningar, hör ju mindre till saken, då vår störste teaterförfat-
tare, August Strindberg, handskats tämligen ovarsamt med historien. Men 
dramat rymmer däremot så mycket verkligt liv och ger en så utsökt skildring 
av en temperamentsfull och sensuell kvinnas själsliv […] det gör knappast 
något att hon är drottning – att publiken med det livligaste intresse följer skå-
despelets utveckling.573 

                                                        
570 Laicus, ”Från raden”, Dagens Nyheter, 10 november, 1917.  
571 Ernst Didring, “’Kring Drottningen!’ på Svenska teatern”, Aftonbladet, 10 november, 
1917. 
572 Erik Thyselius, (pseud. Ths.), “Kring drottningen! På Svenska teatern”, Aftontidningen, 10 
november, 1917.  
573 Daniel Fallström, ”Brita von Horns ’Kring drottningen’. En stor succés på Svenska tea-
tern”, Stockholmstidningen, 10 november, 1917. 
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Dagen därpå kom en flera spalter lång artikel, ”Brita von Horns Kring drott-
ningen. Intryck av skådespelet och utförandet”, där Fallström fördjupade sin 
analys: 

Det tragiska i dramat ligger just i detta en redan gammal kvinna, som ännu 
tror sig bedårande, men endast genom sitt inre, med en makt, som kronan 
skänker, drager de unga männen till sig. Så rivs bindeln från hennes ögon – 
som här i sista akten och hon ser sig själv i all sin skröpliga nakenhet.574 
 

Fallström spår framgång världen över: ”Brita von Horn har endast fått den 
gåvan plus diktargåvan, att hon se och skildra sceniskt. Lär er det, mina her-
rar!”575 von Horn hade skrivit ett drama i genren det historiska dramat, 1800-
talets etablerade sätt för en dramatiker att scendebutera på. Men hon valde 
en utländsk miljö och placerade en kvinna i huvudrollen. Hon beskrev själv 
succén i efterlämnade anteckningar till ett föredrag som hon skulle hålla i 
Skagen då hon bodde där:  

I Sverige som annorstädes gäller för en dramatiker att finna något som slår an 
för publiken. Jag hade skrivit massor med allvarliga stycken utan att få dem 
uppförda. En högt uppsatt person - en kvinna som svor. Det visade att jag träf-
fat prick.576  

 
von Horn skriver i Hornstötar ur kulissen om hur teaterchefen Albert Ranft 
försökte sätta henne och Pauline Brunius på plats efter succén, genom att 
spela ut dem mot varandra. Han utövade ett slags härskarteknik som gick ut 
på att gör den enes prestation mindre värd i förhållande till den andres. Pre-
miären hade, enligt von Horn, inneburit ”trettiosex inropningar och ett fas-
ligt jubel kring Pauline Brunius och mig som skrivit stycket”:577  

Men vi hade väl en liten teaterchef som kunde sätta oss på plats. ”Visst var du 
bra, lilla Pauline, riktigt bra”, sa Ranft medgivande uppe på Teatergatan inne i 
sitt mörka kontorskrypin (…) “Riktigt riktigt bra! Men tänk en sån författare 
vi fått, en sån författare!!! Shakespeare och Strindberg – rena kafferepsunder-
hållningen… Bed henne komma in. Tack, tack, adjö!” 
Sekundpaus. 
“Sån succé, kära fröken von Horn… ja ja ja… visst är ni bra… riktigt riktigt 
bra… Men tänk Pauline… sån skådespelerska!!! Det finns ingen i Skandina-
vien som kan mäta sig med Pauline… Zån skådespelerska!” Ranft läspade li-
tet då han kom i affekt. ”Men nu har ni ställt till för mig! Nu har jag de 
svenska författarna över mig. Alma Söderhjelm var nyss här med ett opus. 

                                                        
574 Daniel Fallström, ”Brita von Horns ’Kring drottningen’, Intryck av skådespelet och utfö-
randet”, Stockholmstidningen, 11 november, 1917. 
575 Ibid., 
576 Brita von Horns arkiv, vol. 20, Riksarkivet, Marieberg, Stockholm. 
577 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 144.  
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Doktor Zöderhjelm… Jag sa bara ’för jissenamn, om lilla fröken Zöderström 
nu har skrivit en liten pjäs så va har jag med det att göra… Håll mig i jisse-
namn utanför…’ Ja, det är roligt med Pauline! Jag har ju alla de bästa artister-
na. Dramaten kan ha det så gott. Se Pauline… Men visst var ni bra. Jo då! 
Tack tack, adjö!” 
Pauline och jag fann snart ut sammanhanget. Vi skrattade hejdlöst.578 

 
Händelsen berättas humoristiskt, men Ranfts taktik var utstuderad. von Horn 
Brunius genomskådade söndringsförsöket och förblev vänner. Framgången 
resulterade i en summa pengar, som von Horn använde till att köpa om-
nämnda hus i Skagen. 

von Horn skildrade även andra aspekter av succén och berömmelsen. En 
händelse ägde rum i teatersalongen på Svenska Teatern vid premiären av en 
icke namngiven pjäs. Fallström, som inte var förtjust över föreställningen, 
ropade högt till von Horn på första bänk när ridån gått ner efter andra akten: 

Då ridån med den klunsiga bankreklamen med kvasiromerska gestalter fram-
för penningtemplet gick ned efter andra akten vred Daniel upp sina granna 
väldiga valrossmustascher och ropade från sin plats ett par bänkar längre bort 
med stentorsröst över parketten: ”Älskade Brita! Sköna flicka! Vad säger du 
om den här förbannade smörjan…? […] ”Du som är en liten känslig och fin 
adelsdam… kom hit och säg vad du tänker om eländet!” […] Under publikens 
skrattsalvor var jag tvungen att stega fram till Daniel och så högt jag kunde 
förklara att jag fann pjäsen utmärkt. Det gick ju inte an att tala illa om en 
konkurrent.579 
 

Succén med Kring drottningen skapade nya relationer mellan kritikerna och 
von Horn, som satt längst fram i salongen för att ”njuta av min lilla beröm-
melse”.580 Händelsen ger en uppfattning av von Horns sociala och kulturella 
status vid tidpunkten.  

von Horn beskrev Kring drottningen som ofarlig i en tid då det ”jäste så 
farliga tendenser”. I inledningen till Moberg och äventyret berättar hon: 

Det är troligt att framgången steg den unga damen från Sorunda åt huvudet 
och gav henne men för livet… Hon skrev därefter ett seriöst socialistiskt 
stycke kallat Yttersta dagen, vars tendens blev skarpt kritiserad.581  

 

                                                        
578 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 145. Alma Söderhjelm var finlandssvenska, författare 
och doktor i historia, den första kvinnliga professorn vid Åbo akademi. Genom att visa vilka 
etablerade författare han avvisade utan att riktigt komma ihåg namnet kunde han troligen göra 
von Horn osäker över sin debut och försöka övertyga henne om att det var Brunius förtjänst 
att dramat blev en succé. 
579 Ibid., s. 155.  
580 Ibid., s. 15. 
581 von Horn, Moberg och äventyret, s. 4.  
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Pjäsen Yttersta dagen publicerades men fick aldrig premiär. Yttersta dagen 
är ett svartsjukedrama mellan två systrar. Mannen de slåss om är gift med 
den ena systern. Han är socialist men har tappat tron på politiken. Den ogifta 
systern, som är frälsningssoldat, vinner mannens kärlek. Socialisten och 
frälsningssoldaten möts, medan den äkta frun förlorar både systerskap och 
make. Tematiken handlar om att leva för sin övertygelse och om vad som är 
trohet.582 
 I en radiointervju med Gabriella Garland talar von Horn om berömmelsen 
som något negativt och att hon föredrar misslyckanden. Avundsjukan över 
hennes framgång och hennes klasstillhörighet verkar ha skapat en press på 
henne, liksom tydligen också själva intervjusituationen. Hon skriver i efter-
lämnade anteckningar: 

Berömda Garland på Radiotjänst – gud vet förresten vad hon är så berömd för 
– hon säger lågmält och litet falskt innerligt (så där som man talar till gamla 
människor) att jag bor i ett litet kalkgult rosenomkransat hus mellan ett par 
stora hav, kringsvansad av en katt. Folk tycker det är så rörande att en förfat-
tare har tak över huvudet och en katt. Jag vet bara en sak som borde röra dub-
belt så mycket och det är – vilket är mitt fall – att ha två katter.583  

 
I intervjun beskriver hon sig som överflödig. Garland blir tvungen att mana 
på: 

Mina succéer var det ja… jag ska ju försöka förklara min överflödiga ställ-
ning… Min egendomliga och högst överflödiga ställning inom teatern… Pau-
line Brunius, föreställningen gjorde mig överflödig, jag hade inte någon rätt 
alls att tränga mig fram och tjäna pengar, manfolk är så tossiga, jag var 
ganska söt… jag tjänade 25 000 och byggde hus på Skagen, som tyskarna 
snuskade ner, de gör allting grundligt. Jag var en förmögen dam, hade inte rätt 
att tränga mig fram och tjäna pengar… 
… Jaha, teatertid… 1632… en oförgätlig tid, tider som ligger lite långt borta 
är alltid oförgätliga, det var festernas, champagnens tid, framgångens och 
snackets, för min del tycker jag inte särskilt om… jag tycker mer om fiaskon, 
man blir lämnad ifred efteråt…584 

 
Det finns en dröjande, trotsig, ton i hennes sätt att berätta. Hon pratar om 
tossiga manfolk och snackets tid. Det ställdes förväntningar på den fram-
gångsrika debutanten. Hon skrev i självbiografin att hon blev hyllad som en 
ny Strindberg och att det ödelade hennes karriär. Kanske kunde hon inte leva 
upp till förväntningarna. Kanske var förväntningarna omöjliga att leva upp 

                                                        
582 Brita von Horn, Yttersta dagen: Treaktare, Stockholm: Nordstedt, 1919. 
583 Brita von Horns arkiv, vol. 20. Riksarkivet, Marieberg, Stockholm. 
584 Gabriella Garland, Teaterfolk på Hamngatan, Brita von Horn (Radiointervju), Stockholm: 
Sveriges Radio P1, 23 juni 1963, KB Svensk mediedatabas. 
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till. Vad skulle det innebära att vara en kvinnlig Strindberg? von Horn hade 
flera framgångar efter Kring drottningen men aldrig en liknande succé igen.  

Djurgårdsteatern, Teatern vid Sveavägen och mer dramatik 
Hösten 1921 hyrde von Horn Djurgårdsteatern och satte upp Onkel Vanja 
med skådespelare från bland annat Strindbergs Intima teatern.585 Därefter 
gav de Fröken Julie. De tvingades dock stänga under vintern på grund av 
stark kyla och för att det snöade in på parketten. Samma höst mötte hon 
skribenten Elsa Collin som kommit till Djurgårdsteatern, troligen för att 
skriva ett reportage om teatern:586  

Hon var en lustig, intressant ung människa, skakade poem ur ärmen och hade 
skrivit rösträttskvinnornas kampsång, vi blev kolossalt goda vänner […]587   

 
Collin var recensent för kulturtidskriften Figaro och skrev också för olika 
dagstidningar. Det finns inte mycket bevarat efter Collin. Hon kom från 
Lund till Stockholm via Uppsala och var den första kvinnan som medver-
kade i Gerdaspexet i Lund. 1907. Hon skrev ”Rösträttssången för kvinnor”, 
publicerad i tidskriften Morgonbris, och hon skrev även andra dikter för 
Morgonbris.588 Hon hade nära kontakt med författaren Vilhelm Ekelund. 
Collin var verksam som administratör och sekreterare i Dramatikerstudion. 
Hon och von Horn levde tillsammans fram till Collins död 1942. Helge Ha-
german skrev hennes dödsruna. 

År 1930 startade Brita von Horn Teatern vid Sveavägen, belägen på 
Sveavägen 52.589 Invigningspjäsen var en iscensättning av Elin Wägners 
Norrtullsligan, dramatiserad och regisserad av skådespelaren Einar Fröberg, 
med premiär den 12 september.590 Nyheten om Teatern vid Sveavägen pre-
senterades i den feministiska tidskriften Tidevarvet i form av en intervju med 
von Horn. Hon ”fångades i flykten mellan utbyggnad av garderoberna och 
höjning av parketten”, men hann berätta om teaterns framtida planer: 

                                                        
585 Den 25 oktober, 1921, var det premiär. 
586 Fredrik Tersmeden, ”Elsa Collin den första kvinnan på spexscenen”, Lundensaren, nr 6, 
12 juni, 2014, http://utskick.lu.se/(hämtad 2015-09-08).  
587 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 151. 
588 Elsa Collin, ”Rösträttssången för kvinnor”, Morgonbris, se till exempel Elsa Collin, ”Åter 
jul hemma”, Morgonbris, 1913:12. 
589 Hagnell, Teaterkvinnor, s. 7. Teatern kallades senare för Mindre teater. 
590 Teateralmanack 1930, Svenska Dagbladets Årsbok, s. 152. http://runeberg.org/svda/1930/ 
0152.html/(hämtad 2016-05-08). Hagnell har andra uppgifter om den första föreställningen. 
Årtalen stämmer inte heller. von Horn säger i intervjun med Hagnell att Sveavägsteatern 
inrättades i slutet av 1920-talet. Hagnell hade också uppgifter om att von Horn drev biograf i 
lokalen efter det att teaterverksamheten hade upphört. I Stockholms teatrar 1910–1970 står 
det att det var paret Brunius som tog över lokalen. 
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Efter det här programmet kommer en pjäs av dansken Jens Locher, Årgång 
1929, som gjorde stor lycka på Det Kongelige. Här i Sverige är den döpt till 
Årgång 1930. Den är skriven åtskilligt senare än Farmors revolution, som ju 
för närvarande går på Oscars. I den här pjäsen har Harriet Bosse huvudrollen 
och Tollie Zellman är regissör. … Efter den har vi tänkt oss Wie Wird man 
reich, eller Konsten att lyckas som jag tror den kommer att heta. I den spelar 
Tollie Zellman huvudrollen.591  

 
På frågan om teatern så småningom kommer att spela stycken ”som inne-
hålla tids- och samhällsproblem, kring vilka det kan uppstå debatt?” svarade 
von Horn, ”Vi hoppas på det! Vi hoppas att just kunna arbeta oss fram där-
till!” 592 

Teaterchefen Ingeborg Mattson intervjuades i numret därpå under rubri-
ken ”Kvinnan – teaterledaren. Del II”. Hennes verksamhet bedrevs på Nya 
intima teatern på Vattugatan i Stockholm och skulle ägna sig åt socialt med-
veten, samtida dramatik. Artikeln, skriven av Johan Falck (J.F. i föregående 
artikel), inleds med: 

De ledande scenerna tycks ju för närvarande mest ägna sig åt lustspelens in-
komstbringande guldpudra, och nutidens dramatik har föga plats på deras re-
pertoar. I Tyskland och Frankrike har denna dramatik blivit en faktor att räkna 
med, här i Sverige betraktas den som en bisak, ett nödvändigt ont, som man 
tydligen hoppas skall gå över så fort som möjligt.  Men det kommer denna 
dramatik troligen inte alls att göra.593 

 
På Nya Intimans repertoar låg två pjäser som manade till debatt, I gränderna 
av den tjeckoslovakiske dramatikern och läkaren Frantisek Langer och Cy-
ankalium av wienaren, även han läkare, Friedrich Wolf. Temat var domare-
väsendet, födelsekontroll och fosterfördrivning. ”Tråkigt nog förklarar fru 
Mattson att det för närvarande inte finns något svenskt original som uppstäl-
ler spörsmål av sådant intresse att de är värda ett uppförande.”594 Mattson 
ansåg inte att den nya svenska dramatiken innehöll tillräckligt angelägen 
dramatik: 

På vår fråga om Nya Intima Teatern väntar något gästspel eller eventuellt nå-
got truppombyte med utländsk scen, skakar direktrisen på huvudet och förkla-
rar, att teatern inte alls är lagd på det sättet. Truppen skall här arbeta tillsam-
mans för sig själv, samspelet skall bli det bärande. Allt stjärnspel blir bannlyst 
från denna scen. Det är ej det glänsande och bländande spelet det här bli fråga 
om, utan om det allvarliga och målmedvetna framförandet av själva stycket. 
Pjäsen skall leva för sin egen skull, som ett värde för sig utan att behöva stå i 

                                                        
591 Johan Falck (pseud. J.F.), “Kvinnan – teaterledaren. Del I”, Tidevarvet, nr 38, 1930, s. 5. 
Farmors revolution av Jens Locher regisserades av Pauline Brunius. 
592 Ibid., s. 5. 
593 Johan Falck, “Kvinnan – teaterledaren. Del II”, Tidevarvet, nr 39, 1930, s. 3. 
594 Falck, “Kvinnan – teaterledaren. Del II”, s. 3. 
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tacksamhetsskuld till någon särskild bärare av dess tankar. Och denna svåra 
uppgift är nog det moderna dramat vuxen. Dvs det moderna dramat i dess 
bästa form.595 

 
Båda teatrarnas uppsättningar sågades av skribenten Nat Ellgar i tidskriften 
Tiden: ”För det i vår stad hemlösa sociala dramat, med eller utan tendens, 
kunde Nya Intima Teatern [...] tänkas som en idealisk tillflyktsort. Invig-
ningsprogrammet förra året, Karl och Anna, ingav vissa förhoppningar i den 
vägen.”596 Ellgar hade inte stora förväntningar när det gällde teatrarnas möj-
ligheter. Teatern vid Sveavägen, skrev Ellgar ironiserande, var troligen me-
nad som ett slags konstnärlig föregångsteater:  

Den ihärdiga och mångfrestande direktrisen – Britta von Horn – [namnet var 
felstavat, min kommentar] har tidigare startat teater i Stockholm på det pro-
grammet men de två program, som förekommit på affischen (innan företaget 
definitivt avsomnade), motsvarade aldrig utfästelserna.597 

 
Teatern gick i konkurs efter drygt ett års verksamhet. von Horn fick leva 
med skulderna långt in på 1930-talet.598 

von Horn fortsatte att vara produktiv. Hon översatte dramatik till svenska 
och skrev egen dramatik. År 1933 hade hennes pjäs Pullan, eller En kvinna 
med flax, premiär på Karl Gerhards teater Folkan i Stockholm. Det blev 
succé med Tollie Zellman i huvudrollen som egensinnig fru till en man som 
sitter i Stockholms skönhetsråd. Pjäserna Jag, Konungen och Bayonne hade 
premiär i Dramatikerstudions regi och Kungens amour invigde Sveriges 
Radios nya satsning på teater i Radio, Eterteatern, 1925.599 Kungens amour 
spelades på Komediteatern, före detta Intima teatern på Birger Jarlsgatan. 
Paret Alice och Ernst Eklund, som även drev teatern, spelade huvudrollerna. 
När inspelningen gjordes förflyttades hela föreställningen till radiostudion. 

von Horn och Collins pjäs Aschebergskan på Widtsköfle antogs av Dra-
maten under Olof Molanders chefskap, men den ströks av nästa chef, det vill 
säga av Pauline Brunius.600 Sedan fick pjäsen premiär på Helsingborgs stads-
teater den 21 september 1944 och inledde Ingmar Bergmans chefstid där. 
Den hade redan den 6 september premiär på Dramatikerstudion, vilket orsa-
kat en schism mellan von Horn och Bergman som blivit lovad urpremiä-

                                                        
595 Falck, “Kvinnan – teaterledaren. Del II”s. 3. 
596 Nat Ellgar, ”Teater”, Tiden, nr 1, 28 december, 1930, s. 40. Digital utgåva projekt Rune-
berg. www.runeberg.org/ (hämtad 2012-12-03). 
597 Ellgar, ”Teater”, s. 42. 
598 Nordström, Jag drömmer om en Nordisk teater, (Radiointervju). 
599 I Teater i Stockholm 1910-1970, Repertoaren, står det att Jag, Konungen hade premiär på 
Blanch-teatern och att Bayonne spelades på Kammarteatern, Hamngatan 58. 
600 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 218. 
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ren.601 Pjäsen Jag ska låta höra av mig, vann första pris, bland 460 tävlings-
bidrag, i Sveriges Radios dramatikertävling år 1946. År 1947 spelades den 
på Borgarskolan i Dramatikerstudions regi. Gunnar Ollén skriver om pjäsen: 
”Dramat ger det hittills fullödigaste uttrycket för hennes egenart som pjäs-
diktare. Trådarna samlas: centralgestalt är en kvinna av mer än vanliga mått, 
mäktig den stora passion som formar hennes öde”. Pjäsen hette från början 
Synd, men döptes om till ovanstående titel för radion. Bidraget var inskickat 
under pseudonymen Henning Johansson.602 

Den åldrade von Horn berättade i intervjuerna med Garland och i en sista 
intervju med Gunnar Ollén på nyårsaftonen 1981 om sitt liv och sin verk-
samhet.603 Hon beskrev hur hon påverkades politiskt och konstnärligt efter 
sin tid i Frankrike och Tyskland och om hur starkt hennes far reagerade när 
hon talade om för honom att hon tagit ett arbete som recensent vid Syd-
svenska Dagbladet: ”Vad säger du? Jag har ALDRIG tjänat en krona i hela 
mitt liv!!!” 604 Hon var privilegierad, förankrad i överklassen med ett välbär-
gat förflutet. En stor del av hennes förmögenhet gick åt i de olika teatersats-
ningarna hon gjorde. Några av de mest uppmärksammade samtida männen 
och kvinnorna inom svenskt teater- och kulturliv var hennes vänner: Harriet 
Bosse, Tollie Zellman, Tyra Döre, Anna Norrie, Anna Lindhagen, Ingmar 
Bergman, Rudolf Värnlund, Karl Gerhard och många fler. Karin Boye, Vil-
helm Moberg, Ragnar Josephson, regissörerna Per Lindberg och Olof Mo-
lander, Herbert Grevenius och Ebbe Linde passerade genom Dramatikerstu-
dion och hennes liv.  

När krisen hettade till under Dramatikerstudions första år krävde Moberg 
att von Horn skulle avgå. Lindberg krävde att Dramatikerstudion skulle ta in 
Moberg i styrelsen igen efter arbetet med Bertil Malmbergs pjäs Excellen-
sen.605 Både Lindberg och Moberg tyckte att von Horn var olämplig på sin 
post som styrelsesekreterare och ansåg att hon inte skötte Dramatikerstudion 
väl. von Horn tog frågan om sitt chefskap i intervjun med teatervetaren Vi-
veka Hagnell och förklarade. ”Inte kunde jag ha gjort en Dramatikerstudio 
utan att ha en karl på något vis som skylt”.606 Efter Moberg blev Bertil 
Malmberg konstnärlig ledare. Men när von Horn, några år senare, frågade 

                                                        
601 Ingmar Bergman hade regisserat U39 av Värnlund på Dramatikerstudion. När han blev 
chef följde flera av skådespelarna som regelbundet spelade på Dramatikerstudion med till 
Helsingborg.  
602 Gunnar Ollén, (pseud. G.O), De bästa svenska radiopjäserna 1946, Sveriges Radios för-
lag, 1946, s. 63.  
603 Gunnar Ollén, Teaterminnen, Brita von Horn (Radiointervju), Malmö: Sveriges Radio, 31 
december 1981. 
604 Gabriella Garland, Vi på herresätena del 2, Brita von Horn, (Radio), Sveriges Radio, 4 
november 1962, Svensk mediedatabas. 
605 Per Lindberg i brev utan avsändare till Brita von Horn. Brita von Horns arkiv, Riksarkivet, 
Marieberg. 
606 Hagnell, Teaterkvinnor, s. 10-11. 
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Karl Gerhard om han kunde tänka sig att bli konstnärlig ledare, svarade han 
med att föreslå att hon själv skulle ta det ansvaret. von Horn uppfattade det 
som ett stort erkännande.607 Samtidigt som von Horn framstod som säker på 
sig själv och orädd när det gällde konventioner var hon, när det rörde Dra-
matikerstudion och sin plats där, bunden vid en traditionell – och troligen 
pragmatisk – syn på kvinnans roll.  

Intressetimmen och arbetslösa skådespelare på 1930-talet 
Dramatikerstudion bildades utifrån skådespelarnas och dramatikernas ge-
mensamma intressen. Inger Luterkort, som var skådespelare och regissör för 
flera av Dramatikerstudions föreställningar, och Hagerman skriver i det 
opublicerade häftet Studion som försvann, från år 1991, om skådespelarnas 
situation under 1930-talet. Många levde under knappa förhållanden och ar-
betsmöjligheterna var få. Riksteaterns etablering ledde inte till fler arbeten 
för skådespelarna eftersom teatern inte själv producerade några föreställ-
ningar under de första åren. Konkurrensen hårdnade från film och radio, 
även om de nya medierna också erbjöd en del nya arbetstillfällen. För de 
unga och oetablerade skådespelarna var det svåra tider:  

Dramatikerstudion (blev) något av ett andningshål för många av oss som un-
der långa tider var helt undersysselsatta, mycket fattiga och ibland tvingades 
att förtjäna det nödtorftiga levebrödet på helt annat än en studioverksamhet – 
dvs vi var inte speciellt kända krafter men våra författare – Vilhelm Moberg, 
Ragnar Josephson – var kändisar i samhället. Och med dem som en slags plog 
framför oss kunde vi verkligen skapa uppmärksamhet…608 

 
Luterkort citeras från ett radioprogram om Dramatikerstudion från 1980, i 
Studion som försvann. Fattigdomen inom skådespelarkåren vittnade Lillie 
Björnstrand om i samma radioprogram: 

Jag minns ju därifrån [från Dramatikerstudions tid och mötena hemma hos 
Collin och von Horn] så förfärligt lite, därför att det var så vid den tiden – 
man var jämt hungrig. Man hade inte pengar. Man levde på kaffe och bullar. 
Jag tror faktiskt att det har påverkat minnet, därför att den där tiden är på nå-
got sätt så dimmig och disig. Vi hade ju en sån fantastisk gemenskap. […] 
man tankade där för man var ju jämt hungrig. Och när man kom till Elsa och 
Brita, då kunde man äta sig mätt, då åt man för flera dar så man sa imorgon 
behöver vi inte äta. [Gunnar Björnstrand instämmer, skratt].609 
 

                                                        
607 Hagnell, Teaterkvinnor, s. 11. 
608 Luterkort & Hagerman, Studion som försvann, s. 9.  
609 Helge Hagerman, Väl mödan värd, s. 42. Helge Hagerman beskriver programmet som 
“mitt radioprogram”. Citatet finns även med i Studion som försvann, s. 6. 
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Den unga gruppen skådespelare som knöts till Dramatikerstudion kunde äta 
sig mätta hemma hos Collin och von Horn på Wollmar Yxkullsgatan på 
Söder i Stockholm.610  

I Svenska Teaterförbundets medlemsblad refererades i april 1936, ett an-
förande som ecklesiastikminister Engberg höll vid en konferens för RPO, 
(Riksteaterns Publikorganisation) samma år. Engberg hävdade att ”Den så 
kallade teaterkrisen, som man talade om för några år sedan [nu] har försvun-
nit…”611 Men så var det inte alls enligt artikeln i medlemsbladet. Inte mycket 
hade hänt när det gällde skådespelarnas arbetssituation sedan en stor under-
sökning genomförts av Teaterförbundet, hösten 1934. Då var 15 procent av 
skådespelarkåren utan arbete. Av övriga 85 procent hade 30 procent tillfäl-
liga engagemang. Förbundet noterade också att det blivit allt vanligare med 
tillfälliga engagemang för en roll eller pjäs och att betalningen då utgick 
beroende på hur bra pjäsen gått. Det innebar en ekonomisk katastrof för den 
tillfälligt engagerade skådespelaren om det inte blev publiksuccé.612  

Inkomsterna var små och arbetstillfällena för en skådespelare under 1930-
talet var så få att det startades en stiftelse för skådespelare som hade det 
särskilt knapert. Den fick namnet Djurgårdsmässans stiftelse och arrange-
rade varje vår en familjetillställning på Djurgården där skådespelare själva 
medverkade vid olika nöjesstånd och evenemang. Teaterförbundets tidigare 
ordförande, regissören Rolf Rembe, beskriver detta i antologin Svensk tea-
ter, 1970.613 Stiftelsen grundades 1933 och Per-Axel Branner var dess ordfö-
rande fram till 1968. Mässorna upphörde under 1950-talet. När ekonomin 
blev bättre inriktade stiftelsen sin verksamhet mot att hjälpa skådespelare 
med dålig pension. 

I Hagermans grupp för arbetslösa skådespelare, som nämndes i början av 
kapitlet, lästes och repeterades det pjäser. Syftet var att hålla yrkeskunnandet 
vid liv. Skådespelarna hade då varken lön eller a-kassa. De fick hålla till i 
olika lediga lokaler, exempelvis en balettlokal som var ledig under dagtid. 
När Teaterförbundet så småningom engagerade sig i verksamheten, fick 
gruppen använda förbundets lokaler. År 1938 startade Hagerman och grup-
pen en seminarieverksamhet som fick namnet Intressetimmen. Verksamhet-
en pågick till slutet av hösten 1939 och medlemmarna träffades en gång i 
veckan för att diskutera ”sociala och konstnärliga möjligheter att nå publi-

                                                        
610 Brita von Horn nämner adressen i sina memoarer. I telefonkatalogen i Stadsmuseets arkiv 
för åren hon refererar till står von Horn skriven på Riddargatan och en Gustav Collin har en 
lägenhet på Wollmar Yxkullsgatan. 
611 Svenska Teaterförbundets medlemsblad, ”Teaterkrisen har ej försvunnit”, april 1936,  
(s. 253-254), s. 254. 
612 Ibid., s. 254.  
613 Rolf Rembe, ”Teaterns arbetstagareorganisationer”, i Gösta M. Bergman (red.), Svensk 
teater: strukturförändringar och organisation 1900-1970, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1970, s. 84.  
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ken”.614 Seriens program ger en inblick i vilka ämnen som vid tidpunkten 
diskuterades inom Teaterförbundet och teaterbranschen. Spelfilmen ansågs 
vid tiden vara ett stort hot mot teatern och var ett av ämnena i seminariese-
rien. Den 25 januari 1939 talade direktör Harry Bergvall om ”Privatteaterle-
darens syn på Riksteatern.” I februari talade Alf Sjöberg om ”Varför spela 
Teater i Sverige?”. Debatter och diskussioner hölls om ”propaganda inom 
kåren”, om ”rollanalys” och ”om skolteatern”. Bertolt Brecht stod som en 
programpunkt med ett frågetecken efter namnet. Skådespelaren Elias Sved-
berg rapporterade från New York och Holger Löwenadler från Oslo.615  
 Den 18 april 1939 talade professorn Ragnar Josephson: ”som svensk 
dram. förf. och landsortsbo”.616 Josephson, som var bosatt i Lund, skulle 
föreläsa om att vara dramatiker utanför Stockholmsregionen. Josephsons 
dotter Mirjam, som inte hade lyckats komma in på Dramatens elevskola, var 
engagerad i Hagermans verksamhet för arbetslösa skådespelare. Hon var 
också involverad i Intressetimmen och blev senare även engagerad vid Dra-
matikerstudion.  

Efter Författarföreningens möte i Sigtuna hösten 1939 där Josephson fö-
reläst, återvände Josephson till Stockholm och Intressetimmen.617 Där berät-
tade han att han hört Brita von Horn hålla ett brandtal för den svenska dra-
matiken på mötet i Sigtuna. Deltagarna i intressetimmen beslöt att bjuda in 
von Horn. Hon kom och talade om ”avståndet mellan generationer inom 
teaterbranschen”. Föredraget berörde särskilt äldre författargenerationens 
relation till de yngre skådespelarna.618 På så sätt sammanfördes von Horn 
med gruppen kring Hagerman. I hennes memoarer verkar det dock som om 
hon inte träffade Hagerman förrän han introducerades av Moberg, när de 
formellt skulle bilda Dramatikerstudion.  

Författarmötet i Sigtuna 1939 
SFF:s (Sveriges Författareföreningen) möte hölls i Sigtuna de första dagarna 
av oktober 1939. Andra världskriget hade brutit ut, tyskarna höll på att inta 
Warszawa. von Horn beskrev stämningen vid mötet i Sigtuna som mycket 
dämpad. Hon återkommer till mötet i flera olika sammanhang: i radiointer-
vjuerna, i Hornstötar ur kulissen och i Moberg och äventyret. Hon beskriver 
hur alla applåderade varandras anföranden. Men när von Horn hade talat, 

                                                        
614 Luterkort & Hagerman, Studion som försvann, s. 5. 
615 “Intressetimmen – diskussonsledare, ämnen samt medverkande – Intressetimmen – utbild-
ning”, bilaga 1. 
616 ”Intressetimmen”, bilaga 1. 
617 I Studion som försvann står det att han återvände i augusti, men Författarmötet hölls i 
oktober, så det måste ha varit efter det.  
618 Luterkort & Hagerman, Studion som försvann, s. 6. Hagerman beskriver föredraget som en 
”spelöppning.” 
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förblev alla tysta. Hon hade uppmanat till en samling kring den svenska 
dramatiken. Hon refererar till sitt tal i Hornstötar ur kulissen: 

”Låt oss på något vis sätta oss upp mot vad som sker, låt oss själva skapa en 
teater”, sa jag, ”av intet, med tomma händer, bara ur vår vilja att tala ut, att 
vara på rätt sida… Vad vi ska spela? Vi ska spela allt. Bli den låga rösten och 
tala ut så länge vi kan… genom tjugu, tretti, fyrti femti pjäser – slå oss fram 
till vårt eget uttryck!” När jag satte mig ner dog mina ord bort som i ett luft-
tomt rum och jag förstod att jag gjort fiasko. Inte en hand rördes till tecken på 
gillande. Mötet upplöstes hastigt och alla reste sig. 619 

 
Hon beskriver sig som en av de yttersta bland deltagarna på författarmötet.620 
I Moberg och äventyret beskriver hon sig som ”den lilla människan som 
hade suttit och tänkt”: 

Så reste hon sig och sa ”Låt oss på något vis sätta oss upp mot vad som 
sker… knäcka censuren och skapa en fri teater. Slå oss fram till vårt eget ut-
tryck, tala ut så länge vi kan”[...]621 

 
Hon uppmanade författarkåren att befinna sig på rätt sida, spela svensk dra-
matik och att kämpa mot censuren som ägde rum i skuggan av krigshotet. 
De församlade bemötte henne med tystnad. Reaktionen signalerar ett ogil-
lande eller ett slags tystande. När publiken markerade en talares presentation 
så markant gentemot de andras, applåderade anföranden, liknar det utfrys-
ning. Det var en markering att något sagts som inte var värt att tas på allvar. 
Toril Moi beskriver Beauvoir-receptionen som en studie i olika sätt att för-
minska en kvinnlig intellektuell och författare. Det värsta sättet att angripa 
de Beauvoir, en person som gjorde intellektuella anspråk, var att ironisera 
över henne och beskriva henne som naiv. Mötet i Sigtuna, då von Horn ta-
lade, beskriver på ett liknande sätt hur hon förminskades och ofarliggjor-
des.622  

Vid det ödesmättade författarmötet i Sigtuna kan von Horns uppmaning 
att spela mer svensk dramatik både ha betraktats som naivt och som ett slags 
”killjoy”.623 Troligen var hennes förslag inte något som författarkåren ansåg 

                                                        
619 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 175. 
620 ”Och de främsta skola vara de yttersta”, Julie i Fröken Julie av August Strindberg. I slutet 
av pjäsen talar hon om sig själv som en av de yttersta, den allra yttersta.  
621 von Horn, Moberg och äventyret, s. 6. 
622 Toril Moi, Simone de Beauvoir: hur man skapar en kvinnlig intellektuell, Eslöv: Sympos-
ion, 1996, s.122-24. Moi diskuterar hur exempelvis benämningen epitetet blåstrumpa använ-
des för att förminska de Beauvoir som tänkande person. Hennes olika intellektuella anspråk 
förminskades genom att beskriva henne som naiv.   
623 Sara Ahmed, ”Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)”, The Scholar and Feminist 
Online, Issue 8.3: Summer 2010, The Barnard Center for Research on Women. Sfuon-
line.barnard.edu/hämtad 2014-04-03. 
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vara ett riktigt sätt att hantera tidens problem. De andra deltagarnas val att 
inte svara henne var, förutom en markering gentemot von Horn, troligen 
också ett uttryck för SFF:s syn på betydelsen av den svenska dramatiken.   
 Ragnar Josephson hade tidigare under mötet hållit ett tal om dramatik i 
kristid med titeln ”Tidens drama”.624 I anförandet, som finns tryckt i Bonni-
ers litterära magasin, beskriver Josephson med samtida och historiska refe-
renser varför han anser att det allvarliga dramat måste spelas i kristid. De 
djupt liggande drivkrafterna i människans handlande, ”hemligheten bakom 
människans fördärv” blir synliga under svåra tider. I det grekiska dramat 
skildras människans yttre och inre kamp och teatern måste fortsätta att 
skildra dessa. Den hellenska kulturen stod för den civiliserade fria männi-
skan. Josephson avslutade föredraget med att mana till kamp: ”Det är kanske 
åter Greklands kamp, som förestår.”625 Det är de ”stora problemen” som 
åberopas i Josephsons tal och de är eviga:  

… förutsättningen för att dramat skall betyda något för sin egen tid och däri-
genom även för en kommande är att den fråga, den ropat ut, är väsentlig. De 
små frågorna äro som klädedräkten; de äro skurna till efter tidens mod, de 
tjusa en stund och kastas sedan bort. I bästa fall uppställas de på museet som 
en intressant kuriositet eller som ett kulturhistoriskt orienterande exempel. De 
stora problemen, de elementära, äro ständigt desamma. De blotta det nakna li-
vet. Det blir likt om hundra år […] Den hemlighet som dramat vill uppenbara 
för oss är alltid densamma och alltid ny, hemligheten om människans fördärv 
och om hennes höghet. Men aldrig blir den hemligheten så blottlagd som un-
der ofredens dagar. Allt vad som finnes på botten av vidrigt och av ädelt drivs 
upp i dagen. Inför den stora olyckan smälta de små problemen, de små be-
kymren, de små fröjderna bort. Alla gångna sekler bli till en enda dag och alla 
öden bli till skälvande stycken, ryckta ur människans tidlösa hjärta. 626 

 
Små frågor är som modets nycker. De förändras varje säsong. Josephson 
ställer teaterns lättare underhållning mot den allvarliga dramatiken, som tar 
upp eviga frågor. von Horn, som hade publika succéer bakom sig och även 
skrev lättsam dramatik, kunde genom sitt förslag uppfattas som om hon ville 
värja sig mot allvaret och ägna sig åt de ”små frågorna”. Två av hennes sen-
aste premiärer var En kvinna med flax på Folkteatern i Stockholm, 1933 och 
en nyuppsättning av Kring Drottningen, 1931 på Oscars. 627  
                                                        
624 Ragnar Josephson, ”Tidens drama”, Bonniers litterära magasin, s. 673-680, november, årg 
VIII, 1939, s. 673. 
625 Ibid., s. 680. 
626 Ibid., s. Ragnar Josephson refererar till både historiska och samtida skandinaviska drama-
tiker som Kaj Munk, Kjell Abell, Nordahl Grieg. Munks pjäs Nils Ebbesen skulle senare 
komma att spelas av Dramatikerstudion i regi av Ingmar Bergman. Även Grieg och ytterligare 
en pjäs av Munk sattes upp av Dramatikerstudion under von Horns ledning. 
627 Tollie Zellman spelade huvudrollen i En kvinna med flax. Folkteatern i Stockholm ingick 
1933 i Ekman-teatrarna och kallades Gösta Ekmans Folkteater, liksom Oscarsteatern 1931 
stod under Ekmans och paret Brunius’ ledning. 
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I ”ofredens dagar” under tidigare epoker hade de stora frågorna knutits till 
idéer om nationen i pastischer och försvenskningar av de utländsla ”stora 
verken”. Klassiska hjältesagor och fornnordiska sagor anpassades efter sin 
tids behov; att ge ära åt Gustav III:s gärningar eller hylla framväxten av en 
ny klass, som under borgerskapets teater. Den i tiden förankrade samlingen 
kring svensk dramatik sågs av von Horn, och även andra, som nödvändig 
inför krigshotet. Svenskheten och nationen skulle åter användas som före-
nande begrepp, liksom svenska språket gjort under Gustav III, och sökandet 
efter den nya svenska dramatiken på 1800-talet.  

Josephson och von Horn hade olika bakgrund och tillhörde olika sam-
hällsklasser. På författarkonferensen värderades deras kulturella kapital på 
helt olika sätt, men de hade gemensamma nämnare, samt intresset för teatern 
och den nya svenska dramatiken. von Horn, som författare till Bobo och 
aristokraterna, kände troligen till vilka samhällsgrupper som var mest ut-
satta inför krigshotet.628 Det råder ingen tvekan att detsamma gällde för Jo-
sephson, som var av judisk börd. Han var den som direkt kom fram till von 
Horn efter hennes anförande. von Horn skulle aldrig glömma händelsen. 
Hon skriver: ”Någon reste sig och gick över halva cirkelgolvet. Han räckte 
mig bägge händerna. ’Ja’, sa han, ’det är det vi ska göra.’ Han såg sig frå-
gande omkring i salen där alla trängdes kring utgången. Det var Ragnar Jo-
sephson”.629  

Händelsen ger en bild av det litterära fältet, där två av dess aktörer möts, 
trots skillnaderna i deras symboliska kapital och habitus. Med deras möte 
och gemensamma intresse uppstod möjligheter till en förändring av fältet. 
De övriga aktörer försvann tills vidare ut genom dörren. För von Horn var 
troligen mötet med Josephson konsekrerande. Det gav henne och det hon 
ville uträtta legitimitet. Hon bevarade noga ett brev hon fick av Ragnar Jo-
sephsons, där han beskriver hennes del i Dramatikerstudions tillkomst.630 
Tidpunkten och omvärldens kris bidrog till att det för både von Horn och 
Josephson måste framstått som en överflödig lyx att bevaka sina positioner 
inom fältet. Josephson skrev i brevet till von Horn där han erinrade sig Dra-
matikerstudions början: 

Jag hade kommit till Diktarmötet med ett föredrag om Tiden och dramat, och 
var ganska fylld av teaterns uppgift i vår tröstlöshet – som väckare, som om-

                                                        
628 Brita von Horn, Bobo och aristokraterna, Stockholm: F. Björkmans förlag, 1938. von 
Horn skriver i Anna Norries fiktiva memoarer, Kärlek måste vi ha, att hon mottagit en bok av 
en i familjen von Rosen utanför huvudentrén till NK i Stockholm. Fanny von Wilamowitz-
Moellendorff, Resan till det okända landet: Tyskland 1933, Stockholm: Ringförl., 1933. Jag 
satte två prickar över o-et och lämnade tillbaka den, oläst, skriver von Horn. 
629 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 175-176. 
630 Ibid., s. 179-180. Brev från Ragnar Josephson till Brita von Horn den 9 juli, 1942. 
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skakare af alla själar, som höllo till godo med de nya slappa lärorna om mak-
ten och den fysiska framgången som enda värde.631  
 

von Horn lyckades övertyga Josephson att teatern fortfarande kunde vara en 
”omskakare af alla själar”. 

Ytterligare tre författare slöt upp efter mötet. Marika Stiernstedt, Alice 
Lyttkens och Gunhild Tegen.632 Senare kom även Vilhelm Moberg med i 
sällskapet. Gruppen kring von Horn bestod av väl etablerade personer inom 
svenskt kulturliv år 1939 och var övervägande kvinnor. Lyttkens kom senare 
att bidra ekonomiskt med lån till Dramatikerstudion.  

”Det uppstod en absolut tystnad”633 
von Horn beskriver att hon på författarmötet i Sigtuna kände ett allt större 
trots under det att mötet fortskred:  

Jag […] kände ett behov att gå emot församlingens enhälligt godtagna under-
kastelse under den förklarliga svartsynen. Och missnöjet – som jag själv tidi-
gare deltagit i – från oss dramatiker att vi aldrig spelades på landets scener. 
Det hade under dagens timmar rest sig ett allt häftigare trots inom mig mot 
modlösheten inför våldet, mot underkastelsen. 634 

 
Det växande trotset får von Horn att yttra sig och tala om fel saker i ett 
sammanhang där modlöshet och underkastelse råder. von Horn agerar här 
som en glädjedödare, ”killjoy”, fast tvärt om – hon försöker skingra den 
dåliga stämningen. Resultatet är detsamma som när en killyou dödar den 
goda stämningen i ett sällskap. Syftet med von Horns anförande var att 
uppmana till handling för den svenska dramatiken. Men det ansågs inte som 
passande. Den konsensus om situationens läge, som existerade bland de 
församlade författarna ur den högre kultureliten, riskerade att brytas upp om 
de visade att de lyssnade till henne – alltså valde de att vara tysta.  

von Horns beskrivning av författarmötet i Sigtuna, ger en föraning om 
den postuma tystnaden kring henne. I radiointervjuerna med Garland prövar 
hon bilden av den nedtystade. Hon säger, och det finns en ironi i rösten, att 

                                                        
631 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 179. 
632 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 176. ”och några till.” skriver von Horn. Det var Gun-
hild Tegen som 1936 hade skrivit ett filmmanus om nazismen och antisemitismen. Hon och 
hennes man, etnologen Einar Tegen, gjorde efter andra världskriget en sammanställning av 
ögonvittnesskildringar från förintelsens offer i boken De dödsdömda vittna: enquêtesvar och 
intervjuer, Wahlström & Widstrand, 1945. Marika Stiernstedt var en etablerad författare och 
hade samma år skrivit under manifestet “Antifascistisk samling”. Stiernstedts dotter Lena 
Cederström var senare skådespelare på Dramatikerstudion. Alice Lyttkens var också där. Hon 
hjälpte senare till ekonomiskt.  
633 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 30. 
634 Ibid., s. 30. 
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”jag höll ett litet brandtal, det låter inte som om jag kan det nu, men ibland 
kunde jag det”.635  

En tydligare bild av von Horns symboliska kapital vid denna tid kan be-
lysa tystnaden som uppstod kring henne i Sigtuna. von Horn var, som 
nämnts, en etablerad författare 1939 och hade gjort sig ett namn som förfat-
tare av historiska pastischer och Stockholmsskildringar. Hon hade varit 
verksam som dramatiker och prosaförfattare under 1920- och 1930-talen. 
Hon skrev artiklar och översatte dramatik till svenska, men hon hörde inte 
till författareliten. I journalisten Barbro Alvings (Bangs) reportage om för-
fattarmötet för Dagens Nyheter omnämns hon inte. Svenska Dagbladets 
journalist nämner henne inte heller. Hon var inte en av dem som uppmärk-
sammades där.636 Hennes senast utgivna bok vid tidpunkten för författarmö-
tet hette Bobo och aristokraterna och hade kommit ut i december 1938. 
Boken skildrar en homosexuell relation mellan två unga män från olika sam-
hällsklasser. År 1938 var homosexualitet fortfarande straffbart i Sverige, 
men det hade förts debatter i Riksdagen om att ändra lagen.637 

Handlingen i Bobo och aristokraterna skildrar en kärleksrelation mellan 
två män från olika samhällsklasser.638 Bo, eller Bobo, kommer från arbetar-
klassen men har fått studera. Han blir genom vännen Pontus introducerad till 
livet inom adeln. Bo och Pontus utvecklar en nära vänskap som så små-
ningom förändras till en kärleksrelation. Berättelsen skildrar det dubbelmo-
raliska livet inom en konvenansbunden adel och tvånget att ljuga om sin 
sexuella identitet och sina verkliga känslor. Berättelsen är även en kritisk 
skildring av religiöst bigotteri och adelns hederskodex.  

Bobo och aristokraterna möttes av tystnad inom större delen av kriti-
kerkåren. Jag har endast hittat två recensioner av boken. Den ena trycktes i 
Stockholms-Tidningen, den andra i Socialdemokraten. I Aftonbladets bokbi-
laga i december 1938, finns en annons för boken, som gavs ut på Björklunds 
förlag, men inga recensioner går att finna i vare sig Svenska Dagbladet eller 
Dagens Nyheter. Signaturen Gwen skrev i Stockholmstidningen: 

Brita von Horn har med Bobo och aristokraterna gjort ett ambitiöst och allvar-
ligt försök att framlägga sanningar och fakta – om än naturligtvis fiktiva – om 
dem som konstitutionellt fått sitt känsloliv förlagt på samma sida om genus-
strecket som det de själva tillhöra.639 

 
Recensenten Henry Peter Matthis skrev: 

                                                        
635 Garland, Teaterfolk på Hamngatan, (Radiointervju). 
636 Dagens Nyheter, 3 oktober 1939 och Svenska Dagbladet, 3 oktober 1939. I Svenska Dag-
bladet nämns att Josephson skulle tala om teater och att Moberg skulle göra inlägg 
637 Yvonne Hirdman, Urban Lundberg & Jenny Björkman, (red.), Sveriges Historia 1920-
1965, Norstedts, 2012, s. 117-118. 
638 von Horn, Bobo och aristokraterna. 
639 Else Kleen, (pseud. Gwen), ”Problemroman”, Stockholmstidningen, 12 december 1938.  
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Hela dagen är man fast vid den. Den överraskar som ett fynd. Den värmer en 
alltigenom och gör en grå dag strålande ljus. Det gjorde alltså Brita von Horns 
roman om lilla Bobo som ”blåste in i trollens värld”. Kanske har hon med den 
skrivit sitt livs roman. (…) 
Askungen i årets bokskörd. Fattigt utstyrd, tryckt på korrekturpapper, många 
tryckfel. Därtill ett pris och en tjocklek som om den ville skrämma läsarna 
långt bort. Men under torftigheten är den skön som ingen annan stockholms-
roman i år.640 

 
Sammanfattningsvis uttryckte Matthis att boken förtjänade stor tacksamhet. 
von Horn hade gett sig i kast med ett ämne som inte ofta lyftes fram.  

I den andra utgåvan som kom ut 1944, finns ett tillägg av författaren, vil-
ket kan läsas i ljuset av bemötandet av den första utgåvan: 

Sexualiteten är livets största tillgång, dess avgörande makt. Den bestämmer 
livets och samhällets utveckling […] Det gäller att veta mera och döma 
mindre. Det gäller att lära människorna att ingenting är skam, så länge san-
ningen inte undantränges av en påtvingad förljugenhet. Ty så länge världen 
bestått har sanningen alltid varit och kommer alltid att förbli den enda hjälp-
källan för beträngda. Dess förkvävande framkallar katastroferna, blodsoffren, 
den enskildes inre ödeläggelse och undergång. Vad den homosexuella lögnen 
kostat samhället av människovärde, livslycka och arbetskraft är oberäkne-
ligt.641 

 
Tydligen ville inte alla bokhandlare sälja boken. I ett brev till SFF, den 28 
december 1938, bekräftade von Horn att hon fått svar på ett tidigare brev 
som hon skickat till dem. Hon påpekade på nytt att boken hade bojkottats av 
handlarna. von Horn krävde att SFF skulle agera för att uppmärksamma 
detta ingrepp i yttrandefriheten. Dessvärre har jag inte lycktas hitta det första 
brevet. I det andra brevet skriver von Horn: 

Angående Styrelsens uttalande vill jag emellertid framhålla att dess halvt 
hemliga karaktär icke är tillfyllest i ett fall som detta, då ohöljd bojkott av lit-
terärt verk föreligger. En bojkott av det slag det här är fråga om är ett så all-
varligt hot mot författarexistensen, en så exceptionell och cynisk åtgärd från 
press- bokhandlare- och förläggarhåll att Föreningen offentligt och utan 
dröjsmål borde manifestera sin förkastelsedom över eller i varje fall sin för-
gripliga mening om de knäsatta bojkottmetoderna, som, om de med fallet som 
prejudikat i fortsättningen tillämpas, gör varje författare utan hänsyn till stor-
leksordningen inom skrået skyddslös i framtiden.642 

 

                                                        
640 Henry Peter Matthis, ”Vårt hjärtas äventyr”, Socialdemokraten, 14 december, 1938. 
641 Brita von Horn, Bobo och aristokraterna, del 1, förordet, andra upplagan, Malmö: Bokför-
laget Norden AB, 1944. 
642 Brev från Brita von Horn till Sveriges Författarförening, den 28 december 1938 och 9 
januari, 1939. Sveriges Författarförenings arkiv EI:10, EI:11, Riksarkivet Arninge. 
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von Horn definierar sin plats inom författarkårens hierarki. Om det var fritt 
fram att bojkotta henne, så skulle även de stora författarna så småningom 
drabbas. SFF meddelade att de kände till att boken bojkottats i Stockholm, 
men inte i Uppsala. Den 9 januari 1939 skickade hon ytterligare ett brev där 
hon undrar om hennes fråga tagits upp av styrelsen och hon föreslår att före-
ningen skall ha en öppen diskussion i ämnet. Jag har inte hittat något svar på 
hennes förslag.643  

Att, som von Horn, ha fått inträde till fältet via publiksuccéer på privat-
teatrarna och dessutom ha givit ut en roman som tog upp homosexualitet, var 
troligen besvärade för SFF. Tystnaden efter von Horns tal i Sigtuna 1939, 
talar därför på flera sätt. Den kan ses som ett uttryck för SFF:s åsikter om 
vad föreningen borde involvera sig i inför krigshotet. Tystnaden ger också 
en indikation på den svenska dramatikens status inom det litterära fältet. 
Troligen ansågs inte den svenska dramatiken kunna bidra till en kulturell 
kraftsamling. Tystnaden indikerar var von Horn befann sig inom det litterära 
fältet och vad en kvinnlig författare kunde skriva om. von Horn var privile-
gierad. Liksom många av tidens kvinnor ur överklassen, kunde hon ägna tid 
åt kultur och aktiviteter som inte inbringade några pengar. Men hon kunde, 
trots ett stort kontaktnät och stort kulturellt kapital, ignoreras på grund av sitt 
kön och för att hon gick över gränsen för vad dåtidens kulturkvinna fick 
göra.  

Regeringar runt om i världen utvecklades till alltmer totalitära regimer 
under 1930-talet. I dessa ingick ett förtryck av kvinnorna och en fri sexuali-
tet. Kvinnoförtrycket och förtrycket av det som ansågs var kvinnliga egen-
skaper, betraktades av flera av tidens feminister som bidragande orsaker till 
civilisationens undergång. Många av samtidens feminister såg krigshetsen 
som ett ödesdigert förnekande och förtryckande av det kvinnliga.  
 von Horn hade ett engagemang i jämställdhets- och fredsfrågor. En vecka 
efter mötet i Sigtuna höll hon ett föredrag i Viktoriasalen i Stockholm. Före-
draget handlade om den manliga, enkönade dominansen inom samhället och 
kulturen och hur denna enkelriktning ledde till våldsideologi och brutali-
tet.644 Tematiken återfinns hos flera av 1930-talets dramatiker. Frida Stéen-
hoffs pjäs Svek från 1933 är ett exempel.645 Stéenhoff skrev om pjäsen: ”I 
mitt drama Svek söker jag antyda det mest fruktansvärda hindret för femin-
ismens seger och samtidigt för kulturens räddning: den politiska dubbelmo-

                                                        
643 Jan Gehlin, Floden och virvlarna: linjer och episoder ur hundra års författarfacklig histo-
ria. Stockholm: Bonniers, 1993. Det rådde en oro i Sveriges Författarförening vid tidpunkten, 
då det visat sig att en av styrelsemedlemmarna publicerat en anti-semitisk artikel i Svenska 
Dagbladet, under signaturen Finn, efter Novemberpogromerna 1938. Ordföranden för före-
ningen var vid tidpunkten advokaten Axel Hemming-Sjöberg, 1936-40. Han var inte väl sedd 
av flera av kvinnorna i styrelsen eftersom han inte ansågs främja kvinnor som skrev. 
644 Notis om föredrag i Viktoriasalen, Socialdemokraten, 9 november, 1939. 
645 Frida Stéenhoff, Svek: tre vanvördiga akter om viss politik, Stockholm: Björck & Börjes-
son, 1933. 
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ralen. Privatmänniskans rättsbegrepp står i skärande kontrast till regeringar-
nas moral”.646 Stiernstedts pjäser Majestät från 1931 och Attentatet som 
dramatiserades för Dramaten år 1944, tar upp hur våldet och en totalitär 
makt, nazismen, segrar.647  

Efter mötet i Sigtuna kom tre kvinnor och en man fram till von Horn och 
ville stödja hennes förslag. Det var mötesdeltagare med hög status. Med 
deras hjälp räddades von Horn från vad hon beskrev som ett fiasko. Så gott 
som alla författarna hade visat henne ryggen. Men hon fick upprättelse, 
symboliserad av Josephsons utsträckta händer. Tillsammans med Hagerman 
och en av tidens kulturella giganter, Moberg, startade von Horn några måna-
der senare Dramatikerstudion. Moberg gav Dramatikerstudion legitimitet 
inom fältet, Josephson och Lyttkens hjälpte till i bakgrunden. Studion hade 
under krigsåren stöd från många av Stockholms recensenter och kulturelit. 
Det skulle visa sig att den svenska dramatiken var livskraftig. Den innehöll 
dessutom flera pjäser, som skildrade motstånd mot krigshetsen och mot naz-
ismen.648  

Dramatikerstudions organisation och spelplatser 
Den 2 februari 1940, efter den första premiären, grundades den ideella före-
ningen Sveriges dramatikers studio. Vid mötet, som ägde rum i Operakälla-
rens bar i Stockholm, fanns von Horn, Hagerman, Moberg och Hagermans 
fru Suzanne på plats.649 I styrelsen ingick Moberg, som blev ordförande. von 
Horn blev kassör och sekreterare och Hagerman konstnärlig ledare. I före-
ningens stadgar står det att Dramatikerstudions främsta syfte skulle vara att 
främja uppförandet av ospelad svensk dramatik.650  
Dramatikerstudion inhystes först på Grev Turegatan, där gruppen fick till-
gång till en enkel repetitionslokal. Under det andra året fick de tillgång till 
en källarlokal vid Stureplan. Eftersom gruppen saknade en egen scen fick de 
hyra in sig eller låna olika scener. De hade planer på att spela inne i biogra-
fers foajéer innan filmprogrammen började. Dramatikerstudions första pre-
miär ägde rum på Blancheteatern. Föreställningen började klockan 16.00, 

                                                        
646 Beatrice Zade, Frida Stéenhoff, Människan kämpen verket, Stockholm: Bonniers, 1935. 
647 Marika Stiernstedt, Attentatet: skådespel i sex tablåer efter romanen Attentat i Paris, 
Stockholm: Bonnier, 1944. 
648 Forslund, Ringby & Rosenqvist, ”Teater i Stockholm 1910-1970. En översikt”, s. 20. 
Dramatikerstudion beskrivs som en ”piratteater” som fungerade som ett slutet sällskap. Läsa-
ren uppmanas till att ”inte alltför mycket dramatisera heroismen i de här citerade teaterhand-
lingarna”. Författarna syftar på de pjäser som spelades på Dramatikerstudion under krigstiden 
och refererar till Per-Axel Branners Vår lilla teater, Stockholm, 1944, och hans omnämnande 
om Dramatikerstudion där, s. 37. 
649 I Brita von Horns beskrivning var även Elsa Collin och Ragnar Josephson med. De satt på 
Operabaren och drack drinkar, Ekegårds cocktail: Saften av två citroner, 1 del grenadine, 1 
del konjak, 1 del gin, 1cl absinth. 
650 Dramatikerstudions stadgar, bilaga till Studion som försvann.  
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före den ordinarie verksamheten. Under de första åren spelade Dramatiker-
studion omväxlande på Blancheteatern, Folkteatern och Borgarskolan. 
 År 1942 fick Dramatikerstudion och von Horn möjlighet att flytta in hos 
operettstjärnan Anna Norrie, på Hamngatan 28, i Stockholm. I början av 
1950-talet, då Norrie hamnade på sjukhus, fick de hyra hela hennes bostad 
som sträckte sig över två lägenheter. Där fanns det plats för en scen åt Dra-
matikerstudion, som då bytt namn till Kammarteatern:  

Idén kom från Amerika. Där spelade de teater i ett stort rum runt en fiktiv cir-
kelrund scen kring vilken publiken satt. […] En parkett rätt opp i taket… rätt 
opp… håret stod också rätt opp… Man satt högt under taket. En liten, liten, 
spelplats därnere. Det tredelade fönstret mitt emot utgjorde fond… mot bal-
kongen. Utgångar i anslutning till den åt bägge sidor. Den ena mot maskinrum 
och artistloger (bland andra inne i oförglömliga Anna Norries tidigare sov-
rum) samt i köket. Den andra mot huvudingång och kontor […]651 

 
Eftersom Norries lägenhet var en sammanslagning av två lägenheter, fanns 
det tillräckligt med utrymningsmöjligheter enligt brandsäkerhetsnormerna. 
Det fanns cirka 40 åskådarplatser i salongen och åhörarna satt i en gradäng. 
Logerna fanns i köket. Scenografen och kostymören Yngve Larson målade 
dekor och inredde lokalen med stolar som köptes från en lyxbio på Kungs-
holmen. 

I mitten av 1950-talet, fick von Horn löfte om en fast scen i en före detta 
biograf på S:t Eriksgatan. Den hette Ströget och byggdes om för teaterverk-
samheten. Kostnaderna blev mycket högre än vad som beräknats. Eftersom 
teatern fick stöd av Stockholms stad, tog staden över lokalen. Ströget blev 
den sista anhalten för teatern, som sedan tvingades i konkurs.  

