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ABSTRACT 

The dissertation deals with the Municipal Theatre of Göteborg with special reference 
to the period between 1967 and 1971, during which the group theatre developed and 
paved the way for a repertoire of social criticism. 

The theatre debate is viewed against the background of the socio-economic, ideo
logical, and cultural development of the 1960,s. After describing conditions at the 
Municipal Theatre of Göteborg under Mats Johansson's management from 1962 
onwards, the study concentrates on analysing three group theatre plays produced 
by Lennart Hjulström: Flotten (spring 1967) by Kent Andersson, Hemmet (autumn 
1967) by Kent Andersson and Bengt Bratt, and Sandlådan (autumn 1968) by Kent 
Andersson. 

The first play thematizes the ideological confusion of the middle-aged generation, 
the second the disappointment of the aged at the betrayal of socialist ideals, and the 
third the manipulative repression of children's education. 

A series of stagings with strong elements of social criticism caused a long and intense 
debate in the summer of 1969 about both the repertoire and the internal conditions of 
the Municipal Theatre. 

In spring, 1971, Kent Andersson and Bengt Bratt wrote Tillståndet (an ambiguous 
title meaning both 'condition' and 'permission'), by which the authors intended to ex
pose the repressive tolerance of bourgeois society. This play functions as an evaluation 
of both the group theatre period and the situation of the theatre as a whole, and it is 
therefore analysed in a metaperspective. It also functions as a summary of the criticism 
of the Swedish welfare state. 
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Förord 

Många år har förflutit sedan jag tillsammans med min handledare Sverker 
R Ek bestämde avhandlingsämne. När resultatet av forskningsarbetet nu 
äntligen föreligger, känns tidpunkten för publiceringen som ett (ungefärligt) 
20-årsjubileum. Då tänker jag på tidsavståndet till den period under vilken 
Kent Andersson och Bengt Bratt skapade de pjäser som här avhandlas. 
Jubileumskänslan förstärks av att regissören Lennart Hjulström tillsam
mans med dessa författare nyligen startat projektet Folkteatern i Sverige. 
För mig personligen skall det bli intressant att följa dess vidare öden. 

Förutom Sverker, som tålmodigt inväntat detta ögonblick, vill jag även 
nämna några andra, som haft betydelse för mitt avhandlingsarbete. Ovan
nämnda författare och regissör samt alla övriga på Göteborgs stadsteater, 
vilka välvilligt anslagit tid för intervjuer, har gett mig den breda bakgrun
den till skeendet på teatern och pjäsernas tillblivelse. Ingeborg Nordin 
Hennel har kontinuerligt ställt upp som — i positiv bemärkelse — k ritisk 
läsare. Marianne Nejati har agerat långt utöver sitt uppdrag som manussät-
tare genom att med argusögon upptäcka många — större och mindre — fel 
som smugit sig in i ordmassorna. Lennart Forslund har tjänstvilligt åtagit 
sig den oglamorösa — men viktiga — up pgiften att upprätta personregist
ret. Gunnar Persson har gjort översättningen av Abstract och Jan Robbins 
har hjälpt mig med en specialgranskning av teaterterminologin i den engel
ska sammanfattningen. Ett par kollektiv förtjänar också att ihågkommas: 
Den hjälpsamma och vänliga personalen på UB samt Forskningsarkivets 
personal, som med sin omtänksamhet bidragit till den trivsamma studie
atmosfären i — oc h kring — m in lilla forskarcell. 

Till sist ett tack för saker och ting som underlättat tillvaron i största all
mänhet: Bach, Blåvitt, Gimonäs, Hornskroken, Ljunglöf, P 1, Råbäcken, 
Stradivarius, Tipsextra, Tjajkovskij, Tre Kronor, Wimbledon, Åkerholmen. 

Umeå i januari 1989 

Eva Vikström 
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Inledning 

När Kent Anderssons Flotten uppfördes på Göteborgs stadsteater den 29 
april 1967 kom den att på sina håll uppfattas som ett av de första resultaten 
av de under 1960-talet förda diskussionerna kring vad som — med s kiftan
de innebörder — kallades gruppteater. Efter många års debatter — både 
inom och utom teatern — rörande teaterns utveckling blev den ett välkom
met initiativ till förnyelse av teaterlivet i Göteborg men också i Sverige som 
helhet. Flotten tillsammans med de därpå följande pjäserna Hemmet 
(hösten 1967),1 som Andersson skrev i samarbete med Bengt Bratt, och 
Sandlådan (hösten 1968) av Kent Andersson bidrog säkerligen till att på
verka Göteborgs stadsteaters övriga repertoar under några år framåt. Lik
som under 1940-talet blev det vid decennieskiftet 1969-70 åter befogat att 
tala om Göteborgs stadsteaters särskilda "profil". Genom sin annorlunda 
karaktär markerade Tillståndet (våren 1971) uppbrottet från ett arbetssätt, 
som utbildats mellan de båda författarna och regissören Lennart Hjulström 
samt en ensemble, som — trots förändringar i sammansättningen — behöll 
en viss kontinuitet genom de fyra åren. Den uppgift jag här förelagt mig 
är att sätta in pjäserna i deras samhälls- och teater historiska sammanhang. 
Även om koncentrationen kommer att ligga på de två första åren, betraktar 
jag för Göteborgs stadsteaters vidkommande tiden 1967-71 som en — i 
teaterhistorisk mening — s ammanhållen och avrundad period. 