Dramatikerstudions första organisationsform som ideell förening och slu-
tet sällskap var ett sätt att undvika nöjesskatten som infördes 1919. Från 
början var Dramatikerstudion en medlemsteater med abonnemangspublik. 
På det sättet fick Dramatikerstudion in pengar utan att behöva förlita sig på 
osäkra biljettintäkter, som de dessutom måste skatta dyrt för. Det fanns olika 
typer av medlemskap. ”Dramatikerstudions vänner” var exempelvis de per-
soner som kunde bidra med mer pengar. De ekonomiska förhållandena för 
teatern var, trots det växande antalet medlemmar, mycket begränsade. Verk-
samheten hade startat med hjälp av ett lån från Moberg, som kunde krävas 
tillbaka i det fall Sverige blev indraget i kriget. Detta lån fick senare bety-
delse i bråket mellan von Horn och Moberg. Även Hagerman och von Horn 
satsade privata pengar och tog privata lån.652 När von Horn vann första pris i 

                                                        
651 von Horn, Moberg och äventyret, s. 75. Jfr von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 255-258. 
Den 90-åriga Norrie hade brutit lårbenshalsen och låg på sjukhus. 
652 Hagerman nämner att han lånade av sin bror och von Horn att hon kunde be en rik släkting 
om hjälp. 
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Sveriges Radios dramatiktävling, 1946, gick pengarna direkt till Dramatiker-
studion.653  
 De första åren var verksamheten beroende av stora insatser ideellt arbete. 
Regissörerna hade en symbolisk lön. Skådespelarna fick så kallade kaffe-
pengar och den administrativt ansvariga samt den konstnärlige ledaren fick 
en liten lön. Efter det andra verksamhetsåret fick Dramatikerstudion bidrag 
från de statliga lotterimedlen, men beloppet var lågt även i dåtidens pen-
ningvärde, 2 000 kronor.654 Bidraget sågs trots det som ett erkännande och en 
uppmuntran från Teaterrådet.   
 När Dramatikerstudion gav Bertil Malmbergs pjäs Excellensen, 1942, 
fick den ideella organisationsformen politisk betydelse.655 Excellensen hand-
lar om en österrikisk diktare och före detta nazikritisk kulturminister som 
bestämmer sig för att lämna Österrike när landet annekteras av Tyskland. På 
tåget från Österrike träffar han en judisk man och han ger honom sitt pass 
och återvänder till Österrike. Han blir skickad till ett koncentrationsläger där 
han torteras och skjuts ihjäl när han försöker fly. Pjäsen skrevs 1938–39 och 
hade lämnats in till Dramaten och Blancheteatern, men ansågs för kontrover-
siell för att spelas. Den tyska legationen försökte på olika sätt att påverka 
och förhindra sådant som ansågs vara anti-tyskt. 656  

Studion vågade sig på att producera pjäsen. Den idéella organisations-
formen gav den ett visst skydd och innebar att teatern inte hade några skyl-
digheter gentemot de officiella kraven på censur och insyn. von Horn skriver 
i sin biografi hur en ”herre från UD”, byråchefen på UD:s pressavdelning, 
Sven Grafström, kom till teatern: 

”Vi förbjuder…” 
Han var lång och smal och såg föredömligt neutral ut. 
Jag fick stå för svaret: 
”Det kan ni inte. Vi spelar under föreningsform.” 
Fortsättningen. 
”Fröken von Horn vill väl inte vara orsaken till att vi får krig med Tyskland?”  
Det finns även vid konträra tillfällen plats för leende. Varje kväll spelade vi. 
Varje morgon klockan tio kom herrn igen. Vi förbjöds ha Hitler på väggen, 
SS-märken på uniformerna, allt skulle vara neutralt. (En neutral motstånds-
pjäs!) Ordet ”ledare” utbyttes mot ”härskaren”.657 

                                                        
653 Brita von Horn, Jag skall låta höra av mig, under pseudonym Henning Johansson, i De 
bästa svenska radiopjäserna 1946, Radiotjänst, Bonniers tryckeri, 1947. 
654 Beloppet täckte precis lånet från Moberg som han drog tillbaka vid konflikten mellan 
honom och von Horn, mer om det längre fram i kapitlet. 
655 Bertil Malmberg, Excellensen: skådespel i tre akter, Stockholm: Bonnier, 1942. 
656 Åsa Bergström, ”Att iscensätta det onämnbara”, Statsvetenskaplig tidskrift, s. 453-470, 
årg. 114, 2012:3./ http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/8524/(hämtad 2015-09-
23)., s. 455 och s. 458. Åsa Bergström skriver om censuren och den tyska legationens försök 
att styra föreställningen, innehållet i pjäsen och sedan filmatiseringen av Excellensen. 
657 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s.196. 
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Neutraliteten var central för hållningen gentemot utlandet, men tillät att tysk 
propaganda visades i Sverige. Varje vecka sändes exempelvis tyska journal-
filmer, med svensk text, på biograferna, och publiken fick inte överdrivet 
demonstrera sina åsikter. Men Dramatikerstudion kringgick neutralitetskra-
vet. Malmbergs Excellensen reste på turné i Riksteaterns regi. Då skrevs det 
i programmet att när de sa härskaren så menade de ledaren. De skrev också 
att symbolerna, som skulle vara hakkors, hade bytts ut. Dramatikerstudion 
genomförde turnén utan några reaktioner från Riksteaterns eller myndighet-
ernas håll.658 Föreställningen fortsatte att bevakas när de spelade i Stockholm 
och den tyska legationen fortsatte att försöka påverka manus när den spela-
des in som film, 1944.659 Brita von Horn skriver om publikens reaktioner vid 
premiären. Applåderna tog aldrig slut, utan pågick under hela pausen.660 Att 
applådera var mot de nationella riktlinjerna för neutraliteten – publiken 
skulle på inga sätt visa sina sympatier eller antipatier.661 

Föregångare till gruppteatern på 1970-talet? 
Luterkort och Hagerman beskrev Dramatikerstudion, som ”en grupp skåde-
spelare som torde vara den första gruppteatern – ”om inte till namnet så till 
gagnet”.662 De ansåg att Dramatikerstudion var en föregångare till grupptea-
tern under 1970-talet.663 Det fanns, vilket tidigare nämts i detta kapitel, lik-
heter mellan Dramatikerstudion och 1970-talets gruppteatrar i deras kritiska 
förhållningssätt gentemot de statligt understödda teaterinstitutionerna. En 
annan likhet var att Dramatikerstudion, liksom flera av gruppteatrarna på 
1970-talet, letade efter nya sätt att arbeta. Studion skulle också vara ett alter-
nativ till de kommersiellt beroende privatteatrarna. Men Dramatikerstudions 
organisation skiljde sig från 1970-talets gruppteatrar, som ofta bildades 
kring en fast ensemble. Dramatikerstudions organisation påminner mer om 
2010-talets fria gruppkonstellationer som uppstår runt en liten administrativ 
kärna, med en eller ett fåtal personer som samordnar frilansande skådespe-
lare, dramatiker och regissörer i olika produktioner. Teaterns organisation 
                                                        
658 Nordström, Jag drömmer om en Nordisk teater, (Radiointervju). von Horn berättar hur 
stort intresset i landet var för föreställningen från början, men att UD tillsammans med 
Riksteatern försökte hindra turnén. Runt 200 föreningar anmälde sitt intresse att köpa före-
ställningen. Det slutade med att föreställningen endast turnerade till 20-talet olika platser. 
659 Bergström, “Att iscensätta det onämnbara”, s. 459-460. 
660 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 195. 
661 Bergström, ”Att iscensätta det onämnbara”, s. 456. 
662 Luterkort & Hagerman. Studion som försvann, försättsbladet. 
663 Rikard Hoogland, Spelet om teaterpolitiken, Diss. Stockholm: Univ., 2005. Hoogland 
härleder gruppteatern till 1960-talet och debatterna i tidskriften Dialog, som en reaktion mot 
tron på att förnyelse skulle kunna ske inne på institutionerna, men redan 1940 finns det alltså 
en grupp som startar utifrån en sådan reaktion. von Horn beskriver Studion som en förebild 
för gruppteatern på 1970-talet i intervjun med Nordström, Jag drömmer om en Nordisk teater.  
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reflekterade då, liksom idag, de ekonomiska förutsättningarna – det var för 
dyrt att ha en fast anställd ensemble. En stor grupp skådespelare, dramatiker 
och regissörer ingick i nätverket runt Dramatikerstudion under dess nära 
tjugoåriga verksamhet. 
 Dramatikerstudion blev en plattform och hem för många unga skådespe-
lare som hade svårt att finna arbete på de etablerade scenerna i början av 
1940-talet. Flera av dåtidens främsta regissörer, dramatiker och skådespelare 
passerade i början av sina yrkeskarriärer genom Dramatikerstudion. Paret 
Björnstrand spelade där. Gunnar Björnstrand ansågs ha fått sitt genombrott i 
Excellensen. Skådespelarna Hilding Gavle, Tollie Zellman, Sif Ruud, med 
flera, var med i många av Dramatikerstudions produktioner. Dramatikerna 
Rudolf Värnlund, Dicte Sjögren, Karin Boye, Herbert Grevenius, Hjalmar 
Bergman samt Ebbe Linde fick sina pjäser framförda där. Regissören Ingmar 
Bergman gjorde några av sina första regiarbeten där och Dramatikerstudion 
gästades av dåtidens storheter som regissörerna Per Lindberg och Olof Mo-
lander.664  
 Det fanns ett behov av att föra fram andra röster inom teatern hos dem 
som engagerade sig i Dramatikerstudion. De ville visa att det fanns intres-
sant och angelägen svensk dramatik, som kunde mäta sig internationellt. 
Tanken var att Dramatikerstudion skulle presentera dramatik under enkla 
former i iscensatta läsningar, men redan från början gavs istället fullödiga 
uppsättningar av pjäserna. I materialet om Dramatikerstudion är det tydligt 
det att grundarnas motiv för engagemanget i Dramatikerstudion skilde sig åt 
på flera punkter.  

Hagerman såg främst en möjlighet att engagera och utveckla arbetslösa 
skådespelare, han underströk liksom Moberg att Dramatikerstudion inte var 
en experimentscen. Moberg ville skapa en plattform för den svenska drama-
tiken och knyta den till ett nytt svenskt Dramatikerförbund som skulle sam-
verka med de nordiska Dramatikerförbunden inför krigshotet. Han betrak-
tade också i början Dramatikerstudion som en skola för unga dramatiker. 
Efter det första verksamhetsåret reviderades den inriktningen, vilket Moberg 
förklarar i artikeln ”Dramatikerstudions uppgift”.665 Det hade framkommit 
att mängden av ospelade pjäser av etablerade dramatiker var större än väntat. 
Dramatikerns inriktning blev därför att spela dessa, i första hand, och inte 
”experimentera med debutanters stycken, vars spelbarhet man är tveksam 
om”.666 

                                                        
664 För en fullständig repertoarförteckning, se appendix 3.  
665 Vilhelm Moberg, ”Dramatikerstudions uppgift”, artikel utan källhänvisning i Luterkort & 
Hagerman, Studion som försvann. 
666 Vilhelm Moberg, ”Dramatikerstudions uppgift”. 
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Vieux Colombier som inspiration  
von Horns syn på teatern var att den skulle vara visionär – och intim med 
skådespelarna och dramatiken i centrum. Hennes teatersyn kan avläsas i 
intrycken hon fått av den franska teatern Vieux Colombier. Den var, förutom 
Strindbergs Intima teater, en stark förebild för Dramatikerstudions konstnär-
liga inriktning.  

I ett föredrag i Stockholm, som trycktes 1921, 20 år innan Dramatikerstu-
dion grundades, talade von Horn om den framtida teatern. Hon talar med 
stort patos om den nya teatern som hon, tillsammans med skådespelare från 
Strindbergs teater nu var på väg att starta på Djurgårdsteatern. Liksom Pär 
Lagerkvist kritiserade hon den naturalistiska teaterns dominans inom svensk 
teater.667 Naturalismen, som helt dominerade den svenska teaterscenen efter 
Ibsen, hade urartat. Det som kännetecknade svensk teater, enligt Horn, var 
att ”den huvudsakligen kom att bestå i – rekvisita”, och att mer och mer 
”bråte” bars in på scenen.668 Den ”slentrianmässiga naturalismen” domine-
rade och fick beröm, endast på grund av ett ”ypperligt skådespelarmateri-
al”.669 Hon sökte en väg bort från naturalismens dominans mot en teater som 
hade:  

[…] något sammanhang med tiden, med våra egna problem eller frågor, som 
lär oss något om oss själva… ingen vill väl inbilla oss att vi ha det, eller att de 
problem eller själstillstånd, som i närvarande stund hos oss framställas på 
scenen, äga något motsvarande aktualitet inom oss själva… Men! En sådan 
ung levande teater saknas hos oss helt och hållet.670 

 
För den som ville, kunde blickarna vändas mot Europa. Där fanns en ny 
teater, en ”tidsuttryckande teater”.671 von Horn hade inspirerats av besök på 
teatern Vieux Colombier i Paris under 1910-talet. Hon talade om den som 
den nya teatern:  

[…] vars hela program ligger i orden: okonstlad, modern och bildad [...] Tea-
tern har associerat sig med ett bokförlag, och i små prydliga volymer utkom-
mer dels deras repertoar och dels små broschyrer, som strids- och förklarings-
skrifter om teaterns vilja, medel och mål, som säljas där i ett stånd. Man får 
veta, att det existerar en publikens förening till understöd för detta unga före-
tag, - att i detta delta också ”grundarna” eller som de kallas ”vännerna".672 

 

                                                        
667 Pär Lagerkvist, ”Modern teater”, Teater, Stockholm: Alberg Bonniers förlag, 1918. 
668 Brita von Horn, Om teaterns förnyelse, föredrag, Uppsala, 1921, s. 4-5. 
669 Ibid., s. 20. 
670 Ibid.,, s. 20 
671 Ibid., s. 7. 
672 Ibid., s. 7-8. 
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Historien bakom Vieux Colombier och hur Jaques Coupeau startade teatern 
1913, var vägledande för von Horns arbete inom teatern, inte bara när det 
gällde Dramatikerstudion. Vieux Colombier spelade i början i enkla sam-
lingslokaler. Det var en teater, som grundades av skådespelare och författare. 
Teatern vann så småningom terräng eftersom den inte kompromissade och 
publiken strömmade till. Publiken visade ett intresse av att ha en ”teater, 
som strävade ärligt efter konst, efter uttryck för nytt liv, där den [publiken] 
själv var mer än en räknefaktor”, skriver von Horn i sitt föredrag.673 Exemp-
let Vieux Colombier innehöll många av de element som blev utgångspunk-
ten för Dramatikerstudions arbete. Samarbetet mellan skådespelarna och 
dramatikerna, de små ekonomiska marginalerna och medlemsabonnemangen 
för att skapa en närhet till publiken, är några exempel.  

I föredraget talar von Horn om konstens uppgift i en stressad och materi-
alistisk värld som gjort bankrutt och inte kan komma längre. Nu måste värl-
den söka det andliga innehållet.674 Teatern fick, enligt henne, aldrig bli ett 
kommersiellt intresse. Dessvärre hade teatern förlorat sin uppgift i dagens 
samhälle, det fanns inte längre en teater som kämpade i Sverige.675 För von 
Horn var 1920-talets stämningar uttryck för ett sökande efter något annat i 
tillvaron, något andlig: 

Nu kommer jag säga er något, som kanske kommer att förefalla er löjligt: hela 
vår tids sökan, dess oro, jäkt, sönderslitna själs- och världsliv är en sökan efter 
Gud, eller uttryckt på annat sätt: är en sökan efter en grund att stå på – ett and-
ligt innehåll. […] Världen har, på materialismens grund, gjort en så kapital 
bankrutt – att vi helt enkelt inte kan komma längre, utan måste söka det and-
liga innehållet. Alla ha – mer eller mindre medvetet – förstått det.676 

 
Den prövande och utforskande delen av arbetet med ny dramatik återkom-
mer i hennes anteckningar där hon ofta talar om just teaterns frihet och med-
följande fattigdom. von Horn talade från dramatikerns perspektiv i föredra-
get 1921 och avslutade med: ”vår store Strindbergs yttrande: I begynnelsen 
var ordet! Det talade ordet[…] Ordet, som är uttytt: anden!”677 

von Horn höll fast vid den lilla teatern som idealet, hela livet och talade 
också om publikens konstnärliga medverkan. När teatern flyttade in på 
Hamngatan uttalade hon sig i Svenska Dagbladet:  

Vi ämnar alltså spela för en sluten publik av upp till 50 personer per gång, 
utan ridå, utan masker och scensminkning på det sätt som Strindberg anvisar i 
företalet till Fröken Julie. Vi flyttar in närbildens begrepp, tvingar åskådaren 

                                                        
673 von Horn, Om teaterns förnyelse, s. 11. Hon nämner även paret Pitoëff, som var verk-
samma bland annat hos Coupeau och som arbetade inom samma tradition. 
674 Ibid., 21. 
675 Ibid., s. 22-23. 
676 Ibid., s. 21. 
677 Ibid., s. 37. 
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till engagemang på ett nytt sätt, kräver mer av honom än intresse och förstå-
else, vi kräver hans konstnärliga medverkan.678 

 
Dramatikerstudion ordnade dramatiktävlingar och blev genom att vara en 
möjlig spelplats för ny dramatik ett slags moraliskt stöd också för nya, oprö-
vade dramatiker. I intervjun med teatervetaren Viveka Hagnell gör von Horn 
en utvärdering av sig själv som dramatiker och författare. Hon beskriver sin 
styrka som dramaturg och ”barnmorska” åt andras verk.679 von Horn var, 
liksom Moberg, från början intresserad av nordiska samarbeten. Under se-
nare delen av sitt liv, då hon drev Kammarteatern från hemmet på Skagen, 
skapade hon flera sådana samarbeten.680 Under Dramatikerstudions första år 
hade verksamheten en klart politisk linje där målet var att spela pjäser som 
uttryckte motstånd mot nazismen.  

Moberg som teaterdebattör 
Dramatikerstudions verksamhet är sammanflätad med de många samtida 
debattinläggen om den svenska dramatikens och teaterns situation. Både 
Moberg och von Horn var aktiva i dessa debatter. I diskussionerna om den 
nya dramatiken formulerades så småningom även tankarna på en scen för 
den svenska dramatiken i Stockholm. 

I en krönika 1927, ”Vår dramatiska plantskola”, i tidskriften Våra nöjen, 
kritiserade Vilhelm Moberg recensenternas och teatrarnas ovilja att upp-
märksamma svensk ny dramatik. Teaterrecensenten verkade, enligt Moberg, 
vid en premiär av en svensk ny pjäs redan ha inställningen att: ”Det här är en 
svensk pjäs – följaktligen är den tråkig”. Moberg ansåg att man nedlåtande 
kallade den svenska dramatiken för ”teaterskriveriet – ett ord som kritiker 
älskar!” och att det från teatrarnas håll betraktades som ett osäkert kort att 
satsa på den svenska nya dramatiken. Enligt Moberg måste teatrarna aktivt 
stödja dramatikerna för att den svenska dramatiken skulle utvecklas, ef-
tersom dramatikern inte kunde gå vidare i sitt konstnärskap utan att bli prö-
vad på scenen: ”Man gör inte stora framsteg inom sin konst genom att lägga 
ospelade pjäser på hög på teatrarnas kanslier.”681 Moberg hävdade att repli-
kerna måste prövas på scenen för att dramatikern skall förstå hur texten fun-
gerar.  

                                                        
678 ”Dramatikerstudion startar klubbteater”, Svenska Dagbladet, 27 september, 1950. 
679 Hagnell, Teaterkvinnor, s. 20. 
680 En teater som hette Göteborgs kammarteater besökte Skagen på 1980-talet med Samuel 
Becketts pjäs Att komma och gå, och en föreställning som var en replik på den, båda regisse-
rade av Ellen Bergman. Men även andra föreställningar förekom, som en uppsättning av 
texter av poeten Elsa Grave.  
681 Vilhelm Moberg, ”Vår dramatiska plantskola” i Våra Nöjen, årg, III, nr 31, 1927. 
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Teaterdirektionen måste ägna vår unga dramatiska plantskola lite omsorgsful-
lare ans: bort med ogräset, men fram med den knoppande växt, som lovar 
frukt!682 

 
Moberg använder den välbekanta plantskolemetaforen när det gäller att be-
skriva den svenska dramatiken. Nu gäller det att rensa bort ogräset från de 
knoppande växterna, inte att plantera om hela plantor, som hos Warburg. I 
slutet av 1900-talet återkommer plantmetaforen, men då talas det om odling 
i växthus. Den svenska dramatiken utvecklas då i olika så kallade växthus-
projekt. De nya pjäserna har då fått en mer skyddande miljö, ofta i anknyt-
ning till olika institutionsteatrar. Moberg förklarar att Dramatikerstudion vill 
fylla en brist inom svensk teater och bjuda in både unga lovande talanger 
och redan kända dramatiker. Dramatikerstudion skulle vara en mötesplats 
för olika generationer:  

Den ämnar emellertid icke begränsa sig till att vara en plantskola för löftes-
rika unga svenska dramatiker utan även framföra värdefulla, hittills ospelade 
verk av redan kända författare. 683 

  
Enligt Moberg och von Horn var ointresset från teatercheferna den huvud-
sakliga orsaken till den svenska dramatikens bedrövliga situation. Enligt von 
Horn var teatercheferna förblindade av utländska succéer och kunde inte se 
potentialen i de nya svenska pjäserna.684 

I en understreckare, ”Den kämpande teatern”, den 4 december 1935 be-
skrev Moberg den svenska teatern som full av krämpor, men att den fortfa-
rande kämpade: ”Ni [han menar dramatiken som patient, min anmärkning] 
måste sannerligen vara mycket frisk för att ha alla dessa sjukdomar”.685 Pro-
blemen kunde inte lösas med utredningar och organisation, utan låg på ett 
djupare plan. Det var en kris för dramatikerna. Dels började teatern snegla 
alltför mycket på filmen och efterhärmade filmens uttryck, dels var situat-
ionen för dramatikerna en ekonomisk katastrof:  

Här kan man inte komma förbi den sanningen att den inhemska dramatiken 
saknar uppmuntran i snart sagt alla dess former. Ingen kan bestrida att, den är 
övergiven och kämpar sin kamp i skymundan. 686 

 
Moberg ansåg att dramatikens kris delvis var en konsekvens av att filmen 
haft så stora framgångar. Teatern måste ta vara på sin egenart, skriver han 
                                                        
682 Vilhelm Moberg, ”Vad vill Svenska Dramatikers Studio?”, Dramatikerstudions första 
programblad, januari, 1940, bilaga i Luterkort & Hagermann, Studion som försvann. 
683 Moberg, ”Vad vill Svenska Dramatikers Studio?”. 
684 von Horn, Dramatikerstudions första programblad, januari, 1940, citat från artikel i Arbe-
tet 1937, bilaga i Luterkort & Hagermann, Studion som försvann. 
685 Moberg, ”Den kämpande teatern”, Svenska Dagbladet, 4 december, 1935. 
686 Ibid. 
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och inte bli ”anpassningsteater” som försöker efterlikna filmens berättar-
form. Det filmiska berättandet urlakar det dramatiska skrivandet, som bör 
fokusera på handlingens, tidens och rummets enhet, enligt Moberg. Resulta-
tet av filmens influenser var att det fanns få som ville skriva för teatern. De 
som gjorde det, efterhärmade filmen. Det unika för teatern var: ”Ordet. Or-
det och den levande människan”.687 Med språket och skådespelarens närvaro 
kunde inte filmen tävla. På mindre försöksteatrar skulle de nya dramatikerna 
kunna få en möjlighet att pröva sina texter. Dramaten, ansåg Moberg, hade 
ett alltför tungrott maskineri: 

Det är otvivelaktigt en allvarlig brist i vårt teaterliv, att vi icke äga en enda 
experimentteater, där börjande författare kunde få se sina alster i scenisk ge-
staltning […] I utlandet har dylika försöksteatrar uppnått ypperliga resultat.688  

 
Moberg uppmärksammade i artikeln ”Den kämpande teatern” att det inte 
fanns någon experimentteater i Stockholm.689 Göteborgs nya stadsteater stod 
klar 1934 och byggnationen av Malmö Stadsteater planerades under 1930-
talet och slutfördes 1944. Satsningarna gav bränsle till Mobergs argument 
för en stadsteater i Stockholm, där ingen mer permanent lösning fanns, var-
ken för en folkteater eller för en experimentscen. I och med att Dramaten 
också skulle vara hela Sveriges teater på turné, uppstod ett tomrum där en 
teater i den nya teaterpolitikens anda borde kunna ta plats, enligt Moberg.   

År 1943 tog Moberg åter upp frågan om frånvaron av en stadsteater i 
Stockholm i understreckaren ”Den saknade teatern” i Svenska Dagbladet.690 
Hans artikel blev besvarad i samma tidning. Redaktionen genomförde en 
”teater-enquête” där samtidens tunga namn inom teatern fick svara på Mo-
bergs inlägg.  

Debatterna om den svenska dramatiken fortsatte efter krigsslutet. I det då 
populära enkätformatet ställde Bonniers litterära magasin frågor till ett antal 
dramatiker om den svenska nya dramatikens framtid. Frågorna berörde vil-
ken form den nya dramatiken skulle kunna tänkas ha? Vilka var inspiratö-
rerna: Strindberg, Ibsen? Hur arbetade dramatikerna? Karl Ragnar Gierow, 
Herbert Grevenius, Björn-Erik Höijer, Lars Levi Laestadius och Moberg fick 
svara på frågorna. Grevenius ansåg att tiderna aldrig varit gynnsammare än 
nu, Gierow att: ”Man gör vad man är skapt till […] Sjunger man inte efter 
egen näbb, kan sången i varje fall aldrig bli en förnyelse”.691 Laestadius kon-

                                                        
687 Moberg, ”Den kämpande teatern”. 
688 Ibid. 
689 Ibid. 
690 Vilhelm Moberg, ”Den saknade teatern”, Svenska Dagbladet, 15 december, 1943. 
691 Karl Ragnar Gierow, ”Svensk dramatik idag, en enquête”, Bonniers litterära magasin, årg 
18, mars, 1949, (s. 196-211), s. 198. 
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staterade att ingen konstart är så beroende av sin publik som teatern.692 Mo-
berg återkom till frågan om den frånvarande Stadsteatern och påpekade att 
Sverige aldrig varit ett land för dramatiker. Förutom Strindberg, under sina 
sista tio år, hade det aldrig funnits en dramatiker i Sverige som lyckats leva 
på att skriva dramatik, enligt Moberg.693 

Dramatikerstudions repertoar 
Under Dramatikerstudions första år spelades dramatik som inte sattes upp på 
de offentliga institutionerna på grund av den officiella och inofficiella censu-
ren. Flera nya svenska pjäser, som antagits av både de privata teatrarna och 
Dramaten, hade blivit liggande på teatrarna och det var osäkert om de skulle 
bli spelade. Även dramatik av andra nordiska dramatiker, som blivit för-
bjudna i grannländerna under tyskarnas ockupation, spelades så småningom 
på Dramatikerstudion.  

Litteraturvetaren Eva Martinsson skriver i Attentatet på Dramaten om hur 
de olika censursystemen i Sverige såg ut vid tidpunkten.694 SIS (Statens in-
formationsstyrelse) inrättades 1940 och skulle ge anvisningar och råd i pub-
liceringsfrågor. När det gällde teatern var det endast en pjäs, Om ett folk vill 
leva av norrmannen Axel Kielland, i regi av Per-Axel Branner, som stoppa-
des under kriget. Då var det, liksom i fallet med Bertil Malmbergs Excellen-
sen på Dramatikerstudion 1942, Utrikesdepartementet som hörde av sig. Den 
tyska delegationen i Sverige hade synpunkter på hur tysklandsbilden repre-
senterades i Sverige även före krigsutbrottet. De informella rekommendat-
ionerna fick betydelse, som i fallet med Josephsons pjäs Farlig oskuld och 
Rudolf Värnlunds U39 på Dramaten. Eftersom teatrarna visste vad som 
gällde, styrdes troligen repertoarvalen utifrån dessa riktlinjer utan att på-
tryckning från myndigheterna behövde utövas. Men möjligheterna att ut-
mana censuren fanns, som till exempel i Karl Gerhards revy Gullregn med 
välkända ”Den ökända hästen från Troja” och i flera av Dramatikerstudions 
uppsättningar. Ett annat exempel är Mobergs dramatisering av den egna 
romanen Rid i natt!, som utspelar sig under 1600-talet och skildrar hur 
svenska bönder gör uppror mot en tysk herre som tilldelats land i Sverige 
efter trettioåriga kriget. Pjäsen hade urpremiär på Dramaten 1942 och filma-

                                                        
692 Lars Levi Laestadius, ”Svensk dramatik idag, en enquête”, Bonniers litterära magasin, årg 
18, mars, 1949, (s. 196-211), s. 202. 
693 Vilhelm Moberg, ”Svensk dramatik idag, en enquête”, Bonniers litterära magasin, årg 18, 
mars, 1949, (s. 196-211), s. 204-205. 
694 Eva Martinsson, Attentatet på Dramaten: en studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika 
Stiernstedts drama. Diss. Lund, Univ., 2000. Se kapitel 1, s. 19-20, för en utförlig redovisning 
av de olika censurinstanserna i Sverige under andra världskriget. Se även Hans Jallung, Att 
buga eller inte buga, Hedemora: Gidlund, 2004, s. 26-ff som berör Dramatens förhållande till 
censuren. 
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tiserades samma år. Kort därefter sattes den upp på både Göteborgs och på 
Helsingborgs stadsteatrar.695  

Dramatikerstudions första premiär, på Blancheteatern i Stockholm, 1940, 
var ett dubbelprogram. Då spelades Dicte Sjögrens nämda pjäs Pappers-
väggen, och andra akten av Ebbe Lindes pjäs Brudsporre. I programmet 
berättar de båda dramatikerna kortfattat om sina pjäser och de skriver även 
några ord om att vara dramatiker. Ragnar Josephson bidrog med inledande 
ord. Regissör för Brudsporre var Helge Hagerman och Ingrid Luterkort re-
gisserade Pappersväggen. De två pjäserna har en gemensam tematik där 
psykets dolda sidor behandlas. Sjögrens pjäs är en thriller, Lindes ett psyko-
logiskt drama. I båda pjäserna befinner sig huvudkaraktären under en svår 
psykisk press. Pjäserna har tagit intryck från psykoanalysen, som introduce-
rats för en svensk läsekrets under slutet av 1920-talet.696 
 I Brudsporre utspelar sig handlingen i ett hem och är en jämförande ka-
raktärsstudie. Två bröder rivaliserar med varandra och den ena framstår som 
den starkare, har starkare manliga attribut, medan den andre är svagare, mer 
feminin. I andra akten, den akt som spelades på Dramatikerstudion, gestaltas 
hur den svagare sonen hamnat i fängelse för mordförsök, alternativt mord på 
sin terroriserande starkare bror. I pjäsen gestaltas vad som vid den tiden 
ansågs framkalla homosexualitet, Det är en ålderdomlig och för vår tid, 
starkt fördomsfull skildring. Pjäsen ansågs vara djärv. Recensenterna bekla-
gade att endast andra akten visades, eftersom den hade mer av en debatte-
rande än gestaltande form.  
 I Pappersväggen, ett tätt kammardrama, skildras mötet mellan en psy-
kiskt labil kvinna och hennes far, som är läkare. De väntar på kvinnans man, 
som är på väg. Kvinnans far får besked om att mannen förolyckats. Han 
försöker undanhålla för kvinnan att hennes man omkommit i en motorcyke-
lolycka. Dramat kretsar runt konflikten om hur fadern skall kunna berätta 
om olyckan för den sköra dottern.  

Hon som bär templet av Karin Boye hade premiär den 5 april 1941.697 
Handlingen utspelar sig i ett land som fått en ny totalitär regim. Två par är 
på flykt. Men kvinnan i det ena förhållandet genomgår en personlig kris, 
som gör att hon bestämmer sig för att stanna i sitt land. Genom det sviker 
hon kärleken, men vinner något annat. En av recensenterna skrev: 

Det är demokratins problem som intresserar Boye, ”Hon har velat fördjupa 
debatten på denna punkt – från att gälla en statsform till att gälla en livsform. 
I resbrådskan har Robert fått fram en statyett, föreställande en av karyatiderna 
från Erechteion. Det är ”hon som bär templet”, ett tempel som nu är borta och 

                                                        
695 Vihelm Moberg, Rid i natt!, urpremiär på Dramaten 4 september 1942, regi Rune Carlsten. 
Vilhelm Moberg, Rid i natt!: roman från Värend 1650, Stockholm: Bonnier, 1941. 
696 Sigmund Freuds Vardagslivets psykopatologi översattes 1924 till svenska. 
697 Karin Boye, ”Hon som bär templet”, Bonniers litterära magasin, s. 101-114, årg. 10, 
februari, 1941. 
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osynligt, men som format hela hennes gestalt och hållning. På samma sätt och 
däri ligger styckets symboliska poäng, har varje människas liv en inre me-
ning, som vi inte se, men som är vår egen, och som vi treva oss fram emot, 
tills den långsamt blir till. Demokratins väsen är tron på denna inre mening 
hos varje människa, det som formar inifrån – istället för att vilja trycka på nå-
got utifrån!698 
 

Excellensen av Bertil Malmberg uppfördes på Borgarskolan 1942, i regi av 
Per Lindberg. Malmbergs pjäs hade legat dels på Dramaten och på Blanche-
teatern, utan att komma till föreställning. von Horn beskriver beslutet att 
spela pjäsen som ett starkt ställningstagande för Malmberg. Föreställningen 
innebar ett genombrott för skådespelaren Gunnar Björnstrand. Lindberg 
hade vid fått stor uppmärksamhet med sin iscensättning av Pär Lagerkvists 
Bödeln, som hade urpremiär i Norge 1934. 

U39 av Rudolf Värnlund var Ingmar Bergmans regidebut på Dramatiker-
studion. Pjäsen gjordes senare som Radiodrama, med en annan skådespelar-
besättning, men i regi av Bergman. U39 räknas också som en motståndspjäs. 
Bergman satte därefter upp Kaj Munks pjäs Nils Ebbesen och Hjalmar 
Bergmans Herr Sleeman kommer på Dramatikerstudion. När han blev chef 
för Helsingborgs stadsteater 1944 tog han med sig von Horns och Elsa Coll-
lins pjäs Aschebergskan på Widtsköfle dit. Värnlunds pjäser Vägen till Ka-
naan, Modern och Stjärnan, Vår väg mot framtiden och Skådespelaren spe-
lades på Dramatikerstudion. Dramatikerna Dicte Sjögren, Elsa Grave, von 
Horn, Stina Aronson, Karin Boye, och Elsa Collin spelades på där likson 
Harriet Hjort, Hella Woulijoki och Elisabet Sjövall.699  
 Repertoaren på Dramatikerstudion bestod under dess första två år av 11 
olika program och några turnéföreställningar. I Moberg och äventyret, andra 
upplagan, finns en detaljerad förteckning över Dramatikerstudions repertoar 
och de medverkande vid varje föreställning, från 1940 till 1958. Dramatiker-
studion gav 7–8 program varje år fram till 1945, då det endast gavs fem pro-
gram. 1946 gavs tre program. Efter 1946 fortsatte Dramatikerstudion med 
färre program.700  

Diskussionsmöte i Götiska rummet på Berns 
Dramatikerstudion ville ha en dialog med sin publik. När den första sä-
songen hade avslutats anordnades en diskussionsafton som var öppen för 
allmänheten. Tillställningen ägde rum på Berns, den 15 maj 1940. Inledande 
talare var Vilhelm Moberg. Till ordförande valdes den dåvarande teaterche-

                                                        
698 Socialdemokraten, ”Dramatikerstudion: Hon som bär templet”, 6 april 1941.  
699 Appendix 3. 
700 Appendix 3. 
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fen för Helsingborgs stadsteater, regissören Rudolf Wendbladh.701 Program-
met hade rubriken ”Dramatikerstudion och de svenska teaterproblemen.” 
Dagens Nyheters rapport från kvällen hade rubriken ”Ljus debatt i mörklagd 
kväll”.702 Svenska Dagbladet och Stockholmstidningen framhöll diskussions-
ämnena i sina rubriker.703 Diskussionerna handlade om Dramatikerstudions 
verksamhet och dramatikens situation i Sverige. Bland ämnena fanns till 
exempel frågan om huruvida dramatikerna skulle vara med på repetitioner-
na. Olika sätt att få fram ny dramatik diskuterades också.  

Dramatikerstudion var omtyckt, men inte enbart hyllad. Vid mötet kom 
det kritik från de icke etablerade dramatikernas håll. En grupp studenter från 
Stockholms studentteater, ”tre arga unga män – Carl Ivar Sandström, Carl 
Cramér och Claes Hoogland” ifrågasatte Dramatikerstudions val av pjäser 
och menade att teatern inte var tillräckligt experimentell. De ansåg att Dra-
matikerstudion bara satsade på etablerade dramatiker.704 Hagerman gjorde ett 
inlägg och markerade att Dramatikerstudion inte eftersträvade att vara expe-
rimentell och att det inte fanns en enhetlig konstnärlig linje. I Studion som 
försvann berättar Hagerman om sin syn på Dramatikerstudions inriktning: 

Jag vill gärna beröra en sida av vårt arbete – regissörens målsättning. På den 
tiden var det ännu praxis att man i möjligaste mån sökte tolka författarens in-
tentioner. Det gällde i hög grad för oss. Vi var ju ingen experimentteater. Det 
var långt senare som varjehanda nytolkningar blev viktiga argument för att 
regissören skulle få fram sitt pjäsförslag. Nej, vi bjöd inte på överraskande ut-
svävningar. Jag tror faktiskt vår allvarliga hållning till teatern kan ha bidragit 
till Dramatikerstudions presstycke.705 

 
Det nya hos Dramatikerstudion var att den konstnärliga ledningen ville lägga 
en repertoar som skilde sig från repertoaren på Dramaten och privatteatrarna. 
Närheten till publiken som den lilla salongen innebar var också något nytt.  

Studentteatermedlemmarna framhöll hur väl de tog hand om sin egen 
satsning på svensk dramatik och hävdade att teatern skulle skapa sina dra-
matiker i ett samarbete med dramatikern. Under den följande säsongen fick 
Sandström – en av de tre unga arga – en pjäs antagen av Dramatikerstudion. 

Ragnar Josephson påpekade att det kanske skulle vara med Dramatiker-
studion som det var tänkt från början, att dramatiken skulle läsas och att 

                                                        
701 Wendbladh satt andra perioden som teaterchef i Helsingborg. Han hade varit teaterns 
förste chef 1921–23 och kom åter till teatern 1929–1944. Källa: www.helsingborgs-stads- 
teater.se/(hämtad 2012-12 01) 
702 ”Ljus teaterdebatt i mörklagd kväll”, Dagens Nyheter, 16 maj, 1940, s. 9.  
703 ”Författarna på repetition eller inte? Dramatikerstudion diskuterar teaterns problem, 
Svenska Dagbladet, 16 maj, 1940, s. 5. Sign Gvs. ”Det diskuterades teaterproblem”, Stock-
holmstidningen, 16 maj, 1940, s. 20. 
704 Luterkort och Hagerman, Studion som försvann, s. 21. Claes Hoogland var senare produ-
cent för programmet om Dramatikerstudion i Sveriges Radio, 1980. 
705 Ibid., s. 22. 
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endast smakprov från pjäserna skulle ges inför en publik. von Horn höll med 
om att det alltid var bra att samlas och läsa. Författaren Karin Boye gjorde 
ett inlägg om rollen som dramatiker på teatern: ”man saknar alltid erfaren-
het”. Hon föreslog att dramatikerna skulle få vara med på repetitionerna för 
att bättre lära sig hur de skulle skriva för teatern. Tanken lades fram som om 
den vore ny, vilket speglar konventionen vid tidpunkten. Det skulle dock 
dröja länge innan dramatikerna till fullo välkomnades in i repetitionssalarna 
igen. 

Förläggaren Arvid Englind kom med ett nydanande förslag. Han tyckte 
det skulle bildas ensembler med de arbetslösa skådespelarna. Sedan skulle 
de hyra de tomma landsortsteatrarna och där spela skandinavisk dramatik.  

Moberg och von Horn i konflikt 
Efter knappt två år uppstod problem i Dramatikerstudions styrelse. von Horn 
och Börje Mellvig, som då var Dramatikerstudions konstnärlige ledare, 
kunde inte komma överens. Detta ledde till en konflikt mellan von Horn och 
Moberg vintern 1942, vilket i sin tur ledde till en långvarig brytning. Kon-
flikten kulminerade under ett styrelsemöte och resulterade i att Moberg 
stormade ut ur sammanträdesrummet för att inte återvända. von Horn skriver 
i Hornstötar ur kulissen:  

Orkanen röt. Moberg hade avgått som ordförande ur styrelsen… Jag hade stu-
lit Dramatikerstudion, stulit den från Moberg, från medlemmar av det högre 
advokatskrået, från alla Dramatikerstudions Vänner, som på ett ögonblick 
framträtt och bildat Ovännernas förening. Alla uttryckte förhoppningen att en 
sån handling skulle hämna sig.706 

 
Det fanns åtta kronor i kassan, skriver von Horn, så det var inte mycket till 
stöld. Det hon inte nämner i memoarerna är att hon registrerade Dramatiker-
studion som sin egen firma när konflikten eskalerade. Därefter följde en 
brevväxling mellan Hagerman, Moberg, von Horn och Mellvig där det 
framgår att Hagerman försöker förhålla sig neutral och att Moberg är ursin-
nig. Luterkort och Hagerman återvände till Stockholm i april 1942, efter en 
strapatsrik turné med Mobergs Änkeman Jarl i Norrbotten, och fann de nya 
förhållandena för Dramatikerstudion vara ett faktum. Hagerman berättar i 
Studion som försvann: 

 
En betydande korrespondens visar hur svårlöst konflikten var. När Brita von 
Horn lät inregistrera Dramatikerstudion som firma i sitt namn ansåg sig Mell-
vig inte ha något annat val än att träda tillbaka. Jag tyckte han gjort ett fint 
jobb inte minst på det ekonomiska planet, som gett möjligheter till stora och 
genombrytande föreställningar. Men mitt löfte till Elsa Collin kunde jag inte 

                                                        
706 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 183. 
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bryta. Hösten 1942 startar Brita von Horn med en ny inbjudan till abonne-
mang.707 

 
Det blev snabbt uppenbart att von Horn hade hamnat i underläge i konflik-
ten. Hon beskriver hur hon blev löpsedelsstoff. von Horn hade gjort ”palats-
revolution”. Rubriken i Aftonbladet löd:  

Kupp i Dramatikerstudion: Brita von Horn gör sig enväldig. Vilhelm Moberg 
visade ”ängels tålamod”, men gick i alla fall.708   

 
Brita von Horn hade ”tillvällat” sig makten. Två dagar senare stod i samma 
tidning att det var beklagligt att von Horn agerat som hon gjorde. Kanske 
den enda lösningen vore att den unga föreningen Sveriges Dramatiska För-
fattare (Sveriges Dramatikerförbund) tog över ledningen? Wennerholm som 
satt i ledningen för Dramatikerstudions vänner, var med och bildade Sveri-
ges Dramatikerförbund. 

Moberg var giganten i konflikten. Han hade både störst symboliskt och 
ekonomiskt kapital. Troligen blev konflikten något som senare skulle 
komma att påverka hur von Horns historia blev berättad. Den kom troligen 
också att påverka hennes samarbete med Riksteatern. Moberg var år 1942 en 
person som starkt förknippades med Riksteatern och Riksteatertanken. Ha-
german och Mellvig var också verksamma inom Riksteatern.  

von Horn beskriver att hon inte förstod detaljerna kring varför konflikten 
startade: 

På vårvintern kom smolk i mjölken mellan Moberg och mig. Jag hade en tid 
haft känslan av att nånting inte var riktigt som det borde. Jag kände till intri-
gerna bakom min rygg, men trots att Moberg vid flera tillfällen yttrat önskan 
om att lämna ordförandeposten hade jag inte föreställt mej att han menade 
allvar.709 

 
Det hade uppstått samarbetssvårigheter mellan henne och regissören Mell-
vig. von Horn kritiserade Mellvigs ordförandeskap i några brev till Hager-
man. Konflikten intensifierades mellan von Horn och Moberg när de blev 
oeniga om en dramatiktävling som Dramatikerstudion arrangerade i samar-
bete med Dagens Nyheter. I ett av breven till Hagerman beklagar von Horn 
att Moberg lanserar ”min idé som han utger som sin!”710 Den 22 april 1942 
skriver hon att ”Moberg är också en bulle, lätt förd bakom ljuset” och att han 
                                                        
707 Luterkort & Hagerman, Studion som försvann, s. 44. Börje Mellvig var skådespelare och 
senare regissör och hade anlitats som konstnärlig ledare för Studion. 
708 Aftonbladet, förstasidan, den 2 september, 1942. 
709 von Horn, Moberg och äventyret, s. 17. 
710 Brev från Brita von Horn till Helge Hagerman, 1942-04-09, Helge Hagermans samling 
KB. Se Annons för ”Svensk dramatikertävlan”, bilaga i Luterkort & Hagerman, Studion som 
försvann. 
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blivit lurad av Mellvig. Den 5 juli samma år skriver hon till Hagerman att 
”Studion är för mig en livssak, vilket man inte kan säga att den är, varken för 
Vilhelm [Moberg], Dig eller Börje [Mellvig].”711  

I korrespondensen går det att avläsa att det pågick ett dubbelspel och att 
Moberg försökte att utmanövrera von Horn. Han ville agera snabbt och 
knyta Dramatikerstudion till Dramatikerförbundet innan, som han uttryckte 
det, von Horn hann göra något drastiskt. Men von Horn var egentligen inte 
negativ till förslaget om en samverkan med Dramatikerförbundet: 

Dessutom tillstyrkte jag Mobergs förslag att med Dramatikerstudion införliva 
ett av oss tidigare diskuterat Dramatikerförbund avsett att som systerföretag 
ingå i Svenska Dramatikers Studio.712 

 
En anteckning av Hagerman är intressant att uppmärksamma när det gäller 
hur konflikten utvecklades. Anteckningen framstår som ett hemligt med-
delande nedtecknat i hast. Hagerman, som tog von Horns sida i konflikten, 
gjorde det utifrån ett löfte han enligt anteckningen givit vid von Horns livs-
kamrat, Elsa Collins, dödsbädd. På baksidan av ett A4-ark om postens ser-
vice, daterat 1990, har Hagerman skrivit ett meddelande i blyerts, som 
knappt går att läsa. Hagerman dog 1995: 

Den avgörande händelsen Elsa Collins alltför tidiga bortgång. Vid hennes 
dödsbädd uttryckte Elsa sin oro för hur Brita skulle klara sig och bad mig lova 
att stödja henne efter förmåga. Naturligtvis lovade jag. Korrespondens med 
Horn och Moberg april-okt 42 utvecklades efter detta löfte.713 

 
Collin dog sommaren 1941, ett år före krisen i Dramatikerstudions styrelse, 
där hon varit en av medlemmarna. Hennes oro gällde hur von Horn skulle 
klara sig. Collin var mycket omtyckt och tillägnades en nekrolog skriven av 
Hagerman.714 Kanske hade hon lyckats parera konflikterna som uppstod 
1942. 

Brytningen mellan von Horn och Moberg innebar troligen att relationen 
mellan von Horn och Hagerman försämrades. I Moberg och äventyret be-
skriver von Horn att hon inte återsåg Hagerman förrän under applådtacken 
vid en föreställning av Waldemar Chorells pjäs Madame-!, på Dramatiker-
studions scen på Hamngatan. Tollie Zellman spelade huvudrollen. Föreställ-
ningen var en publiksuccé, som gick månad efter månad: 

                                                        
711 Brev från Brita von Horn till Helge Hagerman, 1942-04-22. Se även brev från von Horn 
till Hagerman 1942-07-05 och 1942-05-27, Helge Hagermans samling, KB. 
712 von Horn, Moberg och äventyret, s. 19. 
713 Anteckning av Hagerman, Helge Hagermans samling. 
714 Elsa Collin in memoriam, Svenska Dagbladet, 9 september, 1941, Helge Hagermans sam-
ling, KB.  
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En kväll då bifallet skakade huset – med världens tålmodigaste hyresgäster – 
stod jag I ‘maskinrummet’ dvs den smala gången mot köket, apterat till kläd-
loger, då Helge Hagerman kom ut från salongen. Jag hade inte sett honom sen 
brouillen med Moberg för snart femton år sen. Hans ansikte strålade av vän-
lighet när han öppnade dörren och applåderna strömmade ut – 
- “Oslagbart”, sa han bara.715 

 
Återigen fick von Horn en bekräftelse på att hon handlat konstnärligt rätt, 
något som hon sökt också hos Moberg. 

von Horn driver Dramatikerstudion i egen regi 
Efter bråket, skriverierna i pressen och Dramatikerstudions vänners reakt-
ioner kom en oväntad vändning för von Horn på sensommaren, 1942. Dra-
matikern Rudolf Värnlund kontaktade henne på hennes och Dramatikerstu-
dions dåvarande adress, Hamngatan 28. I Anna Norries memoarer På lyck-
ans tinnar, redigerad av von Horn under pseudonymen Amanda Stjärna 
skildras livet på Hamngatan 28.716 I Hornstötar ur kulissen citerar hon sin 
egen dagbok från den 13 augusti, 1942, där hon återgivit samtalet med Värn-
lund: 

”Ni förstår fru Horn” – så tilltalade han mig – ”ni har många mot er, också 
bland oss författare. Moberg är ju en naturkraft, en vattendelare där han går 
fram. Han är en av mina bästa vänner. Men nu är jag i alla fall här för att säga 
er att jag begriper era svårigheter, att det vore mycket bra om ni verkligen 
kunde skapa ett forum för svensk dramatik och för oss ospelade dramatiker 
och att ingen borde vara mot er. Utan alla borde vara med er. Jag är med 
er.”717 

 
Värnlunds pjäs U39 från 1939 hade, liksom några av Värnlunds tidigare 
pjäser, köpts in av Dramaten. Men ecklesiastikministern Engberg hade stop-
pat pjäsen eftersom den inte ansågs passa in i den ”beredskapsanda som 
regering och etablissemang utvecklade”.718 Nu började Värnlund och von 
Horn planera ett framförande av pjäsen. Dramatikerstudion hade tidigare 
spelat Värnlunds pjäs Vägen till Kaanan. Tillsammans med Värnlund och 
sin fasta krets med Anna Norrie i centrum fortsatte von Horn arbetet med 
                                                        
715 von Horn, Moberg och äventyret, s. 19. Waldemar Chorells Madame hade premiär på 
Studion 1953, så de femton åren var nog snarare tio. Det kan dock ha varit en extra föreställ-
ning vid ett senare tillfälle som von Horn refererade till.  
716 Anna Norrie, På lyckans tinnar, efterskörd av Anna Norries memoarer, Amanda Stjärna 
[pseud. för Brita von Horn], (red.), Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1946. Norries lä-
genheter låg i kvarteret som numera innehåller parkeringshus och en H&M-butik, bredvid 
NK-huset på Hamngatan i Stockholm. 
717 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 185. 
718 Holger Värnlund, Fem steg över parketten Om Rudolf Värnlund, Stockholm: Carlssons 
Förlag, 1991, s. 132. 



  

 192 

Dramatikerstudion. Författaren Bertil Malmberg rekryterades som konstnär-
lig ledare och det beslutades att Dramatikerstudion skulle sätta upp hans pjäs 
Excellensen. 
 Frågan om vem som var initiativtagare till Dramatikerstudion var känslig 
i konflikten med Moberg 1942. von Horn kunde inte släppa taget om den. I 
Hornstötar ur kulissen återger hon det tidigare nämnda brevet från Ragnar 
Josephson, där han tillskriver henne initiativet och hyllar hennes insats för 
svenskt teaterliv. De rader hon var mest hedrad av är brevets två sista: 

Jag tycker att Dramatikerstudions historia är ganska märklig; att i denna tid 
kunna vinna gehör för och genomföra ett från början så litet populärt tema 
som uppförandet af svensk refuserad dramatik. Du har här kommit fram med 
ett initiativ och fullföljt en insats, som är Dig till stor heder och som inte skall 
glömmas i svensk teaterhistoria. 719 

 
von Horn arbetade ofta under kärva ekonomiska förutsättningar, men hon 
gav aldrig upp tanken på Dramatikerstudion och senare, Kammarteatern.  

Dramatikerstudion ombildades till Dramatikerstudion II och senare till 
Kammarteatern AB. Det var i aktiebolagsform som teatern fick hyra biogra-
fen Ströget av Stockholms stad. von Horn hade goda kontakter med stads-
borgarrådet Zeth Höglund i Stockholm och han stöttade hennes teater under 
mitten av femtiotalet. Men det hon blivit lovad försvann med honom när han 
gick bort 1956. Planerna på att Dramatikerstudion/Kammarteatern skulle 
vara en del av Stockholms Stadsteater hade haft förankring hos honom. När 
Höglund dog togs stadsteaterplanerna över av andra ”högre socialdemokra-
ter”, skriver von Horn. De lade prestige i att skapa en gigantisk teater med 
”skattebetalarnas pengar”. Det var den nya stadsteatern hon syftade på. 

Det kannstöptes i pressen om ett Stockholms teaterbygge. - Det är så mycket 
intriger kring den där frågan, sa Z. Höglund. Jag har nu lyssnat till er och räk-
nar med att en sån stadsteater skulle kosta en och en halv miljon. Två om-
byggda biografer och förhyrning av Oscarsteatern som den inkomstbringande 
faktorn med de stora publikdragande programmen… abonnemangssystem… 
ekonomisk balans. Jo, Stadsteatern ska skapas inifrån. Inga tretti miljoner, 
men en kulturfond. Den finns redan… 
Dramatikerstudion fick uppdraget att som första etapp för planens genomfö-
rande bygga om en biograf vid S.t Eriksplan till en mindre och billig studio- 
och mönsterscen. Så många namn, så många medarbetare (en av dem sände 
vid ett katastroftillfälle Dramatikerstudion pengar av lönen på annat håll)… så 
många prestationer … 720 

 

                                                        
719 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 179. Brevet från Ragnar Josephson till Brita von Horn 
den 9 juli 1942 finns återgivet i sin helhet.  
720 Ibid., s. 86. 
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von Horn levde och verkade inom ett skikt av teatern som av tradition domi-
nerades av män. Hon utmanade genom sin köns- och klasstillhörighet. I von 
Horns biografi framstår det tydligt att hennes stödgrupp var den samling 
personer som samlades under Anna Norries tak samt de vänner och personer 
hon levde med, av vilka de flesta också var verksamma inom teatern. von 
Horn hade både goda kontakter och en gynnsam bakgrund men arbetade ofta 
i motvind. 

Dramatikerstudions plats i svensk teaterhistoria  
Agne Beijer, som var Stockholms högskolas förste professor i ämnet teater-
historia, ansåg att en historisk studie av scenkonsten kunde bidra till en ny 
syn på det samtida samhället. Han beskrev teaterhändelsen som studieobjekt: 

Teatern dör varje kväll och återuppstår inte förrän vid nästa föreställning. Och 
den föreställningen är kanske en helt annan än den var förra gången, trots att 
både pjäs och skådespelare är desamma. Detta inte bara därför att skådespe-
larna för varje gång mer eller mindre nyskapar rollen, utan också därför att 
publiken är en annan. Och publiken är inte bara mottagare utan också med-
skapare i en föreställning, det vet vi alla. […] Kan vi med vetenskapliga me-
toder låsa fast något så svårfångat?721  

 
Beijer skriver om den teaterhistoriska forskningens vetenskapliga utmaning: 
att skildra skeenden där mycket lite dokumentation är tillgänglig. Hur besk-
rivs en händelse? Hur beskrivs det som är bristfälligt eller inte dokumente-
rat? Han talar också om den känslomässiga relationen mellan publiken och 
det som sker på scenen och om teaterhistoriens uppgift att försöka skildra 
det skeendet. Beijer talar om inbillningens kraft och fantasilivets historia. 
”När inbillningslivets historia en gång skrivs har teatern och därmed också 
teaterhistorien sin nyckelposition given.”722 Teaterhistorien skulle omfatta de 
många känslomässiga relationer som uppstår kring en teaterföreställning, 
teaterns olika kontrahenter och det större kulturella fältet. Det råder inte brist 
på dokumentation och material om Dramatikerstudion. Frågan är istället 
dess bristfälliga omnämnande i historieskrivningen.  

Beijer ansåg att teaterhistorien behövde en egen inriktning som tog hän-
syn till det som inte räknades in i en litterär kanon. Han skriver att det be-
hövs en omvärdering av den icke kanoniserade dramatiken. Inom det teater-
historiska ämnet finns en diger uppgift att studera de dramatiska texter, ”som 
anses sakna konstnärlig kvalitet”: 

                                                        
721 Agne Beijer, ”Om teaterhistoria”, Nya teaterhistoriska studier, s. 9-25, Skrifter utgivna av 
Föreningen Drottningholms-teaterns Vänner XII, Stockholm 1957, s. 11. 
722 Beijer, ”Om teaterhistoria”, s. 18. 
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Litteraturhistorien går också förbi dels den dramatiska undervegetation som 
fyllde ut repertoaren och som anses sakna konstnärlig kvalitet, dels det ut-
ländska inslaget i den, alltså minst nittio procent därav. Och vad har inte bå-
dadera betytt i vårt andliga liv, också som bakgrund och impulsgivare till den 
litterära produktion som litteraturhistorien verkligen räknar med!723 

 
Trots att dramatiken som spelades på Dramatikerstudion skrevs av etable-
rade dramatiker har dess verksamhet troligen hittills räknats till samma kate-
gori som den dramatiska undervegetationen. Men hur hanteras idag det som, 
enligt Beijer, är förutsättningar för de stora verken? Och på vilket sätt är det 
fruktbart att längre tala om stora och små verk? Censuren av Josephsons 
Farlig oskuld, Värnlunds U39 och Malmbergs Excellensen, visar att teatern 
hade en kraft, som kunde uppfattas som mer kontroversiell än den samtida 
litteraturen. Är det relevant, att då tala om en ”dramatisk undervegetation?” 
Är det inte istället motiven för glömskan som skall undersökas? Att lyfta 
fram Dramatikerstudion innebär därför också att undersöka hur den hamnade 
på en så undanskymd plats.  

Många, förutom Josephson, ansåg under Dramatikerstudions verksamma 
tid att det arbete som bedrevs där var av stor kulturhistorisk betydelse. Gre-
venius beskrev Dramatikerstudion som en förebild för arbetet med ny dra-
matik i en intervju i Entré, 1976.724 Även Moberg talade varmt för Dramati-
kerstudio i mitten av 1950-talet, när han skrev sina många artiklar om av-
saknaden av en stadsteater i Stockholm. Det gladde von Horn att han var 
vänligt sinnad. Moberg var en tung röst inom kulturen. Troligen levde kon-
flikten mellan von Horn och Moberg kvar på ett inofficiellt plan, trots att 
von Horn beskrev i memoarerna 1965 att en försoning mellan henne och 
Moberg ägt rum. Det var först efter Mobergs död som von Horn publicerade 
sin version av bråket i den egenutgivna Moberg och äventyret. Vad kostade 
det henne att stöta sig med giganten Moberg? När Värnlund kom till Drama-
tikerstudion var det en stark markering eftersom han var en av Mobergs 
närmaste vänner. 

Den kvinnliga teaterchefen – vem minns en “stridbar 
teatermänniska”? 
Hanteringen av Dramatikerstudion i de teaterhistoriska översiktsverken kan 
belysas utifrån ett genusperspektiv. Att vara kvinna påverkade, och påverkar 
än idag, möjligheterna inom fältet. von Horn krävde och tog plats och kunde 
vara obekväm. Att vara högljudd och kvinna straffar sig ofta. Striderna mel-
                                                        
723 Beijer, ”Om teaterhistoria”, s. 16. 
724 Herbert Grevenius,”Entréintervjun”, Entré, nr 2, 1976, s. 11. Grevenius beskriver sig som 
en av initiativtagarna till Dramatikerstudion. von Horn är inte med från början. Han beskriver 
hennes ledarskap som det ”under Brita von Horns driftiga ledning fått en allmännare ka-
rakatär och man hade kommit bort från det ursprungliga pionjärsyftet”, s.11. 
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lan von Horn och Moberg i Dramatikerstudions styrelse, år 1942, bidrog 
troligen till att de historiska referenserna till Dramatikerstudion i många fall 
blivit otydliga. Flera olika personer nämns i de historiska översikterna som 
grundare till Dramatikerstudion. 

I Ny svensk teaterhistoria nämns Dramatikerstudions verksamhet av 
Sverker Ek i kapitlet ”Stockholms privatteatrar”.725 Där beskrivs Brita von 
Horns insats som den hos en ”eldsjäl” när det gällde att visa på intressant ny 
svensk dramatik. Parallellt nämns regissören Per-Axel Branners verksamhet 
vid Nya teatern, där det huvudsakligen presenterade internationella pjäser. I 
kapitlet om anti-nazistisk teater nämns inte Dramatikerstudion.726 Däremot 
finns von Horn omnämnd som en av de första som lät sätta upp dramatik av 
Anton Tjechov i Sverige.727 Hon nämns även som författare till Radiotea-
terns första uppsättning, Kungens amour och som dramatiker under Ingmar 
Bergmans chefsperiod vid Helsingborgs Stadsteater på 1940-talet.728 von 
Horn och Dramatikerstudion omnämns i Sju decennier: svensk teaterhistoria 
under 1900-talet under rubriken Stockholms privatteatrar.729 

 

Författaren och Mobergkännaren Sigvard Mårtensson beskrev konflikten 
mellan von Horn och Moberg med några meningar i kapitlet ”En teaterpoli-
tiker” i boken Vilhelm Moberg och teatern:  

Vilhelm Mobergs insats som ”teaterpolitiker” rör också hans intresse för en 
stadsteater i Stockholm. Han ägnade sig också åt Svenska Dramatikers Studio 
där han tillsammans med författarinnan Brita von Horn och konstprofessorn 
Ragnar Josephson övade inflytande från början. Han såg liksom många andra 
Dramatikerstudion som ett alternativ till Dramaten och så uppfattades också 
Dramatikerstudions utbud de tidiga åren. Men det blev besvär med Brita von 
Horn, en stridbar teatermänniska, ständigt verksam, avväpnande och domi-
nant. Det hela ledde så småningom till att Vilhelm Moberg lämnade Dramati-
kerstudion och enligt Wennerholm var han tillfreds med att ”bli avsatt”. Stri-
den med Brita von Horn upplöstes i intet. De kom överens om att sluta 
strida.730 

 

                                                        
725 Sverker Ek, ”Stockholms privatteatrar”, Ny svensk teaterhistoria, band 3, Sven-Åke Heed 
& Tomas Forser (red.), s. 156-162, Hedemora: Gidlunds förlag, 2007, s. 161. 
726 Ulla-Britta Lagerroth, ”Antinazistisk trettiotalsteater”, Ny svensk teaterhistoria, band 3, 
Sven-Åke Heed & Tomas Forser (red.), s. 117-124, Hedemora: Gidlunds förlag, 2007, s. 117-
124. 
727 Ulla-Britta Lagerroth, ”Modernismens genombrott i huvudstaden”, Ny svensk teaterhisto-
ria, band 3, Sven-Åke Heed & Tomas Forser (red.), s. 69-82, Hedemora: Gidlunds förlag, 
2007, s.70. 
728 Ingmar Bergman var chef för Helsingborgs stadsteater åren 1944–46 och satte upp von 
Horns och Collins pjäs Achebergskan på Witsköfvle där.  
729 Per Gunnar Engel & Leif Janzon, Sju decennier: svensk teater under 1900-talet, Stock-
holm: Forum, 1974, s. 99-101. 
730 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg och teatern, Stockholm: Carlsson, 1992, s. 139. 
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Även om von Horn och Moberg, enligt Mårtensson, kom överens om att 
sluta strida, har von Horn förevigats i Mårtenssons beskrivning av henne 
som ”stridbar teatermänniska, avväpnande och dominant”. Moberg var, un-
derförstått, den storsinte. Beskrivningen ”ständigt verksam” får i samman-
hanget en underton av något subversivt och infiltrerande. Det ger en icke 
smickrande bild av von Horn som hyperaktiv, och här, nästan manipulativ.  

von Horns bild av Moberg var en annan. Hon skildrade i självbiografin, 
som vanligt lätt ironiserande över både sig själv och Moberg, händelsen då 
Moberg ilsket snubblar ut ur styrelserummet efter att ha bestämt sig för att 
lämna Dramatikerstudion. ”Jag går nu”, upprepade Moberg. ”Men jag vill ha 
tillbaka mina pengar”: 

Då lämnade Moberg, likt retad Asagud, salen. När han skulle ta steget över en 
hög tröskel ramlade han raklång över den. Malicen påstod att jag sa: ”Dog 
han?” Folk är alltid benägna till överdrifter. ”Ja, se karlar”, sa Anna Norrie. 
”Stå på dig du..!”731  

 
Glömskan när det gäller Dramatikerstudion har många förklaringar. En 
kanske helt enkelt handlar om vad Moberg beskrev som ett ointresse för den 
svenska dramatiken.  

Sammanfattning 
Publiktillströmningen till Dramatikerstudion bevisade att det fanns ett in-
tresse av att se svensk dramatik. Under några få år visade Dramatikerstudion 
att det fanns en mängd intressant inhemsk dramatik. Dessa pjäser hade inte 
fått chansen på institutionsteatrarna och på privatteatrarna. Så småningom 
skapade Dramatikerstuidion ett eget koncept för att presentera ny dramatik i 
det lilla nära formatet - lägenhetsteater.  

Dramatikerstudion startade som ett ideellt projekt för arbetslösa skåde-
spelare och refuserade dramatiker. Pjäserna som spelades var skrivna av 
redan etablerade författare, vilket också kritiserades på Dramatikerstudio ns 
första publiksamtal våren 1940. Men Studion skapade ett enkelt format för 
att tillgängliggöra dramatiken – och samtidigt fick nya regissörer, samt äldre 
beprövde och nya skådespelare möjlighet att introduceras till en publik. Det 
var ett vinnande koncept. Dramatikerstudion var inte den första teatern som 
satsade på svensk ny dramatik. Trots att dess verksamhet var kantad av eko-
nomiska problem lyckades teatern vara aktiv i femton år. Adolf Fredrik 
Ristells, Anders Lindebergs och August Strindbergs teatrar, hade alla svå-
righeter och slutade med konkurs redan efter några få år. Statens intresse för 
den svenska dramatiken, dramatikerstudion och idén om en liten kammartea-
ter var måttlig. Trots att det fanns intresse av att införliva Dramatikerstudio 

                                                        
731 von Horn, Hornstötar ur kulissen, s. 182. 



  

 197 

med den nya Stadsteatern, skrotades planerna och Brita von Horn gick i 
konkurs med en fördyrande renovering av teaterlokalen på Torsgatan, Påfå-
geln.  

Historien om Dramatikerstudion visar hur den nya svenska dramatiken får 
en möjlighet att etbleras inom fältet som experiementell och en röst av mot-
stånd vid början av andra världskrigets utbrott. Teatern fortsatte att drivas 
trots en mängd motgångar och kan läsas som en del av en äldre teatertradit-
ion som lever kvar parallellt med den nya förstatligade teaterpolitiken. von 
Horn såg Dramatikerstudion som en föregångare till 1960- och 70-talets 
gruppteater.  

Dramatikerstudions historia är också en berättelse om Brita von Horn, en 
stark kvinnlig teaterchef som från mitten av 1900-talet lyckades driva en 
teater, trots motgångar. Hon var inte ensam. Det fanns ett flertal kvinnliga 
teaterchefer under 1930- och 1940-talet. Under perioden infördes en ny poli-
tik för teatern i landet, som initierats av den statliga teaterutredningen 1933: 
Riksteatern bildades och Teaterrådet, verksamheter som fylldes med män på 
ny höga positioner. Det framstår som om männen återtog de prestigefulla 
positionerna inom fältet. 

När Sveriges Dramatikerförbund bildades, satt von Horn, som enda 
kvinna, och Vilhelm Moberg med i dess första styrelse. Moberg kom att bli 
en stark röst inom förbundet. Hans syn på den svenska dramatiken åter-
kommer i debatterna som dramatikern och Dramatikerförbundets styrelse-
medlem, Mats Ödeen, förde under 1980- och 90-talet. I jubileumsnumren av 
Sveriges Dramatikerförbunds medlemstidskrift Journal, 1991 och 2001, är 
det Moberg som befinner sig i fokus. von Horn nämns, men hon syns inte.  

Med åldern betraktades von Horn alltmer som ett original. Ture Rang-
ström beskriver hur hon dök upp på föreningsmötena och gjorde barska in-
lägg. Folk var litet rädda för henne.732  

                                                        
732 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
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Dramatikern kontra teatern   

 
 

”… en situation som är en av de otacksammaste en svensk kan hamna i 
idag…”733 

 
Författaren och regissören Bo Widerberg uttryckte sin frustration över dra-
matikerns arbetsvillkor i en artikel i Dagens Nyheter år 1960. Han var mitt 
uppe i arbetet med en pjäs åt Malmö stadsteater. Enligt Widerberg innebar 
dramatikeryrket stor ensamhet och att vara utestängd från teatern.  

Under de följande decennierna ägde en mängd förändringar rum som på-
verkade dramatikernas förhållande till teatrarna. Kulturpolitiken fick en allt 
större betydelse för teaterns utveckling. Dramatikerna och dramatiken om-
nämndes visserligen inte i kulturpropositionen 1974, men politikens inrikt-
ning kom att påverka dramatikens – och dramatikernas – position på flera 
sätt.734 Samtidigt som flera arbetstillfällen uppstod, innebar nya arbetsformer 
på teatrarna att dramatikerna ibland betraktades som överflödiga. Diskuss-
ionerna under 1970-talet handlade exempelvis om dramatikerns upphovsrätt 
till sin text och om nya former av ersättning till dramatikerna. Däremot 
handlade debatterna sällan om texten som konstnärlig form. I kulturtidskrif-
ten Dialog förekommer sådana diskussioner, men de ersätts under 1970-talet 
av en utpräglad handlingspolitisk estetik, där texten ses som ett verktyg och 
framstår som en källa till strider om makt.735 

Ett övergripande spår i debatterna i detta kapitel handlar om teaterns för-
ändring och förnyelse. Där är den nya dramatiken en av de centrala frågorna. 
Den nyskrivna svenska dramatiken betraktas, exempelvis, både som ett stort 
risktagande och förutsättningen för teaterns förändring. Två huvudriktningar 
går att urskilja: de som hävdar att dramatiken är vägledande för teaterns 
förändring och förnyelse och de som betraktar den dramatikerledda teatern 
som föråldrad.  

Sveriges Dramatikerförbund bildades 1941, för att främja utbytet mellan 
de skandinaviska ländernas förbund i krigstider, vilket nämndes i föregående 

                                                        
733 Bo Widerberg, ”Att vara objuden gäst”, Dagens Nyheter, 15 november, 1960. 
734 Kulturpropositionen 1974:20. 
735 Dialog gavs ut åren 1965-1970. 
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kapitel. Så småningom blir förbundets första uppgift att förbättra dramati-
kerns arbetsförhållanden. När det nya dramatikeravtalet mellan arbetsgivar-
organisationen Teatrarnas Riksförbund och Sveriges Dramatikerförbund 
undertecknas år 1978 markerar förbundet en stark position inom fältet.736 
Parallellt förändras dramatikerns roll inom, i första hand, de fria grupperna. 
När dramatiken allt oftare skrevs under kollektiva arbetsformer började dra-
matikerrollen och författarauktoriteten ifrågasättas. Dramatikerns roll och 
dramatiken diskuterades under 1970-talet utifrån ett begrepp i tiden: teater-
demokrati.737 Frågorna handlade bland annat om betydelsen av dramatikern 
som representant för sin publik och dennes auktoritet på teatern. Arbetspro-
cessen blev viktig liksom det jämlika mötet med publiken. Dramatikern, som 
oftast var frilansare, hamnade dock lätt utanför teaterkollektivet och demo-
kratiarbetet på teatern.  

En fråga som återkommer under den avhandlade perioden i detta kapitel, 
är det subventionerade skrivandet. Det var inte självklart för flera inom tea-
terns ledande skikt, att dramatik skulle subventioneras. Frågan ställdes av 
Per Lindberg i utredningen 1933 och diskuterades av Karl-Ragnar Gierow 
på 1950-talet samt av dramatikern Mats Ödeen på 1980-talet.  Lindberg, 
Gierow och Ödeen delar synen att subventioner kan verka negativt för dra-
matikens och därmed teaterns utveckling. Lindberg talar om en konstnärlig 
”passivisering” av dramatikerna. Det är på teaterns marknad som dramatiken 
måste testas, utan subventionens stöttor. Synsättet ligger långt ifrån dagens 
bidragssystem och tankarna bakom konstruktionen av 1999 års dramatiker-
stöd för nyskriven svensk dramatik, som ingående presenteras i slutet av 
detta kapitel. Lindberg, Gierow och Ödeen representerar uppfattningen att 
det är dramatiken som förändrar och påverkar teaterns utveckling. 

Ödeen, som var sekreterare i Sveriges Dramatikerförbund åren 1972-
1982, och aktiv skribent för dess förbundstidskrift, tog stort utrymme i de-
batterna om den svenska dramatikens situation under 1970- och 1990-talet. 
Ödeen hävdade bland annat att krisen för den svenska dramatiken berodde 
på att skådespelarna och regissörerna hade alltför stor makt på teatrarna. 
Ödeens närvaro i detta kapitel speglar hans närvaro i debatterna. Han betrak-
tades som Sveriges Dramatikerförbunds tänkare och provocerade många 
inom branschen och det akademiska fältet.738 

Ett annan aktuell fråga under period var hur dramatiken skulle förnyas 
och därigenom förnya teatern. Svaren var många och ideologiskt motive-
rade. Ett exempel är diskussionerna i den redan nämnda institutionskritiska 
och radikala tidskriften Dialog, vars redaktion i mitten av 1960-talet beto-
                                                        
736 Teatrarnas Riksförbund, TR, heter sedan år 2003 Svensk Scenkonst. 
737 Ett intressant exempel är Tage Danielsson som använder begreppet teaterdemokrati om 
arbetssättet med musikalen Spader Madame i en nyligen återfunnen radiointervju med Dani-
elsson. ”Käre Franz – Sveriges Radio minns Tage Danielsson”, producerat av Ewa Schöier, 
Sveriges Radio, 3 oktober, 2015. 
738 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
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nade att teaterns utveckling måste ske både innehålls- och formmässigt. 
Dramatikern måste skriva efter eget huvud och helst lämna teatern helt och 
hållet för att därigenom bli fri från institutionens begränsningar. På så sätt 
kunde dramatikern bidra med förnyelse. Samtidigt förespråkade Dialogs 
redaktion ett närmande mellan dramatiker och ensemble som ett nytt sätt att 
ta fram dramatik. I en debatt om dramatikers upphovsrätt, vintern 1969–70, 
ansåg den blivande rektorn för den nya högskolan DI (Dramatiska Institutet), 
dramatikern Göran O. Eriksson, som också var skribent i Dialog, att drama-
tikerna måste arbeta inne på teatern.739 Eriksson hävdade att dramatikerna 
inte i första hand behövde utbildning i att skriva. Istället skulle de lära sig 
yrket och hur teatern fungerade genom att studera andra yrkesroller på tea-
tern. Dramatikern skulle skriva direkt för teatern och vara en i kollektivet. 
Denna syn dominerade inom frigruppsteatern, som ville återbörda teatern till 
folket.740 I Per Lindbergs tankar om ett folkteaterbygge på 1930-talet hade 
dramatiken och dramatikern däremot en central och drivande position.741  

I början av 1980-talet beskrevs krisen för den svenska dramatiken som 
akut. I Kulturrådets skriftserie Kulturdebatt diskuterades år 1981 den 
svenska dramatikens situation i och med en utvärdering av de gamla stöd-
formerna.742 Paradoxalt var 1980-talet också ett starkt decennium för svensk 
dramatik med dramatiker som exempelvis Staffan Göthe, P. O. Enquist och 
Lars Norén, som befäste sina positioner då. Enligt Sveriges Dramatikerför-
bund bestod dock krisen, eftersom flertalet av medlemmarna i förbundet inte 
kunde försörja sig på sitt yrke. En mängd förslag på hur den inhemska dra-
matiken skulle främjas diskuterades i den nybildade förbundstidskriften 
August i slutet av 1980-talet. Dramatikernas yrkesvillkor, som inte tidigare 
berörts i de statliga utredningarna, uppmärksammades där under 1990-talet. 
Det bidrog till att det redan nämnda stödet för nyskriven svensk dramatik 
inrättades år 1999. I början av 2000-talet influerade den postdramatiska in-
riktningen svensk teater. Då ifrågasattes texten som auktoritet och ursprung 
för teaterföreställningen. Nya sätt att ta fram text, som exempelvis genom 
devising, påverkade sättet att arbeta även med andra texter. Samarbetet mel-
lan dramatikern och ensemblen aktualiserades åter.  

Debatterna i detta kapitel äger rum från mitten av 1960-talet till slutet av 
1990-talet. Perioden som avhandlas i kapitlet börjar dock på 1930-talet. Det 
görs en genomgång av de statliga kulturutredningar där den svenska drama-
tiken eller dramatikernas situation på något sätt nämnts, från utredningen 
1933 till utredningen 1997, då tankarna om 1999 års stöd formuleras. Syftet 
är att spegla hur den politiska diskussionen och debatterna i press och fack-
tidskrifter om dramatiken och dramatikerns situation följs åt. Några diskus-
                                                        
739 DI heter idag Stockholms dramatiska högskola och är en del av Stockholms konstnärliga 
högskola, StdH/SKH. 
740 Björn Samuelsson, Nya teatertidningen, nr 3-4, 1977, s. 5. 
741 Per Lindberg, SOU 1934:21, s. 109. 
742 Kulturpolitisk debatt, nr 6, 1981, Statens kulturråd 1979-84.  
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soner under 1940-talet och 1950-talet har valts för att ge en bakgrund till 
debattläget på 1960-talet. 

Materialet är hämtat från bransch- och facktidskrifter, statliga utredningar 
samt från artiklar i dagspressen. Debatterna i Dialog innehåller, som nämnts, 
ofta ett institutionskritiskt perspektiv på teaterns möjligheter att utvecklas 
som konstform. Hierarkierna inom institutionerna ifrågasattes, liksom sam-
hällets syfte med teatern. I tidskrifterna Entré, som började ges ut av Rikste-
atern 1974, och Nya teatertidningen som kom tre år senare, öppnades nya 
möjligheter att föra diskussioner inom branschen. Entré gavs ut till år 1998. 
Nya teatertidningen var från början ett organ för de fria grupperna och skulle 
bevaka deras intressen bytte namn till Teatertidningen 1990. Idag är tidskrif-
ten mer allmänt inriktad. De redan nämnda skrifterna Kulturpolitisk debatt 
liksom Sveriges Dramatikerförbunds tidskrift August, som började utkomma 
1989, studeras också i kapitlet. Innan August gavs ut fanns ett enklare med-
lemsblad, men dessa finns dessvärre inte arkiverade på ett systematiskt 
sätt.743 Efter endast ett år tvingades förbundsskriften byta namn till Journal 
eftersom namnet August annekterades av Augustpriset. År 2011 byttes nam-
net återigen till Medlidande och fruktan. Urvalets begränsning till bransch-
tidskrifterna och några artiklar i dagspressen har gjorts för att åskådliggöra 
debattklimatet bland i första hand bland de verksamma inom branschen. 
Syftet är att belysa hur olika sätt att beskriva den nya dramatiken etableras 
och bekräftas av i första hand utövarna och hur detta fångas upp inom det 
större kulturella fältet och maktens fält. De olika specialiserade tidskrifterna 
är ett uttryck för en bransch som starkt etablerades under perioden och fick 
en given plats inom kulturens fält.  

Dramatikern och den nya svenska dramatiken i de statliga 
teaterutredningarna från 1933 och 1938   
Under hela 1800-talet och in på 1900-talet gjordes utredningar om Kungliga 
Operan och Dramaten.744 Det handlade framförallt om teatrarnas dåliga eko-
nomi.745 Förhållandena för de turnerande landsortsteatrarna hade diskuterats 

                                                        
743 Det ligger på Dramatikerförbundets vind i en stor röra, enlig förbundets direktör Susin 
Lindblom. 
744 Förtydligande kring namnen igen efter 1907 och Teaterassociationens upplösning talas det 
åter om Kungliga Dramatiska Teatern. Det som idag heter Kungliga Operan hette då Kung-
liga Teatern. Namnet byttes 1997 till Kungliga Operan. Fortsättningsvis refereras det till dem 
som Dramaten och Kungliga Operan. 
745 Utredningarna om Dramatens verksamhet från 1928 och 1931 sammanfattas i 
SOU1938:16 Betänkande och förslag angående verksamheten vid Kungliga Dramatiska 
teatern, dess verksamhet och ledning. SOU 1924:31 Utredning rörande Kgl. Teaterns eko-
nomi och konstnärliga verksamhet berör Kungliga Operans verksamhet. Utredningarna från 
1928 och 1931 betecknas inte som statliga utredningar. 



  

 202 

på kulturpolitisk nivå på 1910-talet.746 Politikerna ansåg att det var viktigt att 
förändra förutsättningarna för den turnerande teatern och skapa någon form 
av regelverk för att upprätthålla god kvalitet – det talades om en så kallad 
koncessionsteater, ett system där teatrarna skulle begära rättigheter att spela 
under olika perioder och inom bestämda geografiska områden. Under 1920-
talet konstaterades att landsortsteatern fått stora svårigheter. Kvaliteten på 
föreställningarna sjönk och ekonomin var dålig för många av sällskapen. 
Diskussionerna om koncessionsteatern som lösningen på landsortens teater-
problem, och att arrangörsnätet utvecklades för att föra ut de statliga teatrar-
na i landet, fortsatte in på 1930-talet. I början av 1930-talet spelades det allt 
färre föreställningar på landets scener. Den ekonomiska krisen medförde att 
teatrar gick i konkurs och antalet teatrar blev färre.747  

År 1933 kom den första statliga utredningen där teatersituationen i hela 
landet togs upp. Den följdes av en utredning år 1938, som berörde Drama-
tens ständigt problematiska ekonomiska situation. I betänkandet till utred-
ningen från 1933 togs ett samlat grepp om Dramaten, de statligt subvention-
erade teatrarna i landet och teaterfrämjande verksamheter. All teaterverk-
samhet berördes: från amatörteatrarnas situation, till publikorganisationer 
och stadsteatrar.748 Utredningen består av två delar. I den första delen av-
handlas de fasta teatrarnas verksamhet. I den andra delen utreds frågan om 
landsortsteaterns belägenhet och möjligheterna för en turnerande riksomfat-
tande teater.749 I utredningskommittén satt bland andra regissören och teater-
chefen Per Lindberg, teaterchefen och dramatikern Gustav Collijn och re-
daktören och författaren Fredrik Ström.750 Litteraturhistorikern Martin Lamm 
var ordförande och Gösta M. Bergman, vid tidpunkten titulerad filosofie 
kandidat, var utredningens sekreterare. 

Utredarna konstaterade 1933 att kostnaderna för Dramaten ökade för 
varje år som gick. Alltför höga löner, för stor personal och teaterns bristande 
organisation var några av orsakerna. Efter en genomgång av recetterna för 
Dramaten blev det uppenbart att de var mycket ojämna. Slutsatsen var att 
                                                        
746 Hans Ullberg, På väg mot en Riksteater. Ullberg tar upp historiken bakom Riksteatern och 
den stora teaterutredningen 1933. I SOU1961:28 redogörs för tidigare utredningar om den 
turnerande teatern i Sverige. Där ges en bild av 1920-talet som ett decennium med svåra 
ekonomiska förhållanden för teatrarna vilket ledde till konstnärliga kompromisser. 
747 Sverker Ek, Teater i Stockholm 1910-1970. Vol. 1:2, Teater i förändring: diskussionen 
kring Dramaten som "nationalscen" och "folkteater" från Guds gröna ängar hösten 1932 till 
Vår ära och makt våren 1937, Univ., Umeå, 1982. 
748 De statligt subventionerade teatrarna var vid tidpunkten: Helsingborgs stadsteater, Göte-
borgs stadsteater, Lorensbergsteatern och Malmö Stadsteater. 
749 SOU1934:3 1933 års teaterutrednings betänkande, del I De statsunderstödda teatrarna, 
SOU1934:21 1933 års teaterutrednings betänkande, del II Utredning rörande teaterförhål-
landet i riket. 
750 Både Collijn och Ström var inblandade i teaterbråket med Dramatens ledning år 1916. 
Politikerna i utredningen var högerriksdagsmannen Nils Christernsson och socialdemokraten 
Harald Åkerberg. 
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Dramaten saknade en ”fast arbetsordning och repertoarplan”.751 Dramaten 
köpte dessutom rättigheter till pjäser som aldrig spelades, vilket sågs som ett 
slöseri.752 I utredningen görs en noggrann genomgång av hur repertoarplane-
ringen gick till och det nämns att den svenska dramatiken utsattes för en 
hårdare granskning än den utländska. Utredarna påpekade att den samtida 
sociala och inhemska dramatiken sällan spelades på Dramaten.753 Den 
svenska inhemska dramatiken borde få en mer ”gynnad plats” på repertoa-
ren, ansåg utredarna.  

I utredningen föreslogs att Dramaten anlitade en självständig litterär råd-
givare, för att förbättra den svenska dramatikens situation och repertoaren i 
allmänhet. Rådgivaren skulle värna om den inhemska dramatiken, ta hand 
om insänt material och själv söka upp intressanta texter.754 Med en kunnig 
litterär rådgivare skulle utbudet av inhemsk och utländsk dramatik bli bättre 
balanserat. I utredningens förslag till nytt reglemente för Dramaten togs 
rådgivarens uppgifter upp under paragraf sju: 

Teaterns litteräre rådgivare har till uppgift att granska de inhemska och ut-
ländska stycken, som ifrågasättas för teaterns repertoar samt över dem avgiva 
utlåtande. Han skall även giva inhemsk författare, som så önskar, råd och an-
visningar rörande till uppförande avsett stycke.755 
 

De inhemska författarna skulle få extra råd och hjälp om de önskade. Den 
litteräre rådgivarens skulle med sin erfarenhet och kunskap på det sättet bi-
dra till att dramatiken utvecklades. Rådgivaren skulle också lägga fram re-
pertoarförslag, med hög konstnärlig kvalitet, från utlandet. Om bra utländsk 
dramatik togs hem på teatrarna kunde den utmana de inhemska dramatikerna 
att skriva bättre. Det var viktigt, påpekade utredarna, att den inhemska och 
utländska dramatiken behandlades enligt samma rutiner. I utredningens 
summering beskrivs hur hela teatern skulle kunna dra nytta av en bättre re-
pertoarplanering.  

Rätt skött blir repertoarvalet förutsättningen för Dramatiska teaterns kultur-
gärning. Det stimulerar de inhemska dramatikerna, det ger skådespelarna 
uppgifter, som tillåta dem att utveckla sin konst, det blir till sist också den 
fasta grundvalen för teaterns anseende och därmed för dess ekonomi.756   

 
Repertoaren med rätt sammansättning av pjäser var grundvalen för teaterns 
verksamhet. Både dramatiker och skådespelare utvecklades av en väl ge-
nomtänkt repertoarläggning. I utredningen föreslogs också att ordet inhemsk 
                                                        
751 SOU1934:3, s. 47. 
752 SOU1934:3, s. 33-34. 
753 SOU1934:3, s. 53. 
754 SOU1934:3, s. 53. 
755 SOU1934:3, s. 124. 
756 SOU1934:3, s. 54. 
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byttes mot svensk för att inte begränsa de gynnade dramatikerna till dem 
som stadigvarande bodde i Sverige. 

Det definierades inte vad som räknades som bra och dålig dramatik i ut-
redningen, utan det förutsattes att alla var införstådda med kvalitetsbegrep-
pen. Pjäser omnämns som bra, gedigna eller dåliga på ett sätt som avspeglar 
en grundläggande samsyn. Det är en traditionell, västerländsk klassikerka-
non som används som måttstock. En intressant formulering är att det är vik-
tigt att repertoaren inte har ett ”skimmer av tråkig värdighet” över sig om 
den skall kunna locka till sig en bred publik. Den typen av pjäser kontraste-
ras mot den bredare och folkliga underhållningen: 

Om Dramatiska teatern skall kunna locka till sig också den breda publiken 
och därigenom fylla sin plats såsom folkbildande institution, får den ej ha ett 
skimmer av tråkig värdighet över sin repertoar.757 
 

Motsatsparet publikfriande – konstnärlig teater från 1800-talets och sekel-
skiftets debatter återkommer här i resonemangen om hur folkteatern skulle 
se ut och hur teatern skulle kunna ta emot och härbärgera den växande be-
folkningens behov av kultur. Teaterns berättigande till samhällsstöd byggde 
på att den kunde vara bildande och uppbygglig. För att nå hela befolkningen 
behövde den också vara underhållande. På 1930-talet ansågs teatern ha en 
potentiell politisk kraft. Planerna på Dramatens ombyggnation, som finns 
bifogade i andra delen av utredningen, visar skisser på en ny samlande folk-
teater med plats för massorna.758  

Lindberg reserverade sig mot flera punkter i utredningen i ett särskilt ytt-
rande.759 Han hade en annan syn på hur turnéverksamheten skulle ordnas och 
hur folkteatern skulle kunna förverkligas med hjälp av teaterföreningarna 
runt om i landet.  Han ansåg att det var för tidigt att börja turnera de statsun-
derstödda teatrarna och att förslaget som utredningen lade fram inte var till-
räckligt genomarbetat: ”Det skapas icke en riksteater genom några turnéer 
från teatrar, vilka har svårt att reda sig själva”.760 Lindberg hävdade också att 
organisationsformen för Dramaten, där kungen fortfarande var teaterns 
högste chef, inte uppmuntrade kontakten med publiken.761  

I del två av utredningen, SOU1934:21, återkom Lindberg med ett förtyd-
ligande av sin syn på organisationsformen för en turnerande riksteater. Den 
nya dramatiken utgjorde en viktig del där. Han beskrev sambandet mellan 
lokala, mindre publikorganisationer och föreningar och ny svensk dramatik: 

                                                        
757 SOU1934:3, s. 51. 
758 SOU1934:21, s. 114-ff. 
759 SOU1934:3, s. 107-ff. 
760 SOU1934:3, s. 107-ff. 
761 SOU1934:3, s. 108. 
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Alldeles speciellt skulle [dylika] turnéer också kunna erbjuda svenska förfat-
tare rikliga tillfällen att i mindre format vänja sig vid dramatisk form. För att 
författarna skola lockas att skriva dramatik är det ju nödvändigt att företag 
finnas, vilka kunna spela deras verk. Produktionsutskottet skulle också genom 
dessa små lokalturnéer lätt kunna få en personlig kontakt med svenska förfat-
tare landet runt, vilka kunna producera dramatisk journalistik. 
Förutsättningen för teaterkultur är inhemsk dramatik, d. v. s. dramatik om och 
för den egna publiken. Den lämpligaste jordmånen för uppväxandet av en 
livskraftig svensk dramatik vore givetvis uppkomsten av lokala teaterföretag, 
smärre företag vid vilka de nya svenska pjäserna kunde prövas för att i mån 
av lycka sedan föras vidare till de större teaterföretagen och efter dylika prov 
till de stora statsunderstödda företagen. Det är genom dylika metoder att sti-
mulera författarna vid mindre företag landet runt och senare upptaga resulta-
ten vid de mera räntabla storstadsteatrarna som både Amerika och England 
under 1920-talet erhållit sin nya livsdugliga dramatik.762 
 

Lindberg ger en bild av det svenska teaterlandskapet som ofullständigt ut-
vecklat. Det finns inte tillräckligt med teatrar där författarna kan förkovra sig 
i sitt skrivande. Som förebild har Lindberg USA och Storbritannien, där 
dramatiken först utvecklades på mindre scener för att därefter spelas på de 
stora, inkomstbringande teatrarna. Liksom Värnlund, argumenterade Lind-
berg för dramatiken som grundstommen i en ”teaterkultur”. Lindberg näm-
ner sin verksamhet som chef för Radioteatern under 1920-talet och hur det 
uppmuntrat nya dramatiker att skriva. 378 pjäser hade haft urpremiär under 
hans två år som chef, varav 248 var svenska. Av dem var 185 ”nyheter spe-
ciellt skrivna mer eller mindre på beställning. De flesta av dessa utgjordes av 
enaktare med aktuella ämnen”.763  

Lindbergs yttrande och reservationer berörde också teatern som opinions-
bildare. Han pläderade för en inhemsk dramatik, så att teatern skulle kunna 
få fäste och växa, konstnärligt och politiskt och förankras hos befolkningen. 
Han reserverade sig mot en alltför starkt subventionerad teater och såg en 
risk i att subventionerna bidrog till att passivisera dramatikern. Argumentet 
mot subventioner för ny dramatik återkommer, som nämnts, i de svenska 
debatterna under 1950-talet och under 1980-talet.  

I SOU1938:16 Betänkande och förslag angående verksamheten vid 
Kungl. Dramatiska teatern, dess förvaltning och ledning, gjordes åter en 
grundlig genomgång av Dramatens verksamhet. Sammansättningen av ex-
pertgruppen såg annorlunda ut än i utredningen från 1933. Nu fanns repre-
sentanter från ensemblen med: två regissörer och sju av skådespelarna på 
teatern.764 Dramatens dåliga ekonomi var återigen ett faktum. Teaterns ex-

                                                        
762 SOU1934:21, s. 109. 
763 SOU1934:21, s. 109. 
764 SOU1938:16, s. 9. Utredarna var Nils Löwbeer, Beth Hennings, Arthur Hilton och Oscar 
Larsson. Sekreterare var Curt Nordwall. I expertgruppen satt regissörerna Rune Carlsten och 
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istensvillkor, att kunna locka till sig publiken, var den centrala frågan. I ut-
redningen gavs olika förslag på hur den ekonomiska situationen för teatern 
skulle kunna förbättras. Det föreslogs till exempel att Kungliga Operan och 
Dramaten skulle ha fler gemensamma verkstäder och ateljéer så att kostna-
derna kunde minskas. Frågan om Stockholms stad skulle bidra till teaterns 
verksamhet togs också upp.765  

I inledningen till 1938 års utredning sammanfattades grundförutsättning-
arna för en framgångsrik teater av utredningens sekreterare, Curt Nordwall. 
Han refererade till 1928 års utredning: 

Det vore Svenssons och Klintbergs bestämda övertygelse [utredarna för 1928 
års utredning], att en levande samhörighetskänsla och en gemensam vilja till 
det bästa vore lika mycket värda som alla sparsamhetssträvanden. Det vore 
nämligen deras tro, att en sådan anda och intet annat lade den nödiga grunden 
för den samspelets fulländning och den spelglädje, som ensamma förmådde 
att åt en teater vinna den stora publikens hjärta.766  
 

Det spelade egentligen ingen roll hur stora sparåtgärderna var. Om ensemb-
len inte kände ett engagemang och en gemenskap i arbetet blev det inget 
äkta samspel och skådespelarna förblev distanserade till publiken. Därmed 
tappade teatern sin publik. Till skillnad från i Lindbergs inlägg år 1934, an-
ses nu att skådespelarna är teaterns hjärta och utgångspunkt, inte dramatiken. 

Under rubriken ”Dramatiska teaterns utgifter” noterades att teatern åter 
igen hade köpt in för mycket dramatik. Teatern köpte in rättigheterna till 
pjäser som ännu inte spelats för att därigenom försöka undvika konkur-
rens.767 Under rubriken ”Dramatiska teaterns inkomster” uppmärksammades 
de sjunkande publiksiffrorna. I en lång och detaljerad redogörelse över det 
senaste årets repertoar, säsongen 1936/37, analyserades de låga biljettintäk-
terna. Det fanns en mängd orsaker, enligt utredningen.  

Planeringen av repertoaren var, liksom i 1933 års utredning, en viktig 
punkt och förmågan att placera rätt pjäs på rätt scen beskrevs som avgörande 
för en uppsättnings framgång. Repertoaren innehöll under säsongens första 
del ”alltför många skådespel av allvarsdiger karaktär, ett förhållande, som 
enligt de sakkunnigas tanke kan förklara allmänhetens visade obenägenhet 
att under spelåret besöka teatern”.768 Folkföreställningarna, som spelades 
med reducerat pris, liksom turnéverksamheten och skolföreställningarna, 
belystes ur publikens perspektiv. 

                                                                                                                                  
Alf Sjöberg och skådespelarna Gabriel Alw, Carl Barcklind, Sven Bergvall, Anders de Wahl 
och Lars Hansson samt Hilda Borgström och Märta Ekström, alla verksamma vid Dramaten. 
765 SOU1938:16, s. 10.   
766 SOU1938:16, s. 11.  
767 SOU1938:16, s. 22-23. 
768 SOU1938:16, s. 31. 
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År 1938 verkade samhörighetskänslan på teatern ha försvunnit. Något 
hade skadat skådespelarnas motivation. Problemet, enligt de sakkunniga, var 
en alltför hårt styrd regiteater. Synpunkterna som lades fram var en kritik av 
hur teatern utvecklades under Olof Molanders regim.769 Det konstaterades att 
all teaterkonst måste bygga på skådespelarnas fria skapande: 

Det får anses såsom ett erkänt faktum, att Dramatiska teaterns ensemble i stort 
sett befinner sig på en hög konstnärlig nivå och i sig innesluter talangfulla och 
sitt arbete hängivna skådespelare. Det har emellertid från olika håll ofta fram-
hållits, att orsaken till det bristande publikintresset för Dramatiska teatern åt-
minstone delvis skulle bero på att föreställningarna på teatern, ehuru ytterst 
omsorgsfullt genomarbetade, stundom föreföll livlösa och mekaniserade. 
Denna uppfattning saknar icke ett visst berättigande. Förhållandet kan må-
hända förklaras så, att skådespelarnas skapande förmåga hämmats genom en 
alltför inträngande och minutiös regi.  
Det har icke saknats vittnesbörd om en viss under senare tider vid Dramatiska 
teatern framträdande tendens att ställa regien alltför mycket i förgrunden. En 
långt driven betoning av det regimässiga kan lätt i fråga om skådespelarnas 
insatser leda till jämnstrukenhet och konstnärlig ofrihet, när det gäller tolk-
ningen av en roll, samt förminskad inspiration och arbetsglädje. Detta i sin tur 
medför otvivelaktigt ett minskat teaterintresse hos allmänheten. Enbart en-
semblespel, det må vara aldrig så välgjort, får gärna något maskinmässigt och 
tvunget över sig, och publiken får icke sin önskan tillfredsställd att glädja sig 
åt och beundra skådespelarnas individuella talanger och prestationer. Det är, 
synes det de sakkunniga, väsentligen på skådespelarna, all teaterkonst måste 
bygga.770 

 
Valet av pjäser spelar alltså ingen roll om inte skådespelarna är engagerade. 
Det är gemenskapen och atmosfären på teatern som gör teatern framgångsrik 
och skapar spellust och genom det lockar publiken. Regiteatern beskrivs som 
hämmande, ett stelt koncept som hindrar kontakten mellan publiken och 
skådespelarna. Här återkommer diskursen från förra sekelskiftet om den 
skådespelarvänliga spelbara dramatiken kontra den sammanhållna konstnär-
liga teaterupplevelsen, men nu formuleras den på ett nytt sätt. Det talas om 
teaterns själ och sanna tilltal kontra den rigida regiteatern. Nu är det skåde-
spelarna och inte recensenterna som för diskussionen ur en förstahandserfa-
renhet av vad som gagnar teatern. De konstnärliga värdena ligger i skådespe-
larens gestaltning. I det perspektivet fick den nya svenska dramatiken en 
underordnad betydelse. 

När den nya chefen för Dramaten skulle tillsättas efter Molander, som 
slutade innan hans förordnande gick ut, var det många som trodde att Lind-
                                                        
769 SOU1938:16 s. 11. Vid tidpunkten hade regissörerna ansvar för både det konstnärliga 
arbetet och för hela produktionens ekonomi. Den ekonomiska maktpositionen och dess ut-
satthet förstärkte troligtvis regissörens behov av att vara en auktoritet och gynnade troligen 
inte alltid skådespelarens kreativitet. 
770 SOU1938:16, s. 39. 
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berg skulle bli Dramatens nye chef. Men valet föll på Pauline Brunius. Hon 
hade lång erfarenhet som skådespelerska och chef inom privatteatern och 
hade ett starkt engagemang för Riksteatern. Brunius handplockades till 
Dramaten av den dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg, som 
nämnde händelsen i en hyllningsbok till hennes 60-årsdag.771 Valet föll på en 
teaterchef som dels hade goda band till Riksteatern och själv var skådespe-
lare, istället för på Lindberg med sin vision om en folkteater baserad på en 
stark inhemsk dramatik.  

Brunius, liksom Molander, kritiserades för sina repertoarval, men på helt 
olika grunder. Brunius ansågs inte främja den samtida svenska dramatiken. 
Det var under Brunius period på Dramaten som Dramatikerstudion hade stor 
framgång med en repertoar av ospelad svensk dramatik. Från att ha samarbe-
tat blev nu von Horn och Brunius kontrahenter på var sin teater. Frågorna 
om hur och var det dramatiska skrivandet skulle äga rum var återkommande 
teman i debatterna utanför kulturutredningarna.772 De två nästföljande konst-
närliga ledarna på Dramaten efter Brunius, Ragnar Josephson och Karl-
Ragnar Gierow, var dramatiker. Gierow som också var en hyllad poet, satt 
liksom Josephson som ledamot i Svenska Akademien. Gierow hade också 
varit ordförande i Sveriges Dramatikerförbund. Därmed stärkte Dramaten 
inriktningen mot den så kallade finkulturen och den litterärt orienterade tea-
tern. 

”Skriv en pjäs så skall jag berätta varför jag inte kan spela 
den…”773 
TV- och Radioteaterchefen Henrik Dyfverman, gav 1949 vad som länge 
betraktades som ett standardverk för blivande dramatiker: Vägledning för 
författaren, teatermannen och publiken. I Dyfvermans formulering av dra-
matikerns uppgift beskrivs det dramatiska skrivandets villkor:774  

Många diktare har skyggat för teatern därför att den är utåtriktad. Teatern är 
en marknad som inbjuder till enkelt bondfångeri. De mest högljudda skaffar 
den största skaran nyfikna. Är det något för hudlösa diktare och visionärer att 
ge sig in i? Nog är det så att den som önskar skriva för teatern måste göra 
klart för sig, om han är ivrig att dela med sig vad han har på hjärtat till många 

                                                        
771 Arthur Engberg, ”När Pauline Brunius blev dramatenchef”, i Boken om Pauline Brunius, 
Utgiven av de kungliga teatrarna på Pauline Brunius 60-årsdag, den 10 februari, 1941. Stock-
holm: PA Norstedt & Söners förlag, 1941. Gösta M. Bergman skriver om Brunius som ”vår 
ambassadris” ute i landet som blivit kidnappad av Dramaten. Övriga skribenter i hyllningsbo-
ken var Svend Gade Theodor Olsson, Gustaf Collijn, Kar de Mumma, Karl Gerhard, Carl 
Anders Dymling, Stig Torsslow, Arne Lindenbaum, Gerda Lundequist och Alma Söderhjelm. 
772 Moberg och von Horn återkom ständigt till frågan om den svenska dramatikens plats på 
repertoaren vilket redogjorts för i kapitel 3. 
773 Lars-Levi Laestadius, ”Det stora gästabudet”, Dagens Nyheter 18 januari, 1961. 
774 Henrik Dyfverman, Dramats teknik, Stockholm: Natur och Kultur 1949.  
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människor, innan han söker sätta i gång det kollektiv som en teaterföreställ-
ning fordrar.775 

 
Dyfverman betonar dramatikens kommunikationsform och sätter publiken i 
centrum. Regler för dramatiskt skrivande kan sättas på undantag. Är inte 
dramatiken angelägen har den inget värde. Värdet i ett dramatiskt verk ligger 
just i att det kommunicerar:  

Dramat är ett kommunikationsmedel mellan diktare och publik. Någon annan 
definition behöver vi inte, även om det kan ha sitt intresse att bläddra i den 
bunt av sådana, som de historiska urkunderna tillhandahåller. I denna kom-
munikationsprincip finns alla förklaringar på teaterns konventioner, på regler 
och principer, vägar och genvägar till publikens hjärta och förstånd. Ingen 
pjäs har ett absolut värde i och för sig. Och dess relativa värde ligger i styck-
ets potentiella möjligheter att angå en publik.776 

 
Dyfvermans vänder sig till dramatikern och dennes skrivprocess. Han ger 
råd om strukturering av arbetet, upplägg av innehåll och tematik. Dramati-
kerns situation beskrivs som ett stort risktagande. Dyfvermans syn på konst-
nären omhuldar idén om det skapande konstnärens exklusivitet: ”Geniet är 
naturligtvis inte lika beroende av andras erfarenheter som småprofeterna”.777   

När det gäller undervisningen i dramatiskt skrivande förespråkar 
Dyfverman, liksom många av hans samtida, att det är i praktiken konstnären 
får sin bästa undervisning. Till syvende och sist är det den praktiska erfaren-
heten som gäller:  

Ingen bruksanvisning kan pränta in en visdom med samma osviklighet som 
den dumhet man begått och insett. Det är dock en väg, som inte utan vidare 
står den unge dramatikern till buds. Ingen konstart är – med undantag av fil-
men – så dyr att experimentera med som teatern. Knappt ens med penningars 
hjälp kan en dramatiker företa den försöksserie, som han så väl skulle behöva 
göra. De flesta debutanter repar sig inte efter ett deciderat fiasko.778  

 
Dyfverman, som refererar till en av dåtidens auktoriteter inom dramatiskt 
skrivande, amerikanen George Pierce Baker, betraktar det konstnärliga arbe-
tet som något som egentligen inte kan läras ut. Det är konstnärens drivkraft 
och försök i praktiken som är den viktiga skolan. Dyfvermans beskrivning 
av dramatikerns hårda yrkesvillkor avspeglas i debatterna under efterkrigsti-
den. 

                                                        
775 Dyfverman, Dramats teknik, s. 12. 
776 Ibid., s. 16. 
777 Ibid., s. 9. 
778 Ibid., s. 8-9. 
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Under Josephsons chefskap på Dramaten, 1948–1951, spelades en del 
svensk och även nyskriven dramatik.779 Josephsons chefstid avslutades med 
regissören Alf Sjöbergs uppsättning av Carl-Johan Love Almqvists 
Amorina, som aldrig tidigare hade iscensatts på nationalscenen. Föreställ-
ning betraktades som banbrytande. Många ansåg att Almqvist äntligen åter-
bördats till teatern och att det skulle innebära ett slags nystart för den 
svenska dramatiken.780  

I inledningen till ett översiktsverk över Josephsons chefstid på Dramaten 
uttalar sig Josephson om den samtida svenska och nordiska dramatiken. Han 
beskriver ett tyst teaterlandskap i efterkrigstidens skugga och en brist på stor 
dramatik: ”Det största dilemmat i dagens situation är inte bristen på teaterin-
tresse, men fattigdomen på stor samtidsdramatik”.781 Enligt Josephson är 
Frankrike, England och USA de länder som har en vital dramatik.782 Joseph-
son citerar teaterhistorikern Francis Ferguson som tvivlade på att dramatiken 
verkligen kunde spegla efterkrigstidens värld:  

Han [Ferguson] tvivlar på att vår tid har en kropp, som låter sig speglas. Han 
tänker på den mer som en vildmark utan form. Han ser pjäsförfattarna rusa 
kring i djungeln för att söka fånga en liten vrå av den med sin observation”.783  

 
För Josephson är Strindberg den absolut störste. Med Strindbergs dramatik 
hade Sverige fått en nationalteater:  

Ett land äger en nationalscen först då det har en inhemsk levande dramatik att 
gestalta. Sverige fick det med August Strindberg. Ensamt hans dikt är för vårt 
land vad en månghundraårig dramatisk litteratur är för andra länder.784  

 
Strindbergs författarskap kompenserade bristen på tidigare nationell drama-
tik - enligt Josephson är Strindberg nationaldramatiken.  

Under Gierows chefstid på Dramaten, 1951–1963, blev de internationella 
influenserna starkare. Enligt litteraturhistorikern Sverker Ek, hamnade fokus 
på en mer existentiellt inriktad dramatik, under Gierow.785 Ek beskriver i 
jubileumsboken till Dramatens 200-årsfirande, Den svenska nationalscenen: 
                                                        
779 Ragnar Josephson & Claes Hoogland, Från Johanna till Amorina, Bilder och repliker från 
Dramatens spelår 1948-1951, Bonniers förlag, 1951. Se repertoarförteckning på Dramatens 
hemsida, pjäser av Prins Vilhelm, Herbert Grevenius, Stig Dagerman, Lars Ahlin, Maxwell 
Andersson, Waldemar Chorell. 
780 Ulla-Britta Lagerroth, ”Almqvist och scenkonsten”, Perspektiv på Almqvist, Ulla-Britta 
Lagerroth och Bertil Romberg (red.), s. 217-298, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973, s. 220. 
781 Josephson & Hoogland, Från Johanna till Amorina, s. 5. 
782 Ibid., s. 5. 
783 Ibid., s. 5. 
784 Ibid., s. 10. 
785 Sverker Ek, ”Den svenska nationalscenen förverkligad”, Den svenska nationalscenen: 
traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, s. 367-420, Claes Rosenqvist, (red.), 
Höganäs: Wiken, 1988, s. 419. 
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traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, Gierows chefsperiod 
som ett fullkomnande av nationalscenens roll:  

Aldrig har drömmen om en nationalscen med en för hela det svenska teaterli-
vet stil och normbildande funktion varit så nära att uppfyllas som under Karl 
Ragnar Gierows tid som chef för Dramaten. Repertoaren fick en allt seriösare 
utformning med ett vidgat inslag av klassisk dramatik. En konstnärligt frukt-
bar brytning mellan en dynamisk regikonst och en mångfasetterad, profess-
ionell skådespelarkonst placerade Dramaten på världskartan.786 

 
Enligt Ek bestod 30 procent av repertoaren under Gierows chefstid av 
svensk dramatik, vilket var representativt för hela landet. Den svenska nat-
ionalscenen: traditioner och reformer på Dramaten under 200 årgavs ut 
1988, då debatten om den svenska dramatikens kris intensivt diskuterades 
inom Sveriges Dramatikerförbund och inom teaterbranschen. Ett uttryck för 
det kritiska läget i slutet av 1980-talet var bildandet av Stiftelsen för svensk 
dramatik, vars syfte var att främja den svenska nya dramatiken.787 Det kan 
noteras att Ek inte nämner den svenska dramatiken som en av faktorerna 
som givit Dramaten en plats ”på världskartan”.  

Gierow som också var dramatiker, och vars dramatik spelades framgångs-
rikt, ansåg att dramatiken skulle klara sig på egen hand. Livskraftig och 
spelbar dramatik överlevde på sina egna meriter, enligt Gierow. Subvention-
er och stöd undergrävde den svenska dramatikens värde och bidrog inte till 
att dramatikerna utmanades i sina konstnärskap.  

I augusti 1954 debatterades den svenska dramatiken i dagspressen. Från-
varon av stor dramatik var återigen en fråga. I en artikel reflekterade Stig 
Torsslow, som då var nybliven chef för Dramatens elevskola, över dramati-
kens samband med teaterns utveckling. Dramatiken utvecklades när teatern 
var fattig, enligt Torsslow. I tider då teaterns fokus låg på skådespelarna och 
inte på en överdådig scenteknik hade dramatiken sin storhetstid.788  

Gierow förtydligade sin syn på dramatikens livsvillkor i en understreck-
are i Svenska Dagbladet den 18 augusti, 1954. Där svarade han på frågan 
varför inte mer svensk dramatik spelades på nationalscenen. Han beskrev 
dramatikens komplexa situation och teaterledningens avväganden. Insatserna 
och riskerna i en teaterproduktion är långt större än för en bokutgivning, 
skriver Gierow. Därför vågar så få teaterchefer satsa på ny dramatik: 

Punkt för punkt är teaterns – och därmed dramatikerns – problem benigare: 
Även med sparsamhet i uppsättningen bli de normala kostnaderna för en pjäs 
premiärdagen mångdubbelt högre än för en bok utgivningsdagen. Och vad fö-

                                                        
786 Ek, ”Den svenska nationalscenen förverkligad”, s. 419.  
787 Stiftelsen för svensk dramatik grundades 1984 och omnämns i kapitel 4. 
788 Stig Torsslow, ”Dramatiska kurvor”, artikel daterad 6 augusti 1954, (H. T.), Musik- och 
teaterbibliotekets arkiv, Gäddviken.  
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reställningen skall bära måste den inbringa fort. Den har ingen rättvisa i fram-
tiden att vänta på, inget efter hand antågande uppbåd av landets spridda fin-
smakare att räkna med. Sin publik måste den finna omedelbart och på plat-
sen.789 

 
Detta är endast de ekonomiska förbehållen och problemen. Sedan kommer 
den konstnärliga diskussionen. Gierow beskriver den som kärnan i proble-
matiken: 

 
Men likväl är frågan om man har råd okomplicerad i jämförelse med den 
andra frågan, den som för bokförläggaren är det enklaste av allt: om han tror 
på verkets konstnärliga värde. På ett bokförlag räcker det, om den ansvarige 
och bestämmande tror; från honom vandrar manuskriptet vidare till sättare, 
tryckare och korrekturläsare och vad de tycka och tro har inte det minsta in-
flytande på bokens framtida öden. Från teaterchefen går manuskriptet till 
medarbetare, som själva äro skapande artister i lika hög grad som författaren. 
Och det är framför allt de som måste tro.790 

 
Den stora skillnaden mellan bokförlaget och teatern är det kollektiv som 
helhjärtat måste känna med teaterchefens satsning. Gierow formulerar hur 
framgången för den dramatiska texten är beroende av att hela ensemblen tror 
på den. Han lyfter fram den konstnärliga processen inne på teatrarna, där 
skådespelarna och de övriga medarbetarna beskrivs som självständigt skap-
ande konstnärer. Tron på dramats potential måste alltså vara förankrad hos 
alla som skall arbeta med dramat för att teaterföreställningen skall bli en 
framgång. För att skapa den tilltron hjälper inga statliga medel, enligt Gi-
erow, som anser att ett stöd är en ”nödhjälpsaktion” som inte hjälper drama-
tiken att utvecklas: 

En sådan nödhjälpsaktion är ett ofelbart sätt att redan från början omge en 
svensk nyhet med en atmosfär av halvt misslyckande och blåsa ut all tro hos 
de medverkande (och hos publiken) på pjäsens egenvärde. Svensk dramatik är 
mycket bättre gynnad av en teater, som spelar den inte för att den kan räkna 
med en extra subvention utan därför att den vill det och gläder sig åt sin upp-
gift.791  

 
Här framförs åter argumentet att stöd åt dramatiken skulle undergräva dess 
kvalitet. Subventioner bidrar till att tron på dramatiken som konstform för-
svagas hos både publiken och de som skall spela den. Dramatiken blir inte 
bättre med hjälp av stöttor. Det är publiken som är dramatikens yttersta do-
mare och inte de som ger anslag. Gierow talar om teaterns beroende av sin 
publik: det finns ingen teaterföreställning utan publiken. Kommer den inte 

                                                        
789 Karl-Ragnar Gierow, ”Dramatikern i väntrummet”, Svenska Dagbladet, 18 augusti 1954. 
790 Ibid. 
791 Ibid. 
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till teatern blir det ingen föreställning. En bok däremot, existerar även utan 
läsare. Ny dramatik innebär ekonomiska utmaningar. Enligt Gierow är tea-
terns behov av intäkter och önskan att satsa på nyskriven svensk dramatik 
oförenliga. Iscensättningen av en aldrig tidigare prövad text innebär ett allt-
för stort risktagande. Resonemanget ger uttryck för en svag tro på den 
svenska nya dramatiken. 

År 1962 talade Gierow, vid Svenska Akademiens högtidssammankomst, 
om den svenska dramatikens tillstånd och om svårigheterna att skriva dra-
matik. Han exemplifierade med Gustav III:s skrivmetod. Gustav III knöt 
skickliga prosaförfattare och diktare till sig, men hade själv den främsta 
dramaturgiska kunskapen. Gustav III var en teaterpraktiker. Men enligt Gi-
erow hade svensk dramatik sedan Gustav III präglats av det litterära dramat. 
Endast två verkliga dramatiker av rang hade framträtt inom svensk teater de 
senaste 100 åren – August Strindberg och Carl Johan Love Almqvist. ”[…] 
två sådana snillen på 100 år.” Gierow bedömde det som ett gott betyg för 
den svenska dramatiken och hävdade att: ”verkliga dramatiker har i alla tider 
varit mer sällsynta än poeter […]”792 Gierow avslutade sitt tal med frågor om 
nationalscenens betydelse i en tid då ordet nationell blivit förknippat med 
barbari. Vilka var de omistliga nationella värdena? Det var en fråga som 
innehöll följdfrågor, som han inte ställde: vilket värde hade den svensksprå-
kiga dramatiken, i egenskap av att vara svensk? Och vad var svenskhet? 
 
Debattklimatet under 1950-talet beskrivs av litteraturvetaren Per Ringby 
som präglat av försiktighet, inom ”trygghetens ramverk”.793 Debatter fördes 
exempelvis om modernismen inom svensk teater i Bonniers litterära maga-
sin 1953 och om hur den förhärskande psykologiska realismen påverkade 
skådespelarnas språkhantering.794 Under 1950-talets senare del började ar-
betsvillkoren inom teaterbranschen att på allvar diskuteras. Det var i första 
hand skådespelarnas löner och arbetsförhållanden som uppmärksammades. 
Ringby nämner exempelvis konflikten mellan Teaterförbundet och Teatrar-
nas Riksförbund år 1957 som tidstypisk. Då krävde skådespelarna att få 
arbeta åt TV, film och radio utan att arbetsgivarna kunde kräva 15 procent 
av gaget.795 

I mitten av 1950-talet föreslog en liten grupp som kallade sig Arbetslaget 
för svensk scenkonst ett samarbete med Riksteatern. De erbjöd Riksteatern 
en satsning på specialskriven dramatik och ett nytt sätt att producera drama-
tik. I ett brev till dåvarande teaterchefen Gösta M. Bergman erbjuder de att 

                                                        
792 Karl-Ragnar Gierow, Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst, 20 
januari 1962, SR, KB Svensk mediadatabas. 
793 Per Ringby, Avantgardeteater och modernitet: Pistolteatern och det svenska teaterlivet 
från 1950-tal till 60-tal, Gideå: Vildros, 1995, s. 62. 
794 Ibid., s. 63 och s. 70. 
795 Ibid., s. 72. 
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”inleda ett påtagligt, praktiskt samarbete”.796 Det var språkvetaren och dra-
mapedagogen Lennart Wiechel, som undertecknat brevet: 

Sålunda tror vi, att teatrarnas stora programerfarenheter och egna lokala förut-
sättningar på ett fruktbart sätt bör kunna stimulera en inhemsk dramatisk pro-
duktion. Vi syftar till ”beställningsdramatik”, där parterna skärper sina krav 
på mål och medel utan att göra avkall på den konstnärliga ambitionen.797 

 
Erbjudandet erinrar om Bergmans eget arbete inom amatörteatern under 
1920-talet då han strävade efter att få till stånd en målgruppsorienterad dra-
matik inom bildningsförbunden och arbetareföreningarnas amatörteatrar. 
Förslaget från Arbetslaget för svensk scenkonst är intressant med tanke på 
Wiechels yrkesverksamhet och erfarenhet av att arbeta praktiskt med drama-
tik riktad till särskilda grupper. Citatet är också intressant eftersom ordet 
”beställningsdramatik” förekommer där. Wiechel ägnade sig senare åt teater 
som pedagogiskt verktyg inom främst skolan.798 Drygt fyrtio år efter Arbets-
laget för svensk scenkonsts förslag hade beställningsdramatik blivit ett eta-
blerat begrepp inom svensk teater. År 2015 var den övervägande delen av ny 
svensk dramatik beställningsdramatik.  
    Bo Widerbergs tidigare citerade inlägg i Sydsvenska dagbladet och debat-
ten som följde skildras av recensenten Bengt Liljegren i Dramat, dramati-
kerna och verkligheten. Dramatikerns skrivprocess var isolerad och osäker i 
en tid när teatrarna signalerade att svensk dramatik i grunden var ospelbar.799 
”Jag är i en situation som är en av de otacksammaste någon svensk kan 
hamna i just nu: jag är sysselsatt med att skriva en teaterpjäs”, skrev Wider-
berg. Dramatikern behövde känna ett stöd från teatrarna under skrivproces-
sen. Widerberg beskrev dramatikern som någon som ”bara skall leverera 
text”.800  Han arbetade då med pjäsen Ein Stuhl, som senare filmatiserades 
och fick titeln Kvarteret Korpen, med premiär 1963.801  

Lars-Levi Laestadius, som just hade tillträtt som chef för Stockholms 
Stadsteater, bad Widerberg skriva åt en kommande föreställnings program-

                                                        
796 Brev från Lennart Wiechel, ordförande i Arbetslag för svensk scenkonst, till Teaterchefen 
Gösta M. Bergman, daterat 1 februari 1955. Teaterchefens arkiv, Riksteaterns arkiv, Riksar-
kivet, Arninge. Wiechel var också dramatiker och hade gjorde experimentella föreställningar 
med marionetter. Wiechels föreställning Lilla teaterrevolten beskrevs som konkret teater, av 
recensenten Harry Osbonson, ”Lennart Wiechels konkreta teater”, Entré, nr 1, 1954 [utg. av 
Lars-Erik Löfman]. 
797 Ibid. 
798 Se exempelvis Lennart Wiechel, Dramatisk komposition, Stockholm: Liber, 1966. 
799 Bengt Liljenberg, Dramat, dramatikerna och verkligheten:[svenska stycken efter Strind-
berg]: anteckningar kring den svenska scendramatiken och dess författare 1960-1990, 
Stockholm: Carlsson, 2000, s. 11. 
800 Bo Widerberg, ”Att vara objuden gäst”, Dagens Nyheter, 15 november, 1960. 
801 Liljenberg, Dramat, dramatikerna och verkligheten. sid 10-11, Kvarteret Korpen skildrar 
en pojkes uppväxt i ett arbetarhem i Malmö år 1936.  
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blad. Som svar frågade Widerberg varför Laestadius inte beställde en pjäs av 
honom istället. Det litet skämtsamma svaret från Widerberg besvarades av 
Laestadius i artikeln ”Det stora gästabudet”.802 Förväntan på Laestadius var 
stor bland dramatikerna, när han tillträdde som chef, eftersom han själv var 
dramatiker. I svaret till Widerberg skrev han: ”Skriv en pjäs, så skall jag 
förklara varför jag inte kan spela den.”803 Efter det blev Laestadius korad till 
”svensk dramatiks fiende nummer ett”. Han förklarade i en ordväxling med 
Widerberg att det var för att dämpa journalistens entusiasm som han hade 
uttryckt sig som han gjort. Han hade velat beskriva svårigheterna och de 
praktiska omständigheterna kring ett antal svenska pjäsers tillkomst på tea-
tern.804  

Teatrarna och de svenska dramatikerna befann sig på två motsatta sidor. 
De konstnärliga ledarna på teatrarna hävdade att dramatikerna inte kände till 
dramatikens grundläggande förutsättningar. Dramatikerna ansågs vara mer 
hemma inom litteraturens område än inom teaterns praktiskt orienterade 
värld. Genmälet från dramatikerkåren var att teatrarna inte tog sitt ansvar 
och såg till att dramatikern verkligen hade en plats på teatern. Det var med 
en känsla av att vara på nåder som dramatikern vistades på teatern. Myten 
om den svaga nya dramatiken späddes på av den krassa ekonomiska verklig-
heten – att satsa på nyskrivna pjäser innebar ett ekonomiskt risktagande. 
Frågan gällde var den svenska dramatiken skulle finna sin plats i det föränd-
rade samhällsklimatet på 1960-talet. 

Tidskriften Dialog  
Den institutionaliserade och med skattemedel subventionerade teatern kriti-
serades i teatertidskriften Dialog under 1960-talet för att vara borgerlig tea-
ter. Institutionsteatern betraktades som följsam gentemot makten och sam-
hällsordningen. Frågan om hur teatern förändrades var, i Dialog, en fråga 
både om politisk makt och konstnärlig frihet. 

Enligt redaktionen cementerade institutionerna förlegade sätt att behandla 
skådespelarens och dramatikerns roller på teatern och stod för motsatsen till 
kreativitet och nytänkande. Dialogs redaktion blickade framåt och talade om 
en ny teater, en skådespelarnas teater. Kleberg såg en framtida teaterföre-
ställning som summan av skådespelarnas avtryck och där regissören ”dels 
komponerar ensemblen och dels ger skådespelarna ett material och vad jag 
skulle vilja kalla en riktning inom storformen”.805 Zern ifrågasatte dock om 
teatern verkligen var på väg åt det hållet. Kanske var fallet så i Sverige, men 
inte internationellt, där regiteatern fortfarande dominerade. 

                                                        
802 Lars-Levi Laestadius, ”Det stora gästabudet”, Dagens Nyheter, 18 januari, 1961. 
803 Ibid. 
804 Liljenberg, Dramat, dramatikerna och verkligheten, s. 11.  
805 ”Ledtrådar”, Dialog, nr 1, 1965, s. 1.  
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I debatterna i Dialog lyftes skådespelarens roll fram, inte som publikdra-
gande stjärnskådespelare, utan som självständiga konstnärer. Skådespelarens 
egna konstnärliga uttryck ställdes emot den text- och registyrda teatern. Skå-
despelaren betraktades inte som underordnad helheten och som någon som 
skulle bidra till att texten fullkomnades. Istället ansågs skådespelarens egna 
konstnärliga utveckling kunna berika dramatiken och teatern. Det talades om 
skådespelarens rätt till ett eget skapande. I artikeln ”Skådepelarnas teater” 
kritiserade Göran O. Eriksson både den ”akademiska naturalismen” och 
regiteatern.806 Han ansåg att skådespelarens arbete var det mest intressanta 
inom den samtida teatern och att det borde vara vägledande för en teater som 
ville bryta med traditionerna. Skådespelarens rolltolkning var ofta förbisedd:  

En enskild roll säger mig oftast mer än helheten. Helheten bekräftar för mig 
vad jag hade väntat mig eller kunde tänka mig. Den enskilda rolltolkningen 
visar mig något nytt, en oanad skiftning, en rörelseförändring, något som hel-
heten i föreställningen inte har lyckats dölja. Det är litet. Men uppfinn ett in-
strument att förstora det med! 807 
 

Eriksson ansåg att det fanns för litet kunskap om skådespelarens utryck hos 
kritikerna. De hade inte verktyg att beskriva vidden av det som ägde rum i 
skådespelarens gestaltning. Skådespelaren Keve Hjelm, som kom att bilda 
skola för flera generationer av skådespelare i slutet av 1900-talet, intervjua-
des i samma nummer om skådespelarens arbete.808 I mitten på 1960-talet 
skulle dramatikern och regissören att lämna sina maktpositioner. För skåde-
spelarna, liksom för de övriga konstnärerna på teater, med dramatikerna, 
gällde det att använda sin egen vilja och sitt personliga uttryck, och inte 
anpassa sig till vad institutionerna förväntade sig. 

Cornell tog upp maktförhållandena i arbetet med den dramatiska texten i 
den redan nämnda artikeln ”Textens roll”.809 Typen av teater – eller film – 
reflekterade vad som var mest dominerande inom mediet för tillfället. Tex-
ten hade år 1965 alltför stor betydelse, enligt Cornell. Han ansåg att de 
starka reaktionerna mot kritiken av den textbaserade teatern hade att göra 
med teaterchefers, producenters och kritikers bekvämlighet och rädsla för att 
förlora makt. Texten hade en särskild ställning inom både film och teater 
eftersom det var det ”enda element i en inspelning eller en uppsättning” som 
de kunde kontrollera, enligt Cornell. ”Dess [textens] gränser är deras makts 
gränser.”810  

                                                        
806 Göran O. Eriksson, ”Skådespelarnas teater”, Dialog, nr. 1, 1965, s. 10. Dialog, nr 3, 1967 
handlar huvudsakligen om skådespelaren.  
807 Ibid, s. 10. 
808 ”Samtal med Keve Hjelm”, Dialog: teatertidskrift, (1965-1970), nr. 1, 1965, s. 18-21. 
809 Jonas Cornell, ”Textens roll”, Dialog: teatertidskrift, (1965-1970), nr. 2, 1965, s. 17. 
810 Ibid., s. 17. 



  

 217 

Cornells beskrivning av maktstriderna inom teatern skildras sällan på ett 
liknande sätt idag. Institutionskritiken har också förändrats. Med de allt hår-
dare ekonomiska villkoren för teaterinstitutionerna idag är det få inom kul-
turbranschen som öppet kritiserar dess verksamheter.811 Situationen i Sverige 
är dock inte lika extrem som i exempelvis USA. Teatervetaren Shannon 
Jackson beskriver att det nya radikala under en marknadsliberal regim är att 
vara institutionsbevarande, alltså motsatsen till vad gruppen runt Dialog 
hävdade på 1960-talet.812 

Regissören Lars Engström tog upp frågan om demokrati på teatern i arti-
keln ”Gruppteater” i Dialog nummer 5, 1966.813 Där talade han om betydel-
sen av att skådespelarna trivdes att spela ihop. Det var också viktigt att spe-
cialisera sig inom olika tekniker och spelstilar för att skapa en tydligare tea-
ter. Därför blev de fria gruppbildningarna, där specialisering kunde äga rum, 
viktiga för ett mångfasetterat teaterutbud. Ett antal skådespelare svarade på 
en enkät utifrån artikeln. I det följande numret svarade fyra teaterchefer på 
frågor om teaterdemokrati utifrån artikeln och de kommentarer som följt.814   

Dialogs redaktion bestod av tre män och artiklarna i tidskriften skrevs 
huvudsakligen av män. Detta förtjänar att poängteras eftersom en stark driv-
kraft i debatterna var frågan om demokrati och dess förutsättningar inom 
teatern. En bråkdel av artiklarna är skrivna av kvinnor. Författaren och dra-
matikern Agneta Pleijel bidrog med en artikel om teaterkritik, där hon tog 
upp kritikerns roll i de debatter som förts om teaterns förändring. Hon un-
dersökte om det skett en förändring i kritikernas sätt att se teater och stude-
rade specifikt kritikerna Per Erik Wahlund på Svenska Dagbladet, Göran O 
Eriksson på Stockholmstidningen och Bengt Jahnsson på Dagens Nyheter.815 
I ett särskilt barnteaternummer, Dialog nummer 3, 1968, skrev regissören 
Suzanne Osten i dagboksform om ett barnteaterarbete, Gunila Ambjörnsson 
efterlyste en ny barnteater och ny dramatik för barn och Gunnel Thörnander 
skrev om ”Pengar och barnteater”.816 Dramatikern Carin Mannheimer och 

                                                        
811 Den före detta socialdemokratiske ecklesiastikministern Bengt Göransson tillhör dem som 
öppet kritiserar kulturpolitiken och kulturinstitutionernas uppdrag idag, se exempelvis Bengt 
Göransson, Tankar om politik, Stockholm: Erzats, 2010. 
812 Shannon Jackson, Social Works Performing Art, Supporting Publics, New York: 
Routledge, 2011. 
813 Lars Engström, ”Gruppteater”, Dialog, nr 5, 1966, s. 26. Skådespelarna som kommente-
rade artikeln var: Gun Arvidsson, Gösta Ekman, Christina Frambäck, Lena Granhagen och 
Torsten Wahlund. 
814 ”Teaterdemokrati, en enkät och tre repliker”, Dialog, nr 6, 1966, s. 11-14. Teatercheferna 
var: Mats Johansson, Erland Josephson, Frank Sundström och Hans Ullberg. 
815 Agneta Pleijel, ”Tre teaterkritiker”, Dialog, nr 5, 1966, s. 32-41. 
816 Suzanne Osten, ”Vi avslöjar hemligheter”, Dialog, nr 3, 1968, s. 8-13. Gunila Ambjörns-
son, ”Den konventionella barnteatern”, Dialog, nr 3, 1968, s. 18-21, Gunnel Thörnander, 
”Pengar och barnteater”, Dialog, nr 3, 1968, s. 14. 
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konstnären och musikern Kjerstin Norén skrev artiklar i nummer 1, 1968.817 I 
övrigt ter sig den kvinnliga närvaron som tidstypisk. Roland Barthes essä om 
Garbos ansikte samsas med intervjuer med, Lena Granhagen och Ingrid 
Bergman.818 Kvinnorna är närvarande, främst som utsmyckning eller natur-
barn, som uttalar sig om hur det är att spela, verka och vara inom den av 
männen teoretiserade teatern.  

Under dess korta utgivningsperiod lyckades Dialog få mycket uppmärk-
samhet och skapa debatt om teaterns förändring, vilket Cornell konstaterade 
1967.819 I nummer 18, 1969, då tidskriften bytte till löpande numrering, skri-
ver redaktionen att mycket har förändrats i teaterklimatet sedan första num-
ret av Dialog kom ut. Nu är det färdigdiskuterat från deras håll och dags för 
nya röster att höras. 

[…] mycket av det som i denna fas måste diskuteras och sägas är diskuterat 
och sagt, många gånger om, bl.a. i den här tidskriften. Vi har med andra ord 
uppfattat vår funktion som i hög grad teaterpolitisk och mera diskuterat förut-
sättningarna för teaterarbetet än resultatet av det.820  

 
Redaktionen ville ändra på situationen. De bjöd in teaterarbetare att dela 

med sig av sina praktiska erfarenheter av förändringsarbetet inom de fria 
grupperna i hela landet: ”Teatern är – bör vara – en geografiskt bestämd 
konstform, som sysselsätter sig med vissa människors förhållanden på en 
viss plats, snarare än Människans villkor i Världen”, hävdade redaktionen.821 
Enligt Cornell var teatern den mest kommersiella konstformen. Han ansåg 
att svensk teaters största utmaning var dess intellektuella utarmning. I det 
sista numret av Dialog diskuterades det nyinrättade DI, där framtidens scen-
konstnärer skulle utbildas.822  

I Dialog fördes en kritik, som bröt mark för nya rörelser inom scenkonst-
området: performancekonsten och gruppteatern. I tidskriften publicerades 
artiklar av de aktuella kritiska tänkarna för dagen och intervjuer med ny-
skapande konstnärer inom scenkonsten. Kritikerna förde diskussionerna om 
teatern på ett nytt plan vilket fick konsekvenser för hur kulturdebatten ut-
vecklades.  

                                                        
817 Kjerstin Norén, ”Jesse, Jesse, Jesse, … James!”, Dialog, nr 1, 1968, s. 20-21. Om en mu-
sikal på Lilla Teatern i Lund. Carin Mannheimer, ”Solidariteten – ett pepparkorn i morteln”, 
Dialog, nr 1, 1968, s. 30-31. Om Hemmet av Kent Andersson och Bengt Bratt på Göteborgs 
stadsteater. 
818 Dialog nr 3, 1967. 
819 Jonas Cornell, ”Kombinationer”, Dialog, nr 5, 1967, s. 3. 
820 ”Fortsatt dialog”, Dialog, nr 18, 1969, s. 1. 
821 ”Forsatt dialog”, s. 1. 
822 Jonas Cornell ”Om Dramatiska Institutet”, Dialog, nr 19, 1970, s. 1-2. 
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Debatt mellan gamla och nya företrädare för dramatiken  
Det förändrade samhällsklimatet under 1960-talet påverkade kulturdebatten, 
och debatterna som fördes i Dialog påverkade i sin tur teatern. Det sociala 
och politiska engagemanget och medvetenheten tog sig nya uttryck inom 
teaterns fält och påverkade både repertoarens innehåll och form men också 
arbetssättet på teatrarna. Diskussionen om medbestämmande på arbetsplat-
sen, i samband med att stora förändringar av arbetsrätten förbereddes, fick 
ett starkt genomslag på teatrarna vilket också fick konsekvenser för dramati-
ken. Nya arbetssätt och kollektiva former för att skapa dramatisk text pröva-
des under 1960- och 1970-talet. Lagen om medbestämmande i arbetslivet, 
(MBL) och den allmänna demokratiseringen av arbetsplatserna bidrog till att 
diskussioner om arbetsprocessen och dramatikerns roll uppstod.823 Endast en 
liten del av debatten handlade om dramatiken i egenskap av just dramatik. 
Frågorna handlade till exempel om arbetsprocessen och relationen mellan 
ensemble, publik och dramatiker. Dramatikerna som höjde rösterna för att 
uppmärksamma sina arbetsvillkor under 1960-talet fick vänta till 1990-talet 
innan deras specifika arbets- och försörjningsvillkor behandlades på kultur-
politiskt nivå.824 

Vintern 1969-70 blossade en debatt upp i dagspressen. På ena sidan be-
fann sig Vilhelm Moberg, som etablerade sig som dramatiker på 1920-talet 
och nu tillhörde den gamla generationen, tillsammans med Dramatikerför-
bundets ordförande Tore Zetterholm. På den andra sidan fanns det unga 
gardet från Dialog. Den nya generationen utmanade den etablerade synen på 
dramatikerns roll. De ifrågasatte doxan, det gällande synsättet, representerat 
av Moberg, på det, med Bourdieus ord, mest kätterska vis. De ifrågasatte 
texten som auktoritet och en alltför respektfull hållning till dramatikerna.  

Det nya teaterklimatet var inte alls demokratiskt, enligt Zetterholm, som 
talade om regissören som diktator: “Teaterdemokrati hade blivit ett täckord 
för de mest hänsynslösa former av regissörsdiktatur.”825 Dramatikerna hade 
redan från start glömts bort i diskussionerna om teaterdemokrati, skrev Zet-
terholm, som påpekade att de typiskt nog inte var omnämnda i DI:s och Tea-
terförbundets nya kursbok i ämnet. Eftersom dramatikerna konsekvent 
glömdes bort eller hamnade på undantag resulterade det i att deras arbete 
inte respekterades av regissörer och skådespelare, enligt Zetterholm. Det 
visades för lite respekt för dramatikerns arbete: 

Ett skådespel är en subtil byggnad, där varje replik fyller en funktion i en hel-
het. Författaren har ofta arbetat med det i åratal. Regissörers och skådespela-
res ändringar sker efter kort bekantskap och kan bli ödesdigra för helheten. 

                                                        
823 LKAB-konflikten, den stora gruvstrejken, ägde rum 1969-70 och banade väg för Medbe-
stämmanderättslagen, MBL, som instiftades 1976. Lagen trädde i kraft 1 januari 1977. 
824 SOU 1997:184 Generella konstnärsstöd. 
825 Tore Zetterholm, ”Teaterdemokrati”, Dagens Nyheter, 28 december, 1969. 
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Det kommer alltid ett stadium under repetitionerna när de inblandade tvivlar 
på sig själva och när allt verkar motigt. Då är det alltför lätt att skylla på tex-
ten. "Det här kan jag inte säga" är en vanlig fras – alltså stryker man.826  
 

Minsta motståndets lag var att stryka i texten istället för att försöka förstå 
vad dramatikern velat säga. Zetterholm, som pläderade för dramatikerns 
auktoritet, ansåg att de bästa föreställningarna oftast var de mest texttrogna. 
Han pekade på problem som kunde uppstå när olika yrkesroller korsade de 
professionaliserade yrkesskrånas gränser. Med det avslöjade han en bris-
tande kunskap om yrkesrollernas historia inom teatern, som visar hur yrkes-
kategorierna ofta flöt samman. Som representant för Dramatikerförbundet 
underströk han dramatikernas professionella integritet. 

Varför skulle regissörer och skådespelare just i vår tid ha utvecklat en plötslig 
talang som dramatiker? Det är lika osannolikt som att författaren skulle kunna 
gestalta sina huvudroller. Att ensemblen enbart på grund av sitt antal eller sin 
politiska övertygelse skulle förvandlas till diktare är lika otroligt.827 

 
I Zetterholms fråga förenades en textbaserad, traditionell teatersyn, enligt 
Dramatikerförbundets synsätt. Han talade utifrån andra utgångspunkter än 
debattörerna som varit knutna till Dialog och som ville förnya själva konst-
formen. Zetterholm hävdade att frågan om teaterdemokrati inte resulterade i 
demokrati utan förvandlades till en fråga om teaterhierarki, där det i slutän-
den handlade om vem som skulle bestämma och planera arbetet. Zetterholm 
gjorde liknelsen mellan en konsert och den demokratiska teaterföreställning-
en. En demokratisk teaterföreställning är som en konsert där alla tolkar fritt 
och tanken bakom texten – eller partituret – blir irrelevant. Zetterholms för-
slag på hur dramatikerns situation kunde förändras handlade om att invol-
vera dramatikern i arbetet på teatern: 

Jag tror på facklig teaterdemokrati. Men det är inte demokrati att ta ifrån dra-
matikern rätten till sitt verk. Det är heller inte demokrati att slå sönder en ar-
betsfördelning. Varför inte istället ta med författaren i kollektivet? (Typiskt 
nog är han glömd både i det nya Dramatiska institutet och i Teaterförbundets 
kursbok om teaterdemokrati.) Det räcker inte med att han får sitta med under 
några repetitioner. Varför inte anställa honom för varje uppsättning om han 
finns i landet? I så fall låter han sig säkert övertygas av argument. Men har 
också möjlighet att ingripa mot stympningar och förvanskningar.828 

 
Debatten fortsatte över årsskiftet. Den 5 januari, 1970 gick Moberg till hårt 
angrepp mot Erikssons behandling av en Molièrepjäs som Eriksson regisse-
rat för Radioteatern. Moberg kritiserade även Ralf Långbackas uppsättning 

                                                        
826 Zetterholm, ”Teaterdemokrati”. 
827 Ibid. 
828 Ibid. 
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av Timon av Athen på Göteborgs stadsteater och Mäster Olof på samma 
teater. Han åberopade lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk som hade införts den 1 juli 1961 och citerade:829 

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga an-
seende eller egenart kränkes, ej heller må verket göras tillgängligt för allmän-
heten i sådan form eller i sånt sammanhang som är på angivet sätt kränkande 
för upphovsmannen.830 

 
Zern besvarade kritiken. Enligt honom var Moberg och hans generations-
kamrater genuina teaterhatare. Moberg som under hela sitt liv kämpat för 
dramatikerns rätt ansågs av Zern motarbeta teatern genom att propsa på upp-
hovsrätten: 

När jag läser V. Mobergs fantastiska artikel om författarna och upphovsrätten 
(D.N. 5 januari) undrar jag varför han inte föreslår att man lägger ner teatrar-
na direkt. Har ni upptäckt att det finns ett genuint teaterhat hos en hel generat-
ion svenska dramatiker?831 

 
Zern tog också upp frågan om teaterdemokrati. Han ansåg att den inte fick 
föras i strid mot författarnas och översättarnas rätt att bestämma över sina 
texter. Samtidigt reserverade han sig: ”Men när Moberg med lagboken i 
högsta hugg och som högsta auktoritet vill sätta halva Teater-Sverige i fäng-
else är det åtminstone ett par frågor jag vill ställa innan domarna börjar 
falla.”832  

Eriksson svarade Moberg i ett debattinlägg den 9 januari 1970. Han ansåg 
att det var berikande och befriande med bearbetningar: 

Överallt skrivs det, skrivs om, konfronteras, tolkas och mottolkas, så att man 
snart inte vet vem som har svarat för vad i det publiken ser. Som Moberg an-
tyder: det börjar mer och mer likna djungelns lag. Både Moberg och Zetter-
holm är upprörda över den utvecklingen. Jag och andra upplever den som be-
rikande och befriande. Tydligen finns det en principiell skillnad mellan våra 
kulturuppfattningar.833  

 
Samtidigt understryker han att det inte går att ändra i texterna hur som helst. 
Dramatexten måste följas ordagrant. Däremot är tolkningen fri: 

                                                        
829 För en mer omfattande redogörelse för upphovsrätt inom teaterområdet, se appendix 3. 
830 Vilhelm Moberg, ”Försvar för författarens integritet”, Dagens Nyheter, 5 januari, 1970. 
831 Leif Zern, ”Vivica Bandler och reklamen, Vilhelm Moberg och lagarna?”,  
Dagens Nyheter, 8 januari 1970. 
832 Ibid. 
833 Göran O. Eriksson, ”Teatern och dramatikerna”, Dagens Nyheter, 9 januari 1970. 
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Jag har, om jag vill, rätt att kräva att min text återges ordagrant, men inte att 
den tolkas efter mitt huvud - lika litet som jag har rätt att förhindra en recen-
sent att tolka den på ett tredje sätt, som kanske varken överensstämmer med 
mitt eller ensemblens.834 
 

Det enda dramatikern kan kräva är att texten återges ordagrant. Dramatikern 
ges rätt att bevaka den exakta ordalydelsen men inte hur den förstås av de 
olika uttolkarna. Det framstår som om Eriksson anser att dramatikern inte 
kan förstå sin text på annat sätt än utifrån sin egen intention. Dramatikern 
fråntas därmed en viktig roll i den kreativa processen – att vara med och föra 
en dialog om förståelsen av texten.  

Enligt Eriksson blir författaren ”teaterförfattare” när dennes pjäs sätts 
upp. Det är genom gestaltningen av pjäsen skapar dramatikern: 

Man är inte teaterförfattare för att man skriver teaterpjäser. Liksom Tore Zet-
terholm tror jag att motsatsförhållandet mellan litteratörerna och teatern bör 
kunna hävas och att det grundar sig på ett missförstånd. Men det missförstån-
det är gammalt och svårutrotligt. Jag kan inte tänka mig att Moberg vill ha 
tillbaka ett teaterklimat där dramatikern meddelar sig med ensemblen genom 
att skicka lappar till den.[…]  
För min del tror jag att den nya teaterns texter kommer att skrivas inom teat-
rarna eller i varje fall i intim kontakt med dem. Zetterholm säger att det nya 
dramatiska institutet har glömt bort författarna, och det är delvis sant; men jag 
är inte säker på att det är lämpligt eller ens möjligt att utbilda dramatiker som 
ett separat skrå, och jag vill hellre rekommendera dem som vill skriva för sce-
nen att söka sig till de utbildningslinjer som det dramatiska institutet faktiskt 
kommer att omfatta, det vill säga att skaffa sig insikt om produktionstekniken 
inifrån och från grunden.835 

 
Eriksson ger en bild av att dramatikerna tidigare vistats i isolering, långt från 
teaterns produktionsprocess och talar om ”motsatsförhållandet mellan littera-
törerna och teatern” som kan lösas just genom att dramatikern kommer in på 
teatern. På det sättet knyter han i artikeln an till debatten under det tidiga 
1960-talet då exempelvis Widerberg beklagade att dramatikern var utestängd 
från teatern. Men istället för att ta parti för dramatikerna skildrar han den 
äldre dramatikergenerationen som om den valt att befinna sig utanför teater-
rummet. Dramatikerna är i egenskap av litteratörer, avskurna från teaterns 
praktiska verklighet och har därför inget på teatern att göra.  

Beskrivningen av dramatikern som teaterförfattare understryker hant-
verksaspekten i författarens yrkesroll – dramatikerna skall inte vara ett sepa-
rat skrå utan ses i relation till konstformen de skriver för. Det är en subtil 
förskjutning av författarens position inom teaterns hierarki, där texten fortfa-
rande är utgångspunkt för föreställningen. Erikssons syn på dramatikerns 

                                                        
834 Eriksson, ”Teatern och dramatikerna”. 
835 Ibid. 
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uppgift återkommer i StdH/SKH:s definition av yrkesrollen på 2010-talet, då 
dramatikern beskrivs som en person med starkt eget uttryck, men som måste 
låta andra påverka textens slutliga utformning.836 

Det intressanta i den hårdnackade debatten är att Eriksson använder lik-
nande argument som Moberg använde under 1920- och 1930-talet, då han 
debatterade den svenska dramatikens situation och framtid. Moberg talade 
också om att dramatikerna måste in på teatern för att ha en möjlighet att 
utveckla sitt skrivande. Deras inställning till dramatikerrollen skiljer sig 
dock åt. Hos Eriksson var dramatikern en funktion av andra funktioner, me-
dan Moberg hävdade dramatikerns auktoritet. Det var signifikant för tid-
punkten att det inte fanns en särskild dramatikerutbildning på den nya högs-
kolan för film och teater. Striden i dagspressen, vintern 1969-70, var en de-
batt som, före den postdramatiska teatern, ifrågasatte den textbaserade tea-
terns auktoritet, traditionella yrkesuppdelningar och maktfördelningen på 
teatern.837  

Den naturalistiska teatern och den dramatiska textens överordnade funkt-
ion ifrågasattes också inom de nya och radikala gruppteatrarna på 1960-talet. 
Där experimenterades det med nya sätt att berätta för att hitta alternativ till 
den textbaserade, psykologiserande teatern. Performancekonsten är ett ex-
empel under 1960-talet, liksom den så kallade fysiska teatern där bland 
andra Jerzy Grotowski och Eugenio Barba var centrala figurer. Antonin Ar-
taud var en stark inspiratör för dem, liksom Vsevold Meyerholds biodyna-
miska teaterövningar och mimkonstnären Etienne Decroux. Artauds teorier 
om grymhetens teater användes exempelvis för att utforska skådespelarnas 
fysiska uttryck och förhållandet mellan skådespelare och publik. Det innebar 
att det verbala språket fick en förändrad roll inom den fysiska teatern. Före-
ställningar togs fram på nya sätt och utgick inte alltid från en given text.  

Under 1970-talet var Bertolt Brechts episka teater en stark inspirations-
källa inom de fria grupperna. Den fysiska teaterns formexperiment, som ofta 
ansågs otydliga eller alltför poetiska, fick ge vika för en tydlig budskaps-
teater. Den fysiska teatern fick åter gehör i Sverige i början av 1980-talet 
med grupper som Kroppens Poesi, Teater Shaharazad och Larssons teater. 

Debatter under 1970- och 1980-talen – teaterdemokrati och 
fältets förändring 
I 1972 års kulturutredning, SOU 1972:66 och SOU 1972:67 Ny kulturpolitik, 
breddades synen på konstens roll i samhället och begreppet kultur blev allt 

                                                        
836 Se kapitel 5 för en längre utläggning om detta. 
837 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, London: Routledge, 2006. 
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vanligare.838  Kulturen ansågs viktig för den demokratiska samhällsutveckl-
ingen och de konstnärliga yrkenas arbetsvillkor uppmärksammades allt mer. 
I utredningen formulerades en kulturpolitik som skulle vara integrerad i 
samhällets allmänna utveckling och som krävde en omfattande offentlig 
finansiering.  

I inledningen till utredningen görs en sedvanlig genomgång av de tidigare 
utredningarna. Där beskrivs 1940- och 1950-talet som en tid då det uppstod 
ett ökat intresse för kulturfrågor i samhället, men förändringen mot en ny 
kulturpolitik ägde rum under 1960-talet. Klimatet i kulturdebatten under 
1960-talet beskrivs som att det i början av 1960-talet handlade om ”hur man 
skulle förbättra institutionella resurserna och bredda marknaden för experi-
mentella, högt syftande konstnärliga produkter” till att under senare delen av 
1960-talet handla om ”kravet på jämlikhet i kulturen och behovet av ett vi-
dare kulturbegrepp med betoning på kontakt och gemenskap som grund för 
insatserna.”839  

Med den statliga kulturpolitikens genomförande under 1970-talet följde, 
vilket nämndes i inledningen till detta kapitel, debatter om dess prioritering-
ar och effekter. Demokratiseringen av kulturen stod då högt på listan med 
tillgänglighet och bredd som kriterier. Det såg ut som om nya möjligheter 
öppnades för dramatikerna, då många nya produktionstillfällen kunde tänkas 
uppstå.840 Decentralisering och barnperspektiv var nya kulturpolitiska inrikt-
ningar som skapade nya scener. Dramatikernas och dramatikens roll i den 
nya kulturen nämndes dock inte specifikt i utredningen.  

Frigruppsteatrar bildades som en reaktion mot de finkulturella och bor-
gerliga institutionerna och hade en anti-hierarkisk struktur. Grupperna var 
sammansatta på olika sätt, men kollektivet var utgångspunkten. Det fanns 
inga teaterchefer eller konstnärliga ledare, alla gjorde allt. I många fall best-
od grupperna enbart av skådespelare. Margareta Wirmark berättar, två år 
efter kulturpropositionen, i Nuteater om hur nya arbetsformer med drama-
tiska texter växer fram på de nyetablerade regionteatrarna och bland de fria 
grupperna.841 Wirmark skriver att mångfalden av arbetssätt med ny dramatik 
ökar, men att det fortfarande är lätt att ”reproducera äldre [arbets-] modeller 
istället för att ta tillvara dagens möjligheter till nyskapande”.842  

Som tidigare nämnts skrev ensemblerna, i de fria grupperna, ofta själva 
den dramatik de behövde. Skådespelaren och dramatikern Maud Backéus 
tecknar en bild av de fria gruppernas förhållande till dramatikerna under 
                                                        
838 Rikard Hoogland, Spelet om teaterpolitiken: det svenska regionteatersystemet: från statligt 
initiativ till lokal realitet, Diss. Stockholm, Univ., 2005, s. 35–45 och s. 50. Hoogland redo-
gör för kulturpolitikens framväxt på 1960- och 70-talet. 
839 SOU1972:67 Ny kulturpolitik, sammanfattning, s. 23. 
840 Kulturpropositionen 1974:20. (jfr Utredningarna från 1972:66) 
841 Rikard Hoogland, Spelet om kulturpolitiken. 
842 Margareta Wirmark, Nuteater: dokument från och analys av 70-talets gruppteater, Rabén 
& Sjögren, 1976, s. 7. 
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senare delen av 1970-talet i häftet Frihet, jämlikhet, nödvändighet… på tea-
tern som publicerades 1979.843 Häftet innehåller Backéus iakttagelser från 
sin egen verksamhet inom teatern sedan 1975 och ger en bild av ett teater-
klimat där dramatikerna inte räknats in. Backéus talar om samarbetssvårig-
heterna mellan de fria grupperna och dramatikerna under de här åren och 
nämner dramatikerns frånvaro på teatern. Orsaken till den dåliga kontakten 
mellan dramatiker och skådespelare var att dramatikernas skrivande ägde 
rum långt från teatern.  

De fria grupperna ville ha en ny typ av dramatik som hade stark anknyt-
ning till det som hände i samhället. Nya typer av skrivande uppfanns, där en 
mängd material från andra genrer användes: allt från journalistiska reportage 
till telefonkatalogen sattes på scen för att visa att dramatik kunde skapas av 
allt. Tanken bakom många av gruppbildningarna var att det rådde en mot-
sättning mot alla former av auktoriteter – dramatikerns pjäs som utgång-
punkt och rättesnöre, liksom regissörens tolkning, var något som skådespe-
larna ville komma ifrån. Ett annat skäl var att många grupper inte hade råd 
att anlita dramatiker. Backéus’ beskrivning av dramatikern som någon som 
sitter i ensamhet och skriver och inte vill ha med teatern att göra, är en syn-
punkt som påminner om den Göran O. Eriksson förde fram. Dramatikerns 
isolering beskrivs som ”författares sed”: 

Dramatiker arbetar, enligt författares sed, mestadels indviduellt (Författarkol-
lektiv är väl något ungefär lika ofta förekommande som enmansteater?).844 
 

Samarbetssvårigheterna mellan skådespelare och dramatiker blev också en 
facklig fråga för gruppteatern och dramatikerna, som inte betraktades som 
fullvärdiga medlemmar i Teaterförbundet. Alla andra teaterarbetare var fack-
ligt anslutna till teaterförbundet, men dramatikerna anslöt sig till Dramati-
kerförbundet, vilket illustrerade att dramatikerna inte hörde hemma på tea-
tern, enligt Backéus.845  

Under 1970-talet blev den regionala anknytningen viktig och på teatrarna 
ute i landet eftersöktes aktuell dramatik som berörde regionenerna. Den reg-
ionala dramatiken skulle företrädesvis skrivas av regionalt förankrade dra-
matiker. I resonemangen om regionalt förankrade dramatiker återfinns en 
essentialistiskt färgad retorik, där kvaliteten på dramatiken hade med drama-
tikerns härkomst att göra. Dramatikerns förmåga att berätta om en geogra-
fisk trakt knöts till dennes ursprung och erfarenheter av livet där och gjorde 

                                                        
843 Maud Backéus, Frihet, jämlikhet - nödvändighet - på teatern: [ett försök till analys av 
teaterkollektivets problematik med särskild tonvikt vid förhållandet mellan text och spel och 
deras företrädare], Riksteatern, Stockholm, 1979. 
844 Ibid., s. 15, se också s. 12-17. Parentesen i citatet visar hur förutsättningarna förändrats för 
dagens verksamma inom teatern. Både författarkollektiv och enmansteater är vanligt före-
kommande idag. 
845 Ibid., s. 24. 
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henne bättre skickad än andra att formulera frågeställningar som kopplades 
till regionen.  

Retoriken påminner om Warburgs syn på den svenska dramatiken hundra 
år tidigare, men skiljer sig från den på flera viktiga punkter.846 Warburg ville 
hitta en förklaring till varför det inte fanns så kallad stor svensk dramatik 
och knöt den svenska dramatikens brister till förklaringar som hade med den 
svenska geografin och klimatet att göra. Tor Hedberg hade, som också tidi-
gare nämnts, ett liknande resonemang och ansåg att det var Sveriges mång-
skiftande topografi som orsakat bristen på den samlande kraft som hade 
kunnat skapa stora dramatiker.  

På 1970-talet handlade inte frågan om att hitta den stora dramatiken. Det 
var inte ett problem om den lokalt förankrade dramatikern som berättade 
bygdens historier inte skrev odödlig dramatik. Det Warburg och Hedberg 
eftersökte skulle troligen beskrivas som:  

[…] teater för den bildade medel- och överklassen, estetiska njutningar för 
konnässörer och finsmakare […] Konsten har i vårt land alltför mycket blivit 
en lyxartikel i stället för en levande del av samhället. 847 

 
Enligt Nya teatertidningen skulle konsten erövras från den borgerliga domi-
nansen och förvandlas till folkets teater: ”Det gäller att erövra konsten – det 
gäller att skapa en folklig teater, en folkteater”.848 Inom frigruppsvärlden och 
på vissa institutionsteatrar sågs teatern som ett ”instrument i ett förändrings-
arbete” av samhället.849 Både den regionala tillhörigheten och klassperspek-
tivet var viktiga. Det gemensamma svenska bröts upp i klassmedvetenhet 
och en medvetenhet om landets olika regionala förutsättningar. Dramaten, 
som nu var en av landets tre nationalscener: Dramaten, Kungliga Operan och 
Riksteatern, kunde inte härbärgera och representera hela folkets berättelser. 
Dessutom hade de fria grupperna, som nämnts, en helt annan inriktning än 
institutionsteatrarna.  

Björn Samuelsson, som var redaktör för Nya teatertidningen, ansåg att de 
fria grupperna inte togs på tillräckligt stort allvar inom kulturpolitiken. Fria 
grupper stod för 1/3 av landets teaterutbud. 1977 fanns det 54 fria grupper. 
De fria grupperna fortsatte leva ett eget liv och var inte bara tillfälliga 
”tummelplatser” för unga teaterarbetare som sedan hamnade inne på institut-
ionerna, enligt Samuelsson. Han redovisar en syn på konstnärsskapet som 
avfärdar genikulten:  

Vi måste komma bort från det förgiftande geni- och stjärntänkandet. Om nå-
gon skriver en bra bok beror det på att han arbetar, inte på att han snyter konst 

                                                        
846 Se kapitel 2, denna avhandling. 
847 Ledare, Nya Teatertidningen, nr 2, 1977, s. 2-3. 
848 Ibid., s. 2-3. 
849 Ibid., s. 3. 
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ur näsan. Under utvecklande och demokratiska arbetsförhållanden är chanser-
na, också inom teatern, större att slutresultatet blir bra.850 

 
Den hyllade konstnären var en hårt arbetande person, och fortfarande oftast 
en man, som i citatet. Samuelssons beskriver ett nytt och mer produktivt sätt 
att arbeta inom teatern, utan en stjärnhierarki, där konstnärsrollen avmysti-
fieras. Citatet belyser också att det vid tidpunkten var viktigt att understryka 
att även konstnärlig verksamhet var ett arbete.  

Ensemblens relation till publiken var också en fråga om ett demokratiskt 
förhållningssätt. Skådespelarens professionalism och hur den förknippades 
med närheten till publiken under 1970-talet belyses nedan i ett samtal publi-
cerat i Nya Teatertidningen, 1980. I artikeln ”Kvalitet – vad är det?” reflek-
terade Samuelsson, dramatikern Christina Claesson och dramaturgen Jesper 
Bergmann över förhållandet mellan ensemblen och publiken. Samtalet för-
des i en självprövande ton och även den dramatiska texten berördes. Samu-
elsson ställde frågan: 

Var går gränsen mellan att tala så man blir förstådd och att sänka sig ner till – 
försöka köpa sin publik? Att möta publiken där den är… Själva satsningen, 
ambitionen, processen i mötet mellan skådespelare, situation och text är det 
värdefulla i det konstnärliga skapandet, inte det mer eller mindre finputsade 
slutresultatet…851   

 
Bergmann ansåg att:  

[…] det är knepigt att prata om bra och dålig teater om man enbart hänför sig 
till sådant som skådespelarnas tekniska kunnande, […] textens bra eller dåliga 
komposition. Man måste också använda en annan variabel: relationen och ut-
bytet mellan skådespelare och åskådare.852 

 
Det är viljan och intentionen bakom den konstnärliga processen som är vik-
tig, inte slutresultatet. Det är viktigt att inte sätta sig över publiken och att 
”tala så man blir förstådd”. Det är intressant att jämföra Bergmanns och 
Claessons bild av publiken med den som Frans Hedberg ger när han kritise-
rar den ”sockrade” teatern och istället vill skapa en teater som talar till 
publiken på ”rustikt språk”. Bergmann och Claesson betraktar sig som prio-
riterade i förhållande till publiken och ser det som om de har ett övertag. I 
Hedbergs syn hyllas publiken och dess förmåga att förstå. Han talar ur ett 
skådespelar- och dramatikerperspektiv som vill åtgärda något som publiken 
saknat.853 Förhållningssättet illustrerar vad de olika förespråkarna tror om sin 
publik. Varken Hedberg eller Bergmann och Claesson vill köpa sin publik: 
                                                        
850 Björn Samuelsson, ”De fria grupperna”, Nya teatertidningen, nr. 3-4, 1977, s. 5. 
851 Nya Teatertidningen, ”Kvalitet – vad är det?”, nr 12/13, 1980, s. 100-107. 
852 Ibid., s. 100-107. 
853 Se s. 99-101, för en redogörelse för Frans Hedbergs syn på den svenska dramatiken. 
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Hedberg tror inte den köpas, det har han bevis för, medan Bergmann och 
Claesson anser det motsatta. Att inte köpa eller lura publiken var ett 
brechtskt inspirerat förhållningssätt där teatersituation blev synlig och skå-
despelaren redovisade sin profession. Det var inte, som hos Frans Hedberg, 
eller på 1930-talet, skådespelarens professionalism och spelglädje som 
skulle skapa kontakt – det professionella förknippas istället med distans och 
maktövertag. Texten, liksom övriga delar av föreställningen, fick betydelse 
genom att uppfylla en intention, eller högre syfte, som inte i första hand 
behövde ha med själva föreställningen att göra.  

Teaterupplevelsen som ”relationen och utbytet mellan skådespelare och 
åskådare” reflekterar ett återkommande tema under hela 1970-talet. Det 
ansågs viktigt att utövare och brukare, eller med Bourdieus ord, fältets pro-
ducenter och konsumenter, närmade sig varandra. Istället för att föra en strid 
om vem som definierade den goda smaken, i en intern strid mellan produ-
centerna och utan tanke på publiken, ville 1970-talets aktörer nå utanför 
etablissemanget och öppna fältet. Fältet förändrades därmed och nya krite-
rier etablerades för vad som gällde: fältets doxa. Ett demokratiskt förhåll-
ningssätt, arbetsprocessen och närheten till publiken blev normerande, me-
dan estetik och formfrågor hamnade i skymundan.  

När skådespelarna och ensemblerna skrev mer av texterna bidrog det till 
att avståndet mellan skådespelarna och dramatikerna ökade. Det innebar 
också att dramatikernas påverkan på teatern försvagades.  

I början av 1980-talet togs frågor om dramatikernas och den dramatiska 
textens betydelse för teaterns utveckling upp igen. Debatten fick ny fart och 
nya lovande dramatiker, som ofta kom från prosans och poesins områden, 
fick genomslag på landets teatrar. 1970-talets fria gruppteater och de erfa-
renheter som gjorts inom det fria kulturlivet hade producerat mycket så kal-
lad ”bruksdramatik”. Enligt Kulturrådets dåvarande ordförande Anders Cla-
son, var det dock främst genom de ”stora” verken som teaterns framtid 
skulle säkras.854 Han formulerade tankarna i skriftserien Kulturdebatt, som 
gavs ut av Kulturrådet under några år i början av 1980-talet.855 Den så kal-
lade stora dramatiken hade, efter gruppteaterns kollektiva skrivformer under 
1970-talet, hamnat ännu mer i bakvattnet.856 Jag återkommer till Kulturde-
batt längre fram i kapitlet.  

                                                        
854 Clason var ordförande för Kulturrådet åren 1978-1983.  
855 Skriftserien utkom under åren 1979-84. Serien beskrivs som ”kulturrådets forum för åsik-
ter och meningsutbyten kring kulturpolitiska problem. Rådet vill i denna skriftserie diskutera 
och analysera kulturpolitikens innehåll – med hopp att diskussionen sedan fortsätter i mass-
medier, inom organisationer, och institutioner, bland kulturarbetare, m fl. Författarna till 
seriens artiklar svarar själva för form och innehåll.” redaktionell text, Kulturpolitisk debatt. 
856 Anders Clason, ”Förord”, Dramat och teatern, Kulturpolitisk debatt, nr 6, 1981, Statens 
kulturråd, (1979-84), s. 10.  
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Debatter i Entré 
Dramatiken och dramatikernas situation debatterades återkommande i tid-
skriften Entré under 1970- och 1980-talet. Entré gavs ut åren 1974 till 1998 i 
Riksteaterns regi, under redaktören Claes Englund. Tidskriften skulle täcka 
in hela scenkonstområdet och även ha inslag om utländska teaterhändelser. 

År 1976 ägnades hela nummer två av Entré åt dramatikens situation. På 
framsidan av numret finns en bild av ett tecknat pussel där olika funktioner 
och yrken inom teatern namnges på de olika bitarna. Utanför pusslet ligger 
biten där ordet ”dramatiker” står textat. Under bilden står det ”Hur pussla in 
dramatikern? (Lösning se sid 2)”. På sidan två finns alltså lösningen: 

Som du säkert har upptäckt så är det omöjligt att placera in dramatikern i det 
pussel som teatern idag utgör. För att kunna få in den lösa pusselbiten måste 
du ta isär hela pusslet, hyfsa till flera av de andra bitarna och lägga om puss-
let. Det hela kommer att ta lite tid och möjligen förorsaka dig några sömnlösa 
nätter, men i gengäld garanteras att resultatet kommer att fylla dig med till-
fredsställelse över att ha återfört bitarna i deras naturliga ordning och ha 
åstadkommit något av beständigt värde!857 

 
Dramatikern finns inte med i 1976 år svenska teaterlandskap enligt påståen-
det. Det har blivit så cementerat att hela strukturen för landets teatrar måste 
plockas isär för att få in dramatikern i sammanhanget igen. Redaktören 
Claes Englund inledde på samma sida: 

[…] vår moderna teaterapparat är i oroväckande grad föga anpassad till den 
som skriver det som teatern spelar. Även om den senaste utvecklingen rymt 
inslag som pekar mot ett annat förhållande, så gäller ändå ganska generellt att 
dramatikern står off-side, utanför den kollektivt skapande, process, som arbe-
tet med varje uppsättning utgör.858 

 
I samma nummer av Entré berättade författaren och dramatikern Folke Fri-
dell om sina erfarenheter hos den unga Växjöensemblen, i artikeln ”Ett nytt 
sätt att skriva”.859 Från Norrbottensteatern kom en rapport om en av de få 
anställda dramatikerna i Sverige, Lars Molin.860 Herbert Grevenius berättade 
i en intervju att förhållandena för dramatikerna hade förbättrats mycket se-
dan han debuterade på 1920-talet.861 Han såg 1940-talet som en genom-
brottsperiod för den svenska dramatiken, mycket tack vare Dramatikerstu-
dion. På 1940-talet var dramatiskt skrivande en lyx som författaren kunde 

                                                        
857 Entré, redaktionell text, nr 2, 1976, s. 1. 
858 Claes Englund, ”Dramatikern off-side”, Entré, nr 2, 1976, s. 1. 
859 Folke Fridell, ”Ett nytt sätt att skriva”, Entré, nr 2, 1976, s. 3. 
860 Claes Englund, ”Författaren anställd på teatern”, Entré, nr 2, 1976, s. 6-7. 
861 Herbert Grevenius debuterade med pjäsen Sonja, 1927. Pjäsen spelades sedan på Dramati-
kerstudion. 
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ägna sig åt när inkomsterna var säkrade på annat håll, enligt Grevenius, som 
också tyckte att det var lite på samma sätt år 1976. Men förhållandena för 
den inhemska dramatiken var i dagsläget bra, hävdade Grevenius. Han ansåg 
också att det spelades för mycket inhemskt på bekostnad av den internation-
ella dramatiken. Under 1920-talet var teatern mycket mer ”internationellt 
känslig än den är idag”.862 Grevenius eftersökte också litterära rådgivare på 
teatrarna. Han berättar att han på 1930- och 1940-talet, tillsammans med 
regissören Per Lindberg, letade fram flera pjäser som spelas än idag.863 

Det rapporterades om det nya dramatikerstödet till ”svenskt sceniskt 
verk” i samma nummer och en rapport om frekvensen av svensk dramatik på 
teatrarnas repertoarer. Enligt rapporten fanns det inte inskrivet någonstans 
att de regionala eller statliga teatrarna hade skyldighet att spela svensk dra-
matik. En jämförelse mellan spelåren 1968-69 och 1974-75, visade dock att 
det skett en ökning av svensk dramatik på institutionsteatrarna. Åren 1968–
69 utgjordes 32 procent av repertoaren av svenska pjäser, jämfört med 55 
procent under åren 1974–75. I rapporten berättas att Sveriges Dramatiker-
förbund också har genomfört en enkät bland teatrarna om huruvida de anser 
att de bör främja den svenska dramatiken. Alla teatrar svarade ja på frågan. 
Förbundet ansåg att ökningen av svensk dramatik kunde härledas till den 
framväxande barn- och ungdomsdramatiken. Med den nya uppgiften att nå 
nya publikgrupper och att nå ut i landet med uppsökande teater, hade teat-
rarna behov av en dramatik ”om verkligheten omkring oss […] alltså en 
dramatik som produceras i nuet och på platsen”.864  

I samma Entré-nummer om dramatik publicerades flera utdrag från pjäser 
av samtida dramatiker, alla män: Avsnitt ur pjäserna Arvet av Folke Fridell, 
Fara å färde av en grupp vid Västernorrlands regionteater, Gropen av Kent 
Andersson, Den feruketansvärda semällen av Staffan Göthe, Väntarna av 
Werner Aspenström, Fondfuttigheten av Björn Runeborg, Branting av Arne 
Törnqvist, Villon av K G Larsson och Operation morgonrodnad av Gunnar 
Ohrlander. 

1978 vann Sveriges Dramatikerförbund en betydelsefull seger i förhand-
lingarna med arbetsgivarförbundet inom scenkonstområdet, Teatrarnas Riks-
förbund som indikerade att Sveriges Dramatikerförbund började få en star-
kare position inom fältet.865 Royaltyersättningen hade ersatts av en fast er-

                                                        
862 ”Entréintervjun, Herbert Grevenius”, Entré, nr 2, 1976, s. 8. Intervju med Herbert Greve-
nius. Grevenius var teaterkritiker i Stockholmstidningen 1930-50, chef för Radioteatern 1950-
57, och dramaturg på Radioteatern mellan 1957-66, därefter litterär medarbetare på Dramat-
en. 
863 ”Entréintervjun, Herbert Grevenius”, s. 10.  
864 Entré, nr 2, 1976, s. 4. 
865 TR, Teatrarnas Riksförbund, är detsamma som nuvarande SvS, Svensk Scenkonst. Fram-
gången för Sveriges Dramatikerförbund, kunde under 1970-talet till stor del tillskrivas för-
handlaren Lars Björkman, som var med om att förhandla fram det nya dramatikeravta-
let./Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013.  



  

 231 

sättning plus en föreställningsersättning. Mats Ödeen annonserade nyheten i 
artikeln ”Dramatik och demokrati i Entré nummer 1, 1978 och konstaterade: 
”Vi får med andra ord betalt för jobbet och förlorar inte royalty om en skå-
despelare stukar foten”. 866 Sverige var först i världen med denna typ av er-
sättning för dramatikerna, enligt Ödeen. Trots det positiva beskedet om det 
nya avtalet för dramatikerna beskrev Ödeen dagsläget för dramatikerna som 
svårt. Demokratiseringen och medbestämmanderätten på teatrarna hade, 
enligt Ödeen, försämrat situationen för dramatikerna. Det ökade medinfly-
tandet hade 

[…] i stort sett bara resulterat i en enda sak: längre liggtid för deras pjäser på 
teatrarna, större godtycke vid bedömningen, ökad risk för att manus kommer 
bort och en ökad klyfta till teatern.867  

 
Ödeen hävdade att dramaturgiaten på de flesta teatrar monterats ner och 
ersatts av att alla på teatern samsades om att läsa inskickade pjäser, vilket 
skapade kaos och långa väntetider. Dramaturgernas kunskap efterfrågades 
inte längre, när alla ansåg sig vara kompetenta bedömare av dramatikens 
kvalitet. Detta var förödande för den svenska dramatikens framtid:  

Om vi ska få en dramatik värd namnet här i landet duger det inte att teatrarna 
betraktar dramatikerna som råvara och utsätter dem för en närmast kolonial-
istisk utsugning. Nu tappar de flesta dramatiker modet efter ett par pjäser. 
Kvar blir de tuffa, de galna och de som har intima kontakter med regissörer 
och skådespelare.868 

 
Ödeen använde en marxistisk vokabulär och beskriver situationen som en 
kamp om produktionsmedlen, det vill säga om vem som skulle ha kontroll 
över texten. Samtidigt beskriver Ödeen dramatikerna som om de var en na-
turresurs som överexploateras av kolonialister. Teatrarna tar sig, enligt 
Ödeen, friheter som liknar kränkningar av en urbefolkning. Teaterns tuffa 
villkor och arbetssätt gjorde att endast de med rätt nätverk och styrka orkade 
stanna kvar inom branschen.  
 Den dåvarande dramaturgen vid Folkteatern i Göteborg, Nadja Gabay, 
reagerade på vad hon beskrev som Ödeens ålderdomliga syn på dramatikern 
och teatern. Gabay tyckte att dramatikerna istället skulle kräva att få ta plats 
inne på teatern. De då fackligt ansvariga på Norrbottensteatern, regissören 
Katinka Kassius och scenografen Tommy Glans, ansåg att det handlade om 
maktförhållandena inom teatern och om olika kompetenser där. De är inne 
på samma linje som Ödeen när de kritiserar ett allmänt tyckande kring den 
dramatiska texten: 

                                                        
866 Mats Ödeen, ”Dramatik och demokrati”, Entré nr 1, 1978, s. 2. 
867 Ibid., s. 3.  
868 Ibid., s. 3. 
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Problemet är dock större, nämligen: Vem beslutar om repertoaren, och vilka 
har förmåga att läsa pjäser, se deras dramatiska möjligheter och vilket sätt de 
stämmer i en bestämd teaters inriktning och målsättning? Lätt att det blir per-
sonligt tyckande utan dramaturgens expertis. […] Vad det gäller dramatikerns 
roll i detta är det mycket troligt att han kommer i kläm och framförallt den 
svenska dramatiken. Det kan inte vara viktigt att spela svensk dramatik för att 
den är svensk utan för att den är underhållande och angelägen vid en bestämd 
tidpunkt.869  

 
Kassius och Glans gav en slutplädering för dramatikerns närvaro på teatern 
som inte ofta hördes i debatterna: 

Dramatikern borde finnas på teatern inte för att skriva beställningsverk vilket 
i längden tar död på svensk dramatik. Nej, dom bör finnas på teatrarna för att 
kunna utveckla dramatiken och teatern.870  

 
Kassius och Glans efterfrågade en större självständighet hos dramatikerna. 
En dramatiker som gick för mycket i teaterns ledband förändrade och ut-
vecklade inte teatern. Beställningsverk används i citatet som en nedsättande 
beskrivning av dramatik som skrivs utifrån teaterns, det vill säga maktens, 
önskemål. 

I sitt svar formulerade Ödeen en tes som återkommer i hans senare argu-
mentering om skådespelaren kontra dramatiken/dramatikern: ”Nu är jag helt 
medveten om att det i skådespelarnas misstro mot texten finns en frigörelse 
från definitionen av skådespelaren som en textens tjänare”.871 Han gav Ga-
bay en släng tillbaka och hävdade att också Gabay var gammalmodig, som 
beskrev dramatikerrollen som antingen nära eller distanserad från teatern. 
Enligt Ödeen byggde den synen på en gammal teorirädsla inom svensk tea-
ter, där dramatikern inte tillskrivs möjligheter att förstå teaterns uttrycksfor-
mer genom sina skriverfarenheter: ”Jag menar att motsättningen egentligen 
bygger på svensk teaters vanliga gamla förakt för teori.”872 Debatten ham-
nade i en ofta använd polarisering av teori och praktik inom teatern, där teori 
står för det abstrakta och praktik avser det konkreta, erfarna. Konflikten 
handlade enligt Ödeen om dramatikerns yrkesroll och möjligheter att utöva 
sitt yrke, en strid som måste utkämpas gentemot hela teatern. Det tidigare 
nedvärderande ordet spelbar blev i sammanhanget positivt laddat av Ödeen. 
Spelbara pjäser var texter som hade en förankring i teaterns förutsättningar, 
till skillnad från litterär dramatik.  

                                                        
869 ”Dramatik och demokrati”, Entré, nr 1, 1978, s. 5. 
870 Ibid., s. 5. Tom Lagerborg, regissör och dramaturg och konstnärlig rådgivare på Rikstea-
tern, samt Riksteaterns chef Jerk Liljefors, dramatikerna Reidar Jönsson och Gunnar Furumo 
och dramaturgen Jan Mark svarade också på Ödeens artikel. 
871 Ödeen, ”Dramatik och demokrati”, s. 8. 
872 Ibid., s. 8.  
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Teaterdemokrati debatterades även i Entré. Dramatikern och manusförfat-
taren Gunnar Furumo kommenterade debatten i ett inlägg i Entré, ”Skyll inte 
på MBL!”.873 Han replikerade Leif Zern, som i Dagens Nyheter påstått att 
det ”är nödvändigt att dra tydliga gränser mellan fackligt och konstnärligt 
arbete, mellan rättigheter och kvaliteter” och att teatrarna blivit “komplice-
rade juridiska apparater”.874 Furumo frågade sig vart idéerna från åren som 
redaktör för Dialog tagit vägen och underströk betydelsen av teaterns orga-
nisationsformer, i en verksamhet som skall ha kontakt med sin publik och 
omvärlden.875 Teaterdemokratidebatterna på 1970-talet avspeglas senare i 
hur riktlinjerna utformades för 1999 års dramatikerstöd, där ett av villkoren 
för att kunna få stödet är att den nya pjäsen tas fram av en teater tillsammans 
med dramatikern.  

I nummer sex av Entré, år 1978, intervjuades dramatikern Sandro Key-
Åberg. Han ansåg att den svenska dramatiken befann sig i en innehålls- och 
identitetskris. Teatern hade nu kommit till den punkt då ”man vet vad man 
skall göra med ett politiskt budskap, men inte vad man ska göra med ett 
existentiellt”.876 Han hävdade att dramatiker och teaterarbetare sökte stöd för 
sina åsikter, snarare än att de ställde frågan så att den ”bottnade i männi-
skornas direkta livsupplevelser, inte i hennes förråd av politiska åsikter”.877 I 
inlägget kritiserade Key-Åberg en förenklad idékritik och oviljan att skildra 
komplexa och motstridiga sammanhang i den dramatiska texten. 

I Entré nummer fyra år 1981 ägnades större delen åt författaren Carl Jo-
han Love Almqvist. Författaren Gunnar Balgård skrev om Almqvist, liksom 
Mats Ödeen, som betraktade Almqvist som den arketypiska svenska drama-
tikern:  

Hans teoretiska resonemang strider alltså mot den estetiska praxis han utveck-
lar i sina pjäser. Det beror givetvis på att denna estetiska praxis inte har 
sprungit fram ur den självbärande teater han vill se förverkligad, utan ur den 
statskontrollerade apparat han tar avstånd ifrån. Motsägelser av det slaget ut-
gjorde Almqvists livsluft. Men det var också de som enligt min mening gjorde 
honom till en närmaste arketypisk svensk dramatiker.878 

 
Enligt Ödeen gynner inte den statligt subventionerade teatern dramatikens 
utveckling. Han citerar Balgård, som skriver att upprättandet av det kom-
mersiella teaterlivet efter teatermonopolets upphörande innebar det stora 
genombrottet för svensk dramatik. 

                                                        
873 Gunnar Furumo, “Skyll inte på MBL!”, Entré, nr 4, 1979, s. 22-23. 
874 Leif Zern, Dagens Nyheter, 11 november 1978. 
875 Gunnar Furumo, “Skyll inte på MBL!”, Entré, nr 4, 1979, s. 22-23. 
876 ”Entréintervjun, Sandro Key-Åberg”, Entré, nr 6, 1978, s. 5. 
877 Ibid., s. 6. 
878 Mats Ödeen, ”Almqvist – en svensk dramatiker”, Entré, nr 4, 1981, s. 19. 
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Under rubriken ”Dramatiken i sköra trådar” i nummer 1 av Entré, 1983, 
analyserar redaktören Claes Englund tillståndet för den svenska dramatiken. 
Det blir inga lyckliga möten mellan dramatikern och teatern eftersom drama-
tikerna inte vill skriva ”så att de passar in i ett uppgjort mönster eller sche-
malagd industriproduktion”.879 Englund anser att producenterna har fått ett 
alltför stort inflytande på teatrarnas repertoar och att det hämmar den konst-
närliga utvecklingen. Det är det krisen handlar om, snarare än att den 
svenska dramatiken inte spelas. Englund konstaterar utifrån en undersökning 
i Teaterårsboken från 1982, att 430 av 670 pjäser under året varit svenska. 
Bland de fria grupperna var 80 procent av pjäserna svenska. Radioteaterns 
produktion bestod av 65 procent nyskriven svensk dramatik. Englund näm-
ner att det rasar en debatt om dramatikens situation i Aftonbladet. Det är 
troligen en artikel där dramatikern Gunilla Boëthius tog upp vad hon ansåg 
var dramaturgers förkärlek för dramatiseringar av litterära klassiker. Det 
inskränkte på dramatikernas möjligheter och gjorde att konstformen utarma-
des, enligt Boëthius.880  

Dramaturgen Per Lysander besvarade hennes inlägg i Aftonbladet och 
hävdade att det var den statliga kulturpolitiken som hindrade ny dramatik 
från att bli spelad. Han nämner det befintliga efterhandsstödet som en ”idio-
tisk konstruktion” där redan etablerade dramatiker blir belönade. Han fram-
håller också att den svenska dramatiken befinner sig i tillväxtfas och betonar 
barnteaterns betydelse: 

De senaste femton åren har svensk dramatik expanderat – både på och utanför 
institutionerna. Kanske för första gången i svensk teaterhistoria har något som 
liknar en svensk dramatisk tradition utvecklat sig. Det är en tradition med en 
del säregenheter: den viktigaste är den roll, som barnteatern intar. Svensk 
barnteater är inte bara bättre än barnteater utomlands, svensk barnteater är 
också oftast bättre än svensk vuxenteater.881 

 
Lysander nämner den svenska barn- och ungdomsdramatik som skapats vid 
Folkteatern i Göteborg, Unga Klara och Riksteaterns barn- och ungdomsav-
delning. Han anser att dramatikens situation inte enbart går att skylla på 
ekonomiska förhållanden. Det måste också finnas en konstnärlig och politisk 
vilja för att utveckla dramatiken. Slutligen betonar han att den rådande bris-
ten på lämpligt stöd för den nya svenska dramatiken verkar hämmande för 
dramatiken och att Kulturdepartementets utredning bidragit till stagnationen, 
eftersom den aldrig blivit klar.882  

                                                        
879 Claes Englund, ”Dramatiken i sköra trådar”, Entré, nr 1, 1983, s. 2-3. 
880 Gunilla Boëthius, ”Var finns den svenska unga dramatiken?”, Aftonbladet, 30 november, 
1982.  
881 Per Lysander, Aftonbladet, 7 december, 1982.  
882 Ibid. 
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I nr 6 av Entré, 1985 skrev dramatikern Eva Strandin en kort artikel, 
”Ryktet om den nyskrivna svenska dramatikens död är betydligt överdrivet”, 
med anledning av en diskussion i programmet Kulturkrock i Sveriges Radio 
den 20 november samma år. Panelen som diskuterat den svenska dramati-
kens situation i radio bestod av teaterchefen Lars Löfgren, författaren Ag-
neta Pleijel, recensenten Mats Gellerfelt och författaren Gottfried Grafström. 
Strandin ansåg att de alla kom fram till slutsatsen – skriv som Strindberg och 
Norén, så blir det bra. Det var ett alldeles för enkelspårigt sätt att se på den 
svenska dramatiken och visade endast att de som satt i panelen inte kände till 
att det fanns en mängd annan svensk dramatik på teaterarna i landet, enligt 
Strandin.883 Händelsen kan ses som ett förspel till recensionsverksamheten 
som startades av Englund i Entré, 1987, för att bevisa att det fanns gott om 
bra svensk dramatik på landets teatrar.884 Strandins artikel och teateråret 
1986, som enligt Englund hade varit ett dåligt teaterår för den svenska dra-
matiken om endast de så kallade ledande teatrarna räknades, blev startskot-
tet. Nu skulle alla svenska pjäser recenseras. Det gjordes med ett originellt 
grepp. En recensent såg endast föreställningen och recenserade den, en an-
nan läste endast pjäsen, och recenserade den. Resultatet presenterades peda-
gogiskt i Entré med båda recensioner intill varandra. Allt recenserades, från 
svenska musikaler till barnteater. Den nya svenska dramatiken fick genom 
insatsen stor uppmärksamhet och dess variationsrikedom och bredd synlig-
gjordes. Detta fortsatte fram till nummer 3, 1988. Därefter fortsattes recens-
ionsverksamheten av utvalda föreställningar fram till 1998 då tidskriften 
lades ned. Det var kostsamt att recensera allt. Entré hade också en stående 
avdelning för recensioner av teatervetenskaplig litteratur och annan litteratur 
som berörde scenkonstområdet.  

Debatter i Nya teatertidningen    
Nya teatertidningen grundades år 1977 av de fria grupperna i sammanslut-
ningen Teatercentrum och utkom med 10 nummer under de tre första åren. 
Därefter utkom 4–5 nummer per år.885 Tidskriftens syfte var att bevaka det 
fria teaterlivets grupper, den nya teatern och ”den progressiva kulturen som 
sätter in teatern i sitt samhälleliga sammanhang […] som utforskar relation-
erna mellan teatern och publiken”.886 Den skulle vara ett alternativ till den 
etablerade teatern och dess teatersyn. Artiklarna i tidskriften berörde teater-
former som kom ur en folklig tradition. Tidskriften ägnade speciellt upp-

                                                        
883 Eva Strandin, ”Ryktet om den nyskrivna svenska dramatikens död är betydligt överdrivet”, 
Entré, nr 6, 1985. 
884 Claes Englund, ”Blott Sverige svenska krusbär har…”, Entré, nr 5, 1987. 
885 Dess första redaktion bestod av dramaturgen Jan Mark som var ansvarig utgivare, Björn 
Samuelsson, Annika Holm, Ninne Olsson och Tone Ogland var redaktörer. 
886 Nya Teatertidningen, nr 1, 1977, s. 1. 
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märksamheten åt barn och ungdomsteatern. Begrepp som teatralitet under-
söktes tidigt i det så kallade Ap-numret 1978, där händelser utanför teaterns 
rum avlästes som teater.  

I Nya teatertidningen är det alternativa perspektiv på teatern som förs 
fram. De fria grupperna har det stora utrymmet och det görs plats för dans-
kritik och artiklar om dans. Under 1980-talet berörs frågor om teaterns vä-
sen. Frågor om teaterns plats i samhället ställs i återkommande enkät- och 
samtalsartiklar med yrkesverksamma inom fältet. Dramatik diskuteras inte 
lika ofta som i Entré. Den flitige debattören Mats Ödeen kommer endast till 
tals några få gånger, bland annat i polemik med en av tidskriftens senare 
redaktionsmedlemmar, dramaturgen Claes Peter Hellwig. Då är det modern-
istisk dramatik och dess moral som diskuteras. År 1982 började Nya teater-
tidningen publicera ett aktuellt svenskt drama i varje nummer. Då och då 
diskuterades den svenska dramatikens tillstånd.   

Lena Östensson skrev i nummer nio av Nya teatertidningen, 1979 en 
dubbelrecension av Dramatens uppsättning av Agneta Pleijels pjäs Kollontaj 
med Margareta Krook och Teater 9:s föreställning Eftersläckning.887 Östens-
son såg båda föreställningar som exempel på den ”den rådande offentliga 
lögnen; i ett politiskt och sexualpolitiskt bluffspel”.888 Dramatens uppsätt-
ning saboterade både pjäs och innehåll och Krooks spelstil kritiserades för 
att likna boulevardkomedi. Eftersläckning var en föreställning som proble-
matiserade en teatergrupps – och samtidens – förhållande till 1968-rörelsen. 
Föreställningen hade arbetats fram kollektivt utifrån scener skrivna av en av 
gruppens medlemmar, dramaturgen Stefan Johansson. Skådespelarna an-
vände sig av egna erfarenheter i en fiktionaliserad berättelse för att belysa 
teatergruppens utveckling och problematisera kulturvänsterns situation i 
slutet av 1970-talet. Östensson såg i föreställningen ett slags bekännelse-
dramatik utan trovärdighet och att föreställningen gav en dyster bild av väns-
terns kamp. ”En cyniker bluffar alltid när han moraliserar – detta är en pjäs 
för cyniker”.889 Det som skildrades, ansåg Östensson, var sådant som ingen i 
gruppen upplevt själv: 

Man kan visserligen inte skildra något som man inte själv upplevt, intresserat 
sig för eller gjort till sitt. Och det är väl kanske där problemet ligger. Denna 
inskränkthet gör lätt konstnären till en bricka i ett spel, ett offer för konjunktu-
rer, inte till en skildrare av mänskligt liv… 890 

 
Östensson höll upp Strindbergs dramer som bättre exempel på bekännelse-
dramatik. De var skrivna med ”hjärteblod”. I påföljande nummer av tidning-
                                                        
887 Lena Östensson, ”Konst och politik i ankdammen…”, Nya teatertidningen, nr 9, 1979,  
s. 50. 
888 Ibid., s. 52. 
889 Ibid., s. 53. 
890 Ibid., s. 53. 
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en tackade Stefan Johansson Östensson för att hon inte givit en balanserad 
kritik av föreställningen. Johansson skriver i svaret till Östensson: 

Det finns massor med konstruktiva och destruktiva debatter värda att föras. 
Vad jag vet är vi nämligen i grunden inte ense om så särskilt mycket inom TC 
och de fria grupperna utom att vi spelar teater, att de flesta är något slags so-
cialister och att vi kan skriva under på en rad viktiga men mycket breda ge-
mensamma punkter i den gamla TC-plattformen. Ense om ”konst och politik” 
är vi inte. Möjligtvis om vars och ens rättighet att uttrycka sina idéer i dessa 
ämnen. Östensson har lyft på locket till en krutdurk. Vi hjälper gärna till att 
låta den detonera.891 

 
Frågorna som togs upp i Teater 9:s pjäs diskuterades av litteraturvetaren 
Gudrun Peters i en magisteruppsats från 1983, där Peters undersökte ”varför 
en pjäs skrivs vid ett visst tillfälle, vad författaren menar med sitt alster och 
varför det spelas av en speciell grupp”.892 Peters lyfte fram föreställningen 
som ett exempel på debattklimatet och tidsandan i slutet av 1970-talet.  

Johansson återkommer som debattör och krönikör i senare nummer av 
Nya teatertidningen och i dess utgivning under namnet Teatertidningen, från 
och med 1990. I nummer 20, 1982 skriver Johansson om den svenska dra-
matikens situation i artikeln ”Använd historien och visionerna!” och hyllar 
dramatikern Lars Norén vars pjäser börjat få genomslag inom fältet: 

Lars Norén – egentligen lyriker och romanförfattare – har blivit den ende 
svenske författare på åratal, som gett svensk teater ett nytt stoff med en rad 
pjäser, som talar till en stor publik där många aldrig skulle öppna en diktsam-
ling av samme författare. Noréns framgång visar att man måste skriva friare, 
djärvare, mer personligt, mer besatt och strängare än de flesta gör för att 
skapa dramatik för vuxna, som är lika spännande för dom, som det bästa inom 
den expansiva barnteatern tycks vara för sin publik. […] 
Frånsett Norén har den dramatiska förnyelsen av text och dramaturgi på tea-
tern under de senaste 15 åren inte kommit från några författare. I alla fall inte 
direkt. Den har kommit från scenens folk: teatergrupper, skådespelare, regis-
sörer. Samtidigt har den expanderande teatersektorns behov av nya texter lett 
till att massor av enkel eller undermålig ”dramatik” kommit upp på scenen. 
När så författar-dramatikerna återvänder till teatrarna, ser man att 15 års våld-
sam utveckling inom teatern gått många av dem spårlöst förbi.893 

 

                                                        
891 Stefan Johansson, ”Plums i ankdammen! Men äntligen diskussion”, Nya Teatertidningen, 
nr 10, 1980, s. 50. 
892 Gudrun Peters, Teater 9 spelar Eftersläckning eller I natten talar man om upproren av 
Stefan Johansson. En sammanfattning av åren 1968-78, c-uppsats 1983, Litteraturvetenskap-
liga institutionen, Stockholms Universitet. 
893 Stefan Johansson, ”Använd historien och visionerna!” Nya teatertidningen, nr 18/19, 
1982, s. 24. 
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Johansson beskriver det som en kunskapsförlust att dramatikerna varit från-
varande från teaterns inre arbete under femton år. Dramatikerna och teatern 
var inte synkroniserade, ansåg han. Frågan om varför inte dramatikerna varit 
delaktiga i teaterns förnyelse förblir obesvarad av Johansson, men som visats 
i debatterna i Entré upplevde dramatikerna att de inte varit inkluderade i 
förändringarna som pågick både inom institutions- och frigruppsteatern. Det 
görs många internationella utblickar i Nya Teatertidningen under 1980-talet 
och de fria grupperna porträtteras som starka och innovativa.  

I nummer 48, nummer 1, 1990 av Nya Teatertidningen, intervjuades re-
gissören och den dåvarande konstnärlige ledaren Mats-Arne Larsson som 
flyttat teatergruppen 4:e teatern från Stockholm till Örebro. Han berättade 
om sitt skrivande och kallade det uppdragsskrivande som resulterade i 
bruksdramatik: ”En pjäs har egentligen inget värde i sig”.894 År 1996 ställde 
teatervetaren Rikard Hoogland frågor om den svenska dramatikens situation 
i artikeln ”Finns det någon framtid för svenska dramatiker?”895 Några num-
mer senare, beklagade dramaturgen Magnus Lindman den svenska dramati-
kens kvalitet: 

[…] svensk dramatik? Måste vi ha den? Det verkar mer som kulturpolitik än 
konst. Ett vakuum ska fyllas. Ett dåligt samvete som ska dämpas. Kan inte vår 
tid skildras lika bra av tyska, holländska eller rätoromanska dramatiker? Jag 
vill inte ha pjäser av svenskar, kvinnor, män, homosexuella eller invandrare. 
Jag vill ha bra dramatik. 896 

 
Inför 1980-talet beskrev redaktörerna Erik Rynell och Lars Åström en annan 
sida av de fria gruppernas situation, i inledningen till boken Spela för livet. 
Boken består av texter skrivna av olika aktörer inom det fria teaterlivet.897 De 
hävdade att kulturrörelsen befann sig vid ett vägskäl. Frågeställningarna från 
debatterna i Dialog, om teaterns och kulturens förhållande till institutioner-
na, återkommer här i en något förändrad tappning. Formdiskussionen och 
frågan om konstens förnyelse har hamnat i bakgrunden i förhållande till de 
politiska motiven. Rynell och Åström frågade sig: hur skulle de fria grup-
perna fortsätta sin verksamhet och hur skulle de förhålla sig till den statliga 
och regionala kulturpolitiken? I boken berörs det statliga kulturstödet och de 
fria gruppernas möjlighet att vara fria i förhållande till stödet, något som inte 
ses som en självklarhet. Statsmakterna vill inte ge fullständig frihet åt grup-

                                                        
894 Intervju med Mats-Arne Larsson, Teatertidningen, nr 1, 1990. 
895 Rikard Hoogland, ”Finns det någon framtid för svenska dramatiker?”, Teatertidningen nr 
4, 1996, s. 15-17. 
896 Magnus Lindman, ”Om ludd”, Teatertidningen, nr 4, 1996, s. 17. 
897 Erik Rynell och Lars Åberg, (red.), Spela för livet: fria kulturgrupper inför 80-talet, 
Stockholm: Liber Förlag, 1977. 
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perna, staten vill kontrollera kulturen, särskilt om den är socialistisk, skriver 
redaktörerna.898   

Kulturpolitisk debatt och dramatikens kris på 1980-talet   
Allt färre svenska pjäser spelades på de svenska scenerna vid 1980-talets 
början. Liljenberg skriver att: 

Efter de ”svenska åren” under 1970-talet dalade intresset för svensk dramatik. 
I början av 1980-talet ansågs situationen kritisk och man frågade sig liksom 
man gjort tidigare: Varför har vi så få nya svenska pjäsförfattare? Ett projekt 
betitlat Nytt drama tillkom (I ett samarbete mellan Riksteatern, Stockholms 
Stadsteater, Dramatiska teatern, Radioteatern, TV1 och TV2-teatern) för att 
stimulera framväxten av nya dramatiker. 899 

 
Liljenberg syftar troligen på den tidigare nämnda Stiftelsen Svensk Drama-
tik, som nämns mer ingående till längre fram i kapitlet. För att åtgärda den 
svenska dramatikens situation ägnade KUR (Statens kulturråd) ett helt 
nummer åt den svenska dramatiken i skriftserien Kulturpolitisk debatt år 
1981: ”Dramat och teatern – om den svenska dramatikens situation idag”.900 
Där diskuterades kulturens situation inför det nya decenniet och de ekono-
miska åtstramningarna, som skulle påverka hela samhället. Numret innehål-
ler texter skrivna av teaterchefer, regissörer och dramatiker som reflekterar 
över den samtida svenska dramatiken och teatern. Syftet med skriften var att 
skapa ett underlag för att göra en utredning om det befintliga dramatikerstö-
det.901 Kulturrådets dåvarande chef Anders Clason inledde med att under-
stryka att publiken och branschen troligen upplevde situationen på olika sätt. 
Krisen var främst en kris för producenterna inom fältet. För publiken kunde 
det däremot te sig som om dramatiken blomstrade. Den nyskrivna dramati-
ken hade enligt Clason en ”oändligt mer gynnad roll” än annan dramatik. 
Publiken var inte i fas med utvecklingen som branschen såg från insidan: 

För den som upplever teatern främst från salongen, kan dysterheten kännas 
lite obefogad. Det man tycker präglat svensk teater de senaste 15 åren är sna-
rare mängden av nyskriven svensk dramatik än motsatsen. Jämför man med 
situationen för nutida svensk musik och dess utrymme på repertoarerna, har 

                                                        
898 Rynell och Åberg, Spela för livet. 
899 Liljenberg, Dramat, dramatikerna och verkligheten, s. 101. 
900 Leif Janzon, (red.), ”Dramat och teatern – om den svenska dramatikens situation idag”, 
Kulturpolitisk debatt, nr 6, 1981. Statens kulturråd, 1979-84. Övriga medverkande i broschy-
ren var: Viveca Bandler, Lars Forssell, Erland Josephson, Gottfrid Grafström, Mats Ödeen, 
PG Engel och Leif Janzon. Det sista kapitlet innehöll intervjuer med ett antal dramatiker som 
varit verksamma en längre tid: Eva Moberg, Gunnar Ohrlander, Lars Molin, Ulf Oldberg, 
Björn Runeborg och Reidar Jönsson. Flera av dem var också verksamma inom TV och Film. 
901 Clason, ”Förord”, Kulturpolitisk debatt, s. 11. 
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den nyskrivna dramatiken haft en både spelmässigt och ekonomiskt oändligt 
mer gynnad roll.902 

 
Inriktningen på vilken dramatik som skulle gynnas var central för Clason. 
Satsningen på den svenska dramatiken skulle vara kvalitativ snarare än 
kvantitativ: “Den svenska dramatiken är av avgörande betydelse för teater-
konstens utveckling”, hävdade han.903 Dramatiken som hade skrivits under 
de senaste femton åren hade, enligt Clason, huvudsakligen varit så kallad 
”bruksdramatik”.904 Han avslutar inledningen med: ”Att stimulera till nyskri-
ven dramatik är därför en livsförutsättning för teatern.  

Clason skiljer på bruksdramatik och annan dramatik. Bruksteatern är inte 
riktig självständig dramatik, utan förlitar sig på andra medier. Den ”flirtar” 
med andra uttryck än sitt eget och är nyanslös, skriver han. Men den är 
också problemorienterad och spelas i nya miljöer utanför teatern, vilket han 
anser vara positivt eftersom den då kan nå nya publikgrupper.905 Inför 1980-
talets kärvare ekonomiska villkor understryker Clason vikten av att inte 
trötta ut publiken, utan att skapa den typ av dramatik som gör att teaterkons-
ten överlever. ”Det farligaste för teatern är dock om den blir något likgiltigt 
för människor”. Clason hamnade i en välbekant argumentation, där den 
högre dramatiken utvecklar konstformen, medan den folkliga dramatiken 
fyller en funktion eftersom det är den som kan locka publiken. 

Regissören och teaterchefen Vivica Bandler bidrog med en artikel om ar-
betet med att utveckla dramatik vid Lilla Teatern i Helsingfors under 1950-
talet. Hennes erfarenheter var att dramatikerna är känsliga personer: att ta 
kritik och att skriva är lika svårt.906 Dramatikern Lars Forssell ansåg att den 
svenska teaterns brist handlade om ”Bristen på mening och mål”, åtminstone 
när det gällde den subventionerande teatern: ”Den kommersiella teatern vet 
åtminstone vad den vill.”907 Här fick den subventionerade teatern åter en 
känga. Grevenius som också bidrog med ett kapitel, gav som vanligt en op-
timistisk bild av den svenska dramatikens situation och de samtida debute-
rande dramatikerna och tecknade en dramatikerns historia från det förra 
sekelskiftet. Han hävdade att sedan 1940-talet räknas svensk dramatik som 
en tillgång istället för ett problem för teatern.908  

Ödeen bidrog med en omfattande artikel om den subventionerade teatern 
och vad den innebar för dramatikens utveckling: ”Om vådan av subventions-
teater”.  Han hade en kluven inställning till de statliga subventionerna av 

                                                        
902 Clason, ”Förord”, Kulturpolitisk debatt, s. 9. 
903 Ibid. 
904 Ibid. 
905 Ibid., s. 10-11.  
906 ”Fyra röster om den svenska dramatikens situation”, Kulturpolitisk debatt no 6, 1981, 
Statens kulturråd, (1979-84), s. 13. 
907 Ibid., s. 14.  
908 Ibid., s. 17. 
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kultur och talade om ”subventionsteaterns dramaturgi”. Enligt Ödeen var det 
”inte bara [är] den enskilde författaren utan även den form av teater han 
betjänar med sina pjäser” som bidrog till struktureringen av det dramatiska 
materialet.909 Den subventionerade teatern skapade sina speciella förutsätt-
ningar, som inte gynnade utvecklingen av den svenska dramatiken. Som 
exempel på svensk dramatik och dess bristfällighet gör Ödeen en analys av 
de dramer som finns representerade i litteraturvetaren Egil Törnqvists bok 
Svenska dramastrukturer. Endast ett av de dramer som analyseras av Tör-
nqvist kan kallas äkta drama, enligt Ödeen. Det är Tor Hedbergs Johan 
Ulfstjerna.910 Förutom att det är ett välbyggt drama kan utvecklingen hos 
pjäsens hjälte ses som en allegori över hur den svenska dramatiken behöver 
förändras. Hjälten går från att vara dekadent symbolist till handlingskraftig 
vuxen man, från lyriker till dramatiker, vilket är vad svenska dramatiker 
behöver göra. Han summerar: den svenska dramatiken präglas av icke-
dramatiskt skrivande, influerat av symbolismens och modernismens ”an-
tidramatik”.  

Ödeen summerar den svenska dramatikens historia, som han anser har 
hamnat mellan litteraturvetenskapens och teatervetenskapens stolar. Men det 
största problemet, enligt Ödeen, är modernismens influens. Romantikens 
läsdramer har blivit modernismens experimentdramatik men är inte lämpade 
för scenen.911 Han anser också att den subventionerade teatern i första hand 
har stöttat regissörer som främst velat utveckla sig själva och använt sig av 
modernistiska dramer för att göra detta. Därmed har de inte bidragit till att 
utveckla dramatiken. Ödeen återkommer till resonemang han fört i Entré: 

Subventionsteatern ger upphov till en dramatik som den inte vill ha. Det är 
existensen av en statligt subventionerad teater som har givit upphov till det ly-
riska antidramat, d.v.s. det ”drama” som det litterära etablissemanget utsett till 
den egentliga svenska dramatiken!912 

 
I det rådande systemet gynnas regissörerna och klassikerna, men inte fram-
växten av ny dramatik, eftersom subventionerad teater gynnar dramatik som 
inte har egen livskraft. Gierows argument från 1950-talet, om subventions-
teatern, återkommer här.  

För Ödeen har dramatiken i ett historiskt perspektiv gjort störst framsteg 
inom den kommersiella teatern. Men den kommersiella teatern vågar inte 
spela dramatik som berör dagens samhällskonflikter och den nya dramatiken 
på institutionerna är inkompetent att skildra dem. Situationen sammanfattas 
av Ödeen, som trots allt är hoppfull inför framtiden: 
                                                        
909 Mats Ödeen, ”Om vådan av subventionsteater”, Kulturpolitisk debatt no 6, 1981, Statens 
kulturråd, (1979-84), s. 33. 
910 Egil Törnqvist, Svenska dramastrukturer, Stockholm: Prisma 1973.  
911 Till dessa hör exempelvis Almqvists dramatik, som alltså avfärdas som ospelbar av Ödeen. 
912 Ödeen, ”Om vådan av subventionsteater”, Kulturpolitisk debatt, s. 42-43. 
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Vi har en feg privatteater som hankar sig fram på förlustbidrag och som har 
överlåtit nyskapandet på institutionerna, vilka ser som sin uppgift att värna 
om klassikerna. […] Jag tror dock att det bara är en tidsfråga innan detta 
ängsliga försök att bevara status quo ska visa sig verkningslöst. När så sker så 
är det också dags för den svenska dramatiken att bryta igenom fördämningar-
na. På institutionerna kommer strömfåran att jämnas av en ökad medvetenhet. 
Privatteatrarna kommer att slåss om en dramatik skriven för ett samhälle där 
synliggörandet av konflikterna blir en livsnödvändighet.913 

 
Det är en vision av en framtida teater där den nya dramatiken bryter dödläget 
och åter fyller en viktig funktion i medborgarnas liv. Ödeen betraktar den 
aristoteliska dramaturgiska modellen som universell. Den representerar det 
ursprungliga sättet att berätta som når fram till åskådaren och där samhälls-
konflikter – och andra konflikter – kan gestaltas.  

Artiklarna i Kulturpolitisk debatt, ledde till rapporten 1982:4 Dramatiker-
ersättning som presenterade av Statens kulturråd.914 Turerna kring stödet för 
dramatikerna visar en osäkerhet hos myndigheterna när det gäller att placera 
var dramatiken som konstform skulle höra hemma. Dels räknas dramatiken 
in i den större gruppen teater- dans- och musikverksamhet, dels till litteratu-
rens område. Det är där den till slut hamnar. Stöden till dramatikerna presen-
terades i budgetpropositionen 1983/84:100 under punkten F6. Bidrag till 
konstnärer.915  

Regeringen avvisade KUR:s förslag och föreslog istället att ersättningar-
na skulle utbetalas som stipendier till enskilda dramatiker och översättare av 
dramatik. Konstnärsnämndens medel till dramatiker skulle också läggas i 
den nya anslagsposten. Alla anslag till dramatikerna samlades sedan under 
Författarfondens tak och ett utskott bildades för att bevaka dramatikernas 
intressen. Regeringen motiverade förslaget med att dramatikerna låg när-
mare författarnas verksamhet än ”scen-, ton- och filmkonstnärerna vad 
gällde arbetsvillkor och bidragsbehov”.916 Ett annat skäl var att det ansågs 
lämpligt att besluten hamnade hos Författarfondens styrelse eftersom många 
författare också var dramatiker och det fanns kännedom om deras verksam-
het där sedan tidigare. Samtidig saknades det, enligt propositionen, skäl till 
att dramatikerna skulle sitta i Författarfondens styrelse, som fördelade bibli-
oteksersättningen, eftersom så lite dramatik publicerades.917  

                                                        
913 Ödeen, ”Om vådan av subventionsteater”, s. 45-46. 
914 Där föreslogs att den gamla ersättningen ”Vissa bidrag till teater-, dans-, och musikverk-
samhet” skulle avvecklas och föras över till en fond och därifrån delas ut som ett efterhands-
stöd för upphovsmän till sceniska verk. Tidigare hade medlen fördelats via Konstnärsnämn-
den, som inrättades 1976. 
915 Budgetproposition 1983/84/100, bilaga 10, F6, s. 298.  
916 Ibid., s. 297. 
917 Ibid. 
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Förändringar under 1980-talet 
Trots det hårda ekonomiska klimatet i början av 1980-talet var det en expan-
siv period för frigruppsteatrarna. Teater Galeasen, Teater Aurora och Orion-
teatern var några av de fria grupper som kom att stå för nyskapande teater 
under 1980-talet.918 Teater Giljotin och Mimensemblen etablerades också 
under 1980-talet, för att nämna de som var verksamma i Stockholmsområ-
det. En stark influens från den så kallade fysiska teatern bidrog till att fokus 
inte i första hand låg på den nya dramatiken. Det innebar också en stor kost-
nad för de fria grupperna att beställa nya pjäser. Institutionerna kämpade 
samtidigt med att nå en större publik och nya publikgrupper. De uppfattades 
dessutom av den unga generationen som stängda och befolkade av den äldre 
generationens insomnade revolutionärer, som satt och bevakade sina fasta 
anställningar. 1940-talisternas småsyskon struntade i att försöka ta sig in på 
läns- och stadsteatrarna.919  

Samtidigt som de fria grupperna utvecklades arbetade länsteatrarna med 
att profilera sina verksamheter. År 1986 hade till exempel länsteatern Små-
lands Musik- och Teater försökt nå en ny publik med dramatikprojektet De 
svenska åren. Projektets bakgrund beskrivs i inledningen:  

Det var vid den tiden då teatrar och teaterkritiker i Sverige allt oftare hördes 
efterlysa en bristvara: ny svensk dramatik. Alla talade om det, ingen gjorde 
något åt det förrän Jönköpings länsteater hösten 1987 lanserade sitt projekt De 
svenska åren. 920 

 
Kombinationen av behovet att nå en ny publik och teatrarna kris bidrog till 
att teatrarna letade efter nya texter som beskrev livet för den publik man 
ville ha på teatern. Länsteatrarna arbetade aktivt med målgruppstänkande 
och behövde vara alltmer mer medvetna om publiken och dess behov för att 
nå de ökande kraven på publiksiffror från bidragsgivarna.921  

De fria teatergrupperna stod sedan 1970-talet för förnyelsen av barn- och 
ungdomsteatern. Under 1980-talet skedde en förändring, då länsteatrar och 
andra institutionsteatrar, som hade uppdrag att spela för den unga publiken, 
satsade på en nyskapande barn- och ungdomsteater. Inom frigruppsteatern 
ägde samtidigt en avpolitisering rum. Vid slutet av 1990-talet lockades 
många av de fria teatergruppernas medlemmar att arbeta inom institutioner-
na. Gränserna mellan institutionsteatrarna och frigrupperna luckrades alltmer 
upp. 

                                                        
918 Ingvar von Malmborg, (red.), Scenljus: porträtt av sex Stockholmsteatrar, Stockholm, 
Stockholmia, 2002. 
919 Ibid. 
920 Nancy Westman, Drama i Jönköping. Jönköpings länsteater (idag Smålands Musik- och 
Teater) i samarbete med Entré, Tryckeri AB Småland, Jönköping 1994, s. 5. 
921 Tanken på målgrupperna hade funnits ända sedan 1970-talet inom de fria grupperna. 
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För att råda bot på den svenska dramatikens problematiska situation i bör-
jan av 1980-talet, inledde Sveriges Dramatikerförbund förhandlingar med 
arbetsgivarorganisationen Teatrarnas Riksförbund.922 En arbetsgrupp tillsat-
tes för ”att finna vägar att ytterligare främja tillkomsten och framförande av 
svensk dramatik.” Det unika samarbetet resulterade i en stiftelse år 1984 och 
hette först Stiftelsen Nya Dramatiker men namnet ändrades då ”vi [upp-
täckte] att namnet alldeles i onödan begränsade rörelsefriheten”.923 Stiftelsen 
döptes om till Stiftelsen Svensk Dramatik.924 Representanter för Sveriges 
Dramatikerförbund, SFF, DI, Teatervetenskapliga institutionen vid Stock-
holms Universitet, dåvarande Teaterkritikernas Förbund, Teatercentrum, 
Författarcentrum, ITI (Svenska Teaterunionen), Teatrarnas Riksförbund, 
Svenska Teaterförbundet och Amatörteatrarnas Riksförbund samlades hos 
Sveriges Dramatikerförbund för att hitta sätt att främja den svenska dramati-
ken. Det ansågs att problematiken inte enbart berörde dramatikerna och 
teaterinstitutionerna, utan var av en större kulturell angelägenhet. Kort däref-
ter drog sig TR ur samarbetet, då flera teatrar visade ett nyväckt intresse för 
nyskriven svensk dramatik i sina repertoarplaner. ”Detta kunde tolkas så att 
påtryckningarna från Sveriges Dramatikerförbund trots allt hade haft effekt”, 
vilket kunde ses som komprometterande för TR.925 Stiftelsens styrelse valde 
att skapa ett fristående organ för att driva frågor om den svenska dramati-
kens existens utifrån de olika intresseorganisationerna, vilket låg utanför 
Sveriges Dramatikerförbunds egentliga ansvarsområde.  

Stiftelsen kom att agera i olika sammanhang.926 Under de sista åren på 
1980-talet och några år in på 1990-talet samarbetade stiftelsen med Drama-
tiska Institutet om utbildningar för dramatiker. Det resulterade till exempel i 
en motion år 1992 om att en dramatikerutbildning skulle inrättas på Drama-
tiska Institutet med hjälp av stiftelsen. I motionen stod det att ”Sverige har 
upplevt en vital utveckling på dramatikens område under de senaste två de-
cennierna. Från att ha varit en udda genre har svensk dramatik flyttats in i 
det svenska medvetandet”.927 Utbildningen för dramatiker hade enligt mot-
ionen inte följt med i utvecklingen. Riksdagsmännen bakom motionen ver-
kade syfta på dramatikens ställning inom både den akademiska miljön och 
inom den konstnärliga utbildningen. De beskrev dramatikens plats som litte-
rär genre: dramatik ”är för lite litteratur för att rymmas inom litteraturveten-
skap och alltför mycket litteratur för att rymmas inom teatervetenskap”.928  

                                                        
922 Teatrarnas Riksförbund bytte år 2001 namn till Svensk Scenkonst, förkortas SvS. 
923 August, no 1, 1989, s. 12. 
924 Stiftelsen omnämns med olika namn: Nya Dramatikers Stiftelse, Svenska Dramatikers 
Stiftelse. Mats Ödeen var stiftelsens ordförande, Trycksak, KB. 
925 August, nr 1, 1989, s. 12.  
926 Mats Ödeen, ”Utbildning för dramatiker”, August, nr 2, 1989, s. 14. 
927 Jan-Erik Wikström, Lars Sunding, (fp) Motion 1991/92:Ub440 (22jan1992) Som exempel 
på hur verksamheten kan drivas nämner man stiftelsens tidigare samarbeten med DI.  
928 Ibid. 
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Trots beskrivningen av 1980-talet som en krisperiod för de svenska dra-
matikerna etablerades, som tidigare nämnts, många fortfarande verksamma 
dramatiker under decenniet. Några av dem hade debuterat på 1970-talet: 
Suzanne Osten och Margaretha Garpe debuterade i början av 1970-talet 
liksom Bengt Bratt och Kent Andersson. Agneta Pleijel debuterade 1969-70 
med pjäsen Ordning härskar i Berlin som hon skrev tillsammans med 
Ronny Ambjörnsson åt Göteborgs Stadsteater. Göthe, Mankell och Enquist 
debuterade under 1970-talet och etablerade sig under 1980-talet. Eva Ström, 
Katarina Frostensson, Magnus Nilsson, Magnus Dahlström och Jonas Gar-
dell var andra dramatiker som debuterade under 1980-talet. Norén fick sitt 
genombrott 1982 med Natten är dagens mor, Kristina Lugn debuterade på 
radioteatern under 1980-talet och Stig Larssons pjäs VD hade premiär 1987. 
Debatten och samtalen om den svenska dramatikens läge präglades dock av 
kriskänsla, så som den framställdes av Sveriges Dramatikerförbund i slutet 
av 1980-talet. 

Sveriges Dramatikerförbund och debatten i August och Journal 
År 1989 började Dramatikerförbundet ge ut medlemsbladet August. Efter 
endast två nummer tvingades förbundet byta namn till Journal. Förlags-
branschen hade inte noterat att Dramatikerförbundet redan använde namnet 
och lade helt sonika beslag på det.929 Den svenska dramatikens situation var 
ett självskrivet ämne. Debatten handlade, när medlemstidskriften såg dagens 
ljus, i första hand om bristen på nyskriven svensk dramatik inom svensk 
teater efter 1970-talets gruppteater. Dramatikerna beskrevs som bortglömda i 
den kulturpolitiska diskussionen. Diskursen i Sveriges Dramatikerförbunds 
medlemstidning om den nyskrivna dramatikens utestängning från teatrarna, 
påminner om de olika debatter som föregick bildandet av Sveriges Dramati-
kers Studio, 1940. Mycket hade förändrats under de femtio åren, men käns-
lan av kris är bekant.  

Ödeen drev debatten framåt med liknande tongångar som han tidigare an-
vänt i tidskrifterna Kulturdebatt och Entré.930 Han återkom i förbundstid-
ningen till att krisen berodde på att skådespelarna tagit makten över scenen 
och lagt sig i skrivandet. Ödeen ansåg att när alla skriver uppstår ingen 
spänning. Den icke självständige författaren kan då inte skapa ett behövligt 

                                                        
929 Ture Rangström beskriver den upprörda strid som Dramatikerförbundet utan resultat förde 
mot kommitteen för Augustpriset. Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. Se 
också August, nr 1, 1989, s. 4. Sveriges Dramatikerförbund hade dessutom sedan 1981 delat 
ut ett pris som också hette Augustpriset, till teaterarbetare som gjort insatser för den svenska 
dramatiken. 
930 Mats Ödeen, Skådespelarna tar makten: om teatern och den nya klassen under två decen-
nier, Stockholm: Carlsson, 1993. Materialet i boken består av artiklar publicerade av Ödeen 
mellan åren 1972 och 1992. 
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dramatiskt motstånd i relation till de övriga sceniska uttrycket.931 Han ansåg 
att gruppteaterns föreställningar blev en kompromissandets konst, som resul-
terade i ett försvagat konstnärligt uttryck och en försvagad effekt. Denna 
kompromissandets konst hade fått till följd att publiken minskat vilket resul-
terat i att det blivit nödvändigt att rikta sig till än mer avgränsade målgrup-
per. I det läget hamnade dramatiken i en återvändsgränd eller en ”dramati-
kens Moment 22”, enligt Ödeen. Han återkom till att konsten skulle kom-
municera universella, gränsöverskridande värden och hävdade outröttligt att 
dramatiken måste vara förlaga och utgångspunkt för teaterföreställningen. 932 

Den tidigare ordföranden och förhandlaren för Sveriges Dramatikerför-
bund, Lars Björkman, intervjuades om det nya dramatikeravtalet i det första 
numret av August. Han blickade framåt mot 1990-talet och vågade vara op-
timist: ”Det [gamla] avtalet är det egentligen inga större fel med – bara det 
spelas mycket svensk dramatik!”933 På frågan om han trodde att det kommer 
att spelas mycket svensk dramatik under 1990-talet svarade han:  

Jag tycker man ser ganska tydliga tecken till det redan idag. Publiken vill ha 
svensk dramatik, och teatrarna börjar mer och mer inse det. Och det är ju 
egentligen inte så konstigt, att man föredrar pjäser, som berättar om svenskar-
na och den svenska verkligheten.934 

 
Numret innehåller även en ny internationell undersökning från ITI (Svenska 
teaterunionen) som visar att få dramatiker i världen kan leva på sina pjäser. 
1980-talets första år beskrivs som så kritiska att ”till och med nyhetspro-
grammen i TV fann sig föranlåtna att uppmärksamma saken”.935 På debattsi-
dan i samma nummer av tidskriften August slänger regissören Rex Brådhe in 
en brandfackla: ”Har Dramatikerförbundet 400 medlemmar – du skojar. 
Varför finns det så många medlemmar i SDF och så får bra svenska pjä-
ser?”936  

Tidskriften August nummer två var ett jubileumsnummer. Sveriges Dra-
matikerförbund firade femtio år. Här återfinns en kortfattad redogörelse för 
förbundets historia. Den ursprungliga tanken var att dramatikerna skulle 

                                                        
931 Ödeen, Skådespelarna tar makten s. 36-ff. 
932 Ibid., s. 46. 
933 August, nr 1, 1989, s. 6. 
934 Ibid., s. 6. Lars Björkman var delaktig i att formulera de avtal som idag ligger till grund 
för pjäsbeställningar av teatrar som är medlemmar i Svensk Scenkonst, arbetsgivarorganisat-
ionen för svenska scenkonstproducenter och dramatiker som är medlemmar i Sveriges Dra-
matikerförbund. Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende 
förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar) 2013.06.01 –
2015.05.31. I stort sett alla institutionsteatrar är medlemmar i Svensk Scenkonst. Mindre 
teatrar och fria grupper är oftast inte medlemmar, men avtalet ligger till grund i förhandlingar 
även med dessa.  
935 Ibid. 
936 Rex Brådhe, ”Debatt, Sista sidan”, August, nr 1, 1989, s. 15. 
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organisera sig i ett nationellt förbund för att kunna samarbeta med de andra 
nordiska förbunden under andra världskriget.937  

Under 1990-talet innehåller medlemsbladet, som nu bytt namn till Jour-
nal, regelbundet teaterstatistik och redogörelser för antalet manliga och 
kvinnliga dramatiker. I nummer ett, 1993 redovisar exempelvis medieforska-
ren Yngve Lindung statistik från spelåret 1989/90. Av 544 dramatiker under 
åren 1989/90 var 353 män och 97 kvinnor. 65 procent av uppsättningarna 
var svensk originaldramatik, varav 85 procent var dramatik för barn och 
ungdom.938 Under 1990-talet börjar influenserna från Royal Court att synas i 
medlemstidningen. Satsningen ”Nytt drama” nämns, ett samarbete mellan 
Stockholmsteatrarna och Riksteatern som inspirerats av Royal Courts sats-
ning på inhemsk dramatik. Det hade även hållits ett seminarium om svensk 
dramatik den 23 maj 1993, under rubriken ”Beskriver dagens dramatiker den 
svenska verkligheten?” Margareta Garpe, Karl-Johan Seth och den nyinstal-
lerade professorn i dramatik vid DI, Agneta Pleijel, medverkade. Samtalsle-
dare var dramaturgen Niklas Brunius. Frågor som lyftes var bland andra: 
Finns det specifikt svenska ämnen? Vad kan vi som inte Shakespeare kan? I 
majnumret 1994 publicerades åter aktuell statistik.939 Svenska pjäser på 
svenska teatrar hade ökat med 10 procent sedan 1987. Spelåret 1991/92 var 
sju av tio verk skrivna på svenska. 

SOU från 1990-talet och framåt. 
Dramatikernas villkor diskuterades regelbundet inom branschen under 1990-
talet – hur skulle teatrarna förmås att våga satsa på mindre kända dramati-
ker? Det fanns intresse för ny svensk dramatik, men teatrarna beställde i 
första hand pjäser av de etablerade dramatikerna. De nyutexaminerade stu-
denterna från DI hade svårt att ta sig in på fältet och fick inte möjlighet att 
utveckla sitt skrivande.  

I utredningarna under 1990-talet går det att följa en förändring i synen på 
dramatikerrollen. I utredningen SOU1990:39 Konstnärens villkor finns dra-
matikerna med, men inget sägs specifikt om deras arbetsvillkor utom att de 
ofta är egenföretagare. De ingår i gruppen ”Författare och andra litterära 
utövare”.940 I kapitlet om Författarfondens styrelse och administration nämns 
Dramatikerutskottet och att utskottet utses av fondens styrelse för att dela ut 
bidrag till dramatikerna. Dramatikerna betraktas som en grupp inom den 

                                                        
937 Mats Ödeen, ”Protokollen avslöjar: Dramatikerförbundet – en spinoff-produkt!”, August, 
nr 2, 1991, s. 6. 
938 Yngve Lindung, “Aktuell teaterstatistik”, Journal, nr 1, maj 1993, s. 6. 
939 Journal, maj 1994. 
940 SOU1990:39 Konstnärens villkor, s. 119. 
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större gruppen litterära författare.941 I SOU1995:84 Kulturpolitikens inrikt-
ning talas det om dramatikern som ”skapande konstnär”:  

Med skapande konstnärer avses konstnärer utövar sin verksamhet utan något 
omedelbart underlag i form av en annan konstnärs arbete. Tydliga exempel är 
författare, bild- och formkonstnärer, tonsättare och dramatiker. De bedriver 
vanligtvis sitt arbete som fria yrkesutövare utan garanti för att detta ska ge 
någon inkomst. Sina inkomster får de från försäljning av sina alster, ersätt-
ningar för upphovsrätt eller för offentligt utnyttjande samt genom uppdrag, 
stipendier och liknande. Då de saknar anställning kan de definitionsmässigt 
inte räknas som arbetslösa och kan följaktligen inte få arbetslöshetsersättning. 

942 
  

Som ”skapande konstnär” likställdes dramatikerrollen med andra primära 
upphovsmän vilket indikerar en förändrad roll för dramatikerna sedan 1970-
talet med dess kollektiva arbetsformer. Den ”skapande konstnären” återkny-
ter till tiden då det var vanligt att dramatikerna lämnade in färdiga pjäser till 
teatrarna.  

I Teaterutredningens betänkande SOU1995:52 Teaterns roller återkom-
mer en diskussion från 1938 års utredning. Kontakten med publiken under-
stryks som teaterns viktigaste uppgift, med tillägget att den också skall ha en 
politisk förankring:  

Ytterst är dock teatern ett möte mellan scen och salong och de nuvarande 
teaterinstitutionernas legitimitet vilar till stor del på att de har en både politisk 
och folklig förankring. I den situation som teatern befinner sig i ställs stora 
krav på nytänkande om publiken skall kunna återerövras. Detta nytänkande 
måste omfatta teaterns alla verksamheter: organisation och personalpolitik, 
publikarbete och försäljningsstrategi, konstnärliga val och externa kontak-
ter.943 
 

Teatern beskrivs i samma utredning som motsträvig när det gäller att an-
passa sig till de nya förutsättningarna och medierna, och det framställs som 
om teatrarna är ovilliga att förankra sin verksamhet i det samhälle de befin-
ner sig: 

Vad är det då som hindrar landsting och länsteatrar att slå in denna väg mot 
en fördjupning av de regionala uppdragen? Ett svar på denna fråga är att de 
som är verksamma på teatrarna runt om i landet ofta själva har en svag för-
ankring i de regioner där de verkar. De ser sig dessutom ofta som förmedlare 
av en sluten teatertradition.944 

 
                                                        
941 SOU1990:39 Konstnärens villkor, s. 185. 
942 SOU1995:84 Kulturpolitikens inriktning, s. 223. 
943 SOU1995:52 Teaterns roller, s. 221. 
944 Ibid., 228. 
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Båda citaten indikerar vilken riktning verksamheten vid de svenska institut-
ionsteatrarna tog i slutet av 1990-talet och under 2000-talets första decen-
nium. Att återerövra publiken och nå nya publikgrupper blev viktigt för teat-
rarna. Det gynnade dramatikerna. Teatrarna hade ett behov av specialskrivna 
pjäser för de olika målgrupperna när den lokala förankringen blev allt vikti-
gare. Arbetssättet bidrog till en förändring i förutsättningarna för dramati-
kerna eftersom beställningsdramatiken blev en allt vanligare form för hur ny 
svensk dramatik skrevs.  

Dramatikernas situation hade uppmärksammats under 1990-talet, men de 
sakkunniga påpekade i betänkandet till utredningen SOU1997:84 Generella 
konstnärsstöd att:  

[…] någon utredning om svensk dramatik inte genomförts. Dessutom om-
nämns sällan dramatikerna i andra, närliggande utredningar rörande andra 
konstnärskategorier och områden.945  

 
De sakkunniga formulerade ett förslag till ett nytt stöd för dramatikerna. Två 
huvudsakliga åtgärder föreslogs för att förbättra villkoren: inrättandet av ett 
dramatikerstöd och ett årligt stöd för att främja distributionen av svensk 
dramatik internationellt och i Sverige. Betänkandets förslag löd:  

– Ett statligt stöd införs för att främja beställningar av ny svensk dramatik. 
Stödet uppgår till 3 miljoner kronor årligen och betalas som beställningsar-
vode till dramatikerna.  
– Ett nytt årligt driftsbidrag om 1 miljon kronor inrättas för uppbyggnad och 
administration av en digital pjäsbank. Stödet till internationellt utbyte för 
dramatikerna förstärks med 1 miljon kronor.946 

 
Det var svenska dramatikers möjlighet att försörja sig betonades och förut-
sättningen för att göra det var att dramatikerna kunde få sina pjäser produce-
rade. Det skulle göras genom att subventionera beställningar av ny svensk 
dramatik. Den andra åtgärden som föreslogs var att tillgängliggöra pjäserna 
för svenska och internationella producenter. Förslagen i betänkandet resulte-
rade i Dramatikerstödet för nyskriven dramatik och i ett ökat stöd för 
Dramawebben. Dramawebben distribuerar dramatik i digital manusform 
eller print-on-demand till teatrar och andra verksamma inom teaterns om-
råde. Webbplatsen drivs av Sveriges Dramatikerförbund.  

                                                        
945 SOU1997:184, s. 89. I expertgruppen satt förbundssekreteraren Susin Lindblom, kammar-
rätts-assessorn Lars Emanuelson Korsell och kanslirådet Brita Lundh som ersattes av depar-
tementssekreterarna Eric De Groat och Rolf Johansson i maj 1997. 
946 Ibid., s. 89. 
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1999 års dramatikerstöd 
År 1999 infördes ett nytt statligt dramatikerstöd för beställning av nyskriven 
svensk dramatik. Stödet utformades i enlighet med propositionen som lades 
fram i riksdagen av regeringen 1997.947 Där gavs förslag på hur ny svensk 
dramatik och dramatikerna som yrkesgrupp skulle främjas. Regeringens 
proposition grundades nästan ordagrant på förslaget i utredningen.  

I regleringsbrevet för år 1997 framförs som mål att stödja nyskapande svensk 
teaterkonst genom att beställa och framföra nyskriven svensk dramatik. Åt-
gärder behövs för att beställningar av scendramatik skall öka bl.a. från de fria 
teatrarna. Detta kan ske genom att teatrarna ges bättre ekonomiska förutsätt-
ningar avseende sådana beställningar. 948 

 
I propositionen underströks ”att arbetsmarknaden för dramatiker hårdnat 
under 1990-talet”.949 År 1997 kunde endast 30 av 500 medlemmar i Sveriges 
Dramatikerförbund försörja sig inom sitt yrke. Endast ett fåtal av de nyutex-
aminerade dramatikerna fick uppdrag av teatrarna. Det var svårt att få en 
dräglig försörjning för dem som inte tillhörde de så kallade affischnamnen. 
Det hårda ekonomiska klimatet under 1990-talet innebar att konkurrensen 
om arbetstillfällen var extra hård. I propositionen beskrivs situationen: 

Allt fler teatrar, inte minst fria grupper, har minskat sina beställningar av ny-
skrivna verk som en följd av ekonomiska svårigheter. Således är det angeläget 
att kännedom om dramatikernas verk sprids bland teatergrupper, regissörer m 
fl samtidigt som dessa ges bättre ekonomiska förutsättningar för beställning 
av nya verk.950  

 
I budgetpropositionen 1998 föreslogs hur stödet slutligen skulle vara utfor-
mat. Det var underförstått att den svenska dramatiken skulle gynnas av att 
dramatikerna hade möjlighet att försörja sig på sitt yrke:  

Regeringen föreslår vidare att medel avsätts till ett nytt stöd för främjande av 
nyskriven svensk dramatik (dramatikerstöd) i syfte att förbättra dramatikernas 
möjligheter att försörja sig på utfört konstnärligt arbete. Anslaget bör för detta 
ändamål tillföras 2 miljoner kronor.951  

 
Från 1999 till 2014 har totalt 432 pjäser mottagit stöd. Av dramatikerna är 
190 män, 215 kvinnor (totalt år 2013). Totalt har 1152 ansökningar inkom-
mit sedan 1999. I snitt är det runt 30 ansökningar varje år som får stöd. End-

                                                        
947 Proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor. 
948 Ibid., s. 90. 
949 Ibid., punkt 10. 
950 Ibid., punkt 10.  
951 Prop. 1998/99:1 Utgiftsområde 17. 
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ast ett fåtal av de beviljade når inte premiär.952 Beloppet uppgick 1999 till två 
miljoner kronor och har sedan höjts vid tre tillfällen. Den senaste höjningen 
ägde rum 2014, då beloppet höjdes från 2,8 miljoner kronor till 3 miljoner 
kronor. Hela stödet delas ut vid varje ansökningsomgång som äger rum två 
gånger per år.  

Förutom det riktade stödet för beställningar, finns idag ett-åriga och flerå-
riga bidrag av stipendiekaraktär, som utlyses varje år. Stödet utformades 
efter tre huvudpunkter:  

– stödet skall vara förknippat med avtalsenliga villkor,  
– det skall utlysas till fasta belopp,  
– det skall stimulera till uppsättning, inte bara till beställning.953  

 
Efter de tre första åren gjordes en utvärdering av stödet. Det visade sig att 
stödet och dess utformning hade varit mycket framgångsrikt. Några av reg-
lerna har ändrats under årens lopp, vilket är i linje med Dramatikerutskottets 
önskan om öppenhet för mottagarnas situation och teaterbranschens föränd-
rade villkor.954 Efter de tre första åren beslöts att stödet skulle utlysas två 
gånger per år, vilket skulle bidra till en bättre kvalitet på ansökningarna ef-
tersom de kunde ligga närmare i tid till teatrarnas produktionsbeslut.955  

Stödet skall vara förknippat med avtalsenliga villkor 
Dramatikern söker Dramatikerstöd tillsammans med en teater som är beredd 
att beställa en pjäs av dramatikern. I de ursprungliga riktlinjerna skulle tea-
tern ha tecknat ett pjäsbeställningskontrakt med dramatikern vid tidpunkten 
då stödet söktes. Det innebar att teatern redan hade förbundit sig vid att göra 
en beställning, oavsett om teatern fick stöd. Under stödets första år justera-
des den regeln, eftersom många teatrar tog produktionsbeslut efter att de fått 
stödet beviljat. Istället begärs nu en kopia av kontraktet vid den första rekvi-
sitionen av stödet.  

Ersättningen till dramatikern skall följa det gällande avtalet mellan Sveri-
ges Dramatikerförbund och Svensk Scenkonst, vilket avser ”förvärv och 
framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar)”.956 Avtalet an-
vänds som riktlinje även för de grupper och teatrar som inte ingår i överens-
kommelsen mellan Sveriges Dramatikerförbund och Svensk Scenkonst. I 

                                                        
952 Appendix 3. 
953 Protokoll, Sveriges Författarfond, Dramatikerutskottet, 14022003, Bil. till DrU-prot 137,  
s. 3. 
954 Ibid., s. 7. 
955 Ibid., s. 4. 
956 Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och 
framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar) 2013.06.01 –2015.05.31.  
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avtalet finns minimibelopp angivna för olika typer av pjäsbeställningar, be-
roende på pjäsens längd och svårighetsgrad.  

Stödet skall utlysas till fasta belopp 
Dramatikerutskottet, som bytt namn under 2016 till Dramatikerrådet, följer 
minimibeloppen i Dramatikeravtalet. Alla teatrar söker på samma villkor. En 
fattigare teater kan inte få ett större bidrag än en rik. Stödet täcker två tredje-
delar av arvodet och teatern står för en tredjedel.  

I utvärderingen av de tre första åren konstaterades att en majoritet av lan-
dets alla teatrar sökt bidraget åtminstone en gång.957 De mindre grupperna 
och de fria konstellationerna var dessutom överrepresenterade. Det kom in 
önskemål om att slippa betala teaterns eget bidrag till arvodet, det vill säga 
en tredjedel av arvodet. Dramatikerutskottet bedömde att det principiellt var 
viktigt att behålla den ”tvingande regeln”. ”Alternativet riskerar att legiti-
mera den försämring av den konstnärliga kvaliteten, som ett icke-
professionellt förhållningssätt gentemot dramatikern för med sig.”958 Utskot-
tet bedömde det inte som befogat att justera beloppen utifrån de olika grup-
pernas ekonomiska förutsättningar. 

Under senare år har de fria gruppernas ekonomiska situation försämrats. 
Med en allt kärvare ekonomi för de fria grupperna och allt flera kortsiktiga 
projektbidrag har utformningen av stödet skapat nya problem. Dels är det 
svårt att förbinda sig att arbeta med en dramatiker utan att känna till om 
gruppen kommer att få de övriga stöd som sökts. Dels är stödbeloppet och 
det belopp som krävs som motprestation från teaterns sida så högt att drama-
tikerns ersättning tar alltför stor del av den totala budgeten. De fria grupper-
nas ekonomi är helt enkelt ofta så dålig att de inte har råd att satsa på nyskri-
ven svensk dramatik, var sig med eller utan dramatikerstöd.959  

Stödet skall stimulera till uppsättning, inte bara till beställning. 
För att kvalificeras för stödet krävs det alltså att teatern kan gå in med en 
tredjedel av beställningsarvodet. Dramatikerstödet står sedan för de reste-
rande två tredjedelarna. Det innebär att den sökande teatern måste ha så pass 
bra ekonomi att den har möjlighet att ersätta dramatikern fullt ut och föra 
pjäsen till premiär. Premiären skall äga rum inom 18 månader efter det att 
stödet beviljats. Denna regel justerades efter två år i fråga om musikdrama-
tiska verk eftersom framförhållningen inom den genren är så mycket längre.  

                                                        
957 Dramatikerstöd, en redogörelse för de inledande åren med ny stödform, (1999-2001), 
Bilaga till DrU-prot 137, Sveriges Författafond, Dramatikerutskottet, 2003-02-14. 
958 Protokoll, Sveriges Författarfond, Dramatikerutskottet, 14022003, Bil. till DrU-prot 137,  
s. 5. 
959 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
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Kravet att teatrarna skulle göra en motprestation och bidra med en tredje-
del av stödet visade sig vara framgångsrikt. Det blir ekonomiskt kännbart för 
teatern om pjäsen läggs ner eftersom stödet då inte betalas ut. Efter de första 
åren hade övervägande delen av de beviljade ansökningarna resulterat i pre-
miärer. Av de ansökningar som inte fick bidrag var siffran mycket lägre.960 
Det är alltså teatern som förlorar pengar och inte dramatikern om beställ-
ningen inte resulterar i en förställning. Konstruktionen bidrar till att teatrarna 
måste ha planerat noggrannt när de gör en pjäsbeställning som de söker 
dramatikerstöd för. En beställd pjäs som fått stöd kan alltså inte bli en skriv-
bordsprodukt med mindre än att teatern går miste om de utlovade pengarna.  

Urvalsprinciperna 
I de formella kraven för att få söka dramatikerstöd ingår bedömningen av 
projektets ekonomiska möjlighet. Det går att söka flera gånger med samma 
pjäsförslag. Andra krav är att dramatikern inte får vara debutant, utan skall 
ha åtminstone en premiär bakom sig. Pjäsförslagen som hittills fått stöd har 
utom i några enstaka fall, varit skrivna på svenska. Bestämningen ”svensk” 
innebär att pjäserna är skrivna av personer som stadigvarande bor i Sverige – 
eller att det är pjäser skrivna på svenska av person bosatt utanför Sveriges 
gränser.  

Under Dramatikerstödets första år prövades och utvecklades kriterierna 
och rutinerna för ansökningsförfarandet.961 Ett kriterium i bedömningen av 
ansökningarna är att det förslag som får stöd ska kunna ha ett fortsatt liv 
efter urpremiären. Precis som Dramatikerförbundets avtal är baserade på 
principen att en beställd pjäs skall kunna spelas flera gånger efter uruppfö-
randet, var det en utgångspunkt i formuleringen av riktlinjerna och ekono-
min för ansökningar som får Dramatikerstöd. Med förändrade skrivsätt och 
arbetsprocesser inom teaterns fält idag, anser Författarfondens chef Jesper 
Söderström att dessa kriterier kan komma att ändras.962 En sådan förändring 
är att ge bidrag till dramatiker som skriver i grupp. Det ansågs i dramatiker-
stödets begynnelse att arvodet blev för lågt när flera personer delade på det. 
Men det är sällan bidraget ges till fler än två personer som skriver ihop. I 
2014 års tilldelning av stödet förekommer några grupper som skriver till-
sammans. Kriterierna för vem som kan få stöd förändras kontinuerligt och 
avspeglar teaterns praktik. Söderström beskriver det som ett ständigt på-
gående arbete.963  Trots det är det möjligt att se en röd tråd i urvalet, enligt 
                                                        
960 Intervju med Jesper Söderström 23 november, 2010. För 1999 resulterade 77 procent av de 
beviljade stöden i uppsättningar, av de som inte erhöll stöd endast 46 procent. För 2000 var 
motsvarande siffror 92 procent och 31 procent, för 2001 var siffrorna inte kompletta, 88 
procent hade resulterat i uppsättningar.  
961 Ibid. 
962 Ibid. 
963 Ibid. 
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Söderström. På frågan om det ”nyskapande” är ett kriterium för det ny-
skrivna svarar Söderström att juryns hållning snarare kan betraktas som ett 
slags trots mot gängse normer och trender, och att det gäller även för de 
pjäser som kan kallas nyskapande. 

… ett slags trots, mot det som gängse anses som bra inom branschen Man vill 
hitta en annan blick, kombinationer som inte känns självklara. Några fasta kri-
terier är egentligen omöjliga att definiera, utan sker utifrån den omgång an-
sökningar man har för handen. Dock ligger fokus alltid på texten.964 

 
Ett annat kriterium i urvalsförfarandet är att skapa en jämnare fördelning 
mellan manliga och kvinnliga dramatiker. Det finns en medvetenhet inom 
juryn om den ojämna fördelningen mellan manliga och kvinnliga dramatiker 
på landets scener, men det finns inget formellt jämställdhetskrav när det 
gäller urvalet.965 

Enligt statistiken från Författarfonden har antalet kvinnor som fått stöd 
fördubblats sedan stödet inrättades.966 Procentuellt har kvinnor ökat både när 
det gäller antalet ansökningar och antalet som fått stöd. I början av perioden 
var det en manlig dominans bland ansökningarna, mot slutet av den stude-
rade perioden har situationen förändrats. Förändringen i antalet män och 
kvinnor som erhåller dramatikerstöd reflekterar inte fördelningen mellan 
män och kvinnor inom den svenska dramatikens fält.  

Eftersom varje ansökningsomgång bedöms utifrån vilka ansökningar som 
kommit in förändras också normerna för vad som utgör värdefull dramatik. 
Stödet följer förändringarna inom fältet, men juryn förhåller sig avvaktande 
till rådande tendenser och trender. Det förs också kontinuerligt en diskussion 
inom Dramatikerutskottet om varför ny dramatik bör stöttas.967 Beskrivning-
en av kriterierna som ett slags reaktion gentemot det som anses vara bra 
tyder på en vilja att gå bortom tradition och normer. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har avhandlats hur dramatikernas auktoritet diskuterades på 

teatrarna under en period som sträcker sig från 1934 då den stora teaterut-
redning SOU publicerades fram till inrättandet av 1999 års dramatikerstöd. 
Ett fokus ligger på debatterna som ägde rum i branschtidskriften från 1960- 
till 1980-talet. Det fanns inte självklart en plats för dramatikern i den föränd-
ring som ägde rum inom teatern under det sena 1960-talet och i början av 
1970-talet. Teaterdemokrati blev ett begrepp då, men dramatikern, som oft-
ast var frilansare, var sällan med i demokratiseringsprocessen inne på tea-
                                                        
964 Intervju med Jesper Söderström, 23 november, 2010. 
965 Se appendix 4, för en redovisning av föredelning av Dramatikerstödet. 
966 Appendix 4. 
967 Intervju med Jesper Söderström, 23 november, 2010. 
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tern. Dramatik sågs fortfarande som en självklar del av föreställningen, men 
den behövde inte nödvändigtvis skrivas av en dramatiker. StDH/SKH:s 
förste rektor, Göran O. Eriksson ansåg att det inte gick att utbilda sig till 
dramatiker. Dramatikern betraktades som en slags pendang till andra yrkes-
roller inom teatern.  

Samtidigt etablerades den nya svenska dramatiken allt starkare på 1970-
talet. Barn och ungdomsdramatiken var en genre som blomstrade under pe-
rioden. Det så kallade barnprojektet, som påbörjades 1993 som en del av 
undervisningen vid DI, dåvarande StDH/SKH, under regissören och drama-
tikern Suzanne Ostens ledning, bidrog till att barn- och ungdomsdramatikens 
status ökade på 1990-talet.968 Flera barnboksförfattare började skriva för 
scenen under 1980- och 90-talen: Thomas Tidholm, Ulf Stark, Barbro Lind-
gren och Ulf Nilsson för att nämna några. Parallellt fortsatte de starka dra-
matikerna från 1980-talet att skriva för teatern.969 Norén, Larsson, Enquist 
visade på möjligheter för en nygammal författaridentitet inom fältet. 

Under perioden som skildras i kapitlet byggs den så kallade svenska mo-
dellen och folkhemmet upp – och börjar krackelera. Kulturen får en central 
roll i samhället i kulturutredningen SOU1972:67. Kulturen skall demokratis-
eras och göras tillgänglig och det görs utredningar om konstnärernas arbets-
förhållanden.  

Dramatikerns roll ifrågasattes under 1960- och 70-talet vilket är förknip-
pat med att den dramatiska texten ifrågasattes om utgångspunkt för teaterfö-
reställningen. Olika faktorer bidrog till ifrågasättandet: en ny anti-auktoritär 
syn på arbetet inom teatrarna, de fria gruppernas bristande ekonomi, ström-
ningar i samhället och en vilja att experimentera med och förnya teaterfor-
men. Debatterna i tidskriften Dialog indikerade en längtan efter förändringar 
inom fältet.  

Efter 1970-talet ses ett behov av att åter etablera dramatikernas position. 
Stiftelsen Svensk Dramatik instiftas 1984 där aktörer inom branschen sam-
verkar med staten. Dramatikerna behöver åter komma in på teatrarna. Ödeen 
debatterar förhållandet mellan dramatiker och skådespelare och den samtida 
regiteatern och kritiserar dramatikernas försvagade position på teatrarna. 
Förutom Ödeens debattinlägg talas det under perioden om olika åtgärder för 
att förbättra och förnya dramatiken. Debatten om dramatikens förnyelse 
påbörjas under 1960-talet med ett fokus på dramatikens betydelse för tea-
terns utveckling. 1970-talets debatter berör ofta frågor om teaterdemokrati 
och dramatikerns och textens roll ifrågasätts. Frågorna om dramatikens kva-

                                                        
968 Barnprojektet drogs igång 1993 av Suzanne Osten och leddes av henne fram till 2005. Det 
existerar än idag men kommer att förändras våren 2016. Uppgifter från dramaturg Claes Peter 
Hellwig StDH/SKH vi e-mail, 11augusti, 2015. 
969 Stig Larsson, Lars Norén, Agneta Plejel, Margareta Garpe, Kristina Lugn, Jonas Gardell, 
Magnus Dahlström, Per-Olov Enquist, flera av de etablerade dramatikerna under 1980-talet 
fortsatte framgångsrikt under 1990-talet 
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litet och innehåll återkommer i början av 1980-talet. Då har diskursen fått en 
ny inriktning och det är dramatikernas krisläge som hamnar i centrum.  

Med Lars Björkmans som chefsförhandlare för Sveriges Dramatikerför-
bund förhandlades 1976 det centrala och unika avtalet med arbetsgivarorga-
nisationen inom scenkonstområdet Svensk Scenkonst fram. Avtalet, i sin 
grundform, gäller än idag och revideras och omförhandlas vart annat år. 
Avtalet bidrog till att Dramatikerförbundet fick status som ett bra men tuff 
förhandlingspartner.970 Dramatikerrollen blir etablerad som yrkesroll under 
perioden som behandlas i kapitlet, vilket förstärks när StDH/SKH startar en 
tre-årig dramatikerlinje 1992 och installerar den första professorn i Drama-
tik, Agneta Pleijel, år 1993. Det är underförstått att dramatikerna behöver 
arbeta och få sina pjäser spelade för att kunna utvecklas och därmed för-
bättra dramatiken. Den politiska diskursen inriktas därför alltmer på åtgärder 
som kan tänkas underlätta anställning och beställning av dramatik. 

I utredningarna om konstnärernas villkor och kulturens roll i samhället 
finns, i slutet av den i kapitlet avhandlade perioden, en medvetenhet om 
dramatikens särskilda villkor. Dramatikerstödet som inrättas 1999 är ett 
uttryck för att den dramatiska textens egna förutsättningarn som konstform 
får ett kulturpolitiskt erkännande. Med stödet markeras att dramatik skiljer 
sig från annan litteratur eftersom den fullkomnas när den gestaltas på scen. 
Med stödet skapar en mall för framtagandet av ny svensk dramatik: beställ-
ningsdramatiken. Stödet innebär också att dramatikerna återfår en plats på 
teatrarna och möts med större respekt, enligt enkäterna som skickas ut efter 
stödets första år. 

Dramatikerns status förändrades under perioden som skildras i detta kapi-
tel. Från att ha varit den person som skrev förlagan till teaterföreställningen 
skickades dramatikern under 1970-talet ut från teaterrummet. Det fanns öns-
kemål från dramatikernas håll om att bli insläppta under det tidiga 1960-
talet, men de fria grupperna var inte de som välkomnade dramatikerna. Un-
der 1980-talet ägde ett uppsving rum för dramatikerna, men Sveriges Dra-
matikerförbund beskrev läget som kritiskt. Det talades om att dramatikerna 
inte hade förtroende för teatrarna. Frågan om samarbetet mellan dramatiker-
na och teatern var fortfarande känsliga i slutet av 1990-talet. I och med dra-
matikerstödet som inrättades 1999 skapades en ny form för hur samarbetet 
mellan teatern och dramatikern kunde se ut.  

                                                        
970 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
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Dramatiken och dramatikern idag 

ULLA: […] Felet med honom var att han inte hade någon tur. Och när man inte har 
tur är teatern någonting förfärligt. Tror ni på slumpen? 
FALKEN: Nej. 
ULLA: Då vet ni inte vad teatern är. – Där beror nästan allt på slump. 
FALKEN: Ni tycks inte vidare förtjust i teatern. 
ULLA: O, jag älskar den! Jag vill bara att ni ska veta, hur den är. Ert stycke till exem-
pel, varför tror ni det blev antaget? Inte därför att det är så utmärkt som det är, – för 
det är det, eller för att det har så härliga roller, eller för att det måste göra succé, om 
det bara kommer i rätta händer. Nej, det berodde på slump.971 
  

I riktlinjerna för 1999 års Dramatikerstöd anges vilken dramatik stödet är 
avsett för: nyskriven svensk dramatik. Stödet söks för beställning av drama-
tik skriven på svenska eller skriven av någon – eller några – som stadigva-
rande är bosatta i Sverige.972 Dramatikerstödet har inneburit nya möjligheter 
för Sveriges dramatiker; teatrar kan idag beställa ny svensk dramatik med 
begränsade ekonomiska risker, vilket betyder att mindre etablerade dramati-
ker kan få pjäsbeställningar och därmed möjligheter att ta sig in på teaterns 
fält. Dramatikerstödets konstruktion, omvärldens påverkan och internation-
ella trender såsom den så kallade postdramatiska inriktningen inom teatern 
har samverkat i förändringen av yrkesrollen för dramatikerna under början 
av 2000-talet. I dag skrivs merparten av den nya dramatiken i Sverige på 
beställning. Det, i sin tur, har påverkat dramatikens status inom det litterära 
fältet.  

I detta kapitel används kultursociologen Pierre Bourdieus begrepp, fält 
och kapital, i en undersökning av dramatikerrollen och den nya dramatikens 
status inom teaterns och litteraturens fält idag. För att åskådliggöra hur det 
kring den nyskrivna dramatiken idag upprättats ett eget värdesystem görs ett 
försök att beskriva den som ett eget fält, den nyskrivna svenska dramatikens 
fält. Genom att studera den nyskrivna dramatikens växlingskurs, också det 
ett begrepp lånat från Bourdieu, förtydligas den nya svenska dramatikens 

                                                        
971 Tor Hedberg, Thalias barn, lustspel i fyra akter, Stockholm: Alb Bonniers, 1931,  
972 Sveriges Författarfond, Information Dramatikerstöd, 2016. Nedladdad pdf, svff.se/ (häm-
tad 2016-02-21). Enligt Författarfondens direktör Jesper Söderström gavs stödet för beställ-
ning av en dramatiker, men under de senaste åren beställningar av pjäser som skrivs av två 
eller fler dramatiker börjat förekomma. Ursprungligen ansåg bidragsgivarna att ersättningen 
inte skulle delas mellan flera dramatiker, eftersom ersättningen då blev för låg, intervju med 
Jesper Söderström, 23 november, 2010.  
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status i förhållande till det större litterära fältet. Syftet i kapitlet är att ge en 
helhetsbild av villkoren för den nya svenska dramatiken och dramatikeryrket 
idag. Materialet i kapitlet utgörs av åtta intervjuer med dramatiker som är 
verksamma idag. Därutöver består materialet av statliga utredningar, artiklar 
i dagspress och facktidskrifter, skolors webbsajter och litteratursociologisk 
forskning.  

Den nya svenska dramatiken definieras på nytt 
I Konstnärsstödsutredningens förslag år 1997 formulerades motivet för ett 
särskilt stöd åt dramatiker.973 Där formulerades också summariskt dramati-
ken som konstform och det grundläggande syftet med 1999 års dramatiker-
stöd – att få dramatikernas nya pjäser spelade:  

Dramatik är en direkt kommunikativ konstform. Det gäller således att skapa 
möjligheter för dramatikerna att förmedla sitt arbete till en publik 974  

 
Dramatik definieras som en text som skall gestaltas inför en publik. Beto-
ningen ligger på textens iscensättning. Det är genom gestaltningen som dra-
matiken i första hand når ut. Formuleringen ”direkt kommunikativ konst-
form” beskriver dramatiken som en del av en kommunikationsakt, med en 
avsändare och en mottagare. Ordet direkt implicerar att konstformen äger 
rum här och nu. Dramatik som en ”direkt kommunikativ konstform” indike-
rar också att dramatiken inte huvudsakligen är en tryckt text. Dramatiken får 
därmed en tydligare avgränsning gentemot det större litterära fältet.  

Den korta definitionen av dramatikens egenskaper som konstform i citatet 
ovan, avspeglas i stödets utformning. Den sista utbetalningen av dramatiker-
stödet sker, till exempel, när den beställda pjäsen når premiär, vilket under-
stryker att dramatiken fullkomnas med dess iscensättning. Vidare förväntas 
dramatikern och teatern arbeta tillsammans för att nå fram till premiären, 
vilket reflekterar synen att dramatik skall skrivas i nära samarbete med de 
som är verksamma på teatern.  

Samtidigt som stödet inrättades 1999 fick webbsajten DramaDirekt ett 
stort ekonomiskt anslag för att främja tillgängligheten av den nya svenska 
dramatiken. DramaDirekt etablerades år 1997 och administreras av Sveriges 
Dramatikerförbund med stöd från Statens Kulturråd och de teatrar som är 
anslutna till Svensk Scenkonst. DramaDirekt är ett verktyg för teatrar och 
producenter, men tanken är att även en intresserad allmänhet ska ha möjlig-
het att beställa dramatik där. Via sajten går det att beställa dramatikernas 
pjäser via print-on-demand och några av pjäserna som finns med där har 
givits ut i bokform. Det senaste exemplet är en rad pjäser som publicerats 

                                                        
973 SOU 1997:184 Generella konstnärsstöd, Betänkande av Konstnärsstödsutredningen. 
974 Ibid., s. 89  
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med extra stöd från Kulturrådet: Sufflören av Andreas T Olsson, Ingen fattar 
utom vi av Anders Duus, Den älskade av Lisa Langseth, Variation av Kris-
tian Hallberg och Mira går genom rummet av Martina Montelius.975  

Dramatikerstödet och DramaDirekt främjar tillsammans ny svensk dra-
matik som både gestaltningsbar text och som läsupplevelse. Dubbelheten 
framstår dock vara svårhanterlig för de intilliggande fälten och bidrar i olika 
sammanhang till att dramatikens företrädare får mindre uppmärksamhet, 
som exempelvis i litteraturutredningen SOU 2012:65 Läsandets kultur. 
Dramatikens närhet till teaterns verksamhet verkar påverka dess prestige 
som litteratur. Som tidigare diskuterats i avhandlingen har detta varit ett 
återkommande tema i den nyskrivna svenska dramatikens historia. 

Nyskriven svensk dramatik – ett nytt fält? 
Med 1999 års dramatikerstöd skapades förutsättningar som gör det relevant 
att tala om uppkomsten av ett nytt fält: fältet nyskriven svensk dramatik. 
Beslutet inom den politiska maktens fält, att satsa på nyskriven svensk dra-
matik, innebar med Bourdieus terminologi att nya typer av kapital bildades 
kring ett gemensamt intresse inom fältet: den nyskrivna dramatiken. Stödets 
utformning skapade förutsättningar för att nytt fältspecifikt kapital kunde 
uppstå. Dramatikerstödets sambeställningsregel, att dramatiker och teater 
tillsammans söker bidraget, krävde nya kompetenser hos dramatikern i sam-
arbetet med regissör och ensemble. Faktorer som dramatikerns personlighet, 
samarbetsvillighet och kontaktnät blev betydelsefulla kapital i de nya sätten 
att arbeta.  

Bourdieu studerar fälten utifrån dess grad av autonomi. Ju starkare auto-
nomi, desto tydligare är fältet avgränsat från de omkringliggande fälten och 
har en egen avskild ekonomi. Inom det autonoma fältet är det som sker inom 
fältet viktigare för dess aktörer, än det som äger rum utanför fältet. Bourdieu 
ger exempel på det autonoma fältet i studien av det franska litterära fältet 
under 1800-talet. Där beräknar Bourdieu förhållandet mellan kulturellt kapi-
tal, det vill säga det som skapar status inom den litterära parnassen, och för-
fattarnas inkomst, på ett näst intill matematiskt sätt. Det kulturella kapitalet 
och det ekonomiska kapitalet befinner sig på två motsatta poler inom det 
autonoma fältet. Ju mer kulturellt kapital desto mindre ekonomiskt och tvär-
tom. Bourdieu talar om det som en omvänd ekonomi. 976 Autonomin hos ett 
fält kan under olika perioder vara mer eller mindre stark. Ett fält kan också 
upphöra att existera. Teaterns fält har en svag autonomi, vilket har att göra 
                                                        
975 www.dramadirekt.se/Om DramaDirekt/(hämtad 2016-02-09). 
976 Pierre Bourdieu, Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur, Stehag: 
Symposion, s. 190-191. Se även Donald Broady, ”Inledning: En verktygslåda för studier av 
fält”, i Donald Broady, (red.), Kulturens fält, Göteborg: Daidalos, 1998. Broady ger där en 
översiktlig beskrivning av fält och kapital och tillhandahåller en så kallad ”verktygslåda”, s. 
11-21. 
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med teaterns behov av en publik. En svag autonomi innebär att fältet inte 
helt kan avgränsas från de intilliggande fälten. Den nyskrivna svenska dra-
matiken fält har periodvis varit mer eller mindre autonomt. 

Inom den nyskrivna dramatikens fält med statliga subventioner fungerar 
den omvända ekonomin på ett annorlunda sätt än inom 1800-talets franska 
litterära fält. Att avtalsenligt betalt som dramatiker är idag ett bevis ett slags 
kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital försvagar därmed inte en dramatikers 
symboliska kapital, åtminstone så länge inkomsterna kommer från rätt källa. 
En dramatiker som skriver en publikdragande succé för den subventionerade 
Dramatens stora scen vinner mer kulturellt kapital än den som skriver manus 
till Jerry Williams’ show på privatteatern Göta Lejon.977  

Samhällsförändringar, som maktskiften inom politiken och ekonomiska 
kriser, påverkar fältens sammansättning. De som innehade kulturellt kapital 
inom teaterbranschen igår, kan upptäcka att deras kapital urholkats i och 
med att det skett ett politiskt maktskifte, ett chefsbyte, eller en ekonomisk 
försämring genom minskade anslag till de kulturella institutionerna. Värde-
ringar av kommersiella aspekter av kulturlivet förändras, nya generationer 
tar över, nya former av mediekommunikation etableras. Bourdieukännaren 
Broady beskriver de samhällsvetenskapliga fältens förändring:  

En hypotes är alltså att de samhällsvetenskapliga fälten förändras genom in-
flöde av nya människor, eller, för att uttrycka saken mer strukturellt: genom 
att nya former av symboliskt kapital (förkroppsligat som habitus, d.v.s. sy-
stem av dispositioner, hos nykomlingarna) importeras till fälten. Dessa för-
ändras sällan inifrån.978 
 

Förändringen inom fältet sker via påverkan utifrån, som exempelvis det poli-
tiska beslutet att inrätta 1999 års dramatikerstöd.  

De ekonomiska förutsättningarna för teatrarna har betydelse för den ny-
skrivna svenska dramatiken, liksom exempelvis trender och nya utländska 
dramatiker som plötsligt får ett stort genombrott och tar plats inom svensk 
teater. Dramatikerstödet innebär dock en garanterad existensrätt för den 
svenska dramaitken som ligger bortom tillfälliga ekonomiska förändringar. 
Det lågmälda dramatikerstödet har blivit ett effektivt sätt att värna om de 
inhemska dramatikerna och deras arbete.  

Beställningsförfarandet - både med och utan Dramatikerstöd - har lett till 
att dramatikerna kommit närmare teatern. De har blivit mer delaktiga i repe-
titionerna och samtidigt fått en tydligare position. Dramatiker idag är oftast 
väl insatta i produktionsprocesser och teatrarnas inre struktur. Några av insti-

                                                        
977 Bourdieu, Konstens regler, se kapitel ”Framväxten av en dualistisk struktur” för etable-
ringen av polerna inom fältet, s. 180-212. 
978 Donald Broady, ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, pp. 59- 88, i Masskom-
munikation och kultur, NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, 1988., Texten som citeras här 
finns i Adobe Acrobat-format på http://www.dsv.su.se/~jpalme/ society/pierre.pdf, sid 13. 
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tutionsteatrarna anställer ”husdramatiker” som arbetar långsiktigt och har 
uppdrag att enbart skriva dramatik. Men många dramatiker idag arbetar 
gränsöverskridande och skriver åt den teater där de också arbetar som som 
dramaturger, regissörerer eller skådespelare. De är på det sättet både ”gate-
keepers” och producenter inom fältet. Det bidrar till att kampen om en posit-
ion på fältet är komplex. 

 

Att ta sig in på fältet 
Eftersom fältet har många fler producenter än de som får ekonomiskt stöd är 
konkurrensen stor.979 För att få åtkomst till fältets privilegier, att bli etablerad 
och någon att räkna med, krävs kännedom om och tillgång till fältets olika 
typer av kapital. Bra renommé, kontaktnät, samarbetsförmåga, rätt utbild-
ning och bakgrund, är faktorer som är viktiga för att dramatikern skall kunna 
positionera sig bra inom fältet och få nya uppdrag. Avgörande för positionen 
är också vilken typ av dramatik dramatikern skriver. Dramatikerna speciali-
serar sig inom olika genrer och med olika kompetenser i att skriva. En del 
dramatiker etablerar sig genom att vara eller bli, ett namn. En vanlig väg för 
dramatikern idag är att lära sig yrket via utbildningar. Därutöver förvärvas 
dramatikeryrket i första hand genom att praktisera yrket. Dramatiker blir den 
som skriver och får sina pjäser uppförda, vilket Göran O. Eriksson hävdade 
som en kontroversiell synpunkt i den i avhandlingen tidigare nämnda debat-
ten år 1970. Många dramatiker utvecklar sitt skrivande från att först haft en 
annan yrkesroll inom fältet, som exempelvis skådespelare: Staffan Göthe, 
Åsa Ekberg-Kentros, Paula McManus och Mattias Brunn är några exempel.  

Utbildningsvägarna har också betydelse som fältets första gallringsin-
stans. Det är svårt att komma in på fältets mest prestigefulla skolor. En ut-
bildning ger dramatikern större chans att få tillgång till arbetsmarknaden, 
men är ingen garanti för att få arbete. Andra vägar in på fältet är att känna 
någon inom branschen, regissera själv eller skaffa sig en så kallad agent. Det 
finns vägar in via andra litterära genrer; poeter och prosaförfattare kan lyck-
as bra inom fältet utan utbildning i dramatiskt skrivande, särskilt om de är 
etablerade inom sina respektive fält. Dramatiker som inte har tillgång till de 
nämnda vägarna har svårt att ta en plats inom fältet idag. 

De olika dramatikerutbildningarna kan ses som konsakreringsinstanser: 
platser där aktörerna inom fältet tillerkänns status och därmed förvärvar 
kapital. Det är genom att få tillgång till dessa platser som fältet senare öpp-
nar sig för dramatikern. Den mest etablerade högskoleutbildningen startades 
på 1970-talet vid DI, nuvarande StDH/SKH (Stockholms dramatiska högs-
kola/Stockholms konstnärliga högskola) och hade ursprungligen en inrikt-

                                                        
979 Det finns förutom det riktade Dramatikerstödet, ett-åriga och fler-åriga stöd för dramati-
kerna som också delas ut av Dramatikerutskottet. 
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ning mot dramaturgi. År 1985 blev alla utbildningar på DI tre-åriga. I utred-
ningen om DI, SOU1990:104 DI - en högskola i utveck-ling, slog den före 
detta teaterchefen Mats Johansson fast att dramaturgutbildningen, som då 
omfattade dramatikerna, behövde preciseras och förnyas.980 Han betonade 
dramaturgin och dramatikens betydelse för en utveckling av dessa kunskaper 
inom medierna. Han beskrev också ett behov av målinriktning och medve-
tenhet om elevernas liv efter skolan och vikten av att eleverna under utbild-
ningstiden förberedde sig och breddade sin kompetens. Under 1990-talet 
blev det så småningom vanligare med dramaturger inom film- och tv-
branschen. Johansson föreslog i utredningen att det skulle inrättas den ”av 
riksdagen beslutade professuren i dramatik vid DI med en ämnesbeskrivning 
som innefattar den dramatiska textens funktioner i media”.981 Först 1992 
kom ett formellt beslut om utbildning för dramatiker på DI.982 Utbildningen 
idag ger kompetenser både i att skriva dramatik och att arbeta som drama-
turg och heter Dramatik/dramaturgi.983  

För den som vill utbilda sig i dramatiskt skrivande även andra möjligheter 
idag. Det finns mängder av skrivarutbildningar både på högskolenivå, inom 
folkhögskolorna och folkbildningsförbunden samt privata och internetbase-
rade kurser. Det finns enstaka kurser i praktiskt skrivande vid flera av lan-
dets högskolor och universitet, till exempel vid Södertörns Högskola, Luleå 
Universitet och Göteborgs Universitet. Bland folkhögskolorna anses Biskops 
Arnös dramatikerlinje, som etablerades på 1980-talet, vara den främsta. Un-
der 1990-talet tillkom skrivarskolor som specialiserade sig på dramatik inom 
folkbildningsrörelsen. Folkuniversitetet med Skrivarakademin är ett av 
många exempel. När det blev accepterat att utbilda sig till dramatiker och 
författare exploderade fältet av utbildningsmöjligheter. StDH/SKH har en 
stor exponeringsyta mot teaterns fält eftersom många professionella teater-
arbetare är verksamma som lärare där. Att ha en examen från StDH/SKH 
kan betraktas som en inträdesbiljett till svensk teater.  

Enligt StDH/SKH skall dramatikerns arbete präglas av viljan till kommu-
nikation och samarbete. På skolans hemsida, med information om utbild-
ningen i dramaturgi och dramatiskt skrivande, berörs detta i en definition av 
dramatikerns yrkesroll: 

Dramatikern har en stark egen konstnärlig vilja och en sann lust till mediet. 
För att trivas som dramatiker/dramaturg är du den sortens författare som kan 
känna lockelse i att din text ”går vidare”, att andra människor kommer att 
rådbråka, vantolka och kärleksfullt misshandla den. Vår utbildning orienterar 

                                                        
980 SOU1990:104 DI en högskola i utveckling, s. 49. 
981 SOU1990:104, s. 49.  
982 Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU4y, Dramatikerutbildning. 
983 Dramatik och dramaturgiutbildningen vid StDH/SKH http://www.stdh.se/utbildningar/ 
utbildningar-grundniva-a-o/dramatik-dramaturgi/(hämtad 2015-09-11). 
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sig grundligt kring vilka frågor teatertexten kommer att möta från olika yrkes-
funktioner inom teatern.984 

 
StDH/SKH placerar dramatikern mitt i den kollektiva arbetsprocessen på 
teatern, en process där dramatikern förväntas bli en bland övriga inblandade 
och som förmår släppa kontrollen över texten och samtidigt ha en stark egen 
konstnärlig vilja. Dramatikern bör vara beredd på att både rådbråkas och 
presentera en ny spännande röst för att ha framgång i yrkesrollen.  

I beskrivningen av Biskops Arnös dramatikerlinje formuleras målet för 
dramatikerutbildningen annorlunda. Där definieras inte yrkesrollen utan 
betoningen ligger på dramatikerns utveckling genom utbildningen. Syftet 
med utbildningen är: 

... att ge plats åt nya, spännande röster inom dramatiken, fokus ligger därmed 
på deltagarnas egna texter.985 

 
Folkhögskolan Biskops Arnös dramatikerlinje betraktas som en förbere-
dande linje för att gå StDH/SKH eller på det Konstnärliga programmet i 
sceniskt och dramatiskt författande vid Teaterhögskolan i Malmö. Men 
många dramatiker som har gått på Biskops Arnö har tagit sig in på fältet 
utan att fortsätta på StDH/SKH. Utbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö 
är en del av Lunds Universitet och etablerades under tidigt 2000-tal. Utbild-
ningens syfte är att placera dramatikerna nära skådespelarna. Den konstnär-
liga utbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö, formulerar sin inriktning så 
här: 

Att skriva för teater är att samverka med andra konstnärer. Dramatikerutbild-
ningen vid Teaterhögskolan i Malmö fokuserar på kontakten mellan drama-
tiskt författande och skådespelarens arbetsprocess.986 

 
Dramatikerns yrkesbeskrivning i de olika utbildningarna uttrycker vad som 
förväntas av dramatikerns insats. StDH/SKH:s, Teaterhögskolan i Malmös 
och Biskop Arnös definitioner av kravet på yrkesrollen reflekterar att olika 
synsätt på den dramatiska arbetsprocessen existerar parallellt inom svensk 
teater idag. De olika inriktningarna vid utbildningarna visar också hur kon-
kurrensen om studenterna skapar behov av att profilera utbildningarna.  

Betydelsen av en högskoleutbildning för att ta sig in på fältet kan relate-
ras till SOU1990:39 Konstnärens villkor. Där konstaterades en brist på hög-
skoleutbildade konstnärer och att det var viktigt att åtgärda bristen. Det kon-

                                                        
984 www.stdh.se/utbildningar/teater/dramatik-dramaturgi,(hämtad 2012-10-15 och 2016-05-
05). Utbildningen heter idag Dramatiker/dramaturg. 
985 www.biskopsarno.se/(hämtad 2015-09-15). 
986  http://www.thm.lu.se/program-och-kurser/konstnarligt-kandidatprogram-i-sceniskt-och-
dramatiskt-forfattande-0,/(hämtad 2015-05-20). 
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staterades att rekryteringen av skådespelare inom teaterbranschen till stor del 
skedde bland icke utbildade skådespelare.987 Samma observation gjordes 
inom de andra konstnärliga områdena. Utredarna yrkade på en ökning av 
antalet utbildningsplatser. Det underströks dock att det inte alls var tänkt att 
alla konstnärer skulle utbildas vid högskolan:  

[…] det vore onaturligt om all rekrytering till konstnärlig verksamhet skedde 
via högskolan och det vore också egendomligt om alla som gått igenom 
konsthögskolor också fortsatte som konstnärer. Inom så utpräglat skapande 
verksamheter kan man inte räkna med sedvanlig överensstämmelse mellan 
utbildning och ”målyrken”.988 
 

Idag har rekryteringen av dramatiker utan högskoleutbildning minskat. Med 
både folkhögskola och högskoleutbildning betyder det att utbildningstiden 
kan omfatta fyra till fem år innan dramatikerna kommer ut på arbetsmark-
naden.  

Ett nätverk och ett slags konsakreringsinstans är också Sveriges Dramati-
kerförbund, där nästan alla dramatiker i Sverige är med. För att bli medlem 
måste dramatikern haft två professionella produktioner av sina pjäser eller 
översättningar av dramatik. Medlemmarna, år 2015 var de 640, inkluderar 
dramatiker, översättare och manusförfattare för både teater och film. Cirka 
två tredjedelar skriver huvudsakligen för teatern.989 Medlemsantalet ökade 
starkt under 1990-talet eftersom förbundet då öppnades för en ny typ av 
medlemskap för manusförfattare inom TV och film. Med Lars Björkman 
som chefsförhandlare för Sveriges Dramatikerförbund slöts ett centralt avtal 
med arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst, som i sin grundform gäller 
än idag, och som revideras och omförhandlas vart annat år.990 När Sveriges 
Dramatikerförbund bildades 1941 betraktades dramatiker inte som ett yrke. 
Författare skrev ibland dramatik, liksom de skrev inom andra genrer. Idag 
har fler möjlighet att välja en yrkesbana där det går att försörja sig i huvud-
sak som dramatiker. Många dramatiker måste, som nämnts, trots det ha 
andra yrken vid sidan av dramatikeryrket.  

Dramatikerrollen diskuteras idag som ett yrke i förändring. De nya ar-
betsprocesserna ställer nya krav på dramatikerna. Vid ett seminarium på 
BIBU (Teaterbiennalen för barn och ungdom) 2012 diskuterades olika kol-
lektiva arbetsprocesser och de eventuella konsekvenser de kunde ha för 
dramatiken och dramatikerna: 

Dramatikern är död – leve dramatiken 

                                                        
987 SOU1990:39 Konstnärens villkor, s. 95–97. 
988 Ibid., s. 97. 
989 Sveriges Dramatikerförbund http://www.dramatiker.se/om-sdf/om-sveriges-dramatiker 
forbund/ (hämtad 2015-09-15). 
990 Intervju med Ture Rangström, 12 november, 2013. 
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Tillsammans med bibu.se arrangerar vi ett seminarium kring vad som händer 
med dramatikerns roll i en tid när allt mer av det som visas på våra scener – 
inte minst för barn och unga – skapas genom olika former av kollektiva krea-
tiva processer. 
Har vi inte behov av dramatikern längre? Devising, collage, communityteater, 
kollektiva processer… Varifrån kommer längtan att jobba på det sättet och 
vad betyder det för teaterns framtid? Vad vinner texten då den växer fram i en 
kollektiv process? Är det skådespelarens utvidgade roll som konstnär och tea-
terns närmare kontakt med sin publik?  Vad förloras?  Hur kan texten gå på 
djupet när den växer fram i den kompromiss som en kollektiv process alltid 
innebär?991 

 
Arrangörerna publicerade därefter en bok om devising.992 Ett antal antagan-
den finns med i påståendena från seminariebeskrivningen i citatet ovan. Dels 
att texten från den enskilde dramatikern skulle innebära ett avstånd mellan 
skådespelare och publik, dels att texten inte skulle kunna gå på djupet om 
den togs fram i en kollektiv process och skapas utifrån kompromisser. Lik-
som på 1970-talet sätts dramatikerns roll mot kollektivet och skådespelarens 
”utvidgade roll som konstnär”.  

Parallellt med kollektiva arbetsmetoder, som devising, lever idén om det 
stora författarskapet kvar idag.993 Den nya dramatiken diskuterades vid en 
paneldiskussion på StDH/SKH våren 2014.994 Där talade studenter från sko-
lan och branschfolk om olika typer av beställningar och arbetssätt. Devising-
arbete, ansåg en student, var ett ekonomiskt smart alternativ till en vanlig 
pjäsbeställning eftersom det blev billigare för teatern när den inte behövde 
göra en traditionell pjäsbeställning. Samtidigt som dramatikerna alltmer 
definieras med det allmänt hållna och yrkesrollsberövande ordet ”textmänni-
skor”, som studenten uttryckte det, finns det en längtan på skolan och inom 
branschen att hitta en ny Strindberg.995  

Dramatikern skall leva upp till en mängd krav och förväntningar. De rent 
praktiska förutsättningarna innebär att det finns en mängd olika sätt att 
skriva och ta fram dramatik på: researchbaserad, intervjubaserad, dramatik 

                                                        
991 ”Dramatikern är död – leve dramatiken”, Presentationstext för ett seminarium som hölls av 
Barnteaterakademin på Scenkonstbiennalen för barn och ungdom (BIBU) i Lund den 23 maj, 
2012, http://www.barnteaterakademin.se/dramatikern-ar-dod-leve-dramatiken/(hämtat 2015-
09-15). Medverkande vid seminariet var Mattias Andersson, dramatiker, konstnärlig ledare på 
Backa Teater; Malin Axelsson, dramatiker och konstnärlig ledare på ung scen/öst; Lars-Erik 
Brossner, regissör på Folkteatern i Göteborg; Carolina Frände, konstnärlig ledare på Stadstea-
tern Skärholmen samt Kristina Ros, dramatiker/dramaturg på Masthuggsteatern. 
992 Anna Berg, Lisa Lindén & Kristina Ros, (red.), Samtal om devising: en antologi från 
Barnteaterakademin, Göteborg: Angereds teater, 2013. 
993 Devising förklaras kort på s. 45. Devised theatre innebär oftast att texten tas fram kollabo-
rativt inom ensemblen eller med en dramaturg, regissör eller dramatiker. 
994 Konferens på StDH/SKH 21 april, 2014, arrangerad av Colombine teaterförlag, 
StDH/SKH, Dramatikerförbundet och Goetheinstitutet. 
995 Ibid., Student vid StDH/SKH, 21 april, 2014. 
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skriven fritt på beställning, efter ett anpassat tema, för en specifik ensemble, 
för att nämna några av arbetssätten. Till förväntningarna hör också mytbild-
ningen om de stora författarskapen, som ofta går på tvärs emot dramatiker-
nas arbetsförhållanden. Förväntningar på författarskap som är medialt gång-
bara existerar parallellt med behovet att skildra dagsaktuella ämnen, där 
arbetsmetoden präglas av research och kollaborativt arbete. Att vara drama-
tiker i Sverige idag är – om du inte innehar en mycket stark position – att 
definieras utifrån fältets behov och att i första hand bekräftas genom de kon-
kreta jobb och beställningar du får – och samtidigt existera under Strind-
bergs ande.  

Betydelser av nyskriven 
I begreppet den nyskrivna svenska dramatiken finns en idé, eller fantasi, om 
vad denna dramatik skulle kunna innehålla och innebära. Fantasin kan stude-
ras som en diskurs i ett historiskt perspektiv – från Gustav III:s idé om en 
originaldramatik på svenska, som skall bidra till Sveriges ära, till idén om de 
nya berättelserna, i ett projekt som nya pjäser – nya världar som skall ge 
inträde till fältet för nysvenska dramatiker. Fantasin innehåller idéer om 
svenskhet och främlingskap i förhållande till det svenska språket, och om 
den svenska teaterns möjligheter som nyskapande konstform. Den föränd-
rade definitionen av den nya svenska dramatiken – från svenska original till 
ospelad och därefter nyskriven dramatik – reflekterar olika roller för den nya 
dramatiken och dramatikerns situation i ett historiskt perspektiv.  

Begreppen är tänjbara och fylls med olika betydelser vid olika tidpunkter. 
Nyskriven förknippas exempelvis då och då med nydanande. Svenska origi-
nal, som tidigare nämnts, inkluderade så småningom bearbetningar under 
Gustav III. Flexibiliteten kan beskrivas som att begreppen är tomma signifi-
kanter, eller nodalpunkter, som kan fyllas med en mängd olika betydelser 
och värderingar inom diskursen om svensk ny dramatik. Nodalpunkt är häm-
tat från diskursteorin och betecknar begrepp som under perioder kan bidra 
till att strukturera diskursen inom ett fält.996 Begreppet nyskriven svensk 
dramatik blev under 1990-talet och i början på 2000-talet en sådan no-
dalpunkt och satte igång olika processer inom fältet.997  

Nyskrivet kan signalera att dramatiken ligger i samklang med tiden – eller 
att dramatiken är skriven av en lokalt förankrad dramatiker. I den nyskrivna 
dramatiken tas ofta aktuella ämnen upp. Intresset för det nyskrivna implice-

                                                        
996 David Howarth och Yannis Stavrakakis, ”Introducing Discourse Theory and Political 
Analysis” i Discourse Theory and Political Analysis, David R. Howart, Aletta J. Norval och 
Yannis Stavrakakis (red.), e-paper http://cscs.res.in/dataarchive/textfiles/textfile.2010-08-
04.2518463068/file/(hämtad 2016-02-24). Manchester Univ. Press, 2000, s. 11-13. 
997 Howarth & Stavrakakis, ”Introducing Discourse”,, s. 11-13. 
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rar en aktiv hållning och det indikerar en förändring av synen på kulturens 
roll. Nyskriven kan också signalera att det blir problem i repetitionssalen. 

Innebörden av ny svensk dramatik – från att vara ospelad, som den besk-
revs vid Svenska Dramatikerstudions tillkomst 1940 – till att vara nyskriven 
som den beskrivs i SOU 1997:184 Konstnärstödsutredningen, vilken ut-
gjorde en viktig del av underlaget för beslutet om Dramatikerstödet 1999, 
indikerar en förändrad syn på dramatiken. Det passiva "ospelade" är utbytt 
mot det mer aktiva "nyskriven". Orden uttrycker också temporalitet på olika 
sätt. Ospelad kan vara ospelad hur länge som helst medan nyskriven endast 
är nyskriven en begränsad tid. Nyskriven dramatik måste produceras snabbt 
för att ha ett värde. Ordet nyskriven speglar dramatikerns förändrade arbets-
sätt: att nästan all ny svensk dramatik idag är beställningsverk. En beställd 
pjäs går direkt från dramatikerns hand till teatern – den ligger aldrig ospelad 
i skrivbordslådan. Ordet ospelad reflekterar något oförlöst, ett löfte som inte 
infriades. Nyskriven, däremot, väntar på att konsumeras, rykande hett från 
skrivaren.  

Det nyskrivna är en orörd text, icke prövad och ännu inte recenserad. Ny-
skrivet står för en slags jungfrulighet, ungdom med fräschör och aktivitet. 
Kultur konsumeras idag som andra varor: även teaterpjäser har idag ett bäst-
före-datum. I den bemärkelsen är det nya inte det som komma skall och som 
blickar framåt utan det som inte ännu hunnit bli gammalt. Associationerna 
till det alldeles färska är uppenbar i Stockholmsscenen Dramalabbets sats-
ning på nyskriven svensk dramatik under rubriken Färskpressat.998  

På Riksteatern bedrevs under åren 2009–2010 en pilotverksamhet med så 
kallad dokumentärteater. Marcus Lindeens pjäs Djur som dör var ett försök 
att porträttera samtiden i realtid.999 Ett nytt arbetssätt, med kortare skrivpro-
cess och repetitionstid, skulle underlätta möjligheten att vara aktuell. Viljan 
att komma nära samtiden, att vara här och nu, i gestaltning och text krävde 
en ny arbetsprocess, ett mer journalistiskt dramatiskt författande. I Rikstea-
terns programblad beskrevs det nya sättet att arbeta: 

Resultatet blir föreställningar som kommenterar samtiden, samtidigt som den 
utspelar sig runtomkring oss. Föreställningarna kan bygga på och finna sitt 
tema i stora nyheter som svininfluensan, jordbävning i Haiti eller Helikopter-
rånet i Stockholm – eller en liten notis i lokaltidningen, som kan ha enorm be-
tydelse för personerna det berör. Och det kommer att gå snabbt från idé till 
färdig föreställning, det som i vanliga fall tar minst 1,5 år, kommer göras på 
några månader. Förhoppningen är att Rapporter ska bli en serie. Marcus Lin-
deen om Rapporter:  

                                                        
998 Dramalabbet, http://dramalabbet.se/farskprassat/(2016-02-22). Dramalabbet är en grupp i 
Stockholms som bara ägnar sig åt nyskriven dramatik. 
999 Lars Ring, ”Suggestivt dokudrama om vår relation till djur”, Svenska Dagbladet, 3 no-
vember, 2010. 
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– Tanken är att jag i manusarbetet ska arbeta i en slags redaktionsform till-
sammans med en radioreporter. Fast istället för en dokumentär i radion så blir 
resultatet en slags sceniskt gestaltad journalistik.1000 

 
Nyskrivet i föreställningen Djur som dör fick innebörden av att vara något 
som skrevs i nuet. Föreställningen väckte frågor om autenticitet och vad det 
innebär för teaterföreställningen att vara nära nuet. Beskrivningen av försö-
ket förde tankarna till rysk agit-prop-teater som rapporterade direkt från 
händelserna på barrikaderna. Men Djur som dör som ”kommenterar samti-
den, samtidigt som den utspelar sig runtomkring oss” saknade ett liknande 
sammanhang och aktualiserade istället frågor om teatern som representation 
och som ”nuets konst”. Iscensättningens dokumentära prägel och att skeen-
dena berättades, och inte gestaltades, skapade distans till händelseförloppet, 
istället för närvaro i nuet. 

Ordet ny i projektet nya pjäser – nya världar var ett annat sätt att använda 
ordet ny i samband med ny dramatik. Projektet var ett försök att öka teatrar-
nas intresse för dramatiker som annars har svårt att få tillträde till teatrarna. 
Projektet inriktades mot i första hand nya svenskar och startades 2004 med 
bidrag från Framtidens kultur.1001  

I titeln användes ny som signalkod. ”Nya världar” öppnade möjligheten 
för experiment, men implicerade också att projektet vände sig till en grupp 
som vanligtvis inte representeras på Sveriges teaterscener och som är ny för 
branschen. Genom att sätta samman nya pjäser med nya världar tydliggjor-
des att det var nya typer av berättelser, kanske även ett nytt formspråk, som 
eftersöktes. I arbete med urvalet av bidragen till projektet krockade pro-
jektets olika syften: att lyfta fram dramatiker från andra kulturer och att få 
fram nyskapande dramatik. De två målen följdes inte nödvändigtvis åt. Vad 
skulle premieras? Den nyskapande texten eller den nya dramatikern? Eller 
skulle dramatikern som gick till final vara både och?  

När det talas om nyskriven dramatik på teatrarna och inom branschen 
förutsätts det ofta att den nyskrivna dramatiken alltså har en mängd olika 
kvaliteter. Teatrar som producerar svensk dramatik signalerar att den är in-
tresserad av samtiden och av att blicka framåt. Begreppet får sin kraft i sär-
skilda sammanhang, i vissa diskurser där den som använder begreppet kan 
erövra kulturellt kapital. När TV4 använder sig av begreppet i sin marknads-
föring indikerar det att begreppet också fått ett brett medialt genomslag och 
därmed börjar tappa sin kraft.1002  

                                                        
1000 Riksteaterns hemsida, programblad för Djur som dör/www.riksteatern.se/(hämtad 2014-
05-10). (Sidan finns inte längre). 
1001 Nya pjäser – nya världar var ett samarbetsprojekt mellan fem institutionsteatrar och finan-
sierades av stiftelsen Framtidens Kultur och startade 2004 och avslutades 2008. En intressant 
detalj är det stora antalet ansökningar som inkom till projektet, ca 280. Sex dramatiker valdes 
ut att utveckla sina texter inom projektets ramar. 
1002 TV4, https://www.boxer.se/tv/tv-kanaler/tv4/(hämtad2016-02-22). 
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Ordet nyskrivet används som ett positivt attribut av teatrarna, i marknads-
föringen mot publiken, för att understryka samtid och geografisk närhet. 
Men publikens intresse för det nyskrivna är inte givet. Lokal anknytning är 
inte självklart det som intresserar mest. Det är inom fältet, gentemot den 
övriga branschen och uppdragsgivarna inom maktens fält, som definitionen 
det nyskrivna har haft störst betydelse för teaterns kulturella kapital. De 
subventionerade teatrarna har ofta ett uppdrag att spela nyskriven svensk 
dramatik. Men behovet av kända namn, lokal anknytning, populära teman 
för att dra publik kan hamna i konflikt med statuspositioneringen nydanande 
inom fältet.  

Internt på teatrarna kan den nyskrivna dramatiken skapa oro. Det kan fin-
nas en motvillighet från skådespelarnas håll att spela nyskrivet. Det kan 
finnas önskemål om ”riktiga” roller som utmanar, inte exempelvis journalist-
isk teater, vilket framkommer i en av intervjuerna längre fram i kapitlet. 
Ensemblen kan tycka att de får arbeta mycket mer med en ny text och att 
mer står på spel i ett sådant sammanhang.  

Det ligger i teatern som konstform att den är kontinuerligt ny, varje före-
ställning är ny. En text som är nyskriven understryker teaterns presens, dess 
grundläggande förutsättning att äga rum i nuet, även om Lindeens journalist-
iska nutidsteater också visade på dess problematik. Nyskriven står för det 
som den traditionella teatern inte är. Den nyskrivna texten innehåller i högre 
grad än redan spelade pjäser ett moment av risk. När en teater riskerar sin 
publik genom att sätta upp en ny pjäs, ett så kallat osäkert kort, av en oeta-
blerad dramatiker, kan den samtidigt markera en plats som djärv och radikal. 
Om teatern har framgång med ett sådant projekt kan den positionera sig 
starkt inom fältet. 

Beställningsdramatik 
I avhandlingen har riktlinjerna för 1999 års dramatikerstöd tidigare nämnts: 
stödet är avsett i första hand för beställning av nyskriven svensk dramatik. 
Det har påverkat dramatikernas position inom fältet som både har stärkts och 
försvagats. Beställningarna kräver ett större samarbete mellan teatern och 
dramatikern, som oftare skall vara närvarande på teatern vid exempelvis 
repetitionerna. Det har bidragit till en ökad respekt för dramatikerns yrke.1003 
Samtidigt har det ökade inflytandet från teatrarna vid beställningsförfarandet 
skapat en mer utsatt situation för den enskilde dramatikern om meningsskilj-
aktigheter uppstår mellan beställaren och dramatikern. Dramatikerns själv-
ständighet har därigenom försvagats. Uppstår samarbetssvårigheter kan 
dramatikern bli stämplad som svårhanterlig inom branschen.  

                                                        
1003 ”Dramatikerstöd, en redogörelse för de inledande åren med ny stödform”, (1999-2001), 
Bilaga till DrU-prot137, Sveriges Författafond, Dramatikerutskottet, 2003-02-14. 
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En beställning kan vara mer eller mindre detaljerad. Att skriva ett beställt 
verk innebär att det finns önskemål från en teater och dess konstnärliga le-
dare om hur texten utformas. Det finns dessutom ofta praktiska förutsätt-
ningar som dramatikern måste anpassa sig efter. Sådana är till exempel anta-
let tillgängliga skådespelare, pjäsens målgrupp och föreställningens tidsram. 
Tidsramen är viktig eftersom den avgör andra kostnader, såsom övertidser-
sättning för de övriga anställda, till exempel. För turnerande teatrar kan 
långa föreställningar bli mycket kostsamma. Skolföreställningar har andra 
tidsramar än kvällsföreställningar. Andra önskemål från teatern, som berör 
själva texten, är exempelvis att dramatikern skriver om ett visst ämne, arbe-
tar utifrån researchmaterial eller tillsammans med en referensgrupp. Drama-
tikern kan själv vara den som tagit initiativ till en beställning, en regissör 
kan föreslå ett ämne eller en konstnärlig ledare kan ha önskemål om att an-
lita en särskild dramatiker. Eftersom så gott som alla nya svenska pjäser idag 
är beställda innebär det att mycket få av de nya svenska pjäser som spelas 
har skrivits innan en teater är inblandad. Det är så gott som uteslutet att en 
icke beställd pjäs av en debutant blir uppförd på en teater. 

När parterna bestämt sig för att samarbeta skriver dramatikern och teatern 
ett avtal om en beställning. Dramatikern skall sedan leverera manus till tea-
tern inom en bestämd tidsperiod. I avtalet är de olika leveransdatumen an-
givna, med slutleverans i god tid före kollationeringen. Ofta har dramatikern 
kontakt med regissören och, om det finns, en dramaturg under skrivproces-
sen. Inblandningen från andra, exempelvis ensemblen sker oftast på drama-
tikerns villkor under själva skrivandet, om inte annat är överenskommet. 
Arbetsformen och vad som skall ske vid de olika leveranserna kan vara mer 
eller mindre tydliga i överenskommelsen mellan dramatiker och teater. För 
att beställa en pjäs krävs god framförhållning. Premiären ligger vanligen 
minst ett och ett halvt år framåt i tiden.  

Förändringen för dramatikerns roll har alltså skett i två konträra riktning-
ar: dramatikern har å ena sidan blivit mer delaktig och fått en tydligare posit-
ion i processen på teatern. Med det har dramatikerns position på teatern 
stärkts. Å andra sidan har beställningsförfarandet och de kollektiva arbets-
processerna inneburit att fokus har flyttat från dramatikerns roll som textens 
huvudsakliga upphov till den dramatiska texten som resultatet av ett kollabo-
rativt arbete. Teatern, det vill säga beställaren, har fått större möjlighet att ha 
kontroll över materialet när det skrivs. Den traditionella dramatikerrollen har 
därmed förändrats.  

En mängd sätt att ta fram text för teatern utvecklas idag, där kollektivet 
och olika typer av samarbeten är vanliga. Exempel på olika sätt att skriva 
idag är de nya formaten för radiodramatik, som utvecklades på Radioteatern 
under Stina Oscarssons ledning, där dokumentära händelser utgjorde en del 
av materialet. Projektet Ny text som drevs av Riksteatern var ett annat, lik-
som det pågående så kallade Länk-projektet som vänder sig till ungdomar 
och amatörer. De senaste fyra åren har Riksteatern beställt fyra-fem pjäser 
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som skall vara tillgängliga för amatörgrupper runt om i landet inom ramen 
för Länk-projketet, där pjäserna också publicera.ts. Ung Scen Öst och andra 
barn- och ungdomsteatrar arbetar nära publiken och skapar uppsättningar 
med stort publikinflytande. Dramatikern Malin Axelsson, skrev och produ-
cerade interaktiva barnpjäser under sin tid som chef för Ung Scen Öst, åren 
2009-2015. I förställningen The Mental States of Sweden på Dramaten, av 
regissören och dramatikern Mattias Andersson, diskuterades teatern, den 
dramatiska texten och kulturens roll i samhället. Texten byggde på en mängd 
intervjuer med ett stort antal svenskar, som genomfördes av antropologer 
under loppet av ett år. Dramatikern Christina Ouzonidis, utmanar och under-
söker i sin dramatik språkets gränser, för att nämna några exempel som be-
skriver variationsrikedomen inom svensk teater idag. Projektet Ur svenska 
hjärtans djup, drivet av dramatikern Kristian Hallberg, är ett annat exempel 
på ett nytt sätt att tillgängliggöra text för teatern som ligger utanför institut-
ionernas ramar. Materialet, där ett hundra dramatiker skrivit var sin text på 
två minuter med ett gemensamt tema, finns tillgängligt på internet och är fria 
att använda i vilket sammanhang som helst. Dramatikern som sitter och 
skriver i ensamhet och sedan lämnar över ett drama till en teater för antag-
ning tillhör idag ovanligheterna. Gemensamt för de olika arbetssätten med 
dramatik inom svensk teater idag är att den nästan uteslutande består av 
beställda verk. 

Den beställda dramatiken kritiseras ibland för att sakna en självständig 
linje. Teatern idag använder beställningar för att skapa möjligheter för regis-
sörer som också hellre själva skriver sina pjäser, enligt Leif Zern. Han be-
skriver i en krönika i Dagens Nyheter, den 28 augusti 2015, en teater som 
”börjar bita sig själv i svansen”.1004 Beställningsdramatiken är en av de olika 
typer av dramatik som kritiseras i krönikan. Zern anser att den svenska tea-
tern lider av dåligt självförtroende och sneglar alltför mycket på storsäljande 
romaner och aktuella ämnen för att locka publik. När teatern tar upp aktuella 
”ämnen” riskerar den att bli ”instrumentell”, det vill säga, teatern riskerar att 
utnyttjas som medel för att nå andra mål än de konstnärliga. Det leder, enligt 
Zern, till konstformens utarmning. Den instrumentella teatern är en teater 
som söker ”listettor” för att säkra publikens gunst: 

I dag är tolkningsfriheten på väg att bita teatern i svansen. Dramatiker med 
Becketts krav på att bli respekterade som ett med sina verk tvingas bli sina 
egna regissörer. Vilket Beckett som bekant blev. Men i dag är huvudfåran att 
regissörerna blir sina egna dramatiker. Att läsa Becketts brev är att påminnas 
om en insikt som gått förlorad i det som börjar likna en identitetskris. Jag lä-
ser ett färskt exempel från Stockholms stadsteater, ett pressmeddelande: ”Karl 
Ove Knausgårds ’Min kamp’ – för första gången på scen.” Den har alltså be-
funnit sig någon annanstans i väntan på denna begivenhet? 

                                                        
1004 Leif Zern, ”Det är en bisarr uppfattning att teatern har romanen att tacka för något”, Da-
gens Nyheter, 28 augusti, 2015. 
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Man kan rycka på axlarna åt denna vurm för romandramatiseringar, ett lock-
bete för publiken, denna lavaström av beställningsdramatik. Men den är sorg-
lig eftersom den skyndar på utvecklingen mot en rent instrumentell teater. En 
teater som gör sig användbar. Som lever på kända namn, listettorna, aktuella 
”ämnen”; en teater, kort sagt, som saknar självförtroende[…]1005 
 

Zern nämner gammaldags dramatiker som Vilhelm Moberg som ”avfärdas 
som stofiler, okunniga om teatern som tolkningens konst när de insisterar på 
att ordalydelsen i deras pjäser respekteras”.1006 Beställd dramatik beskrivs 
som en del av en ”lavaström” som fungerar som lockbete för publiken.1007  

Beställningsdramatiken betraktas i exempelvis Tyskland som något ex-
klusivt. Där är det i första hand de väletablerade dramatikerna som får den 
typen av uppdrag, enligt teaterförläggaren Nina Peters, på det tyska Suhr-
kamp Verlag.1008 Inom tysk teater frångår man alltmer att beställa texter, 
enligt Peters. Det anses oftast vara en alltför stor risk för teatern. Enligt Pe-
ters har de tyska teatrarna blivit försiktiga med att beställa nya verk. När det 
sker, är syftet att imponera. En känd dramatiker som skriver särskilt för en 
teater skapar prestige. Den helt fria beställningen tillhör ovanligheterna även 
i Sverige. Endast ett fåtal dramatiker får den typen av beställningar.  

Dramatikerrollen och arbetsprocessen 
För att få en fördjupad bild av dramatikerrollen och vad dramatiskt skri-
vande innebär, genomförde jag ett antal intervjuer med, personer som skri-
ver för teatern idag. Syftet med intervjuerna är att undersöka informanternas 
syn på dramatikerns roll och hur arbetsprocessen ser ut. De intervjuade till-
frågades också om olika sätt att tala om dramatik på teatern. Intervjuerna 
ägde rum i Stockholm under åren 2012-2013, i min arbetslokal där jag även 
driver mitt teaterförlag, på teatervetenskapliga institution vid Stockholms 
universitet, på en teater i Stockholm och på ett café i Stockholm. Av de in-
tervjuade är två knutna till förlaget och jag har arbetat som dramaturg med 
en av dem. Intervjuerna transkriberades och alla fick läsa igenom texterna 
och hade möjlighet att ändra och komplettera i texterna. De har också fått 
möjlighet att kommentera den slutliga texten. 

Fyra av de intervjuade hade tidigare arbetat som skådespelare. Deras erfa-
renheter visar skillnader mellan dramatikern och skådespelarens status på 
teatern och belyser hur dramatik betraktas ur ett skådespelarperspektiv. De 
övriga dramatikerna försörjer sig även som dramaturger. En av de intervju-
ade arbetar både som dramatiker och regissör. En av de intervjuade kan för-
sörja sig enbart genom att skriva dramatik, men arbetar även som dramaturg 
                                                        
1005 Zern, ”Det är en bisarr uppfattning...” 
1006 Ibid. 
1007 Ibid. 
1008 Samtal med Nina Peters, teaterförläggare på Suhrkampf Verlag, 3 maj, 2013. 
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och regissör. Gruppen befinner sig åldersmässig mellan 25 och 55 år och 
består av fem kvinnor och tre män. Alla kvinnor har arbetat som skådespe-
lare, fyra av dem har genomgått en statlig scenskoleutbildning. Två av män-
nen har utbildats vid StdH/SKH. Alla männen arbetar som dramaturger vid 
sidan av sitt skrivande. Urvalet av de intervjuade gjordes utifrån min känne-
dom om deras olika sätt att skriva dramatik och deras olika yrkesfunktioner. 
Syftet är att belysa dramatikerrollen ur olika perspektiv - dels från dramati-
kerns, dels från de olika yrkesfunktionernas perspektiv. 
 
De intervjuade är: 
A – kvinna - statlig scenskola, frilansande skådespelare, regissör och drama-
tiker. Hon har arbetat inom institutionsteatervärlden och med fria grupper. 
Intervjun ägde rum i min arbetslokal i Stockholm, den 21 november, 2012. 
B – man - utbildning på StDH/SKH, dramatiker som skrivit flera framgångs-
rika pjäser åt olika institutionsteatrar och radio. Han har även drivit egna 
projekt och kombinerade vid tillfället sitt skrivande med en deltidstjänst som 
dramaturg vid en institutionsteater. Han har studerat vidare på högskolenivå. 
Intervjun ägde rum i min arbetslokal, den 29 november, 2012. 
C – kvinna – statlig scenskola, skådespelare, regissör och dramatiker. Hon 
arbetar även som konstnärlig ledare och skriver pjäser i nära samarbete med 
ensemblen. Intervjun ägde rum i min arbetslokal, den 27 november, 2012. 
R – kvinna - statlig scenskola, frilans. Hon hade vid intervjutillfället nyligen 
börjat skriva dramatik och har ännu inte fått någon pjäs uppförd. Hon har 
skickat sina pjäser till några få teatrar och kontakter inom branschen. Inter-
vjun ägde rum i min arbetslokal, den 12 november, 2012. 
H – man, utbildning på StDH/SKH, dramatiker, dramaturg och regissör. 
Skriver för fria grupper, radio och institutionsteatrar. Intervjun ägde rum i 
min lokal, den 6 november, 2012. 
O – kvinna, annan utbildning, skådespelare, forskare, regissör. Arbetar ofta 
med egna pjäser som hon både regisserar och spelar i. För närvarande fors-
kar hon inom det teatervetenskapliga området. Intervjun ägde rum på Stock-
holms universitet, den 5 november, 2012. 
G – man, högskoleutbildning, dramaturg, dramatiker och regissör. Hade vid 
intervjutillfället en fast tjänst som dramaturg på en institutionsteater. Han 
driver vid sidan av sin tjänst egna teaterprojekt. Intervjun ägde rum på en 
teater i Stockholm, den 13 december, 2012. 
J – kvinna, statlig scenskola, skådespelerska, regissör, dramatiker, forskare. 
Har regisserat ett flerat egna texter där hon också medverkat. Intervjun ägde 
rum på café Kaffe, i Stockholm, den 4 augusti 2013. 
 
Informanterna fick frågor och följdfrågor kring tre huvudsakliga teman: 
yrkesidentiteten, arbetsprocessen och sättet att tala om texten. Intervjuerna 
inleddes med frågor om informanternas uppfattning och definition av sina 
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yrkesroller. 1009 Därefter följde frågor om skrivprocessen och arbetsprocessen 
i repetitionssalen samt frågor om textens och dramatikerns status. Fanns det 
fördomar om texten som levde kvar och som begränsade förståelsen av tex-
ten? Hade förkunskapen om dramatikern och dennes status inom fältet bety-
delse för hur en text bemöttes? Jag ställde många frågor om arbetsprocessen 
eftersom jag var intresserad av hur informanterna såg på det egna arbetet 
med texten och när den blev gestaltad. Betraktade de arbetet med texten som 
en översättningsprocess, från tanke till ord i det egna skrivandet och från 
orden till gestaltningen i repetitionssalen? Jag var intresserad av om det 
fanns konflikter i de processerna som kunde relateras till Jurij Lotmans be-
skrivning av den konstnärliga processen som en översättningsprocess, från 
ett medium till ett annat. Ingen av dramatikerna betraktade dock sin skriv-
process på det sättet. Men när de talade om hur de arbetade var det några av 
dem som kom in på områden där Lotmans begrepp blev belysande i ana-
lysen av intervjuerna. 

Vidare ställdes frågor om hur informanterna såg på begrepp som används 
om den dramatiska texten: spelbar, litterär och ”att göra texten till sin”? Jag 
frågade också informanterna, i de fall de fått dramatikerstöd, vad det innebu-
rit för deras status som dramatiker inom fältet. Fem av de intervjuade har fått 
dramatikerstöd för nyskriven svensk dramatik, det vill säga 1999 års drama-
tikerstöd. 

Dramatiker och skådespelare som skriver har olika ingångar i arbetet med 
en text. Skådespelare som skriver dramatik anser att de har mycket gratis, 
särskilt när det gäller att skriva dialog. De flesta av de intervjuade ansåg att 
närheten till teatern främjade arbetet med texten. Dramatikerna utan erfaren-
het av att själva spela teater tyckte att det gav mycket att veta vilka skåde-
spelare de skrev för. 

Några av dramatikerna som också arbetat som skådespelare föredrog psy-
kologiskt fördjupande karaktärer, medan några av dem inte i första hand var 
intresserad av den typen av teater. Flera av de intervjuade hävdade att det 
finns en lagbundenhet när det gäller vad som gör att en dramatisk text funge-
rar. De dramatiker som också arbetade som regissörer var väl medvetna om 
publiken och förhöll sig till den i arbetet. De ansåg att det finns beprövade 
sätt att fånga åskådaren. A: ”Om jag presenterar det här först, så kanske 
publiken tappar intresset.” A har erfarenhet av att: ”Det finns vissa sätt att 
berätta som fungerar.” Dramatikerns uppgift definieras av A som ett konst-
närligt skapande och ett hantverk som det går att lära ut. Det finns visa dra-
maturgiska principer som gäller och som är universella. Flera av de tillfrå-
gade ville också tänja på berättandet på olika sätt och utmana traditionella 
dramaturgiska strukturer, i exempelvis kollektiva arbetsformer och devising-
arbete. Några av de tillfrågade var inte i första hand intresserade av effektiva 

                                                        
1009 Appendix 5, Intervjufrågor. 
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berättarstrukturer och psykologiskt trovärdiga roller. På frågan vad som 
karaktäriserar en ”bra pjäs”, gav skådespelarna de utförligaste svaren.  

Frågan om vad som är ett effektivt berättande och fungerande dramatik är 
återkommer i alla intervjuerna. Tanken på en universell dramaturgisk struk-
tur, som kommer ur den aristoteliska modellen, kontrasteras mot det nyskap-
ande. Vad gynnar teatern, vad gynnar berättelsen? Intervjuerna representerar 
en variationsrikedom och mängden av olika sätt att skriva för teatern, som 
förekommer idag.  

Frågor om yrkesidentiteten  
Dramatiker är en yrkesroll som erövras genom att vara verksam som drama-
tiker. Det spelar ingen roll om du har en examen från den mest ansedda sko-
lan – för att behålla yrkesrollen måste du bevisa att du kan skriva. Använd-
ningen av yrkesdefinitionen dramatiker är sällan den övergripande beskriv-
ningen av dem själva som yrkespersoner. Det finns dock en skillnad mellan 
de som genomgått StDH/SKH och de som inte har det.  För de två intervju-
ade som hade genomgått utbildningen StDH/SKH har utbildningen ett värde 
för identiteten som dramatiker, men utbildningen gör dem inte till dramati-
ker. För dem, liksom för de övriga, förtjänas yrket genom arbete och förtro-
ende inom branschen.  

Den konstnärliga högskoleutbildningen vid StDH/SKH, liksom de i ka-
pitlet övriga nämnda högskoleutbildningarna och Biskops Arnö, har bidragit 
till att dramatikeryrket har professionaliserats men utbildning i sig är inte en 
garanti för att dramatikern får arbete och utbildningarna ger heller inte 
automatiskt tillgång till arbetsmarknaden. Varje utexaminerad dramatiker 
måste bevisa sin begåvning och kompetens. Kontaktnäten runt utbildningar-
na är viktiga. Det nätverk som finns kopplat till i synnerhet StDH/SKH och 
den synlighet för branschen som en utbildningsplats på StDH/SKH innebär, 
har stor betydelse för möjligheterna att ta sig in på fältet.  

Att vara dramatiker förknippades för de flesta av de intervjuade med att 
ha ett pjäsuppdrag. H identifierar sig som dramatiker då han kan leva på det, 
medan G identifierar sig som dramatiker även om inte den huvudsakliga 
inkomsten kommer därifrån. R, som arbetar som skådespelare, vill egentlig-
en inte berätta om att hon skriver. O, som också är skådespelare ser sig i 
första hand som det och både hennes verksamhet som regissör och hennes 
skrivande utgår från den yrkesidentiteten. C som arbetar med kollektiva 
arbetsformer anser inte att den typen av texter är fullödig dramatik. Därför 
vill hon inte kalla sig dramatiker. För C är dramatikeryrket förknippat med 
att skriva en viss sorts pjäser. Kollektivt skrivande tillsammans med en-
semblen tillhör inte den gruppen.  

Med möjligheterna att utbilda sig till dramatiker har konstnärsrollen av-
mytifierats. På StDH/SKH understryks yrkets hantverksaspekt i och med att 
dramatikerna parallellt blir utbildade till dramaturger. Istället är det intag-
ningsproven och förberedelserna för att komma in på skolan som blivit my-
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tiska: konkurrensen om att komma in på utbildningen är hård. Många har 
redan yrkeserfarenhet när de antas.  

B, en av dem som gått StDH/SKH säger att han blev dramatiker när han 
avslutade utbildningen på StDH/SKH: ”[…] det är ett kvitto att man har den 
här yrkesrollen, nu kan du jobba med det här”. Uttalandet visar på 
StDH/SKH:s funktion som konsakreringsinstans och att dramatikeryrket kan 
legitimeras genom utbildningen. När presenterar sig för nya människor väl-
jer han däremot att beskriva sitt yrke på olika sätt beroende på vem han talar 
med. ”Manusförfattare är nog det lättaste.” Det är många som inte känner till 
vad en dramatiker gör, enligt B.  

H hade varit yrkesverksam långt innan han började på StDH/SKH. Han 
beskriver sig som en skrivande person och inte som dramatiker i första hand. 
När han är yrkesverksam som dramatiker kallar han sig för dramatiker, an-
nars: ”Jag arbetar med text”.  

Respekten är stor för det dramatiska skrivandet och författandet rankas i 
olika nivåer av svårighetsgrad. Att vara dramatiker betraktas som prestige-
fyllt. C som säger att hon aldrig skulle kalla sig dramatiker anser att hon inte 
har en tillräckligt självständig röst. Hon ser sig mer som en som hjälper till 
att ta fram texten tillsammans med ensemblen. Hon har skrivit och dramati-
serat ett stort antal texter under sin yrkesverksamhet, men det gör henne inte 
till dramatiker. ”Då måste man ju skriva riktiga pjäser”, som C uttrycker det.  

Alla de intervjuade som var skådespelare beskrev sig som skådespelare 
och dramatiker. Flera av dem uttryckte en tveksamhet inför ny dramatik som 
inte ”var bra”. Med den kunskap om skrivprocessen som de gjort i sitt skri-
vande var de dock ödmjuka inför dramatikerns uppgift. R hade inte skickat 
runt sina pjäser till många teatrar, inte helt ”kommit ut” som dramatiker än. 
C beskriver respekten för dramatikern:  

Jag har ju en bild av att dramatikern föder detta själv (texten). Bilden att jag 
skulle sätta mig så där, från noll alltså och börja komma upp med allt det 
här… alltså jag tycker att dramatiker måste vara bland de svåraste yrkena. Att 
skriva en bra pjäs.1010 

 
C ansåg att textens kvalitet avgör vilken respekt den får. Skådespelaren vill 
ha något att göra och bli utmanade. R, hävdar att många texter inte håller 
måttet. För J kommer skrivandet ur skådespelandet:  

Jag tänker nog att allt jag gör springer ur mitt intresse för skådespelarens ge-
staltning [och sedan har jag prövat andra yrkesroller]. När jag regisserar upp-
fattas det positivt att jag engagerar mig i helheten och i detaljerna samtidigt. 
Min drivkraft var att jag skulle kunna påverka arbetssättet mer och förhopp-
ningsvis få skådespelarna mer delaktiga i processen. […] Kort efter att jag be-
slutade mig för att inte arbeta företrädesvis som skådespelare så började jag 

                                                        
1010 Intervju C, 27 november 2012. 
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skriva texter och regissera. Mestadels skrev jag texter till mig själv som jag 
uppträdde med i monologform, med mycket publikkontakt.1011 

 
I en dramatikers yrkesliv finns många olika skrivsituationer. Varje ny be-
ställning kräver sina särskilda kompetenser och förhållningssätt. De flesta 
dramatiker upplever någon gång i sitt liv en svacka: att det är näst intill 
omöjligt att få jobb. Yrkesvalet kräver stark självkänsla och ett stort tåla-
mod.  

Frågor om arbetsprocessen 
Skrivprocessen har en dialogisk karaktär för B som beskriver inspirationen 
och vad det är som driver honom att skriva. ”Duet”, den dramatikern skriver 
för, blir en konkret annan beroende på hur texten tas fram. Han skriver i sina 
kommentarer till intervjun: ”Själva det mänskliga mötet är alltså centralt”. B 
anser att detta möte leder till en ny öppning i mötet med författarjaget, skri-
vandet öppnar på det sättet ”nya sidor” hos honom själv.1012  

Skillnaden i skådespelarens och dramatikerns – och regissörens – förhåll-
ningssätt till texten kan belysas av A:s arbete med en egen text som hon 
också regisserade och agerade i. För A var skrivprocessen ett pendlande 
mellan olika yrkesroller, vilket hon såg som idealiskt. Att ha tid för en gedi-
gen skrivprocess och sedan ha möjlighet att testa texten och ha tid att arbeta 
om den. Det innebar att hon skrev om en stor del av materialet. Hon talar om 
svårigheten att veta om texten är bra eller dålig: ”Det är det som är så svårt 
med dramatik – man kan inte riktigt säga om en text är bra förrän man ser 
den gestaltad”, säger hon, ”jag skrev om nästan femtio procent”. 

Hon anser att arbetet med att regissera sig själv i en text som hon skrivit 
själv krävde att hon bröt mot tabun inom teatern. Ett av dessa tabun var, till 
exempel, när hon började filma sig själv för att bättre kunna regissera sig 
själv. Hon bröt mot vad hon uppfattade var en allmän överenskommelse att 
man inte skall titta på sig själv som skådespelare. Materialet hon arbetade 
med, pjäsens innehåll och utformning, hela arbetsprocessen var en utmaning 
för hennes bild av sig själv som scenkonstnär:  

Det jag har försökt gestalta handlar om att vi inte tar det på allvar – vad spelar 
det för roll om någon uttrycker sin kreativitet eller inte? Det är en icke-fråga, 
men jag vet att det inte är det […] Jag vill gestalta att det inte är skit samma 
att det är en person, ofta en kvinna, att när vi inte försvarar eller står för det 
som vi tror på i livet är det lika destruktivt som om man var narkoman. Det 
var inte lätt – väldigt länge var det en självupptagen, lat person [som jag ge-
staltade]. Hur skulle jag göra för att gestalta det så publiken fick sympati?1013 

 

                                                        
1011 Komplettering till intervjun, J, den 4 augusti, 2013. 
1012 Intervju, komplettering via mail, B den 29 november, 2012.  
1013 Intervju med A, den 21 november 2012. 
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A beskriver sitt arbete som en distansering till sitt eget jag. Processen på-
minner om vad Lotman beskriver som individens dubbla förhållande till den 
egna texten och den kommunikation som uppstår mellan individen och den 
egna utsagan. Den skrivande hamnar i en dialog med sig själv när hon läser 
sin text. Lotman beskriver poeten, som när denne läser sin dikt i ett nytt 
medium, till exempel när den kommit i tryck, får en ny och annorlunda upp-
levelse av den redan välbekanta texten. Texten i tryck får ny betydelse och 
kommunicerar tillbaka något nytt om den som skrev texten. Det är en ”I-I”- 
kommunikation.1014 En liknande situation beskriver A när hon skall gestalta 
sin egen text: ”Den känns främmande, den är inte bra, lirar inte…” Hon för-
håller sig som regissör och skådespelaren till sin text som om den var skri-
ven av någon annan.  

R anser att skrivandet går lättare när hon skriver för någon annan: ”Skå-
despeleriet ger mycket till skrivandet, jag ser replikerna på ett annat sätt. 
Tänkte tidigare att jag skulle skriva till mig själv, men det blev mycket lät-
tare när jag bestämde mig för att det skulle vara till några andra.” Dramati-
kerns distansering till sin text nämndes i föregående kapitel som en fråga i 
debatten mellan Göran O. Eriksson och Vilhem Moberg. Där beskrev Eriks-
son dramatikern som oförmögen att distanserat förhålla sig till sin egen text. 
I intervjuerna framstår det som detta inte är ett problem. 

Konflikter kring texten har med trovärdighet att göra, enligt flera av de 
intervjuade, och med konventionen inom teatern. O, som har arbetat som 
regissör, och skrivit och bearbetat texter för scenen, talar om textens roll 
som utmanad och ifrågasatt. ”Det finns en vilja till att allt skall låta så natur-
ligt…” vilket blir problematisk då texterna är exempelvis experimentella. O 
säger, utifrån sina erfarenheter som regissör, att det finns en rädsla hos skå-
despelarna för att inte vara naturliga på scenen, att de är rädda att det skall 
bli, till exempel, mim. Hon anser att alla är:  

[…] snabba att sätta etiketter på vad det är som sker på scenen. Folk borde 
vara mer kunniga i process… Jag tycker att det är konstigt att vissa saker upp-
repas i förhållande till texten. Men, när man sitter och skapar struktur är värl-
den en, när det ska upp på golvet upptäcker man att golvet har en egen logik. 
Svårt att få skådespelarna att tänka rytmiskt snarare än psykologiskt.1015 
 

De som var utbildade dramatiker upplevde inte att deras texter behandlades 
respektlöst. Snarare tvärtom, förklarar dramatikern H, är teatern alltför re-
spektfull inför den dramatiska texten. Han förknippar osäkerheten han upp-
lever hos en del teatrar som ett uttryck för en otydlighet inom organisationen 
och över hur arbetet och kommunikationen skall äga rum i arbetsprocessen: 

                                                        
1014 Jurij Lotman, Universe of the Mind, Bloomington: Indiana UP, 2000, s. 21. 
1015 Intervju O, 5 november, 2012. 
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– Det är litet oroligt och ängsligt. Det är en väldig respekt för text överlag och 
jag har inte den respekten för mina texter. 
– Jag förstår inte, att teatern har för mycket respekt för texten? 
– Ja, att teatern har en oro att diskutera den, att det fortfarande är ett skyddat 
verk, att jag lämnar in en bit av mig själv, att det är svårt att skilja mellan mig 
och texten. De är rädda att förolämpa mig om det är en kritik […] Det är väl-
digt olika […] Teatrarna är nervösa över vad de skall få, de vet inte hur de 
skall förvalta texten. Nästan alltid när jag har varit och hälsat på får jag höra 
att ojojoj, har vi slaktat texten nu? Är det konstigt att höra sina ord såhär och 
var det som du föreställde dig?1016  

 
H säger att texten är separat från honom och separat från föreställningen: 
”Det är en del av vad jag gillar med teater, att texten skall kunna färdas vi-
dare, i andra huvuden och tolkas vidare.” Han har sällan haft känslan att 
tolkningsprocessen inkräktat på hans författarskap: ”För det mesta är det 
spännande att höra en annans röst.” Rädslan för konflikter bidrar enligt H till 
att teatrarna ofta undviker att vara tydliga när de refuserar ett förslag. Ju 
tydligare teatern är desto lättare är det att ta en refusering. En tydlighet när 
det gäller arbetsprocessen skulle underlätta för teatern i samtalen med dra-
matikern, enligt H. 

Den yttre och inre strukturen hos teatern som arbetsplats är faktorer som 
påverkar arbetet med den dramatiska texten. Attityd och inställning till nya 
texter på teatern spelar roll för framgången för en pjäs, liksom de strukturella 
förutsättningarna.  

J talar om strukturen för det konstnärliga arbetet på teatern. Vad är möj-
ligt att göra inom institutionens ramar? J belyser relationen mellan regissör 
och skådespelare och arbetet med tolkandet i en egen uppsättning och hur 
skådespelaren och regissören talar olika språk med varandra. Hon talar om 
skådespelarens arbetsprocess och behovet av att sätta ord på den: 

Jag var intresserad av att komma åt en fördjupad kunskap om skådespelarens 
arbete och en annan typ av formuleringar, av skådespelare, om vad skådespe-
laren egentligen gör och tänker under repetitionsarbetet, som var bortanför de 
formuleringar vi har fått lära oss och som vi gärna hänvisar till. Min uppfatt-
ning är att skådespelare generellt (med vissa undantag) är försiktiga med att 
formulera sina egna arbetsmetoder och behov både i relationen till medspelare 
och regissör. När jag själv började regissera insåg jag hur svårt det var, både 
att skapa tid till, men framförallt att sätta mig in i, vilka metoder varje skåde-
spelare i en ensemble har när de arbetar och vilken typ av regi de har nytta 
av.1017  

 
H beskriver att positionen som dramatiker har hög status: ”Jag visar upp mig 
först av alla, på ett helt annat sätt än ljuddesignern och scenografen. Det är 

                                                        
1016 Intervju H, den 6 november 2012. 
1017 Kommentarer till intervju, J, den 4 augusti, 2013. 
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mycket tydligare att deras arbeten är under diskussion. Texten […] är ett 
kraftigt påstående och det ger mig ganska hög status.” Han återkommer till 
teatrarnas ängslighet kring text och anser att ”det finns en väldig respekt för 
text överlag och jag har inte den respekten för mina texter”. M anser också 
att dramatikern har en privilegierad position, att texten är betydelsefull på 
teatern.  

Det råder olika meningar om det bästa tillfället då skådespelarna skall få 
ta del av texten. Strindberg, till exempel, bad teaterchefen om att få lämna ut 
sin pjäs Påsk till Harriet Bosse innan kollationering och motiverade det med 
att rollen skulle växa med hjälp av skådespelarens läsning:  

”Tillåter du att jag låter henne läsa pjesen i en kopia? En rol kan aldrig tidigt 
nog lemnas ut! Derigenom växer den fram sakta och ger mogen frukt!1018  

 
En del dramatiker skulle aldrig lämna ut en icke färdig text till läsning, me-
dan andra välkomnar synpunkter på de första versionerna. Oftast skall texten 
vara klar till kollationeringen. ”Sedan blir det svårt att ändra”, som C säger. 
”Då börjar skådespelarna fästa sig vid texten, gå in texten.” R som talar ur 
skådespelarens perspektiv, säger att hon ofta får läsa texten före kollationer-
ingen: 

Keve Hjelm, som var vår lärare på scenskolan, hatade den typen av teater där 
skådespelaren bara utförde. Man ska förstå hela pjäsen vid kollationeringen 
annars hamnar du i underläge.  Man ska inte göra en rolltolkning utifrån vad 
regissören har bestämt, utan rolltolkningen ska komma från impulser man får 
utifrån texten som man ska djupläsa många gånger. När man sedan repeterar 
ska man till en början ”inhibera uttrycket”. Ligga lågt, inte ta ut för mycket i 
förskott så man har ett uppdämt behov av att uttrycka sina känslor. Texten 
skall grundas i kroppen så spelet inte blir redovisande[…]1019 
 

På min fråga om det går att använda den arbetsmetoden i mer fragmentariska 
pjäser, utan tydliga roller och uppbrutet berättande svarar R att då är det […] 
”kanske annat som blir viktigt, kroppen, rytmen, då blir det nog svårt att 
använda Keve”. R är intresserad av karaktären, rolltolkning, av mötet mellan 
människor. Psykologi är hennes stora intresse, varför vi handlar och hur vi 
gör. Hon  säger att det skulle vara roligt att arbeta mer fysiskt. Men när tex-
terna inte håller, när det blir ologiska förklaringar blir det svårt:  

                                                        
1018 Torsslow, Dramatenaktörernas republik, s. 286. Strindberg frågar i ett brev till teaterche-
fen (Fredriksson) om han får lov att låta Harriet Bosse läsa pjäsen Påsk redan före produkt-
ionsbeslut fattats. Att få sina pjäser spelade av teatrarna i Sverige var inte självklart för 
Strindberg, inte heller publiceringen av verken. 
1019 Kommentarer, intervju, R 12 november, 2012. 
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I välskrivna texter hittar man nya saker hela tiden ju mer man fördjupar sig i 
texten. Det är tråkigt när det inte går att få ut mer av texten än det man såg vid 
första läsningen.1020 

 
R beskriver sig som plikttrogen mot texten. Hon har lärt sig att vara det. Det 
är oftast lättare att ändra om det är nyskrivet och dramatikern är närvarande, 
enligt R. Men ändringar sker oftast via regissören, som pratar med dramati-
kern, inte direkt med dramatikern.  

Den optimala arbetsprocessen enligt R är […] ”Att regissören litar på 
skådespelarna, inte stressar fram resultatet och vårt arbete. Att regissören ser 
vårt arbete och att det kommer något ur mötena, att det är lekfullt”. Ofta när 
hon får en ny text tänker hon att ”det där kan jag göra mycket bättre, är inte 
så ofta imponerad […]”. Hon anser att skådespelarna befinner sig långt ner i 
teaterns hierarki. Det är ett av skälen till att hon vill skriva och inte endast 
utföra andras idéer:  

Jag vill också vara i den här positionen, som de här i salongen. Vara en skap-
ande konstnär, inte bara realisera någon annans idé. Som skådespelare blir det 
lätt att man vill vara till lags, för att få sitt nästa jobb. Jag tror att den upple-
velsen bidrog till att jag ville skriva själv.1021 

 
G talar om dramatikerns frånvaro på teatern och att dramatik inte är priorite-
rad på teatern idag. När han började som dramaturg på teatern där han arbe-
tar idag, slog han upp dramatiker i den interna telefonkatalogen: […] ”alla 
andra yrkeskategorier fanns med, men inte dramatikern.” Han beskriver 
situationen som ett exempel på den dramatiska textens betydelse inom tea-
tern idag. Det görs inga långsiktiga satsningar på dramatiker, enligt G, som 
anser att urvalet och synen på pjäserna bygger på ett nytt sätt att tänka kring 
teaterföreställningarna – man skapar produkter som skall säljas och pjäserna 
är en del av produkten. Det innebär att de inte betraktas som konstnärliga 
objekt. Kortsiktigheten i repertoarplaneringen och ”produktinriktningen” gör 
att det blir svårt att utveckla konstformen. Det satsas inte på dramatikerns 
författarskap. Pjäser blir dagsländor som försvinner efter en produktion och 
teatern förlorar sin roll som en plats där mer fördjupade samtal kan äga rum. 
Synen på dramatiken speglar hur viktig teatern anser att den skrivna texten 
är för teaterns utveckling, enligt G. 

G startade ett antal projekt för att utveckla nyskriven dramatik i början av 
2000-talet. Han anser att intresset för den nya dramatiken handlar mer om att 
hitta det nya än att utveckla konstformen. Dramatiken får tas om hand av 
dramatikerna själva: ”Teaterns röst ligger ute på entreprenad” som han for-
mulerar det. Teatrarna är inte intresserade av att bidra med att fördjupa dra-
matikernas kompetens.  
                                                        
1020 Kommentarer, intervju, R 12 november, 2012. 
1021 Ibid. 
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 På frågan om författarens namn spelar någon roll i tolkningen av en text, 
ansåg alla att det gjorde det. De förutfattade meningarna om en dramatiker – 
eller om denne är okänd - har betydelse för hur texten tas emot av ensemb-
len. En dålig pjäs av Norén får större möjligheter än en dålig pjäs av en de-
butant. Regissörens förmåga att analysera och dennes ”tro” på texten är 
också avgörande. Är författarens namn okänt, blir regissörens ansvar tyngre. 
Ett fungerande samarbete mellan regissör och dramatiker betraktas som vik-
tigt för tilliten i arbetsprocessen. 

På frågan om det är skillnad på hur hon som regissör och skådespelare ta-
lar med dramatikern säger J:  

Med dramatikern blir det ofta mycket frågor om vad texten betyder; hur 
tänkte du här? Det är lättare att se en regianvisning som ett förslag än att se en 
text på ett papper som ett förslag. Det var länge sedan jag arbetade som skå-
despelare i en ensemble, men jag gjorde nyligen ett arbete där jag läste in en 
text som var dramatiserad på ett sätt som jag inte trivdes med alls. Då såg jag 
ingen annan utväg än att hoppa av. Men jag blev övertalad att stanna och re-
gissören valde att gå tillbaka till det klassiska originalet.1022  
 

J ser det som en tillgång att hon är skådespelare: ”Skådespelare är ofta 
mycket bra på att skriva om dialog så att den blir rytmisk. Själv har jag lät-
tare för att skriva dialog än för att skriva en helhet och få ihop en intressant 
berättelse.” 

När dramatikern kommer till repetitionen förväntas det ofta att dramati-
kern skall ge svar på vad texten betyder. Men C blir nervös av dramatikerns 
närvaro: ”Det är nervöst, helst vill man ha texten och sedan vill man vara 
ifred”. R anser att det finns en oro över hur dramatikern kommer att reagera, 
särskilt om det är en svag text. Annars är det bara inspirerande:  

Det är läskigt när dramatikern kommer. Texten är helig, man har en uppfatt-
ning att texten är helig, själv har man brottats med texten i flera veckor, man 
tror att man har förstört texten, kanske strukit, man vill stryka. Det är jobbigt 
när dramatikern är rigid, men det gäller mest svaga texter. Tycker man om 
texten är det bara roligt när dramatikern kommer. Annars är man nervös över 
vad hon skall tycka. Det är viktigt att dramatikern har distans, att han/hon kan 
stryka, inte är rädd.1023 

Dramatik i gränsen mellan talat och skrivet ord  
Vad händer i processen från tanke till text, från text till gestaltning? Över-
gången, eller översättningsprocessen när texten blir gestaltad, när ett me-
dium övergår till ett annat, beskrivs av Jurij Lotman som en situation då 
konflikter skapas. Dessa konflikter utspelar sig exempelvis i repetitionssa-
len, då den dramatiska texten tolkas, eller som Lotman skriver ”deschifre-
                                                        
1022 Kommentarer intervju J, den 4 augusti, 2012. 
1023 Intervju R, den 12 november, 2012. 
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ras” på en mängd olika sätt och bli en ny form. Dramat får liv i översättning-
en mellan text och gestaltning: 

Because a work of art (ie a literary text) lies at the intersection of several 
deciphering codes, ’the relationship of text and system in an artistic work is 
not the automatic realization of an abstract structure in concrete form, but is 
always a relationship of struggle, tension, and conflict’.1024 

 
En dramatisk text befinner sig i repetitionssalen på väg mot talat språk.  

Skådespelaren Niklas Hald, jämför arbetet med texten med en etnologs 
arbete inför ett fältarbete. Skådespelaren gör tvärtemot etnologen. Skådespe-
laren skapar inte ett narrativ utan avkodar ett narrativ.1025 Andra sätt att besk-
riva den dramatiska texten är: den är toppen av ett isberg, att det finns en 
undertext. Språket, skall bli handling. Texten skall fyllas med något. Proces-
sen finns även i dramatikerns arbete, när tanke skall bli text och för dramati-
kern tänkt gestaltning.  

B beskriver sin kreativa process och att det kreativa arbetet uppstår i mö-
tet med en annan. Skrivakten är en process där han utvecklas mot större 
kännedom om sig själv, i ett slags dialog med de personer han möter i skriv-
processen. För B är dessa möten också möten med honom själv.  

Så man skulle kunna säga att (research) mötet med Andra människor leder till 
att jag via skrivandet kan se nya, (eller fräscha upp gamla?) sidor av mig 
själv. Så även om de skrivna gestalterna inte alls är som jag, så är dom på nå-
got sätt Jag i alla fall. Eller åtminstone aspekter av den Jag är, tror mig vara, 
vill vara, kanske drömmer om att vara. […] 
Att ge sig ut i nya okända världar via möten med andra människor blir alltså 
via skrivandet ett nytt sorts möte med mig själv, via den till synes enkla men 
komplexa rörelsen från Jaget till Duet och tillbaka till Jaget igen. 1026 

 
När texten blir skriven får den en självständighet som gör att dramatikern ser 
nya sidor av sig själv. Dramatikern träder in i dialog med texten – och den 
som skrivit den, som om det är en ny sida av honom själv. B beskriver första 
gången han såg sin pjäs framförd: 

[…] jag åkte dit för att titta på ett genomdrag. Jag var helt stum, jag kunde 
inte säga någonting av någon anledning. […] det var inte att jag inte tyckte 
om vad jag såg, jag kunde inte formulera vad det var. Jag måste säga någon-
ting, tänkte jag, annars tycker skådespelarna… Någonting fick jag ur mig, 

                                                        
1024 Aleksei Semenenko, The Texture of Culture, An Introduction to Yuri Lotman’s Semiotic 
Theory, Palgrave Macmillan, 2012, s. 79. (Citat från Jurij Lotman, Analysis of the Poetic 
Text, Ann Arbor: Ardis, 1976, s. 123-124). 
1025 Niklas Hald, Ett ständigt nu! – om skådespelarens gestaltningsförmåga,  
Magisteruppsats, Centrum för praktiskt kunskap, Södertörns högskola, 2009, s. 8, och s. 16. 
1026 Kompletterande kommentar efter intervjun, B, den 29 november, 2012. 
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men det var inte något tydligt bekräftande, jag tror skådespelarna kanske be-
hövde det: ’jag ser vad ni gör’ och dramaturgen sa det till mig, här måste man 
säga någonting… Du måste reagera…1027 

 
B beskriver intrycket av gestaltningen av sin text, något som gör honom 
alldeles tyst. Den tystnaden uppfattas, av dramaturgen, som ett uttryck för 
missnöje. B:s tystnad kan tolkas som häpnad men också som främlingskap 
inför sin egen text, nästan en chock över att se vad han skrivit ”[…] det var 
rätt färgstarkt, kraftfullt tog de ut svängarna, och ja, det var svårt för mig att 
reagera spontant, jag blev översköljd av intrycken”. Dramatikerns personlig-
het, tillfället och yttre omständigheter bidrog i situationen till att B, i mötet 
med ensemblen, riskerade att inte leva upp till vad som förväntades av ho-
nom. Dramat blir förverkligat i gestaltningsögonblicket. Dramats potential 
blir synligt då, enligt A. Det är svårt att förstå dramatiken utan att se den 
gestaltad. I gestaltningen av texten finns en dramatisk spänning som handlar 
om konflikten mellan texten och gestaltningsmomentet, när det skrivna 
språket skall bli talat – när texten går från statisk till föränderlig.   

Frågor om gestaltningen som översättning/som en kommunikationsprocess  
Ingen av de tillfrågade betraktade arbetet med att skriva dramatik som en 

översättningsprocess. Däremot kunde gestaltningen av texten, momentet, 
som inom branschen kallas, att ”göra texten till sin” ses som översättnings-
process för skådespelarna. Den beskrivs av några av de intervjuade också 
som ett moment som håller själva skådespelandet vid liv. ”Vårt arbete går 
verkligen ut på det… vi använder helt olika delar av hjärnan när vi läser och 
när vi talar”, säger H, ”när man jobbar med devising… då är det texten som 
är viktig.” För A [är] ”det något med att det är skrivna ord... då är det som att 
texten har, även om det är svart på vitt, det är en källa där man kan gå in och 
hämta… här är ju allt det, den berömda toppen på isberget… svårigheten att 
skriva dramatik, att veta vad som är toppen på isberget…” För A är det svårt 
att verbalisera upplevelsen och, att beskriva processen. Men det går att spela 
en text utan att helt förstå den, enligt A. Skådespelaren kan kommunicera 
rollen utan att helt förstå den, men det ger så mycket mer när hela vidden av 
karaktären och tolkningen har förståtts.    

R talar om vikten att få riktiga karaktärer att gestalta, det är det hon ser 
som sin uppgift som skådespelerska, att förmedla en annan människa från 
scenen. Texten är nyckeln till karaktären. Man vill ha bra roller, säger C, inte 
bara ”mannen” eller ”kvinnan”. J talar däremot om ett helt annat sätt att 
arbeta och försöker hitta nya vägar att förstå den dramatiska texten utan att 
gå genom en psykologisk realism. 

                                                        
1027 Kompletterande kommentar efter intervjun, B, den 29 november, 2012. 
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Frågor om hur man pratar om texten. 
R svarar på frågan om vad litterär dramatik betyder: 

Att texten är litterär, poetisk, högtravande, då är den bortkopplad från krop-
pen, kommer bara från huvudet. Då är det inte känslor, kropp. När texten är 
riktigt bra, då kan den stå för sig själv. Man kan blunda och lyssna på den. 
Men det måste också tillkomma något i mötet med skådespelarna annars är 
det inte dramatik, då finns det ingen anledning att iscensätta texten.1028   

 
Litterär används i negativ bemärkelse, något som inte är för teatern. Litterär 
innebär distanserad. Men det behöver inte betyda att motsatsen, talspråket, 
per definition är någonting bra. Det behöver inte vara talspråk i dialogen för 
att den skall vara bra, men den skall utgå från en känsla, inte bara från huvu-
det. Känsla innebär att det finns en människa med känslor att gestalta. För R 
är det svårt att relatera till den så kallade postdramatiska dramatiken: 

Det är mycket form, litterärt, men det blir något annat med sådana texter, lite 
performance-aktigt… För att beröra måste människan på scenen sätta igång 
något i mig.1029  
 

På frågan vad som menas med att texten är spelbar svarar R att hon inte hört 
det uttrycket så ofta.  

H svarar på frågan om användningen av uttrycket litterär om den drama-
tiska texten:  

Jag tror folk säger det när de inte ser karaktären framför sig. Jag får höra det 
själv. Jag kastar om orden så som jag tycker man skall säga, jag är inte så bra 
på grammatik. Det är många skådespelare som säger att det är så poetiskt. Då 
tror jag att dom menar att det är ett konstruerat språk, medan jag själv känner 
att jag skriver talspråk.1030 

 
Spelbar – vad betyder det? H svarar: ”Det är mycket som på ytan inte ser 
spelbart ut.” 

O som arbetar mycket med rörelse söker också andra utgångspunkter för 
tolkningen av texten. Att klaga på att texten är litterär är fel, enligt O: ”Jag 
tycker det är bullshit, faktiskt, väldigt ofta. Därför att dramatisk text är litte-
rär, jag förstår vad de menar med det, men väldigt ofta är det överdrivet… 
[…] att man hela tiden skall göra texten så talspråkig som möjligt.” Om 
okända texter säger O att […] ”är de [dramatikerna] kända så vet man att det 
har fungerat förut. Det är som med regissörer. Det var inte så många som 
sade emot Ingmar Bergman.” 

                                                        
1028 Kommentarer, intervju R, den 12 november, 2012. 
1029 Ibid. 
1030 Intervju H, den 6 november, 2012. 
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Frågan om dramatikerstödets betydelse för dem 
Av de tillfrågade hade fem av de intervjuade fått dramatikerstöd för beställ-
ning av nyskriven dramatik. Ingen tyckte att det hade betytt något för deras 
status eller karriär. Enligt G är det mer prestigefullt att få en beställning av 
en teater utan att samtidigt få stödet. En anledning till att de som fått drama-
tikerstödet inte ser det som en stor händelse i deras yrkesliv är förmodligen 
att de redan var etablerade inom fältet när de fick stödet. Däremot är det hög 
status att få ett flerårigt dramatikerstöd. Det är väl känt vilka som får dem 
och räknas som ett tecken på godkännande inom fältet. 

Dramatikern som en av många ”författarfunktioner”  
Den franske filosofen Michel Foucault talar i föreläsningen ”Vad är en för-
fattare?” om författarrollen. Han beskriver författaren som en funktion, ett 
slags efterhandskonstruktion, som vi skapar för att ge texten en avgränsad 
mening. För Foucault handlar det om makt och behovet av hierarkisk struk-
tur när vi tolkar texten utifrån en författares förmodade intentioner: 

Han [författaren(!)] är en bestämd funktionsprincip med vars hjälp man i vår 
kultur avgränsar, utesluter, utväljer: kort sagt den princip med vars hjälp man 
blockerar den fria cirkulationen, det fria manipulerandet, det fria kompone-
randet, dekomponerandet och rekomponerandet av fiktionen. Att vi har för 
vana att framställa författaren som ett geni, som ett ständigt flöde av något 
nytt beror på att vi i själva verket låter honom fungera på det rakt motsatta 
sättet. Jag hävdar att författaren är en ideologisk produktion i samma mån 
som vi har en omvänd föreställning om hans verkliga historiska funktion. För-
fattaren är alltså den ideologiska gestalt med vars hjälp man avvärjer sprid-
ningen av mening.1031 

 
Författaren är en ”ideologisk gestalt” som när den tillämpas i analysen av en 
text begränsar textens tolkningsmöjligheter. Jag förstår det som att en stän-
dig referens till författarintentionens närvaro i ett material sluter texten och 
begränsar möjligheterna för tolkning. Förväntningarna på geniet, det vill 
säga författaren och dennes flöde av nya idéer, är motsatsen till en öppenhet 
för textens många möjligheter, enligt Foucault.1032  

Gäller detta även i ett teatersammanhang? Idag läses sällan dramatik som 
en blåkopia till en föreställning där författarens intentioner skall följas, vilket 
Zern kommenterade i den tidigare i kapitlet nämnda krönikan.1033 På teatern 
styrs texten ofta av andra begränsande system än de som är direkt knutna till 
den person som skrivit texten. Regissörens tolkning blir till exempel vägle-

                                                        
1031 Michel Foucault, ”Vad är en författare?” i Diskursernas kamp, Brutus Östlings förlag, 
2008. s. 99 
1032 Ibid. 
1033 Zern, ”Det är en bisarr uppfattning…” 
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dande även då en text har ett starkt författarnamn. De olika tolkningarna som 
görs när en dramatisk text skall gestaltas kan förstås som andra typer av 
”författarfunktioner”; det konstnärliga teamets och ensemblens som inordnas 
i den övergripande analysen, som samordnas i regissörens tolkning. Foucault 
skriver om tillfällen då författarfunktionen förändras, som när samhället 
befinner sig i en förändringsprocess: 

När vårt samhälle befinner sig i en förändringsprocess kommer författarfunkt-
ionen att försvinna på ett sätt som återigen gör det möjligt för fiktionen och 
dess polysemiska texter att fungera på ett annat sätt, men fortfarande enligt ett 
begränsande system, som visserligen inte längre är författarens, utan något 
som fortfarande återstår att bestämma eller kanske utpröva. 1034 

 
Gestaltningen av en dramatisk text är en process som äger rum i förhållande 
till ett föränderligt samhälle och där den traditionella ”författarfunktionen” 
som utgår från en idé om dramatikerns intentioner ständigt omprövas. Sam-
tidigt avspeglas förändringar i samhället i den nyskrivna dramatikens upp-
byggnad och ämnesval, liksom i hur den skrivs. På teatern, öppnas möjlig-
heter för nya ”författarfunktioner”.  

Men att gå för långt bort från den traditionella ”författarfunktionen” i ett 
försök att ligga i samklang med samtiden gör, enligt Zern, att teatern tappar 
självförtroendet och konstnärligheten, föreställningen blir splittrad och vilje-
lös, instrumentell.1035 Vid det i kapitlet tidigare nämnda seminariet om den 
nya teatern utan dramatiker, på BIBU, ställdes liknande frågor om vad som 
sker i ett kollektivt arbete: Bidrar det kollektiva arbetets många kompromis-
ser till att texten förlorar djup? Är kompromisser förytligande? Kan flera 
olika parter enas om en tolkning? Frågorna och påståendena hos Zern och 
BIBU:s seminariegrupp kan inordnas i diskursen om den konstnärliga kontra 
den publika teatern, men en förändring har ägt rum. Cornell beskrev, vilket 
diskuterats i denna avhandling, tolkningen på teatern som en strid mellan 
olika intressen. Under olika perioder har olika grupper det dominerande 
inflytandet över vad som skall räknas som betydelsebärande för teatern: 
texten, regissören eller skådespelaren.1036 Gäller detta fortfarande? Hur ser 
striderna ut idag och var äger de rum? Arbetsprocesserna inom teatern idag 
kan snarare förstås utifrån en vilja att förstå. Striden framstår istället som en 
strid för teaterns existensberättigande, vilket, om jag förstått Zern rätt, tea-
tern inte skall sysselsätta sig med.. 
 
Frågan om hur texten tolkas berör frågor om makt, men tolkningen av en 
dramatisk text på teatern innehåller så många olika moment att det ofta finns 
utrymme för skådespelarens egna tolkningar, trots att regissören får det sista 
                                                        
1034 Foucault, “Vad är en författare?”, s. 99. 
1035 Zern, ”Det är en bizarr uppfattning…” 
1036 Jonas Cornell, ”Textens roll”. Se föregående kapitel. 
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ordet. Blir regissören alltför hårt styrande, talas det om marionett-teater, som 
i fallet när skådespelarna beskrev Olof Molanders registil, vilket tidigare 
berörts i avhandlingen. Den alltför hårt styrda regin uppfattades i det fallet 
som något som gick emot teaterns sanna natur vilken var knuten till skåde-
spelarnas rolltolkningar.1037 Förståelsen av de nya typerna av texter som 
skrivs idag och skådespelarens arbete är avgörande för hur djup, komplex 
eller konstnärlig tolkningen kan bli.  

En dramatikers kända namn och föreställningen om vad dramatikern re-
presenterar kan fungera en låsning av texten. En begränsande ”tradition” kan 
på så sätt skapas runt författaren som därmed riskerar att bli placerad inom 
ett visst fack eller genre. Med en icke traditionsbunden ingång i tolkningen 
av traditionstyngda dramatiker skapas nya infallsvinklar som öppnar texter-
na. Ett exempel är regissören Farnaz Arbabis bearbetning av Vilhelm Mo-
bergs utvandrarepos, som skildrade en grupp människor som utvandrade till 
Sverige istället för till USA. Arbabi satte upp pjäsen på för Regionteatern 
Blekinge Kronoberg år 2006.1038 Ett annat exempel är dramatikern och regis-
sören Rasmus Lindbergs bearbetning av Noréns Natten är dagens mor, där 
Lindberg lät kvinnor spela de manliga rollerna och en man kvinnans roll. 
Andra exempel är de många tolkningarna och uppsättningarna av Strind-
bergs Fröken Julie, som skapat en egen slags tradition. Olika uppsättningar 
av samma pjäs bidrar till en ökad kritisk läsning, där ett ursprungligt verk 
ställs i relation till nya tankeströmningar och därmed skapar perspektiv åt ett 
samhälles historia och fördomar. 

Hos Foucault hörde författaridentiteten ihop med den litterära marknaden 
och handeln med upphovsrätter. Foucault betraktar genikult och författarroll 
som bidragande faktorer till att leken, samspelet med andra texter och sam-
manhang begränsas. Teaterns delaktighet i upphovsmannaskapet, som be-
ställare och diskussionspartner, kan ses som genikultens motsats och en be-
kräftelse av den dramatiska textens förankring i ett kollektiv. Men teaterns, 
det vill säga beställarens, delaktighet i den kollektiva processen innebär 
också ett större krav på kompetenser i att tolka och förmedla innebörden i de 
nya texterna. Beställarens inflytande blir därför både ett riskmoment och en 
möjlighet. 

Växlingskursen mellan litteraturens och teaterns fält  
Olika typer av utbyten och gränsöverskridanden äger rum mellan de olika 
kulturella fälten. Genom att uppmärksamma hur förutsättningarna för aktörer 
från ett fält, exempelvis det litterära fältet, ser ut när aktörerna försöker eta-

                                                        
1037 Se exempelvis kritiken av Olof Molanders regiteater på Dramaten, i kapitel två den här 
avhandlingen. 
1038 Betty Skawonius, ”Utvandrarna – fast tvärtom”, Dagens Nyheter 13 oktober 2006, 
www.dn.se/kultur-noje/scen/utvandrarna-fast-tvartom/(hämtad 2016-02-27). 
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blera sig i ett närliggande fält, som teaterns fält, blir de olika fältens status i 
förhållande till varandra synliga. Pierre Bourdieu använder begreppet väx-
lingskurs. Växlingskursen mellan två fält beskriver värdet hos en aktörs 
symboliska och kulturella kapital och blir synligt när aktören rör sig från ett 
fält till ett annat.  

Växlingskursen synliggör de statusfyllda positionerna inom fälten. Bour-
dieukännaren Donald Broady beskriver i nedanstående citat hur den så kal-
lade växlingskursen mellan två fält, det journalistiska och det akademiska, 
kan se ut och hur växlingskursen förändras. I citatet beskrivs också hur me-
dierna påverkar aktörernas statuspositioner. Förhållandena nedan är idag inte 
desamma som när Broady beskrev dem, men de kan tjäna som ett exempel: 

Saken kan uttryckas så, att växlingskursen mellan det journalistiska och det 
akademiska kapitalet förskjutits till det förstnämndas fördel. Det tycks som 
om journalistikens fält tidigare i högre grad hämtade personligheter från andra 
fält, medan massmedierna idag skapar sina personligheter, från länspolis-
mästare till politiska debattörer. De intellektuella som tilldelas en bemärkt po-
sition inom journalistikens fält är i vissa fall renodlade massmedieintellektu-
ella – det hjälper inte att Jan Myrdal skriver om Strindberg och Balzac eller 
Lars Gustafsson om språkfilosofi eller Anders Ehnmark om politologiska 
problem, de erkänns och igenkänns inte som kolleger av svenska litteraturve-
tare, filosofer respektive statsvetare. Av de få akademiker som från sin posit-
ion inom det akademiska fältet erövrat rätten att tala i massmediedebatten (jag 
bortser här från recensionsverksamhet, som är en sak för sig) krävs att de, 
som i fallen Ronny Ambjörnsson, Sven-Eric Liedman, Lars Lönnroth med 
flera också tilldelas en position inom massmediefältet. Enbart akademiskt er-
kännande räcker inte.1039 
 

Förutsättningarna för erkännande skiljer sig åt mellan det journalistiska och 
det akademiska fältet. Broady visar hur medierna skapar eget fältspecifikt 
kapital som gör att akademiskt kunnande förlorar status inom det journalist-
iska fältet. Renodlade akademiker har svårt att erövra rätten att tala inom det 
journalistiska fältet. Broady talar om massmedieintellektuella, en ny grupp 
inom det journalistiska fältet. De massmedieintellektuella har i sin tur svårt 
att få erkännande inom det akademiska fältet. Några få undantag finns, vilka 
Broady nämner.  

En dramatiker med hög status inom den nya svenska dramatikens fält 
rankas inte automatiskt som intressant inom det litterära fältet. När en be-
römd författare korsar gränsen över till dramatikens fält är förhållandena 
däremot det omvända. Särskilt inom barn- och ungdomsteatern har steget 
mellan det litterära fältet och teaterns fält varit framgångsrikt för flera förfat-
tare. För barnboksförfattarna ger övergången från det litterära fältet till tea-
terns fält prestige, som de sedan kan ta med tillbaka till det litterära fältet. 
Barnboken och teatern är tätt sammanflätade. Författare som Sven Nordqvist 
                                                        
1039 Broady, ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, s. 8.  
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och de tidigare nämnda Nilsson, Lindgren, Stark och Tidholm är några av 
dem som både dramatiserat sina egna böcker och skrivit pjäser direkt för 
teatern. Nordqvist och Nilsson har båda skrivit pjäser som senare blivit po-
pulära barnböcker, vilket hör till ovanligheterna.1040 

Inom vuxendramatiken är förhållandet annorlunda. Där finns det möjlig-
heter för en utgiven prosaförfattare att etablera sig inom teaterns fält, medan 
dramatikern som vill publicera en roman sällan kan åberopa popularitet som 
dramatiker. Svenska dramatiker exponeras sällan medialt på ett sätt som gör 
det intressant för bokbranschen att exploatera dramatikens författare. En 
medialt uppmärksammad prosaförfattare eller roman har större möjligheter 
på dramatikens fält än dramatikern som vill etablera sig som prosaförfattare, 
Dramatiken, särskilt den praktiknära och beställningsdramatiken, bedöms 
som mindre värdefull för bokbranschen. Samtidigt har en prosatext inget 
värde inom teaterns fält såvida den inte bedöms som intressant att dramati-
sera. För en prosaförfattares framgång inom teaterns fält krävs också att 
denne är massmedialt gångbar. 

I Dramatens satsning på nyskriven svensk dramatik på scenen Elverket år 
2002 anlitades prosaförfattare Astrid Trotzig som då var medialt uppmärk-
sammad, men som aldrig tidigare skrivit dramatik. I gruppen ingick också 
etablerade och vid tidpunkten mindre etablerade dramatiker: Mattias An-
dersson, Peter Birro, Anders Hasselgren, Clara Diesen Zeiss, Martina Mon-
telius, Lisa Langseth och Jacob Hirdwall.1041 

Några författare från det litterära fältet har etablerat sig som dramatiker 
och blivit kända för allmänheten som både dramatiker och prosaförfattare. 
Exempel på sådana författare idag är de tidigare nämnda Pleijel, Norén, 
Lugn, Larsson och Enquist. Henning Mankell, Jonas Hassen Khemiri, Sara 
Stridsberg, Niklas Rådström och Jonas Gardell kan också räknas till den 
kategorin. Den nya svenska dramatiken uppmärksammas sällan i de större 
litterära sammanhangen trots att flera av ledamöterna i Svenska Akademien 
historiskt sett varit dramatiker eller författare som ägnar en stor del av sitt 
författarskap åt att skriva dramatik. Författare inom det litterära fältet, i sin 
tur, där hög status inte självklart innebär höga inkomster, kan trakta efter de 
förhållandevis välbetalda dramatikerarvodena och det sociala sammanhanget 
på teatern.1042  

De flesta dramatiker är mindre massmediala – och mindre beroende av att 
vara det – än vad prosaförfattarna är. Det gynnar även dramatiker att vara 
medialt uppmärksammade men för att få nästa jobb är det i första hand nät-

                                                        
1040 Sven Nordqvist Findus flyttar ut, opublicerat manu. Ulf Nilsson Adjö, herr Muffin fick 
Augustpriset 2002 och tillkom först som pjäs på Regionteatern Blekinge Kronoberg. 
1041 Jacob Hirdwall (red.), 8: Elverkets dramatik: åtta nya pjäser från Elverkets/Dramatens 
dramatikergrupp, Stockholm: Teatertidningen, 2004. 
1042 Detta gäller arvoden som följer det så kallade Scenkonstavtalet. 
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verk och kontakter inom fältet som räknas. Dramatikerna är välkända inom 
det teaterns fält, men ofta okända för publiken.  

Inom teaterns fält finns sedan ett antal år en ny typ av vad som kan liknas 
vid ämbetsförfattare: dramatiker som är anställda av en teater som dramatur-
ger och samtidigt skriver dramatik på teaterns uppdrag. Den väl etablerade 
dramatikern inom teaterns fält sitter ofta på en teater med någon form av 
kontrakts- eller fast anställning. Den etablerade författaren inom det litterära 
fältet, har tagit sin position utan möjlighet till den typen av anställningar och 
är mer beroende av media och försäljningssiffror än vad dramatikern är. 
Dramatikern, med förhållandevis trygga inkomstmöjligheter har därför lägre 
kulturellt kapital än de författare som slår igenom utan så kallad subvention.  

Inom teaterns fält, i sin tur, finns hierarkiska ordningar och statusmarkö-
rer. Det avspeglas i olika sätt att klassificera och tala om dramatiken. Dra-
matiken definieras ofta i förhållande till målgrupp och syfte: barn- och ung-
domsdramatik, vuxendramatik och babydrama.1043 Andra sätt att beskriva 
och klassificera dramatiken är användningen av begrepp som bruksdramatik, 
samtidsdramatik, klassiker, publikdragare, kassako och klassrumsteater. 
Olika sätt att beskriva tillkomsten av dramatik görs exempelvis genom be-
nämningar som originaldramatik, bearbetning, dramatisering och "efter en 
idé av". Beskrivningarna syftar till att tydliggöra vad det är för sorts drama-
tik, hur den har kommit till och vem som är dess upphov. Originaldramatik 
har högre status än en dramatisering, till exempel. Det anses av många mer 
prestigefyllt att skriva för vuxenpubliken än för barn- och ungdomspubliken.  

En förändrad förståelse av dramatiken 
På 1960-talet publicerades ett antal svenska handböcker i dramaanalys. 

En genomgång av dem ger en bild av hur förståelsen av den dramatiska tex-
ten förändrats inom det akademiska fältet. Handböckerna visar en föränd-
ring, från förståelsen av texten utifrån en författarintention till en läsning av 
textens sceniska potential. Brandells Drama i tre akter, litteraturvetaren Egil 
Törnqvists Svenska dramastrukturer, litteraturvetaren Göran Lindströms Att 
läsa dramatik samt teatervetaren Ingvar Holms Drama på scen, publicerades 
alla i skiftet mellan 1960- och 1970-talet.1044 Vid tidpunkten debatterades 
författarens auktoritet på teatrarna. Böckerna täckte då en brist på översikter 
i dramateori och dramaturgi inom det akademiska fältet.1045 Brandell häv-

                                                        
1043 Babydrama etablerades av Suzanne Osten och Ann-Sofi Bàrany vid Unga Klara och är 
teater för spädbarn. 
1044 Ingvar Holm, Drama på scen: dramats former och funktion, Stockholm: Bonnier, 1969, 
(reviderad upplaga 1981). Göran Lindström, Att läsa dramatik, Lund: Gleerup, 1969, (revide-
rad upplaga 1978). Egil Törnqvist, Svenska dramastrukturer: analyser av August Strindberg: 
Första varningen, Stockholm: Prisma, 1973. 
1045 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1971, s. 191. 
I de kompletterande litteraturanvisningarna inleder Brandell med att annonsera denna brist 
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dade 1993 att det fanns ett stort intresse av att studera dramatik utifrån dess 
särställning som gestaltningsbar text, vilket diskuterades i inledningen. 
Teatervetaren Birthe Sjöbergs Dramatikanalys: en introduktion år 1999 
bidrog med nya analysverktyg. Från de nämnda böckerna i dramaanalys som 
gavs ut på 1960-talet till Sjöbergs år 1999, har viktiga förändringar ägt rum i 
hur dramatik analyseras.1046  

Sjöberg reviderar de tidigare sätten att analysera dramatik utifrån de teo-
rier som influerat litteraturvetenskapen efter det att Lindströms och Bran-
dells böcker gavs ut.1047 Hon refererar till litteraturvetaren Kenneth Burke 
och antologin The Death of the Playwright som parafraserar Roland Barthes 
The Death of the Author, och skriver: 

Med tanke på titeln The Death of the Playwright? skulle man kunna säga att 
författaren inte är död – i stället har han efter sitt avslutade arbete dragit sig 
tillbaka. Han ”existerar” precis på samma sätt som hans samtid gör. Men i 
stället för att utgå från honom i en tolkningssituation, utgår man från texten 
för att därefter dra in olika kontexter – den ”tillbakadragne” författaren inbe-
räknad.1048   

 
Sjögrens argument för att läsa en dramatext formuleras som en rik upple-
velse av utveckling och förändring och något som främjar läsarens inre före-
ställningsförmåga.  

En första tanke som kanske infinner sig är att det måste vara fel att läsa ett 
drama eftersom texten är ofullbordad. Varför läsa en text som endast består av 
repliker och föreställningsembryon...(…) Jo, därför att tjusningen med att läsa 
texter är just att de har en utvecklingspotential – och dramats är extra stark. 
När vi läser dramatexten utmålas ett inre teaterrum. Vi ser Antigone framför 
oss, och vi föreställer oss hennes röst.1049  

 
Sjöberg tillhandahåller ett antal analysverktyg för läsningen av dramat. Men 
Sjögren gör inte som Lindström en värdering av dramat som mer värdefullt i 
dess litterära form.1050  

I de ovan nämnda böckerna av Lindström, Brandell och Holm bygger 
modellen för dramaanalyserna på en traditionell aristotelisk dramastruktur. 
Det finns inga kvinnliga dramatiker i de exempel som tas upp. Det är intres-
sant att notera att samtidigt som det inom teaterns fält påbörjades en rörelse 
där den dramatiska texten står under förändring och kritik, i slutet av 1960-

                                                                                                                                  
”Någon sammanfattande redovisning av dramaturgiens – i betydelsen dramateoriernas – 
historia existerar veterligen inte”. 
1046 Birthe Sjöberg, Dramatikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999. 
1047 Ibid. 
1048 Ibid., s. 11. 
1049 Ibid., s. 13. 
1050 Ibid., s. 12. 
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talet, så tillhandahålls analysverktyg för den traditionella eller aristoteliska 
dramatiken inom det teatervetenskapliga fältet.  

Vid Lunds Universitet gjorde teatervetaren Viveka Hagnell omfattande 
intervjuer om författares skrivvanor i mitten av 1970-talet. Hon försökte 
systematiskt utreda vilka drivkrafter det fanns i det dramatiska skrivandet 
och vad som skilde dramatiskt skrivande från prosaskrivande.1051 Teaterveta-
ren Richard Bark analyserade Strindbergs Ett drömspel utifrån en förståelse 
av både dramat och gestaltningen i Strindbergs drömspelsteknik – i drama 
och teater, 1981.1052 Under 1980-talet fick teatervetenskapen en inriktning 
mot receptionsteori och föreställningsanalys. Texten sågs i det samman-
hanget som ett av många element i teaterhändelsen.  

Dramatik som litteratur 
Dramatikens status i förhållande till andra litterära genrer uppmärksamma-
des i Dramatikerförbundets remissvar till utredningen SOU 2012:65 Läsan-
dets kultur.1053 I denna utredning beskrivs dramatiken i Sverige som ”en un-
danträngd genre på den reguljära bokmarknaden.” Det konstateras att det år 
2011 i Nationalbibliografin endast registrerades 24 titlar dramatik, varav 11 
var nya svenska verk och 6 nya översättningar till svenska.1054  Hur dramati-
ken sprids nämns i kortfattade ordalag, vilket påpekades i Dramatikerför-
bundets remissvar.1055 Enligt Dramatikerförbundet var utredningen dåligt 
underbyggd på de punkter som berörde dramatiken och frågan ställdes om 
vad som hänt med det vidgade litteraturbegreppet. 

I remissvaret stod det att de få åtgärder som föreslogs för dramatikens 
fortlevnad och dokumentation indikerade dramatikens låga status inom litte-
raturens fält.1056 Det ansågs att bristen på insatser skulle bidra till att dramati-
ken blev allt mer svårtillgänglig. Publicering är fortfarande en förutsättning 
för textens existens i ett historiskt perspektiv.  

När dramatik inte publiceras får det alltså flera konsekvenser för dramati-
ken och dramatikerna. Litteratursociologen Åsa Eliasson hävdar i masters-
uppsatsen Dramatiken och läsaren att det saknas ett sammanhållet ansvars-
tagande för den dramatik som skrivs idag.1057 Hon beskriver hur svårt det är 
för icke publicerade texter att nå in på litteraturens fält och hur även rättig-

                                                        
1051 Viveka Hagnell, Roman eller teater, hundra nordiska författare berättar, Lund, Univ., 
1974. Hagnell har gjort intervjuer med författare om de olika arbetsprocesserna. 
1052 Richard Bark, Strindbergs drömspelsteknik - i drama och teater, Diss. Lund, Univ., 1981. 
1053 Litteraturutredningen SOU 2012:65 Läsandets kultur. 
1054 Ibid., s. 209. 
1055 Sveriges Dramatikerförbund, “Remissvar avseende utredningen Läsandets Kultur 
(2012:65). 
1056 Ibid.  
1057 Åsa Eliasson, Dramatiken och läsaren, Magisteruppsats, Institutionen för ABM, Uppsala 
universitet, 2007. Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 366. 
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hetsfrågan för opublicerad dramatik gör det svårt att låna den på biblioteken 
eftersom opublicerade texter inte omfattas av biblioteksersättningen. För att 
en text skall ha chans att upptas i kanon måste den finnas i publicerad form.  
Därför är den svenska dramatiken är ett kulturarv som riskerar att gå förlo-
rat, enligt Eliasson. Det återstår mycket att kartlägga och lösa när det gäller 
att tillgängliggöra den samtida dramatiken för en större publik. Idag finns 
inte heller en konsekvent och samlad översikt över repertoarerna vid de 
svenska teatrarna. När det gäller upphovsrättsligt fri svensk dramatik görs 
sedan snart tio år tillbaka ett omfattande arbete med att tillgängliggöra den 
digitalt via den tidigare nämnda Dramawebben.1058 DramaDirekt, som till-
gängliggör Sveriges Dramatikerförbunds dramatikers pjäser i digital form, är 
också ett tidigare nämnt verktyg för att sprida svensk dramatik.  

Eliasson visar att publiceringen av dramatik successivt minskat under 
hela 1900-talet och fram till idag.1059 Hon redovisar statistik sammanställd ur 
Svensk bokförteckning från 1900–1950 och från Svensk bokkatalog från 
1951–2007. Statistiken är sammanfattad i femårsperioder. Utgivningen un-
der 1901–1905 innehöll 111 titlar, medan den under 1931–35 hade stigit till 
459 titlar, efter att under de två första decennierna ha legat på runt 200–240 
titlar. En kraftig ökning ägde rum under perioden 1936–1940 då 649 titlar 
gavs ut. Därefter har den utgivna dramatikens antal stadigt sjunkit.  

Publicerad dramatik 
Pjäser har alltid i första hand funnits tillgängliga i manusform. Under exem-
pelvis 1800-talet var det långt ifrån alla pjäser som publicerades. Detta syn-
liggörs i exempelvis Dramawebbens dokumentation av så kallad bortglömd 
dramatik.1060 Utgivningen av dramatik var större vid förra sekelskiftet än 
idag men den opublicerade manusformen var ändå vanligast förekommande. 
I essän ”Ett teaterbibliotek” från 1943, beskriver Per Lindberg sina föräld-
rars teaterbibliotek, som han ärvt. Det är en dramatik- och teaterhistorisk 
översikt utifrån den tid han skriver i. Lindberg nämner samlingen av hand-
skrivna manus från 1800-talets sista decennier, med dramatik som spelades 
runt om i landet, som en raritet. I hanteringen av dramerna under repetition-
erna skrevs scenanvisningar och andra anteckningar in i böckerna. Det fanns 
då inte någon som brydde sig om att det rörde sig om första upplagor av 
exempelvis Ibsen. Lindbergs beskrivning återger den dramatiska textens 
både litterära och ickelitterära värde – det viktiga var att få fram gestalt-
ningsbar dramatik:  

                                                        
1058 Dramawebben/www.dramawebben.se. Ett omfattande arbete har gjorts där dels med en 
dokumentation av upphovsrättsligt fri svensk dramatik för framtida forskning.  
1059 Åsa Eliasson, Dramatiken och läsaren.  
1060 www.dramawebben.se. 
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Hur efemärt allting är, som hör ihop med teater! Inte minst pjäserna. De flesta 
pjäser har inte skrivits för att bevaras, bara för att leva några kvällar och sen 
blåsas bort som sandkorn i evigheten. En del av dessa sandkorn har blivit om-
huldade av litteraturhistorien, och inför dem känner man samma nyfikna 
glädje som en frimärkssamlare, när han i marknaden kommer över en rari-
tet.1061  

 
Lindberg reflekterar över publiceringen av dramatik i ett historiskt perspek-
tiv och skildrar hur ovanligt det var att dramatiken fick ett långt liv efter det 
att spelperioden var över.1062 I essän gör Lindberg en historisk betraktelse 
över dramatikens utveckling och uppdelning i litterärt drama och underhåll-
ningsdramatik.  

Under senare hälften av 1800-talet var det dock möjligt att etablera sig 
och få uppmärksamhet som dramatiker genom att låta publicera sin drama-
tik. Idag är det ingen som ger ut en pjäs och hoppas på recensioner i pressen, 
åtminstone inte om det är en debuterande eller okänd dramatiker. Henrik 
Ibsen, som år 1850 lät publicera sin första pjäs, Catilina, med ekonomiskt 
stöd av en vän, lyckades få uppmärksamhet av allmänheten trots att pjäsen 
inte sålde nämnvärt mycket. Första året hade pjäsen sålts i 40 exemplar, men 
recenserats i fyra tidningar.1063 Likadant gjorde Brita von Horn vid sin debut 
som dramatiker, vilket nämnts i kapitel tre. När teatervärlden vände Ibsen 
ryggen lyckades han få fortsatt uppmärksamhet inom det litterära fältet, även 
om inte mottagandet var översvallande. Det dröjde 31 år innan Catilina fick 
urpremiär, som ägde rum på Nya Svenska Teatern i Stockholm.1064 August 
Strindbergs första bevarade pjäs, Fritänkaren, publicerades 1870, men hade 
inte urpremiär förrän 2003, på Strindbergs Intima teater i Stockholm. Fri-
tänkaren ansågs lovande i den samtida pressen. Både Ibsen och Strindberg 
hade publicerat sig inom andra genrer innan de debuterade som dramatiker. 
För Alfhild Agrell var förutsättningarna annorlunda än för hennes kollega 
Strindberg. Agrells första pjäs Hwarför? utkom i tryck först samma år som 
pjäsen spelades, 1881. Agrell hade debuterat som författare under pseudo-
nymen Stig Stigson i Dagens Nyheter med novellen Skymningsprat, vilket 
inte var konsekrerande på samma sätt som att ge ut en bok.1065 Men det var 
alltså möjligt att väcka intresse både inom det litterära och teaterns fält ge-
nom att publicera dramatik.  

Den dramatiska texten ägnades ofta intresse i recensionerna och kommen-
terades i relation till uppsättningen. Idag tillhör det ovanligheterna att en text 
recenseras eller att en recensent refererar till själva dramat i en teaterrecens-
ion. Ett undantag är det i det föregående kapitlet nämnda ”recensionspro-

                                                        
1061 Per Lindberg, ”Ett teaterbibliotek”, Kring ridån, Bonniers, 1932, s. 109-110. 
1062 Ibid., s. 109-110.. 
1063 Pjäsen trycktes i 250 exemplar. 
1064 Det var Ibsens reviderade andra utgåva av pjäsen man använde sig av då. 
1065 Studiehandlingen för SPETS-projektet. Östgötateatern i samarbete med Riksteatern. 
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jektet” i tidskriften Entré under 1980-talet. Få dramatiker, utom de mest 
etablerade, kan gå till en teater och presentera sin pjäs utan att ha stöd av en 
regissör med en uppsättningsidé. Det är, vilket tidigare nämnts, ytterst sällan 
som en spontant inskickad pjäs blir antagen av en teater.  

Den dramatik som publiceras idag är ofta resultatet av specifika projekt 
eller sammanhang, som det nämnda Länk-projektet på Riksteatern som vän-
der sig till unga amatörer.1066 I Teatertidningen har en ny text publicerats i 
varje nummer av tidskriften sedan år 1982. Dramaten gav ut den dramatik de 
spelade i programformat några säsonger under slutet av 1900-talet och hade 
också samarbeten med bokförlag, men det var inte med särskild inriktning 
på svensk ny dramatik. En samling av pjäserna från den tidigare nämnda 
satsningen på ny dramatik i Elverkets regi gavs ut 2004 i samarbete med 
Teatertidningen.1067 Dramatikerförbundet tillsammans med DramaDirekt har, 
som nämnts, givit ut dramatik med stöd från Kulturrådet. Undantagsvis pub-
licerar teatrar eller småförlag någon pjäs för att sprida svensk dramatik ut-
omlands eller i undervisningssyfte. I de enstaka fall som dramatik publiceras 
av de stora förlagen är det verk av etablerade dramatiker, som oftast även 
skriver inom andra genrer. För övriga dramatiker är det egenfinansierad 
utgivning eller print-on-demand-utgivningen via DramaDirekt som gäller.1068 
Spelade pjäser från bland annat Dramaten och Göteborgs stadsteater finns 
tillgängliga i digital form via Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. 

Kulturjournalisten Nils Schwartz uppmärksammade den bristfälliga ut-
givningen av dramatik i en recension av en samling dramatik, Drama!, i 
Expressen i mars, 2015.1069 Han fick svar av Sveriges Dramatikerförbunds 
ordförande Camilla Ahlgren, som hänvisade honom till DramaDirekt.se. 
Ahlgren nämnde att frågan om att publicera dramatik inte tas på tillräckligt 
stort allvar av Kulturdepartementet och KUR.1070 Att publicera sig som dra-
matiker är inte nödvändigtvis konsekrerande inom teaterns fält. Det är fram-
förandet av dramat som betyder något. Däremot har en dramatiker som 
också publicerar prosa eller poesi genomgått någon form av konsekrering, 
särskilt om denne uppnår framgång och berömmelse.  

Inom det litterära fältet finns en koppling mellan utgivningen av en förfat-
tares dramatiska texter och författarens bakgrund inom andra litterära genrer. 
Ibland handlar det om dramatisering av egen prosa, som i exempelvis Sara 
Stridsbergs fall med den egna romanen Drömfakulteten: tillägg till sexualte-
orin. Dem bearbetades för scenen och fick titeln Valerie Jean Solanas ska 

                                                        
1066 Edward Buffalo Bromberg, (red.), Länk 2014: nya pjäser för unga ensembler, Möklinta: 
Gidlund/Riksteatern, 2014. 
1067 Jacob Hirdwall (red.), 8: Elverkets dramatik: åtta nya pjäser från Elverkets/Dramatens 
dramatikergrupp, Stockholm: Teatertidningen, 2004. 
1068 DramaDirekt.se är en digital pjäsbank för som administreras av Sveriges Dramatikerför-
bund och uppbär stöd av staten. 
1069 Nils Schwartz, ”Manuset till ’Turist’ bleknar i jämförelse”, Expressen, 5 mars, 2015. 
1070 Camilla Ahlgren, ”Dramatiken kräver större resurser”, Expressen, 9 mars, 2015. 
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bli president i Amerika och hade premiär på Dramaten 2006.1071 Därefter 
kom Stridsbergs version av Medeaberättelsen, Medealand, år 2009 och 2012 
pjäsen Dissekering av ett snöfall. Båda pjäser hade urpremiär på Dramaten 
och gavs ut i samlingen Medealand och andra pjäser år 2012.1072 Niklas 
Rådström är en annan författare som skriver för både scenen och läsaren. Ett 
exempel är hans dramatisering Bibeln. Dramatiseringen med samma namn 
hade urpremiär på Göteborgs stadsteater våren 2013 och kom sedan ut i 
bokform med titeln Boken.1073  

Dramatik som får Nobelpriset 
Värderingen av dramatik som litteratur kan också studeras i hur bokbran-
schen och medierna reagerat på dramatiker som fått Nobelpriset under det 
senaste decenniet. Det är inte självklart att dramatik skall räknas som littera-
tur. Åtminstone inte enligt de svenska bokförläggarna och kritikerkåren. När 
Harold Pinter fick Nobelpriset 2005 hade bokbranschen fått nog. Ett år se-
nare fick Elfride Jelinek priset. Det som störde branschen mer i fallet Pinter 
än i fallet med Jelinek, var att det inte fanns ett enda verk i tryck av Pinter, 
när pristagaren tillkännagavs. Kultursidornas skribenter svarade med förfä-
ran över bokbranschens girighet och ointresse för kulturvärlden. I Svensk 
Bokhandel publicerades en artikel med ett sammandrag av några av dessa 
missnöjesuttryck och på DN:s blogg svarade Horace Engdahl på läsarfrågor. 
”Har ni vidgat textbegreppet nu, eftersom ni ger priset till så många dramati-
ker?” frågade någon.1074 Att Svenska Akademien gav pris åt en dramatiker 
torde inte vara en nyhet med tanke på Akademiens tillkomst. Nobelpriset i 
litteratur har regelbundet delats ut till dramatiker och skönlitterära författare 
som även skrivit dramatik. De sjutton åren mellan 1969 och 1986, året då 
Wole Soyinka fick priset, är den längsta perioden då priset inte givits till en 
en författare som i första hand skriver dramatik.1075 Det är intressant att dessa 
år sammanfaller med den svenska gruppteaterns framväxt och kris och det 
skede mot en ny dramatikerorienterad teater som tog vid under 1980-talet. 

Många protester hördes också när Nobelpriset tilldelades Dario Fo år 
1997. Fo representerar den improviserade och inte textbaserade teatern. 
Endast ett fåtal av hans texter fanns tillgängliga i bokform. Dario Fos No-

                                                        
1071 Sara Stridsberg, Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin, Bonnier, Stockholm, 2006. 
1072 Sara Stridsberg, Medealand och andra pjäser, Bonnier, Stockholm, 2012.  
1073 Niklas Rådström, Boken, Stockholm: Bonniers, 2013. 
1074 Svensk Bokhandel, den 13 oktober, 2005. 
1075 Dramatiker och författare som fått Nobelpris: Björnstjerne Björnson, 1903, Selma Lager-
löf, 1909, Maurice Maeterlinck 1911, Gerhard Hauptmann 1912, Jacinto Benavente, 1922, 
William Butler Yeats, 1923, George Bernhard Shaw, 1925, Luigi Pirandello, 1933, Eugene 
O’Neill 1936, TS Eliot 1948, Pär Lagerkvist 1951, Albert Camus 1957, Jean-Paul Sartre, 
1964, Samuel Beckett 1969, Wole Soyinka, 1986, Derek Walcott, 1992, Dario Fo, 1997, Gao 
Qingjian 2000, Elfride Jelinek, 2004, Harold Pinter, 2005.  
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belpris kan ses som ett försök av Svenska Akademien att förändra kriterierna 
för vad som utgör en text, i ett försök att vidga litteraturbegreppet.1076  

Året 2012 kan räknas som ett trendbrott inom det svenska litterära fältet. 
Då blev för första gången dramatik nominerad till Augustpriset, Sara Strids-
bergs Medealand och andra pjäser.1077  

Sammanfattning 
Förhållandet mellan skådespelare och dramatiker formuleras av Strindberg i 
Memorandum för skådespelarna vid Intima teatern från regissören.1078 
Strindberg skriver om hur skådespelaren är en stödjande konstnär, inte själv-
ständig, medan dramatikern kan klara sig utan skådespelare: dramer kan 
läsas: ”En skådespelare kan icke umbära en författare, men författaren kan i 
nödfall umbära skådespelaren”.1079  

Den dramatiska textens status i ett historiskt perspektiv förknippas med 
dess närhet till skådespelaren och till arbetsprocessen på teatern – ju närmre 
dramatikern befinner sig teaterns praktik desto mindre självständig anses 
texten. Det gäller också dramatikerrollen. C, som är regissör och dramatiker 
och tidigare varit skådespelare, intervjuas i detta kapitel och beskriver sig 
inte som dramatiker, trots att hon ständigt skriver dramatik. Anledningen är 
att hon skriver nära ensemblen och tillsammans med den. Hon anser att an-
nat krävs av dramatikern.  

Ett annat perspektiv ger en student på StDH/SKH som talade vid en kon-
ferens om ny svensk dramatik år 2014. Där berättades att dramatikerna litet 
nedlåtande ibland beskrivs som ”textmänniskor”, särskilt i de fall då drama-
tikern arbetar med metoden devising. Värderingen av dramatikern utifrån 
dennes närhet till texten och repetitionssalen, finns både hos utövarna på 
teaterns fält och inom det närliggande litterära fältet. Ett uttryck för det är 
”glömskan” i utredningen SOU 2012:65 Läsandets kultur när det gäller åt-
gärder för att tillgängliggöra den inhemska dramatiken. Den svenska drama-
tiken idag publiceras sällan, vilket troligen har att göra med dess status som 
litteratur.  
 

                                                        
1076 Dario Fo fick Nobelpriset i litteratur 1997. I Svenska Dagbladet 10 december 1997 avslu-
tar Lars Ring en artikel om dramatikern med ”Svenska Akademien gör en scenisk piruett och 
ger sitt pris till en folklig dramatiker, till den politiska texten och till den gest som på scenen 
åtföljer ordet”. 
1077 Sara Stridsberg, Medealand och andra pjäser, Stockholm: Bonniers, 2012. ”Sara Strids-
berg kan få en August”, nummer.se, 22 oktober 2012. Nummer.se/sara-stridsberg-kan-fa-en-
august/(hämtad 2016-02-25). Medealand gavs först ut av Dramaten i samband med pjäsens 
urpremiär, Sara Stridsberg, Medealand, Kungl. Dramatiska teatern, Stockholm, 2009. 
1078 August Strindberg, August Strindbergs Samlade verk, vol. 64, ”Memorandum till med-
lemmarne af Intima teatern från regissören”, (1908), Stockholm: Norstedt, 1999. 
1079 Ibid., s.15. 
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för beställning av ny svensk dramatik uppmärksammad uppmärksammad på 
ett nytt sätt. Dramatik sågs inom stödets ramar som först och främst text som 
skall gestaltas – dess litterära värde var sekundärt. Sambeställningsregeln 
bidrog till arbetssättet med den dramatiska texten förändrades och därmed 
definitionen av dramatikerns roll som självständig konstnär. Dramatikern 
både stärktes och försvagade. Förhållandet behöver dock inte ses som en 
motsättning utan kan ses som en kombination av två förhållningssätt som är 
kännetecknande för dramatikerns arbetssituation idag.  

Det kan verka paradoxalt att dramatikern både skall ha ett starkt själv-
ständigt konstnärsskap och vara redo att förändra, skriva om och ta intryck 
av de övriga i ensemblen. Samtidigt skapar dramatikens koppling till en 
praktik och att texten fullkomnas med gestaltandet av den en osäkerhet kring 
hur dramatik skall bedömas inom både teaterns och de intilliggande fälten: 
det större kulturella fältet, inom politikens fält och det akademiska fältet. 

Läget för den nya dramatiken beskrivs som kritiskt idag. Sveriges Drama-
tikerförbund ser en nedåtgång för antalet nya svenska pjäser på landets teat-
rar och kritiker talar om de nya typerna av texter som ett uttryck för teaterns 
dåliga självförtroende. Dramatiken publiceras sällan och dramatik har förlo-
rat status som litteratur. I slutet av 1900-talet blev beställningsdramatiken 
den dominerande formen för ny svensk dramatik. Med beställningsförfaran-
det förändras dramatikernas skrivprocesser och förhållande till teatrarna.  

De många olika sätten att skriva idag visar också på en stor kreativitet 
inom den nyskrivna svenska dramatikens fält: kollektivt skrivande, journal-
istisk dramatik och devising är olika arbetsformer som existerar parallellt 
med mer traditionella skrivprocessen där dramatikern skriver ”på kamma-
ren” och levererar en färdig pjäs till teatern.  
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Avslutning  

Utifrån debatterna som studeras i avhandlingen går det att urskilja två hu-
vudspår. Det ena kan benämnas som det yrkesinriktade med fokus på drama-
tikernas arbetssituation och yrkesidentitet. Det andra kan kallas det kvalita-
tiva. Där handlar debatterna om den svenska dramatikens existens, kvalitet 
och innehåll. Spåren är tätt sammanflätade och följs parallellt genom histo-
rien. Beroende på tidpunkt, det kulturpolitiska klimatet och enskilda aktörers 
insatser dominerar något av spåren under olika perioder, samtidigt som det 
är sammanflätat med det andra. Det anses till exempel självklart idag att 
kvalitativt högtstående dramatik skrivs när goda ekonomiska förutsättningar 
existerar. Så har inte alltid varit fallet.  

Ett annat exempel på hur de två spåren sammanstrålar är bildandet av 
Sveriges dramatikers studio på 1940-talet. Medlemmarna i Sveriges drama-
tikers studio, eller Dramatikerstudion, ville framhålla den svenska dramati-
kens höga kvalitet och arbetade på olika sätt med att förbättra och belysa den 
svenska dramatikens situation inom svensk teater. Den bidrog till att känne-
dom om den samtida svenska ospelade dramatiken spreds, vilket kan räknas 
till det kvalitativa spåret. Två av Dramatikerstudions grundare, författarna 
Brita von Horn och Vilhelm Moberg var också delaktiga i Sveriges Drama-
tikerförbunds grundande år 1941 och satt i dess första styrelse. Sveriges 
Dramatikerförbund är idag en av intresseorganisationerna för samtida 
svenska författare och har ett starkt förhandlingsläge inom teaterbranschen. 
Så gott som alla Sveriges dramatiker är medlemmar där. Den delen av hän-
delseförloppet kan räknas till det yrkesinriktade spåret. 

Diskussionerna i Dialog handlade om hur arbetsmetod och ett demokra-
tiskt förhållningssätt var tätt sammanflätat med kvaliteten på vad som ägde 
rum på scenen – de två spåren sammanföll där. Textens och regissörens auk-
toritet ställdes mot skådespelarens konstnärliga uttryck. Arbetets form var 
avhängigt av öppenheten hos de medverkande. Regissören och redaktören 
Jonas Cornell målade upp en framtida möjlig arbetsmetod för att förnya 
teatern, där det starkt personliga uttrycket fick plats. Texten sågs av Cornell 
som en förevändning för en uppsättning, inte något som skulle bokstavstol-
kas eller som utgjorde den enda utgångspunkten för teaterföreställningen.1080  

Andra exempel på samspelet mellan de två spåren är initiativ som fokuse-
rar på att höja dramatikerns status. Ett sådant ekonomiskt stöd är det statliga 

                                                        
1080 Cornell, ”Textens roll”, s. 19. 
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dramatikerstödet som inrättades 1999 och vars mål är att säkra inkomster för 
dramatiker som skriver ny dramatik samt höja dramatikerns status på teat-
rarna. Med stödet etablerades begreppet nyskriven svensk dramatik så små-
ningom som en slags kvalitetsmarkör inom fältet. Det yrkesinriktade spåret 
förutsätts gynna kvalitetsspåret. 

Kvalitetsspåret, som berör textens kvalitet, dramatikens utveckling och 
position som kulturarv och konstform kan spåras tillbaka till Gustav III och 
den Kungliga Dramatiska Teatern som inrättades för att spela dramatik skri-
ven på svenska. Nutida uttryck för det spåret är workshops som förs och har 
förts de senaste 10-15 åren för att utveckla den nya dramatiken. I till exem-
pel projektet nya pjäser – nya världar var syftet att låta berättelser som sällan 
presenteras på de svenska scenerna komma fram och att stötta dramatiker 
från på scenen underrepresenterade publikgrupper. Genom att förändra dra-
matikens innehåll och formspråk och få fram en dramatik som kunde intres-
sera nya publikgrupper hoppades teatern nå en bredare del av Sveriges be-
folkning. 

Under senare delen av 1900-talet förändrades dramatikerns yrkesroll och 
den svenska dramatikens villkor. Flera faktorer bidrog till det. Professional-
iseringen av yrkesrollen genom etableringen av utbildningar på högskole-
nivå för dramatiker har inneburit att många dramatiker idag är utbildade i att 
skriva dramatik, till skillnad från tidigare generationers dramatiker som ofta 
skrev inom andra litterära genrer. Utbildningarna har blivit nya konsekre-
ringsinstanser. Utan att ha genomgått en utbildning är det nästan omöjligt 
idag att ta sig in på fältet. Många dramatiker arbetar idag på teatrarna i andra 
funktioner som exempelvis dramaturger, vilket har ökat dramatikernas kon-
takt med teaterns praktik. 

Den dramatiska texten förlorade under hela 1900-talet sin status som litte-
ratur med en krympande bokutgivning. Det innebär att ny svensk dramatik 
är svårtillgänglig för den intresserade allmänheten. Det finns idag två data-
baser för den svenska dramatiken: Dramawebben, där det går att ladda ner 
upphovsrättslig fri och äldre svensk dramatik och DramaDirekt, där bruka-
ren betalar en avgift. Sverige, ett litet språkområde, skiljer sig från exempel-
vis de franska och anglosaxiska språkområdena där publiceringen av drama-
tik är ett led i att tillgängliggöra dramatiken för branschen och publiken. Den 
minskade utgivningen av dramatik reflekterar dramatikens status inom det 
litterära fältet. Den generella tendensen avbryts av unika satsningar av ex-
empelvis Sveriges Dramatikerförbund när de publicerar dramatik med stöd 
av Statens kulturråd och då författaren Sara Stridsberg nomineras till Au-
gustpriset år 2012 för sin samlingsvolym Medealand. I SOU 2012:65 
Läsandets kultur omnämns dramatiken endast i förbigående vilket är en 
ytterligare indikation på dramatikens statusförlust inom det litterära fältet. 

Under gruppteaterns tid på 1970-talet diskuterades och försvagades dra-
matikerns position. Dramatikerna, som frilansare var inte med i demokratise-
ringsdiskussionerna på teatrarna. Ensembler och skådespelare gjorde uppror 
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mot dramatikerns auktoritet. Under 1970-talet förknippades den alltför 
drivna dramatiken med publikförakt och ett slags envälde. Dramatikerna var 
inte ofta med i MBL-samtalen på teatrarna. Många grupper skrev texter 
själva och anlitade inte dramatikerna. Under 1980- och 1990-talet påtalades 
dramatikernas situation och gemensamma insatser från olika intresseorgani-
sationer inom branschen genomfördes. Ett uttryck var samarbetet i Stiftelsen 
svensk dramatik som grundades 1984. Samtidigt etablerades ett antal drama-
tiker under 1980- och 1990-talet, som blev så kallade affischnamn. Ofta var 
de redan etablerade inom andra litterära genrer. Med influenser från den 
postdramatiska teatern och när en genuskritisk granskning av dramatikernas 
situation ägde rum under början av 2000-talet förändrades återigen synen på 
författarfunktionen och textens roll. De nya perspektiven bidrog till en för-
ändrad syn på dramat som text. Texten betraktades inte längre självklart som 
navet i en teaterföreställning efter ”the performative turn”. Feministiska 
perspektiv på den dramatiska texten bidrog till nya sätt att producera text.  

Farhågorna att den svenska dramatiken skall förlora positioner inom fältet 
är en fråga som Sveriges Dramatikerförbund återkommer till i debatterna. 
Frågor om upphovsrätt – och yttrandefrihet – är aktuella även idag och be-
vakas för medlemmarnas räkning av förbundet, liksom den nya svenska 
dramatikens representation på de inhemska scenerna. 

En bidragande faktor till förändringen inom teaterns fält, och därmed den 
nyskrivna svenska dramatikens fält, är kulturpolitikens inriktning. Den har 
successivt förändrats från en auktoritär syn, med folkbildning och rankning 
av hög och låg konst, i början av förra seklet till en syn på medborgaren som 
medskapande kulturkonsument, där så kallad populärkultur och finkultur 
inte längre är självklara och åtskiljbara. Kvalitetsbegreppet diskuteras idag i 
relation till frågor om jämställdhet, etnicitet, genus och klass.  

Kriser 
Det nya svenska dramats kris har formulerats på olika sätt under olika peri-
oder. En utgångspunkt för förståelsen av striderna är att följa hur teatern 
etableras som konstnärligt uttryck, eller högkultur, och hur den nya dramati-
ken förhåller sig till den högre kulturens olika statuspositioner. Som del av 
den högre kulturen skall dramatiken exempelvis vara bildande, utvecklande, 
innehållsrik och underhållande. Dramatikern och feministen Frida Stéenhoff 
efterlyste ett helt nytt samtalsklimat inom teatern och att de dagsaktuella 
frågorna som militarism, feminism och fredsarbete behandlades på teatern. 
För Tor Hedberg var det moderna genombrottets dramatik ett tecken på lägre 
kulturella ambitioner. Det ansågs förkastligt för amatörteatern under 1920- 
och 30-talet att spela romantiska folklustspel från 1800-talet. Teaterchefen 
Gösta M. Bergman ville skapa en ny inhemsk dramatik för bildningsförbun-
den som låg nära utövarna i ämne och språk, inspirerad av ”den nya saklig-
heten”. Teaterns utveckling sågs som ett resultat av nytänkande inom drama-
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tikens område av exempelvis regissören Per Lindberg och dramatikern Ru-
dolf Värnlund. För dem var det med hjälp av en inhemsk dramatik som folk-
teatern skulle etableras. Folkets röst måste talas från scenen. 

I striderna om vem som skulle få formulera doxan inom fältet avspeglas 
vilka de gällande normerna var. För Bourdieu befann sig 1800-talets teater 
nära vad han kallar krämarnas positioner inom kulturens fält och var därmed 
lågstatus. Teaterns fält förhindrades från att utvecklas till ett helt och hållet 
autonomt fält på grund av beroendet av publiken.1081 Den svenska nyskrivna 
dramatiken utvecklas däremot under slutet av 1900-talet och början av 2000-
talet mot ett autonomt fält, med ega värderingar och fältspecifikt kapital. De 
olika producenterna och aktörerna inom fältet, blev delvis på grund av sub-
ventionssystemet mer beroende av varandra än av publiken, eller mark-
naden. Förhållandet mellan den nya dramatiken och marknaden, eller publi-
kens smak, återkommer i de flesta debatter om dramatikens kvalitet. Drama-
tikern Mats Ödeen var en av dem som ihärdigast talade om dramatikens 
förlust på grund av avståndet till marknaden. Han såg också skådespelarnas 
stärkta makt på teatrarna som förödande för den svenska dramatiken. 

En annan aspekt av krisen kommer ur diskussionerna om dramatikernas 
möjlighet att få sina texter prövade på scenen. I det perspektivet framstår den 
gustavianska teatern som exemplarisk. Det skrevs efter teaterchefen och 
hovbibliotekarien Adolf Fredrik Ristells misslyckande med en svensk tal-
teater, ett nytt reglemente för det som sedan blev Dramaten. Där redogjordes 
tydligt för dramatikerns uppgift och vad de kunde förvänta sig i respons och 
bemötande från teatern. Det fanns möjlighet för dramatikerna att vara in-
blandade i rollbesättning och regi. Dramatikernas minskade tillgång till tea-
tern under teatermonopolet 1798-1842 kritiserades av skribenten och debat-
tören Anders Lindeberg. Litteraturvetaren Paula Henriksson har visat hur 
generationen av förromantikens dramatiker helt utestängdes från de etable-
rade scenerna under det tidiga 1800-talet.1082 Hon visar, vilket Bourdieu 
ständigt återkommer till, hur fältets kvalitetsbegrepp formuleras i nätverk 
och genom olika personers positioner inom fältet.  

Så kunde de kvinnliga dramatikerna under det moderna genombrottet så 
småningom stängas ute från teatrarna, när dramatikeryrket blev mer pre-
stigefylld. Många kvinnor har krivit dramatik och de har ofta glömts, eller 
medvetet trängts undan i historieskrivningen, vilket litteraturhistorikern 
Anna Williams har visat.1083 Kvinnliga dramatikers frånvaro inom teatern 

                                                        
1081 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings 
bokförl. Stehag: Symposion, 2000.  
1082 Paula Henrikson, ”Romantiken och dramat: poetik, polemik och verkningshistoria”, i 
Beata Agrell & Ingela Nilson, (red.), Genrer och genreproblem, Teoretiska och historiska 
perspektiv, Göteborg: Daidalos, 2003.  
1083 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska över-
siktsverk under 1900-talet, Stockholm: Gidlund, 1997.  
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blev under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet åter en aktuell 
fråga genom genusforskaren Vanja Hermeles arbete.1084  

För von Horn och Moberg var det avgörande för den svenska dramatikens 
framtid att dramatikerna fick tillgång till teatrarna för att pröva sina texter.  
Enligt Moberg var svensk teater direkt fientligt inställd till dramatikerna. År 
1949 skrev Moberg att ingen svensk dramatiker hade möjlighet att försörja 
sig på att enbart skriva dramatik.1085 Möjligtvis utgjorde Strindberg ett un-
dantag. von Horn hade Strindbergs Intima teater som förebild och inspiration 
för sin verksamhet och hon försökte intressera kulturpolitikerna för en sats-
ning på svensk dramatik. Hon tog upp arvet från Strindberg och arbetade 
med flera av skådespelarna vid hans teater, men det kulturpolitiska intresset 
uteblev. Diskussionerna om att dramatikerna glöms bort, eller stängs ute från 
teatern, återkommer regelbundet i debatterna fram till idag. 

Kulturpolitiken, dramatiken och teatern  
Den statliga kulturpolitiken har också haft stor betydelse för den nya svenska 
dramatikens etablering, då den har existerat. Utan en statlig kulturpolitik för 
den svenska dramatiken skulle teaterns fält se mycket annorlunda ut. Men 
det är en viss typ av dramatik som gynnas genom kulturpolitiska direktiv. 
Gustav III:s regler om att svensk originaldramatik skulle spelas vid Dramat-
en, är ett sådant direktiv. Att dramatikerstödet från 1999 skall ges åt beställ-
ningar av svensk dramatik vid landets teatrar är ett annat direktiv som får 
konsekvenser för hur dramatiken utformas. Under monopoltiden hindrades 
den nya dramatiken av kortsiktighet och dålig planering vid teatrarna. I de 
kulturpolitiska planerna har satsningen på den svenska dramatiken ofta haft 
sekundära syften. Under den gustavianska perioden fanns ett språkförbätt-
rande syfte och en tanke att etablera en svensk dramatisk kanon. Under 
1900-talet blir dramatikernas försörjningsmöjligheter ett ämne i den kultur-
politiska debatten – att satsa på ny svensk dramatik får då också ett arbets-
marknadspolitiskt syfte. 

Det genuint svenska – den nya dramatiken och nationstanken 
Den historia om dramatikens kulturpolitiska betydelse under olika tidspe-
rioder som tecknats i avhandlingen, ger en bild av hur det svenska kontinuer-
ligt kräver nya definitioner och exklusioner. Svenskhetens olika beskriv-
ningar visar på det godtyckliga i definitionen av en nation och en nationell 

                                                        
1084 Vanja Hermele, Teaterchef och "gate-keeper": kanonisering genom begreppet kvalitet - 
en studie av två teatrars policy och praktik för jämställdhet, mångfald och kvalitet, Magis-
teruppsats, Stockholm: Univ., 2006.  
1085 Vilhelm Moberg, ”Svensk dramatik idag, en enquête”, Bonniers litterära magasin, 
1949:3, s. 204-205.  
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kultur. Diskursen om den svenska nationaldramatikens betydelse visar hur 
tidsberoende begrepp som ”nationen” är och hur begreppet hjälper till att i 
sin tur definiera vad som är giltigt som kultur utifrån dess bestämmelse. En 
översikt över debatterna om den nyskrivna svenska dramatiken som uttryck 
för nationen, inbegriper en förståelse för hur vetenskapliga trender, samtida 
politiska intressen och till och med Sveriges geografi, samverkar till att 
skapa de idéer som får genomslag.  

Beskrivningen och behandlingen av den nyskrivna svenska dramatiken 
har i avhandlingen undersökts som uttryck för ett nationellt litterärt självför-
troende och en nationell identitet. Bristen på den typen av dramatik förklara-
des av litteraturhistorikern Karl Warburg i slutet av 1800-talet som en brist 
hos de svenska dramatikernas förmåga att skriva dramatik. Under 1800-talet 
gjordes flera olika försök att definiera vad som karaktäriserade det typiskt 
svenska dramat.  

Den svenska dramatiken etablerades med hjälp av utländska importer, 
framförallt från Frankrike. Warburg ansåg att det genuint svenska lustspelet 
hade glömts bort under den gustavianska perioden. När dramatikern August 
Blanche etableras som författare i mitten av 1800-talet, efter monopolet 
upphävts, beskrevs hans dramatik av Strindberg som plagiat. Det genuint 
svenska uttrycket fanns enligt Strindberg i de folkliga dialoger som han kal-
lade ”kjeringasnack”.  Trots att vi idag betraktar det dramatiska skrivandet 
på ett annat sätt och undviker att prata om det genuint svenska, finns en till-
tro till dramatikers koppling till särskilda platser eller bakgrunder när det 
gäller att skildra platser, konflikter och miljöer. Lokalt förankrade dramati-
ker som skriver för sin teater är ett sådant nutida exempel. Det typiskt 
svenska, och identitetsbundna skrivandet, återkommer i diskurser om den 
lokalt förankrade dramatiken i slutet av 1900-talet.  

Centralt för dramatikens ställning under perioden som behandlas i denna 
avhandling är dess förhållande till Dramaten, som är både medskapande och 
kontrahent i striderna om den svenska dramatikens plats inom kulturens fält. 
I ett historiskt perspektiv är det de små teatrarna och enskilda satsningar som 
gjort förhållandevis störst insatser för att etablera den svenska dramatiken, 
trots att teatrarna drevs i konkurs. Ristells, Lindebergs, Strindbergs och von 
Horns teatrar hade som uttalade mål att presentera inhemsk dramatik. Endast 
von Horns teater blev mer långvarig.   

Den svenska dramatikens kriser tar plats inom en mängd skilda områden 
inom teaterns fält. Det finns en kontinuitet med återkommande teman i stri-
derna som skildras i den här avhandlingen. Ändå tror jag att de som arbetar 
med den nya svenska dramatiken idag har en ny och särskild fråga att ta 
ställning till. Den handlar om att revidera synen på dramatiken som text och 
dess roll i förhållande till vedertagna sanningar om författarroller och teater-
former. Det handlar också om att skapa nya definitioner av dramatikerrollen. 
Den variationsrika svenska dramatiken idag kräver en ny förståelse av tex-
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tens funktion – som text – och gestaltning. Både inom teaterbranschen och 
av oss som beskriver den. 
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Appendix 

Appendix 1. Transkription Intressetimmen 
 
INTRESSETIMMEN – diskussionsledare, ämnen. 
 

1. 1938 dec   Gruppen organiserar sig 
2. 1939 jan        10 Skolteatern organisation mm 
3. ” 17     Lektor Kruckenberg idé och praktik 
4. ” 25     Dir Harry Bergvall, Priv teaterledarens syn på Rikstea-    

tern, Hagerman ang kretsteater Gävle Sandviken 
5. ” 28     Ang. lokalfrågan 
6. ” 30     Intern. Teaterf riktlinjer och mål 
7. feb  1     Adv von Konow, Sociala Sektionens vara eller inte 

vara 
8. ” 21     Mats Stenström, Hur man läser en roll Programidé 
9. ”      Alf Sjöbergs, Varför spela Teater i Sverige 
10. mars  3    Palle Brunius Radiotjänst o. skådespelarna 
11. ” 15     Sven Bergvall Orientering om ”stämman” den 16/3 
12. ” 21     Sven d’Ailly inf till Teaterf. till Intressetimmen 
13. ” 24     Omorg av IT. Prodlinjen skapas, uppdeln medl inf etc 
14. ” 26     Propaganda inom kåren debatteras 
15. ” 27     Riktlinjer för klubbmöten med platsombud enl för  teckn. 
16. april  5    D’Ailly relationer till Teaterf. Styrelse 
17. ” 11     Mats Stenström utveckl. o. diskussion av hans föreg.  

rollanalys 
18. ” 18     Ragnar Josephson …som svensk dram. förf. och 

                     landsortsbo.  
19. ” 25     Vilhelm Moberg ? 9/5 ej prot. 
20. maj 16    Bert Brecht ? 
21. okt 31     Brita von horn Generationsproblem äldre förf. yngre  

                     teaterfolk 
22. nov   7      Fotograf Wahlberg Scenfotos, stillfotos 
23. ” 14          Elias Svedberg New York teaterrapport 
24. ” 21     Holger Löwenadler Oslo teaterrapport 
25. ” 28     Höstens föreställningar diskuteras 
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Appendix 2. Dramatikerstudions repertoar 
Dramatikerstudions föreställningar 1940-1958 
(för en fullständig förteckning av medverkande se Brita von Horn, Vilhelm 
Moberg och äventyret uppl. 2) 
 
1940 
Program 1: Brudsporre av Ebbe Linde, regi Helge Hagerman.  
Program 2: Pappersväggen av Dicte Sjögren, regi Ingrid Luterkort. 
Program 3: ur Pelops av Carl R. af Ugglas, uppläsning. 
Program 4: Marknadsafton av Vilhelm Moberg, regi Björn Berglund. 
Program 5: Jag, Konungen av Brita von Horn, regi Helge Hagerman. 
Program 6: Okänd svensk soldat av Josef Kjellgren, regi Arne Lydén. 
Program 7: Framåt av Lars-Levi Laestadius, regi Arne Lydén. 
Program 8: Vägen till Kanaan av Rudolf Värnlund, regi Yngve Nordwall. 
1941 
Program 9: Tåg 56 av Herbert Grevenius, regi Arne Lydén. 
Program 10: Batavernas sammansvärjning av Axel Gauffin, regi Yngve 
Nordwall. 
Program 11: Ringen slutes av Carl Ivar Sandström. 
Program 12: Hon som bär templet av Karin Boye, regi Börje Mellvig. 
Program 13: Luther i Wartburg av Ivan Oljelund, regi Helge Hagerman. 
Program 14: Förmiddagsvisit av Gösta Sjöberg, regi Gunnar Björnstrand. 
Program 15: Förtroeliga band av Vilhelm Moberg, regi Börje Mellvig. 
Program 17: Modern och stjärnan av Rudolf Värnlund, regi Börje Mellvig. 
Program 18: Se människan av Nils-Magnus Folcke, reg? 
Program 19: En vårmorgon av Tor Hedberg, regi Börje Mellvig 
Program 20: Sagan av Hjalmar Bergman, regi Per Lindberg. 
1942 
Program 21: Modern av Sven G Lindquist, regi Brita von Horn 
Program 22: Hellas av August Strindberg, regi Börje Mellvig 
Program 23: Sista utvägen av Bo Willners, regi Willy Peters. 
Program 24: Under snöfallet av Karl Ragnar Gierow, regi Börje Mellvig. 
Program 25: Applåderna av Karl Ragnar Gierow, regi? 
Program 26: Svart granit av Sekel Nordenstrand, regi Manne Grünberger. 
Program 27: Kvinnan väntar av Artur Lundkvist, regi Anna Norrie. 
Program 28: Excellensen av Bertil Malmberg, regi Per Lindberg. 
Program 29: I denna natt av Gunnar Daland, tredje pris i dramatikertävling 
DN, regi Sandro Malmquist. 
Program 30: Vägen hem av Gösta Nordström, regi Per-Axel Branner. 
1943 
Program 31: U39 av Rudolf Värnlund, regi Ingmar Bergman. 
Program 32: Vilans natt av Peder Sjögren, regi Gabriel Alw. 
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Program 33: Niels Ebbesen av Kaj Munk, regi Ingmar Bergman. 
Program 34: Doris av Waldemar Hammenhög, regi Torsten Bergström. 
Program 35: Fångarna av Ernst Norlind, uppläsning. 
1944 
Program 36: Spelhuset av Hjalmar Bergman, regi Ingmar Bergman. 
Program 37: Herr Sleeman kommer av Hjalmar Bergman, regi Ingmar 
Bergman. 
Program 38: Vår väg mot framtiden av Rudolf Värnlund, regi Ingrid Luter-
kort. 
Program 39: Reducera moralen av Sune Bergström, regi Sam Besekov. 
Program 40: Aschebergskan på Widtsköfle av Brita von Horn och Elsa Coll-
in, regi Sam Besekow. 
Program 41: Vem är du? av Björn Landström, regi Bengt Ekerot. 
Progarm 42: Aktas för stötar av Lars Gustav Hellström, regi Johan Falck. 
Program 43: Vaknatten av Helge Åkerhielm, regi Johan Falck. 
1945 
Program 44: De utvalda av Kaj Munk, regi Johan Falck. 
Program 45: Desertören av Henrik Grooth, regi Rudolf Wnedbladh. 
Program 46: Nej av Johan Heiberg, regi Soini Wallenius, Elisabet Thrane. 
Program 47: Jakobsnatten av Paal Brekke, regi Ingrid Luterkort. 
Program 48: Barrabas av Nordahl Grieg, regi Sam Besekov. 
Program 49: Brända tomten av August Strindberg, regi Olof Molander. 
1946 
Program 50: En man i staten, extrapris i Dramatikertävlan (Lars Tärnöö) 
regi Willy Peters. 
Program 51: Lillebror av Erik Müller, regi Henrik Dyfverman. 
1947 
Program 52: Skådespelaren av Rudolf Värnlund, regi Olof Molander. 
Program 53: Sjung vackert om kärlek ändå av Sune Bergström, regi Sam 
Besekov. 
Program 54: Jag ska låta höra av mej av Brita von Horn, regi Ellen Isefiaer. 
1948 
Program 55: Pelikanen av August Strindberg, regi Georg Funkquist. 
Program 56: Stunder av nåd av Axel Strindberg, regi Elle Isefiaer. 
Program 57: Swedenhielms av Hjalmar Bergman, regi Gösta Cederlund. 
Program 58: Pelikanen, nyinstudering 
1949 
Program 59: Gård kring månen av Emil Wiklander, regi Sture Ericson. 
Program 60: Det eldröda landskapet av Walter Dickson, regi Sture Ericson. 
1950  
Namnet Kammarteatern används, Hamngatan 28 
Program 61: Vattnet blommar av Hilding Pawlo, regi Sture Ericson. 
Program 62: Kvinnodjävulen av Karl Schönherr, regi Rune Carlsten. 
Program 63: Lönngången av Hajlmar Bergman, regi Sture Ericson. 
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Program 64: Hustrun av Vilhelm Moberg, regi Sture Ericson. 
Program 65: Å, din kanalje av Philip Johnson, regi Sam Besekov. 
Program 66: Furstens äventyr efter Dostojevskij, regi Sam Besekov. 
1951, 112 ggr. 
Program 67: Den döda av Carl R. af Ugglas, regi Brita von Horn, 9ggr. 
Program 69: Idioten dramatisering av Dostjoevskijs romann, regi Brita von 
Horn, 27 ggr. 
1952 
Program 70: Din ros, lilla syster av Gunnar Falk, regi Palle Granditsky, 125 
ggr. 
Program 71: Madame av Walentin Chorell, regi Brita von Horn, 152 ggr. 
Program 71. Isskåpet av Elsa Grave, regi Palle Granditsky, 17 ggr. 
1953 
Program 73: Fyra människor av Elisabet Sjöwall, regi Brita von Horn, 17 
ggr. 
Program 74: Den starkare av August Strindberg, regi Sture Djerf. 
1954 
Program 75: Hertiginnan regerar av Eugène Scribe, regi Brita von Horn. 
Program 76: Inomhuslek av Bertil Schütt. 
Program 77: Fröken Julie av August Strindberg, regi Per Edström. 
Program 78: Dödsdansen del II av August Strindberg, regi Per Edström. 
Program 79: Malin går hem av David Ahlqvist, regi Brita von Horn. 
Program 80: Ett glas vatten av Eugène Scribe, regi o bearb Brita von Horn. 
Program 81: Dockdans av Stina Aronson, regi Brita von Horn. 
1955 
Program 82: En egoist av Harriet Hjorth, regi Nils Hallberg. 
Program 83: Författaren önskar vara anonym av Bo Setterlind, regi Nils 
Hallberg. 
Program 84: Domaredans av Erland Josephson, regi Nils Hallberg. 
Program 85: Hjälten på gröna ön av John M Synge, regi Brita von horn. 
Program 86: Bayonne av Brita von Horn, regi författaren. 
Program 87: Ta mej som en dröm av Walentin Chorell, regi Hasse Nord-
ström. 
1956 
Program 88: Gröna hissen av Avery Hopwood, regi Nanny Westerlund.  
Program 89: Spelet om kärleken och döden av Romain Rolland, regi Börje 
Nyberg. 
Program 90: Mollusken av Herbert Henry Davies, bearb o regi Brita von 
Horn. 
Program 91: På solsidan av Helge Krog, regi Maj Törnblad. 
1957 
Program 92: Våld av Vilhelm Moberg, regi Maj Törnblad. 
Program 93: Charleys tant av Brandon Thomas, bearb BvH, regi Nils Hall-
berg. 



  

 311 

Program 94: Baronessan av Iwo Wiklander, regi Bengt Lagerkvist. 
Program 95: Äventyret av Caillavet de Flers et Etienne Rey, övers o bearbetn 
BvH, regi Nils Hallberg. 
1958 
Program 96: Arvtagerskan av Ruth o Augustus Goetz, regi Bengt Lager-
kvist. 
 
 
Diskrepanser med Teater i Stockholm 1910-1970, Repertoar: 
 
Kammarteatern St Eriksplan  
1956/1957 
18/11 Magister bläckstadius av August Blanche, regi Stig Bonnert 
23/11 Den sönderslagna krukan av Henirich von Kleist, regi? 
28/12 Job Klockmarkares dotter av Sara Lidman, regi Eva Sköld, 120 ggr 
22/05 Imbroglio, balett av Lia Schubert, (Ballet Intim, gästspel?) 
11/09 Dödsdansen av Strindberg, regi Hans Strååt, 39 ggr 
08/11 Den inbillade sjuke av Moliere, regi Eva Sköld, 80 ggr 
08/05, Li och La eller den fantastiska av Per Edström, regi Per Edstörm 
(Skolbarnsteatern). 
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Appendix 3. Upphovsrätt och praxis för dramatik i Sverige 
Det uppstår ibland strider kring upphovsrätten till dramatik på dagens teat-
rar. Då handlar det i första hand om den ideella rätten. Frågorna berör till 
exempel regissörens rätt att bearbeta och stryka i en text men också skåde-
spelarnas rätt att ändra i repliker. Bråken leder sällan till rättsfall, praxis 
dominerar.  

I följande appendix ges en bakgrund till rättighetsfrågorna när det gäller 
svensk dramatik. Syftet med den upphovsrättsliga tillbakablicken är fördjupa 
förståelsen för den dramatiska textens villkor.  

Upphovsrätten ställs på sin spets i repetitionssalen, när texten tolkas av så 
kallade sekundära upphovsrättshavare som skådespelare, regissörer, sceno-
grafer. Den historiska tillbakablicken belyser hur den ideella upphovsrätten 
tagit form och hur den upphovsrättsliga lagstiftningen försöker skydda de 
ekonomiska intressena i att nyttja den ideella rätten. Det juridiska ramverket 
för dramatikerns upphovsrätt utgör grundvalen för dramatikeravtalet som 
förhandlats fram mellan SDF (Sveriges Dramatikerförbund), som represen-
terar dramatikerna och SvS (Svensk Scenkonst), som representerar arbetsgi-
varna inom scenkonstbranschen. Avtalet bygger på den traditionella drama-
tikeridentiteten: att det är en person som ensam står bakom texten. Den dra-
matiska textens upphovsrättsliga frågor blir mer komplicerade i fall när dra-
matikern skriver tillsammans med en ensemble, eller när det dramatiska 
skrivandets förutsättningar formas under arbetets gång. Medarbetarnas krav 
på upphovsrätt och diskussionen om detta krav som legitimt, endast om man 
kan bevisa så kallad verkshöjd, belyser den ideella upphovsrättens proble-
matik. Det är ofta svårt att hävda vem som har rätt till vad i en samarbetssi-
tuation.  

I ett historiskt perspektiv är rätten till en text inte självklart kopplad till 
upphovsmannen eller upphovskvinnan. Det vi idag kallar upphovsrätt var 
från början nära kopplad till tryckfrihetsrätten, som var det huvudsakliga 
rättighetsområdet för publicerade verk i början av boktryckarkonstens histo-
ria. Det handlade i första hand om att få rätt att publicera böcker och att få 
rätt att uttrycka sig. Idén om en författarrätt, eller upphovsrätt, introducera-
des sent i Sverige. Tanken att författaren skulle ta del av framtida intäkter av 
verket och att verket själv kan behöva skydd blev inte aktuell här förrän i 
slutet av 1800-talet. Tvärtom kunde exempelvis SFF (Sveriges Författareför-
ening) argumentera mot upphovsrätten eftersom den enligt SFF begränsade 
allmänhetens tillgång till verket. 

Gunnar Petri har i Författarrättens genombrott kartlagt förutsättningarna 
för författarrättens framväxt i västvärlden.1086 De olika förutsättningarna i de 
olika geografiska områdena har att göra med tradition, men också med 
språkområdets storlek, det intellektuella livet i respektive land, statsskick 

                                                        
1086 Gunnar Petri, Författarrättens genombrott, Diss., Stockholm, Univ., 2008. 
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och censur. I Storbritannien, till exempel fanns det tidigt ett stort intresse för 
enskilda författarnamn och de användes under 1600-talet i marknadsföringen 
av teaterföreställningar och för att sälja den tryckta dramatiken. Dramatikern 
Ben Jonson blev en föregångare när det gäller författarrätten när han själv lät 
publicera sina pjäser i en samlingsvolym under sin egen livstid.1087 Men det 
tillhörde ovanligheterna. Shakespeares texter blev som bekant publicerade 
först efter dramatikerns död och det var med stor sannolikhet inte hans efter-
levande som fick ta del av förtjänsten.  

Rättigheterna och den ekonomiska förtjänsten var dock långt ifrån säk-
rade för författarna. Den ideella rätten existerade inte på det sätt den gör 
idag. Ett verk skrevs och såldes, som vilken vara som helst. Att låta författa-
ren inkassera ytterligare intäkter efter denna första försäljning var inte själv-
klart, rättigheterna till verket tillhörde i första hand de som tryckte texterna, 
de skråbundna och hårt reglerade förläggarna.  

Gunnar Petri ger en bild av ett ungt område som följer den moderna ti-
dens genombrott. Han visar också hur upphovsrätten är nära kopplad till 
tryckfriheten. Den svenska upphovsrättslagen låg länge inom tryckfrihets-
förordningen som stiftades 1766.  

Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Den delar upp 
upphovsrätten i två huvudkategorier; den egentliga upphovsrätten och den 
sekundära upphovsrätten. Den egentliga upphovsrätten rör de skapade ver-
ken och de skapande konstnärerna, den sekundära rätten rör uttolkarna av 
verken. Den svenska upphovsrättslagen omarbetades 1960 och följer när det 
gäller den egentliga upphovsrätten Bernkonventionens definition av skydds-
området: litterära och konstnärliga verk. Bernkonventionen instiftades 1886 
som en union av nationer med en gemensam strävan att införa ett internat-
ionellt jämbördigt upphovsrättsskydd. Juridiskt gäller inte konventionen 
inom det svenska rättssystemet, men den utgör grunden för vår upphovs-
rättslagsstiftning i formuleringar och inriktning. 1088  
 
Med tanke på alla de nya upphovsrättsobjekt som kan tänkas tillkomma 
inom området valde man att hålla området öppet när lagen omformulerades 
1960. Konst och konstnärliga verk skall förstås i så vidsträckt betydelse att 
det så gott som omfattar alla former, där det förekommer att verk skapas 
med konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan. Detta 

                                                        
1087 Petri, Författarrättens genombrott, s. 80. 
1088 Lag 1970:729 1§ Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt 
till verket oavsett om det är:1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. 
datorprogram, 3. musikaliskt eller sceniskt verk, 4. filmverk, 5. fotografiskt verk eller något 
annat alster av bildkonst, 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 7. verk som har 
kommit till uttryck på något annat sätt. 
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gäller alla verk som skapats oavsett vem det är som skapar verket. Kriteriet 
för vad ett verk är, det så kallade verkbegreppet, bygger på tanken om att 
verket har en verkshöjd. Detta betyder att lagen skyddar i princip alla tryckta 
verk och alla konstnärliga verk, med verkshöjd. Med verkshöjd menas att 
sådant: 

[…] alster skall ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra 
oberoende upphovsmän inte skulle ha givit ett alster samma utformning, dvs 
att ett dubbelskapande i praktiken är omöjligt.1089  

 
En lag som är så omfattande och öppet hållen innehåller ett stort utrymme 

för tolkning.  
I teatersammanhang är det framför allt de ekonomiska ersättningarna 

kring upphovsrätten som diskuteras i avtal mellan dramatiker och teater. I 
avtalen regleras grundarvoden, föreställningsersättning, spelperiod och spel-
område. Den vanligaste ersättningsformen för pjäser som beställs eller köps 
av institutionsteatrar i Sverige är fasta belopp som regleras genom avtalet 
mellan arbetsmarknadsparterna. Det finns möjlighet att få royaltyersättning 
också, men det är sällsynt. Royaltyersättningar förekommer i första hand när 
det gäller utländsk dramatik.  

Andra delar av upphovsrätten som ofta är aktuella på teatern är rättighets-
frågor kring tolkning och bearbetning av en text. Regissörens rättigheter som 
konstnärlig uttolkare kan hamna i konflikt med dramatikerns ideella rättig-
heter. Rättshistorikern Anna Hammarén har undersökt tolkningen av olika 
upphovsrätter och rättighetsfrågor inom den svenska teaterbranschen och 
noterar att frågorna sällan hamnar i rättssalen.1090 Oftast gör parterna upp i 
godo. Hammarén drar slutsatsen att det beror på att upphovsmännen har en 
framtida arbetsmarknad att hålla sig väl med och att produktionshastighet 
och arbetspress ofta står i konflikt med långdragna rättsprocesser.  

Egentliga och närstående upphovsrätter 
Upphovsrättslagen för konstnärliga verk delas upp i två delar: den egentliga 
upphovsrätten som omfattar litterära och konstnärliga verk och de så kallade 
närstående rättigheterna. De närstående eller sekundära rättigheterna är de 
uttolkande konstformerna dit skådespelare och regissörer hör. Dramatikern 
räknas som skapande konstnär, vars verk går under de egentliga eller pri-
mära upphovsrätterna. Andra sekundära upphovsrätter är bearbetningar och 
översättningar och nya sammanställningar av verk, som till exempel antolo-
gier och revyer. I ett teatersammanhang blir båda typer av upphovsrätter 
aktuella – teatern består av både uttolkare och skapande konstnärer. 

                                                        
1089 Hammarén, Anna, Teaterregi och upphovsrätt: särskilt om skillnaden mellan upphovs-
män och utövande konstnärer, Diss. Stockholm: Univ., 1997, s. 75. 
1090 Anna Hammarén, ibid. 
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I Sverige och inom den franko-germanska traditionen, till skillnad från 
den anglosaxiska, gör vi en uppdelning av ideell och kommersiell rätt. Den 
ideella rätten är den som upphovsmannen har till sitt verk, oavsett vem som 
köper, hanterar rättigheterna eller använder verket. Den ideella rätten skyd-
dar verket och kan aldrig avyttras till tredje part.  

Praxis och den juridiska rätten 
Den juridiska definitionen av upphovsmannaskapet för en teaterföreställning 
är inte helt konsekvent och tydlig. När det gäller den juridiska rätten till ett 
verk, så som man kan pröva den enligt lag, är det enligt Hammarén bara 
upphovsmannen till den egentliga, primära rätten, det vill säga dramatikern 
som besitter den juridiska rätten. Det betyder att uttolkarna vid en juridisk 
prövning inte har några rättsliga anspråk att göra. Som nämnts tillämpar man 
ofta inte lagarna, utan praxis föreligger. Därför är arbetet med den drama-
tiska texten kanske inte alltid upphovsrättsligt korrekt på teatrarna utan följer 
praxis, alltså det arbetssätt som har visat sig vara mest lämpligt för själva 
arbetsprocessen. Detta eller dessa arbetssätt får egna liv och skapar en kon-
text som ibland ter sig svårförståelig för en utomstående. Praxis kan träda 
istället för den juridiska rätten och om någon väljer att pröva sin sak rättsligt 
kan det leda till svåra arbetsförhållanden eller utfrysning av branschen. Ryk-
tesspridningen är snabb. En dramatikers samarbetsvilja eller ovilja blir 
snabbt känd på andra teatrar.  

Exempel på praxis när det gäller arbetet med nya texter på teatrarna är att 
regissören alltid anses har rätt att stryka eller bearbeta en text. Det finns en 
pjäs, en så kallad slutversion av texten som dramatikern skrivit. Efter repetit-
ionsarbetet har den texten strukits ner och bearbetats till en så kallad spel-
version. Regissören har ofta tillsammans med dramaturg och skådespelarna 
kommit fram till den versionen. Ibland är också dramatikern inblandad. Hur 
mycket man får stryka är ständigt en diskussionsfråga, men alla är i stort sett 
ense om att mindre justeringar av en ny text är tillåten.  

Det förs också försök att påverka praxis, genom att skriva in förhållnings-
sätt i avtalet. Ett sådant exempel är att det i avtalet står inskrivet att dramati-
kern numera är skyldig att närvara vid minst två repetitionstillfällen under 
arbetets gång vid förstagångsframförandet av dennes pjäs. De upphovsrätts-
liga diskussionerna rör också hur bearbetningen av texten skall omnämnas i 
programmet. Har en regissör gjort ett omfattande arbete vill hen kanske stå 
omnämnd för detta. Är bearbetningen alltför omfattande kanske inte drama-
tikern vill stå omnämnd som dramatiker. Det är många ställningstagande 
som i första hand handlar om den ideella rätten.  

Författarrätten 
Upphovsrätten var innan 1810 inordnad under tryckfrihetsförordningen. Den 
svenska tryckfrihetsförordningen, som räknas som den äldsta i sitt slag i 
världen, kom till 1766. Fyra år senare, 1772, begränsade Gustav III friheten 
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och det skulle dröja till 1810 innan tryckfriheten återigen tillhörde en av 
Sveriges grundlagar. Gustav III:s censur infördes 1785 efter striden om 
Gustaf von Paykulls Ordenswurmen och upphävdes 1810. För teatern inför-
des en censur under Karl XIV 1835, vilken varade till 1872. Författarrätten 
skrevs in i svensk lag 1873 som ett förslag om äganderätten till litterära 
verk. Upphovsrätten kopplades till äganderätt. Ideell och ekonomisk rätt 
började debatteras tidigare ute i Europa. I Frankrike hade dramatikerna se-
dan slutet på 1700-talet haft tillgång till den ekonomiska avkastningen från 
sina verk. I Storbritannien hade författarens upphovsrätt blivit erkänd 1833.  

Copyright – rätten att trycka texter 
Under 1600-talet i Storbritannien blev de tryckta texterna av Ben Jonson och 
Shakespeare tidiga exempel på möjligheten att göra ekonomiska vinster på 
litterära verk, även om avkastningen inte tillföll författaren här. Inom det 
anglosaxiska språkområdet talar man om copyright, vilket i praktiken bety-
der att man har rätt att göra kopior av ett litterärt verk. Denna rätt handlar 
inte om författarrätt, eller den ideella rätten, utan beskriver snarare förlägga-
rens, eller tryckarens rättigheter, som räknas som en ekonomisk rättighet till 
verket.  

Två traditioner 
Copyrighten och den fransk-svenska-tyska litterära rättigheten skilde sig åt 
redan från start och även om man strävar efter en samsyn kring upphovsrätt-
en ur ett internationellt perspektiv, skiljer sig till exempel den engelska och 
den svenska upphovsrätten åt på några väsentliga punkter. Det gäller fram-
förallt den ideella rätten till ett verk, som enligt svensk lag aldrig kan säljas. 
Det innebär att en konstnär alltid har rätt till att konstverket behåller sin 
form, eller ”ande” även om det presenteras i nya sammanhang eller till ex-
empel vidaresäljs. Det få inte heller bearbetas eller beskäras, eller i fallet 
dramatik, strykas ner utan upphovsmannens godkännande. Alla verk har en 
skyddstid om 70 år efter det att upphovsmannen avlidit. Under den tiden kan 
efterlevande ta del av de intäkter som verket inbringar. Det är inte heller fritt 
att använda verket.  

Efter 70 år finns ett ”klassikerskydd” som gäller för evigt. Verk, som an-
ses ha kulturellt och konstnärligt stor betydelse skyddas av den lagen. 
Svenska Akademien kan väcka talan i sådana fall. Ett nära liggande fall, som 
inte ledde till rättsliga processer, var när KLYS (Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd) lämnade in en anmärkning till TV 4 efter 
de hade sänt en televisering av Torsten Flincks uppsättning av Strindbergs 
Fadren med reklamavbrott. Reklamavbrotten ansågs kränka verkets ”ande” 
eller ideella rätt. 

Petri nämner flera anledningar till att författarrätten infördes så sent i Sve-
rige: vårt begränsade språkområde men även det faktum att många inte 
kunde läsa och att de som kunde läsa, ofta läste både latin och andra främ-
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mande språk. Under 1800-talet var som nämnts debatten i full gång utom-
lands och mycket av diskussionerna handlade om ersättningen till översät-
tare och den ideella rätten till översättningar. Att översätta litteratur och sälja 
vidare var under 1800-talet sällan kontrollerat. Mot senare hälften av 1800-
talet uppmärksammades situationen och lagar som reglerade rätten att över-
sätta verk infördes.  

Efter avskaffandet av teatermonopolet 1842 
Borgmästaren Gustaf Fredrik Ekholm, en riksdagsman i borgarståndet upp-
märksammade i en motion vid riksdagen 1851 att situationen efter teatermo-
nopolets avskaffande borde innebära en förändring i författarens eller drama-
tikerns äganderätt till verket.1091 Han refererade till utvecklingen i Frankrike 
och Tyskland där dramatikerna fick en ekonomisk ersättning som ägare till 
sina verk. För att skydda framtida dramatikers intressen insisterade han på 
att det inrättades ett skydd för äganderätten.  

Ekholm föreslog att det skulle införas en skyddsperiod på fem år efter det 
att verket först framförts där tillstånd från författaren måste inhämtas för att 
få framföra verket. Utskottet fann Ekholms förslag skäligt och förslaget ut-
vecklades vidare. Där jämfördes själva offentliggörandet och framförandet 
av pjäsen med publicerandet av en text.  

Diskussioner inom adelsståndet föreslog att äganderätten skulle vara oin-
skränkt, som all äganderätt, vilket skulle medföra, trodde man att personer 
med större förmåga och ”vitterhet” skulle ägna sig åt författandet. Senare 
tillkom ännu ett motiv för en förlängd äganderätt som visar en början på 
diskussionen om den ideella rätten. Det framfördes att det var viktigt att 
skydda författarens rykte och att skydda konstverket från skada. År 1855 
utfärdades en kunglig förordning om ett förbud att framföra dramatiska verk 
utan ägarens tillstånd. Förordningen, enligt Petri, var snävt hållen och gällde 
endast svensk dramatik. Ett praktiskt tillägg var dock att även översättare av 
utländsk dramatik skulle skyddas på samma sätt som de svenska dramatiker-
na. 

På detta sätt undveks att den utländska dramatiken placerades i ett förmånli-
gare konkurrensläge på teatermarknaden utan att man behövde ge de ut-
ländska upphovsmännen några rättigheter/ersättningar. De svenska översät-
tarna av utländsk dramatik kunde stoppa hela framförandeersättningen i egen 
ficka, vilket naturligtvis inte saknade betydelse vid en tid som dominerades av 
franska salongskomedier. Även översatta klassiker kom på detta sätt att om-
fattas och Carl August Hagberg, vars berömda Shakespeareöversättningar ut-
kom 1847-51, kunde glädjas åt ekonomisk erkänsla inte bara för sina egna 
utan också för William Shakespeares konstnärliga prestationer.1092 

 

                                                        
1091 Petri, Författarrättens genombrott, s. 302-303. 
1092 Petri, Författarrättens genombrott, s. 304. 
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En liknande tanke finns i dagens scenkonstavtal där översättarersättningarna 
för dramatik ligger mycket högre än exempelvis översättararvodena för an-
nan typ av skönlitteratur. Det är ett sätt att reglera marknaden, vilket bidragit 
till att översättandet av dramatik räknas som en relativt luckrativ sysselsätt-
ning inom det annars så dåligt ersatta översättaryrket. 
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Appendix 4. Sammanställning av beviljade dramatikerstöd 
Under perioden som behandlas i kapitlet, åren 1998-2014, har dokumentat-
ionen av premiärerna på de svenska teatrarna skett via tre olika system. Fram 
till 2002 var det redaktionen för Teaterårsboken som skötte dokumentation-
en. Teaterårsboken gavs ut 1980-2001. Parallellt har Svenska ITI (Svenska 
International Theatre Institute) dokumenterat scenkonsten i Sverige i Måna-
dens premiärer.1093 Månadens premiärer ligger till grund för Scendatabasen 
som också sköts av Svenska ITI och som startade en bit in på 2000-talet. 
Genom Scendatabasen går det att få fram statistiskt material som är använd-
bart från och med 2007. Det handlar alltså om en mycket kort period då en 
konsekvent dokumentation har. De för avhandlingen intressanta åren, 2002 
till 2006, är det svårt att få en tillförlitlig information om eftersom databasen 
inte uppdaterats för dessa år. All rapportering av föreställningarna sker på 
frivillig basis. Det betyder att ett okänt antal föreställningar inte blir rappor-
terade. Från och med årsskiftet 2014-15 har Myndigheten för kulturanalys 
tagit över uppdraget att dokumentera scenkonsten i Sverige.  

I Teaterårsboken är det svårt att se vilka föreställningar som är urpremiä-
rer. Där finns inga konsekventa noteringar om huruvida pjäsen haft urpre-
miär eller inte. Min genomgång av urpremiärerna av svenskspråkig dramatik 
före och efter genomförandet av dramatikerstödet grundas därför på ungefär-
liga siffror. Dokumentationen sker genom att teatrarna frivilligt skickar in 
sina uppgifter vilket gör att det finns en ytterligare osäkerhet i siffrorna.  

En mängd frågor kring klassificering och genre kommer upp i samband 
med analysen av materialet från Scendatabasen. Sofia Wärngård Lang som 
hanterade dokumentationen i Scenkonstdatabasen på Svenska ITI berättar att 
dokumentationen av scenkonst idag är problematisk på grund av de begrän-
sade möjligheterna att strukturerat och konsekvent registrera hur föreställ-
ningarna ser ut och hur författarskapen skall anges. Kollektiva författarskap 
är svåra att dokumentera och parametrarna i databasen är inte anpassade 
efter olika typer av skrivprocesser. Statistiken hanterar i första hand den 
traditionella dramatiken och författarrollen.1094 Könsidentitet och namn skall 
också anges, vilket inte alla som rapporterar vill eller kan göra. Själva for-
muläret för dokumentationen begränsar alltså möjligheterna att beskriva icke 
traditionella scenkonstformer.  

Jag har valt att använda Scendatabasen för att ha en referens till materi-
alet från Dramatikerutskottet. Materialet från Scendatabasen sträcker sig 
som nämnts tillbaka till år 2007. För år 2014 är siffrorna inte kompletta. 
Totalt har mellan 703 och 955 föreställningar inom scenkonstområdet i Sve-
rige haft premiär varje år sedan 2007 till och med 2014. Antalet urpremiärer 
inom genren teater skrivna på svenska ligger enligt scendatabasen mellan 

                                                        
1093 Teaterårsboken gavs ut av Riksteaterns förlag Entré. ITIs dokumentation skedde manuellt 
och sedan via Scendatabasen. 
1094 Samtal med Sofia Wärngård Lang på Svenska ITI, 2 juli 2014.  
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124 och 169 varje år till och med år 2013. Det är i den kategorin de pjäser 
som uppbär 1999 års dramatikerstöd återfinns.  
 
Svensk dramatik i Sverige 2007-20014 
 
Genre, språk, 
urval 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alla prod tot 703 733 721 815 848 955 872 776 
Teater:  
alla språk 

379 409 377 437 409 450 407 356 

Teater: 
svenska 

258 260 236 270 244 311 250 --- 

Urpremiärer 
svenska 

169 163 142 160 124 142 108 --- 

Nypremiärer 
svenska 

  25   19   16   37   23   31  39 --- 

Premiärer 
svenska 

  64   78   78   73   97 138  88 --- 

Källa: Scendatabasen/www.scendatabasen.se. För år 2014 finns inte fullständiga uppgifter. 
 
Enligt statistiken från scendatabasen är hälften eller mer än hälften av alla 
scenkonstproduktioner varje år inom genren teater. Av dessa föreställningar 
har hälften eller mer än hälften av dramatiken svenska som originalspråk. 
Totalt har det under den dokumenterade perioden spelats mellan 169 till 108 
urpremiärer med svenska som originalspråk varje år. Högst antal urpremiä-
rer hade år 2007 med 169, lägst år 2013 med 108.  

Av urpremiärerna varje år, sedan dramatikerstödet inrättades får runt 30 
pjäser bidrag för beställning av nyskriven dramatik, det vill säga 1999 års 
stöd. År 2013 fick 26 ansökningar beviljat stöd, vilket utgör 24 procent av 
de totala urpremiärerna. Det kan ställas i relation till år 2007 då 27 ansök-
ningar beviljades stöd, vilket var 16 procent av de svenska urpremiärerna det 
året. Det totala antalet urpremiärer minskade enligt scendatabasen drastisk 
mellan åren 2012 och 2013, från 142 till 108. År 2013 har lägst antal 
svenska urpremiärer under perioden som avhandlas. Mellan åren 2010 och 
2011 sjönk antalet urpremiärer från 160 till 124. Under Strindbergsåret 2012 
skedde en ökning av antalet urpremiärer till 142. Strindbergsåret 2012 hade 
också högst antal premiärer med svenska som originalspråk: 138 premiärer. 
De övriga åren under den studerade perioden kommer inte över 100. Det är 
fler urpremiärer av svenska pjäser varje år än premiärer av redan spelade 
svenska pjäser. 

Efter Hermeles uppsats ”Teaterchef och gate-keeper”, där hon intervjuade 
teaterchefer om deras repertoarval och efter utredningen SOU2006:42 Plats 
på scen, har teatrarna inte kunnat undgå att vara genus- och mångfaldsmed-
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vetna i repertoarplanering och rollbesättning.1095 Det konstaterades i under-
sökningen På spaning efter jämställdhet år 2007, som genomfördes på ini-
tiativ av Svenska ITI, att män totalt dominerade inom alla scenkonstens yr-
kesområden, utom inom de administrativa yrkena. År 2007 var 69 procent av 
scenkonstcheferna män. Idag har detta förändrats genom exempelvis aktiva 
strategier inom Sveriges Teaterförbund och Svensk Scenkonst. Det konstate-
rades 2007 att 38 procent av all teater inom både tal och musikteater skrevs 
av kvinnor; 41 procent av regissörerna var kvinnor.1096 Hermele konstaterade 
att de mest prestigefyllda statsunderstödda institutionsteatrarna var de som 
hade högst antal män inom alla kategorier konstnärlig verksamhet. I statisti-
ken var det en dominans av kvinnor inom dramaturgiområdet. Fördelningen 
mellan män och kvinnor när det gällde dramatiskt skrivande, dramatiseringar 
och översättningar fördelades sig 38/62, 40/60, 29/71. Av librettisterna var 
år 2007, 41 procent kvinnor. I undersökningen går det att se hur skillnaderna 
mellan de stora institutionsteatrarna och länsteatrarna samt de fria grupperna 
såg ut. De kvinnliga dramatikerna utgjorde 32 procent på nationalscenerna 
till 42 procent på länsteatrar och 43 procent inom fria grupper.1097 En jämfö-
relse mellan de stora och mindre scenerna visade att inga kvinnor skrivit för 
Dramatens stora scen år 2007 och inte heller för stora scenen på Helsing-
borgs stadsteater.1098 

Svenska ITI:s analys berörde pjäser som spelas på de större scenerna och 
som utgör vad som beskrivs som svensk originaldramatik. Definitionen av 
dramatiken är gjord utifrån den traditionella synen att en pjäs skrivs av en 
person. Det betyder exempelvis att dramatiseringar och kollektivt skriven 
dramatik inte syns i statistiken.   

Statistiken från Dramatikerstödet 
Sammanställningen nedan har gjorts utifrån Dramatikerutskottet egen sta-
tistik. Jesper Söderström, Författarfondens direktör, har bidragit med en 
granskning. Antalet kvinnor och män i hela ansökningsunderlaget och bland 
dem som fått beviljat stöd redovisas.  

Det är stora förändringar i antalet ansökningar under årens lopp. Ett år 
som följs av många beviljade ansökningar, det vill säga ett lågt ansöknings-

                                                        
1095 Vanja Hermele, ”Teaterchef och gate-keeper”, magisteruppsats i genusvetenskap, 
VT/HT2005, Stockholms universitet, Centrum för Genusstudier.  
SOU 2006:42 Plats på scen. Gunilla Edemo och Helena Salomonson var utredningens sekre-
terare. Ordförande var Riksteaterns dåvarande chef, Birgitta Englin. Kennneth Kvarnström, 
Anna Lindal och Ronnie Hallgren var sakkunniga.  
1096 Vanja Hermele, ”Skilda världar, kvinnor och män i scenkonsten i Sverige 2007” i På 
spaning efter jämställdhet, Ann Sofie Nilsson, (red.), Svensk Teaterunion/Svenska ITI, 
Stockholm 2008, s. 23.  
1097 Vanja Hermele, ”Skilda världar, kvinnor och män i scenkonsten i Sverige 2007” i På 
spaning efter jämställdhet, (red.), Ann Sofie Nilsson, Svensk Teaterunion/Svenska ITI, 
Stockholm 2008, ibid., s. 24. 
1098 Ibid., s. 30. 
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antal, följs ofta av ett år med högre ansökningsantal, som därefter följs av ett 
år då ansökningsantalet sjunkit igen. År 2001 kommer det till exempel in 51 
ansökningar, året därpå är det 76. Antalet ansökningar åren 2001, 2005, 
2009, 2012 och 2014 är mycket lägre än föregående års ansökningar. En 
förklaring kan vara att chanserna att få stöd tillfälligt bedömts att vara små.  

Året 2012 sjönk antalet ansökningar från 72 till 65. 25 ansökningar bevil-
jades stöd. Året därpå, 2013, ökade antalet ansökningar till 92. En förklaring 
kan vara att det år 2012 var det nämnda Strindbergsjubileet. Minskningen av 
antalet ansökningar kan förklaras med att Strindbergs dramatik spelades på 
många av teatrarna det året och därmed troligen minskade utrymmet för den 
nyskrivna dramatiken. Det höga ansökningstalet året därpå kan också förstås 
utifrån jubileet. Det fanns då återigen större utrymme för den övriga nya 
svenska dramatiken på teatrarna igen, kanske också ett uppdämt behov bland 
dramatikerna att få utrymme igen. Det kom in 94 ansökningar, vilket är det 
det högsta antalet ansökningar under den dokumenterade perioden. Totalt 
var det 36 män och 58 kvinnor som sökte det året. De beviljade anslagen var 
24, vilket utgör 26 procent av det totala antalet sökande. Av de som fick 
stödet var 17 kvinnor och 7 män. 

Kvinnorna står för hälften eller mer än hälften av ansökningarna utom 
åren 1999, 2000, 2002 2008 och 2010. När det gäller beviljade stöd har 
kvinnorna hälften eller mer än hälften av dem utom åren 1999, 2002 och 
2007. Åren 2005 till 2007 var mer än hälften av de sökande kvinnor. Åren 
2005 och 2006 var hälften av de beviljade ansökningarna från kvinnor. Året 
2007 utmärks med att kvinnorna då stod för 44 procent av de beviljade an-
sökningarna medan de stod för 58 procent av det totala antalet ansökningar. 
Året 2014 var antalet beviljade stöd för kvinnorna 60 procent och det totala 
antalet ansökningar från kvinnor på 62 procent. Antalet kvinnor som söker 
Dramatikerstöd är lika stort eller större än antalet män. Det avspeglas i hur 
stöden fördelas. Fler kvinnor får Dramatikerstöd än männen vilket inte är 
representativt för fältet.  

En överblick över vilka ansökningar som fått stöd visar ingen tydlig ten-
dens när det gäller vilken typ av dramatik som stöttas. Några dramatiker och 
teatrar har oftare fått stöd, men det kan knappats beskriva en tendens eller 
inriktning. Det kan noteras att Teater Brunnsgatan Fyra fått stöd vid femtion 
tillfällen. Andra teatrar som ofta fått stöd är ett antal läns- och stadsteatrar. 
Tendensen för stödets fördelning är istället: variationsrikedom och oförut-
sägbarhet.1099 

1099 Översikt över alla ansökningar i författarens ägo. 
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Sammanställning över beviljade Dramatikerstöd 1999-2014 (2014-11-24). 
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Appendix 5. Frågor - intervjuer med dramatiker 
 
 
Yrkesidentiteten 
Hur ser du på din yrkesroll?  
Kallar du dig dramatiker? 
Hur ser du på ditt författarskap i förhållande till ditt skrivande?  
Hur ser du på din yrkesroll i relation till de andra (konstnärliga) yrkesroller-
na på teatern? 
 
Arbetsprocessen skrivandet 
Finns det några särskilt kritiska moment i arbetet med texten? 
Särskilt bra moment och kreativa faser? 
Har ditt sätt att arbeta förändrats under din tid som dramatiker? 
Hur ser du på själva skrivprocessen? 
 
Arbetsprocessen på teatern 
Finns det särskilt känsliga moment i arbetsprocessen under repetitionen? 
Var du förberedd, eller blev du förvånad över hur arbetet går till? 
Hur ser du på textens status på teatern?  
Hur ser du på dramatikerns status?  
Hur ser du på skådespelarens status? 
Ser du någon förändring i hur du som dramatiker behandlas sedan du börjat 
arbeta som dramatiker? 
Vilken betydelse har dramatikerns namn för arbetet med en text? 
Vilka faktorer är viktiga för att arbetsprocessen skall bli bra? 
Är du öppen för att skriva om? 
Hur ser du på textens förändring från text till gestaltning? Skulle du kalla 
den processen en översättningsprocess? 
  
Dramatikerstödet 
Har du fått dramatikerstöd?  
Vad betydde det för dig som dramatiker, din status? 
 
Hur man pratar om texten 
Vad betyder spelbar?  
Är litterär ett begrepp du känner till?  
Vad innebär det att göra texten till sin?  
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Efterord 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tack till alla er, vänner, familj, bekanta, kamrater på teatervetenskapliga 
institutionen och kära dramatiker, som stöttat mig och visat intresse för mitt 
avhandlingsarbete. Det här har varit en lång resa, riktigt lång. Benke, särskilt 
tack för din omtanke och ditt stöd. 

Till er som generöst delat med er av er tid i intervjuerna, tack. Jesper Sö-
derström på Författafonden, som hjälpte mig i avhandlingens första skede 
och i slutet, stort tack! Ett varmt tack till mina handledare: Willmar Sauter 
för allt stöd i början av arbetet och Tiina Rosenberg som med fast hand och 
entusiasm hjälpte mig ro arbetet iland.  

Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till min kollega Birgitta Johansson 
som granskat och korrekturläst hela texten. Rikard Hoogland, Ingrid Red-
bark-Wallander, Maria Gullstam, tack för hjälp och litteraturtips. Hélène 
Ohlsson, Birgitta och Ulrika Lindgren, ni blev en inspirerande supportgrupp 
under arbetets gång.  

Ett tack till mamma vill jag skicka iväg, du som läste och kommenterade, 
men inte fick se det slutliga resultatet. Tack Karin för din evigt positiva 
tolkningsförmåga, i alla lägen!  

Slutligen, tack Roland Lysell för dina omsorgsfulla kommentarer. Det är 
en ynnest att få ha haft dig som opponent. 
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Summary 
This thesis presents a number of historical debates regarding new Swedish 
drama. The debates reflect the historical context and the various political and 
ideological expectations for the new Swedish drama of each historical period 
discussed. In a historical perspective, new Swedish drama has been invested 
with various expectations. Ideas of nationalism, forwarding the ideals of 
bourgeois high culture or the democratic Swedish welfare state, are all ideas 
that at some point have been invested in new Swedish drama. The debates 
about new Swedish drama concern whether or not it could be part of 
renewing the theater and how to define typical Swedish drama. A recurring 
theme in the debates is the notion that Swedish drama is insufficient, or just 
not good enough. In the thesis this assumed insufficiency of the new Swe-
dish play is described as the crisis of new Swedish drama. The aim of this 
thesis is to analyze the chosen historical debates.  

Two main tracks are distinguished in the debates. One is defined as the 
professional track, focusing on the work situation and professional identity 
of the playwright. The other track is defined as the qualitative track – where 
the debates concern the quality and content of the new Swedish play. The 
two tracks are closely intertwined with one another, throughout history. De-
pending on the time, cultural climate and investments of main figures in the 
field of theater, one of the tracks dominates. It is, for example, a given today 
that qualitative drama is written when it is subsidized. That has not always 
been the case.  

Another example of the two tracks merging is the creation of the Swedish 
Playwrights’ Studio (Sveriges dramatikers studio) in Stockholm in 1940. 
The founders of the studio wanted to call attention to the many contempo-
rary high quality Swedish plays that at the time never reached the stages. 
They looked for new ways to work with presenting the plays and improving 
the situation of Swedish drama during the period. The studio’s efforts belong 
to the qualitative track. The two main founders of the studio, the authors 
Brita von Horn and Vilhelm Moberg, were also members of the first board 
of the Swedish Playwright’s guild, which was established in 1941 and can 
be regarded as belonging to the professional track.  

The discussions in the radical theatre periodical Dialog during the 1960s 
were concerned with new working methods that had a democratic focus and 
how new ways of working could be aspects of the quality of the perfor-
mance. The professional and the qualitative tracks were intertwined there. 
One of the editors, the director Jonas Cornell, envisioned a possible future 
working method for revitalizing the theater, where strong personal artistic 
expression was given room.1100  The written drama was seen by Cornell as a 

                                                        
1100 Jonas Cornell, “Textens roll”, Dialog, nr 2, 1965. 
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pretext for the performance that should not be literally interpreted. The dra-
matic text was for the performance one of many points of departure.1101  

Other examples of the interplay between the two tracks are initiatives that 
focus on heightening the status of the playwright, such as the government 
subsidized grant for commissioning new Swedish drama that was establis-
hed in 1999. Its purpose was to secure the income of the playwrights as well 
as create an increased awareness of the playwright as a working professional 
in the theatrical institutions. Due to the grant, the expression “newly written 
Swedish drama” was established as a mark of quality within the field. In this 
case the professional track was a prerequisite for the qualitative one.  

The quality track, which concerns the quality of the text, the development 
of the drama and its position as cultural heritage, can be traced back to King 
Gustav III and the Royal Dramatic Theater. The Royal Dramatic Theater 
was established in 1788 in order to produce original Swedish plays. Today’s 
expressions of this track are, for example, workshops for the development of 
new drama influenced by the work at British Royal Court Theater in London 
in the 1990s. Writers, previously underrepresented in the theater, were intro-
duced to the theatre field in a project as New Plays – New Worlds during the 
mid-2000s, including the collaboration of regional theaters and independent 
groups, with the aim of developing new plays.  

During the 1960-1970s the conditions of the new Swedish play and the 
playwrights’ professional role started to take a new direction. Several factors 
contributed to the change. The professionalization of the playwright’s work 
through the establishment of higher education in playwriting was an ack-
nowledgment of playwriting as a profession. This specialization in dramatic 
writing was different from the situation of previous generations, where wri-
ting plays was done on the side of writing in other major genres such as 
prose. Today, most new playwrights have gone through schooling and the 
schools have become consecrating institutions. Without having completed an 
education it is close to impossible to enter the field.  Playwrights today also 
work as dramaturgs or in other theatrical professions, which has increased 
contact between the playwright and the theater, thus changing the conditions 
for the playwright.  

During the 20th century the drama in Sweden lost some of its prestige as 
literature, partly due to the decreasing numbers of published plays. A 
consequence of this is the prohibited accessibility of new Swedish drama for 
the interested general public. However, two databases exist today where new 
Swedish drama is digitally accessible: the DramaWebb, where older free 
drama can be downloaded, and DramaDirekt, handled by the Swedish 
Playwrights’ Guild, where users pay for plays from a print-on-demand ser-
vice.  Sweden differs from, for example, the French and the British language 
areas, where publishing drama is one way of making plays accessible to both 
the professional field and the public. The general tendency is interrupted by 

                                                        
1101 Cornell, ”Textens roll”, s. 19. 
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unique ventures, such as the publishing of new plays by the Swedish 
Playwright’s Guild with help from the Swedish National Arts Council, or the 
author Sara Stridsberg’s nomination to the prestigious August Prize for her 
collection of plays, Medealand, in 2012. In the governmental survey on the 
situation of Swedish literature, SOU 2012:65 Läsandets kultur, Swedish 
drama is only mentioned in passing to indicate its status as literature. The 
decreasing number of published Swedish plays also poses questions for the 
conditions of the future research in the field. 

With the expansion of independent groups during the 1970s, playwrights’ 
status lost position within the field. The playwrights, as free-lancers, were 
not part of the internal democratizing processes in the theaters and were thus 
left out. The actors, who were revolting against the traditional authoritarian 
structures of the theater, where the playwright and the dramatic text were at 
the core of theater production, searched for new ways of working. Many 
independent groups were established during the period and they would write 
plays collaboratively, without involving playwrights.  

In the 1980s and 1990s the situation of the new Swedish play was consi-
dered to be at a critical point and was given attention on governmental level 
by the Swedish Arts Council.  Both employers’ organizations and unions in 
the theater field came together in a manifestation for new Swedish drama. 
Furthermore, in the 1980s and 1990s a number of authors became establis-
hed in Swedish theater, thereby becoming so-called playbill names. These 
playwrights were often established authors in other genres.  

With the ideas of postdramatic theater, and a gender conscious investigat-
ion of the field during the early 2000s, the view of the playwright’s role and 
the role of the play changed once again. The new perspectives informed the 
view of the drama as a text. After the “performative turn” the text was once 
again no longer considered the center of the performance. Feminist per-
spectives have contributed to new ways of producing text.  

A contributing factor to the change of the playwright’s and play’s posit-
ion in the field is the direction taken by cultural policy in Sweden today. It is 
changing from an authoritarian point of view regarding people’s education 
and signaling a hierarchy of taste, to a view of the citizen as a cultural colla-
borative consumer, where popular culture and high art are no longer 
obviously separate categories. Quality is today discussed as aspects of equa-
lity, ethnicity, gender and class.  

Crisis 
The crisis of new Swedish drama has from a historical perspective been 
described in many different ways. One criterion for understanding the 
struggles in the field concerns following how the theater was established as a 
form of artistic expression, or high culture, and how new playwriting relates 
to the prestigious positions of higher culture. As part of higher culture, 
drama should be, for example, educative with a qualitative content, while at 
the same time entertaining. The feminist Frida Stéehoff asked for a new 
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climate concerning the discussion about theater in 1910. She pointed out that 
the questions of the day such as militarism, feminism and peace work, were 
never treated on the stage.1102  For the author and conservative Tor Hedberg, 
the modern break-through in the 1880s was a sign of lower artistic ambit-
ions.  

During the 1920s and 1930s it was considered reprehensible for amateur 
theaters to play romantic comedies from the 19th century. Gösta M. Berg-
man, the first artistic director for the grand Swedish touring theater Rikstea-
tern, worked extensively with the amateur theater during the early 20th cen-
tury. He wanted to create a new national drama for the amateur groups in the 
educational associations, which was closer to the language and issues of its 
users. Bergman was inspired by the new orientation in art, that is, the new 
”objectivity” or “saklighet”, a German influence in the arts which became a 
dominating genre during the establishment of the Swedish Welfare State. 
For the director Per Lindberg and the playwright Rudolf Värnlund, the deve-
lopment of the theater was seen as a result of the developments of new Swe-
dish plays. According to Lindberg and Värnlund, the people’s theater could 
only be established with new Swedish drama, where the voice of the people 
was spoken from the stage.  

The French sociologist Pierre Bourdieu considered the theater of the 19th 
century to be the theater of the tradesmen, thus on a lower level in the hie-
rarchy of the field. This was one of the reasons why theater as a field has 
been difficult to describe as autonomous; theater is always dependent on the 
audience. However, with increasing subsidies, the new Swedish play deve-
loped during the late 20th and early 21st century towards a stronger auto-
nomy, with its own rules and specific capital. Moreover, producers produced 
for the other producers, thus: for their position in the field the different pro-
ducers in the field became more important than the audience or the market.  
The relationship between the new drama and the market, and the taste of the 
audience, are recurring themes in the debates about the quality of the new 
play. The playwright Mats Ödéen insisted in the 1980s that the loss of the 
quality of the Swedish play had to do with the separation of the institutional 
theaters’ from the commercial market. He also argued that the state of Swe-
dish drama was affected by what he labeled as the “take over” of the actors 
in the theater.  

Another aspect of the crisis can be traced to the discussion of the 
playwrights’ possibilities to have their texts tried on stage. From this per-
spective the Gustavian theater appears to have been exemplary. The first 
regulations for the Royal Dramatic Theater in 1788 clearly stated the 
playwright’s rights and the way the theater should handle the manuscripts it 
received. Other examples were regulations for the playwright’s access to 
rehearsals and involvement in the casting, as well as the limited rights of the 
theater to make changes to the script. During the royal monopoly in 1798-

                                                        
1102 Frida Stéenhoff, (Theater and Life), Teatern och livet, lecture in 2010,  
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1842, the playwrights’ access to the theater became constricted. The 
playwright Anders Lindeberg criticized the monopoly and the state of Swe-
dish drama. He contested the monopoly and was sentenced to death for high 
treason. After eight years Lindeberg was given amnesty by King Karl XIV 
Johan who needed to save face. As soon as he was out of prison Lindeberg 
began building his theater. Nya teatern in Stockholm opened in 1842 and 
marked the end of the Royal monopoly.  

Literary scholar Paula Henriksson has shown how an entire generation of 
playwrights in the pre-romantic era was excluded from the established stages 
during the early 19th century. She shows, as does the French sociologist 
Pierre Bourdieu, how quality concepts are established in networks and 
through the influence of dominating persons established in the field.1103  

Women have been writing plays throughout history, but a majority of 
them have been systematically excluded from the canon, as demonstrated by 
literary historian Anna Williams.1104  The female authors of the modern 
break-through were excluded from the theaters as the playwright’s profess-
ion became more prestigious. The absence of female authors in the theater 
and on big stages today became visible in a survey made by a scholar of 
gender studies, Vanja Hermele, in the early 21st century. 1105  

It was crucial for the future of the Swedish drama, according to von Horn 
and Moberg, that the playwrights gain access to the theaters in order to try 
their plays. According to Moberg, Swedish theater was hostile towards 
playwrights. In 1949 Moberg wrote that no Swedish playwright had ever 
been able to live off his or her trade.1106 The only exception was possibly 
Strindberg. The discussion about theaters forgetting or excluding 
playwrights continues up to today. 

Without a government policy for new Swedish drama, the field would 
look much different. Along with government involvement, however, se-
condary criteria for the drama are established. The instructions for the plays 
that were accepted at Gustav III’s theater were, for example, that they should 
be original Swedish plays. One purpose of the theater was the to improve the 
Swedish language.  In 1999 the grant for new Swedish plays was given in 
order to guarantee that the playwrights were paid for their work. The com-
missioned play has become the most common form of new Swedish plays 

                                                        
1103 Paula Henrikson, ”Romantiken och dramat: poetik, polemik och verkningshistoria”, i 
Genrer och genreproblem, Teoretiska och historiska perspektiv, Beata Agrell & Ingela Nil-
son, (red.), Göteborg: Daidalos, 2003.  
1104 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska över-
siktsverk under 1900-talet, Stockholm: Gidlund, 1997.  
1105 Vanja Hermele, Teaterchef och "gate-keeper": kanonisering genom begreppet kvalitet - 
en studie av två teatrars policy och praktik för jämställdhet, mångfald och kvalitet, Magis-
teruppsats, Stockholm, Univ., 2006.  
1106 Vilhelm Moberg, ”Svensk dramatik idag, en enquête”, Bonniers litterära magasin, s. 196-
211, årg 18, mars, 1949, s. 204-205.  
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today. The directives influence the way in which the drama develops, 
beyond the original intentions of the directives.  

New Swedish Drama and the Idea of the Nation 
The history of the political importance of new Swedish drama in this thesis 
shows how the definition of what is typically Swedish continually requires 
new definitions and exclusions. The different ways of describing swedish-
ness demonstrates the arbitrariness of the definitions of the nation and nat-
ional culture. The discourse about Swedish national drama indicates that the 
idea of ”the nation” is historically defined, and this, in turn, defines what 
counts as a legitimate culture. An overview of new Swedish drama as an 
expression of the nation includes an understanding of how current science, 
political interests an even geography come into play in creating the ideas 
that have an impact.  

The description and treatment of new Swedish drama in this thesis has 
been surveyed as an expression of a national literary self-confidence and 
identity. Literary historian Karl Warburg explained the lack of great Swedish 
drama in 1876 as the Swedish playwrights’ lack of competence in writing 
drama, partly due to the Swedish climate. During the 19th century many 
different efforts were made to characterize typical Swedish drama. Accor-
ding to Warburg, Swedish drama was established with the help of foreign 
imports, particularly from France. The genuine Swedish comedy was for-
gotten under the influence of higher French drama during the Gustavian 
theater. When the popular playwright of comedy, August Blanche, was 
established in the mid-19th century, his work was regarded as plagiarism by 
August Strindberg.  

Today dramatic writing is viewed in yet new ways, and the definition of 
what might be genuinely Swedish is considered to belong to history. Ho-
wever, an existing belief prevails that a playwright’s connection to a specific 
place or background is a guarantee for the playwright’s ability to portray 
those specific places. Ideas about the typically Swedish reoccur in locally 
based drama during the end of the 20th century.  

Central to the position of Swedish drama during the historical period stu-
died in this thesis is the relation to the Royal Dramatic Theater. The theater 
is both in cooperation with and an opponent of the struggles for the place of 
Swedish drama in the field. From a historical perspective, the small inde-
pendent theaters have done relatively more for the survival of new Swedish 
drama, despite the failure of many of their endeavors. The goal for theaters – 
such as Adolf Fredrik Ristell's enterprise in 1787, Lindeberg’s theater in 
1842, Strindberg’s Intima teatern in 1907 and von Horn’s Studio in 1941– 
was to produce and perform new Swedish drama.  

The crises of new Swedish drama occur within different areas of the thea-
ter field. There is continuity in themes during the struggles. The questions of 
the debates seem to repeat themselves in a historical perspective. However, I 
believe that those who work with new Swedish drama today have a new and 
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particular question to relate to. The question concerns making a revision of 
the view of the dramatic text and its relationship with regard to established 
truths about the playwright’s role and theatrical forms. The rich variation of 
the new Swedish plays written today requires a new understanding of the 
function of the dramatic text, both as a literary text and as interpreted for the 
stage. This has to be understood, both by those who work with the texts in 
the theater and by those of us who describe them.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granskning av översättningen: Ezra Alexander, Stockholms Universitet.  
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