Huvudsyftet med föreliggande undersökning är att granska mot vilken 
samhällelig och kulturell bakgrund Göteborgs stadsteaters gruppteateridéer 
växte fram för att sedan analysera hur dessa förverkligades på scenen med 
Flotten, Hemmet och Sandlådan. Tillståndet behandlas i detta samman
hang som en slutlig lägesbeskrivning av — oc h kommentar till — utvec k
lingen inom teatern men även i samhället som helhet. Den politiska och 
socioekonomiska utvecklingen tecknas som ett fundament för samhälls-
och kulturdebatten. För mitt vidkommande står givetvis 1960-talets teater
debatt i centrum inte som den företeelse som i sig "ledde" fram till grupp
teatern utan snarare som ett symptom på existerande problem inom svenskt 
teaterliv, vilka i ett givet läge fick ett slags lösning i och med Göteborgs 
stadsteaters gruppteaterinitiativ. 

Perioden 1967-71 i Göteborgs stadsteaters historia har hittills inte varit 
föremål för någon samlad redovisning i tidigare forskning. Detsamma gäl
ler teaterdebatten i pressen under 1960-talet. Däremot finns i den av kultur
rådet utgivna Idéer i kulturpolitiken en koncentrerad översikt över debatten 
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och teaterlivets utveckling.2 Kurt Aspelin har en något bredare överblick, 
när han beskriver några förutsättningar för Ralf Långbackas uppsättning 
av Timori från Aten (1969) på Göteborgs stadsteater, genom att han också 
mera specifikt berör den göteborska gruppteaterns betydelse i samman
hanget.3 I Teater i Sverige efter andra världskriget ägnar Henrik Sjögren 
alla fyra pjäserna gemensamt några sidor, där han främst betonar den sam
hällskritiska dimensionen samt också nämner debattstormarna kring Stads
teatern.4 Per Arne Tjäder relaterar i Den allvarsamma lekplatsen grupp
teaterns framväxt till förhållandena på institutionsteatrarna. Vad gäller 
Göteborgs stadsteater går han särskilt in på de debatter som följde på den 
samhällskritiska repertoaren.5 P G Engels och Leif J anssons Sju decennier 
utgörs främst av en kronologiskt hållen översikt av vad som spelades på 
teatrarna.6 Representativ för handboks författarnas behandling av den 
göteborgska gruppteatern är Jan Stenkvist, som i Svensk litteratur 
1870-1970 kort sammanfattar teaterns utveckling från happenings till den 
politiskt engagerade teatern. Han anger koncentrerat de viktigaste dragen 
i göteborgstrilogin (Flotten, Hemmet och Sandlådan), som han utnämner 
till "den påtagligaste förnyelsen av den svenska teatern".7 I uppsatsen 
"Institutionsteaterns gränser" tecknar jag repertoarutvecklingen på Göte
borgs stadsteater 1962-75 med särskild tonvikt på gruppteatertiden och re
fererar dessutom de repertoardebatter som följde på den samhällskritiska re
pertoaren.8 

Gruppteatertiden berörs givetvis också i kultur- och teatertidskrifternas 
ordinarie bevakning av aktuella teater händelser samt i diverse intervjuer 
med Kent Andersson och Bengt Bratt, med Lennart Hjulström eller någon 
av skådespelarna. Här skall endast ges några representativa exempel. Av 
tidskrifterna är kanske Dialog den viktigaste. Den startades av Jonas Cor
nell, Lars Kleberg och Leif Zern och utkom 1965-69 med artiklar, som 
famnade hela teaterområdet, både nationellt och internationellt. I detta 
sammanhang kan särskilt nämnas en artikel av Sven Wollter kring skåde
spelarnas behov av vidareutbildning och deras strävan efter en kollektiv tea
ter samt en skådespelarenkät utifrån en artikel om gruppteater av Lars Eng
ström.9 Dessa inlägg följs upp av en enkät med några teaterchefer och en 
skådespelare, vilka ombeds ta ställning till frågan om gruppteater och 
decentralisering av institutionen.10 Ett samlat intervjumaterial finns i 
Annette Kullenbergs Vad ska vi med teater?, d är teaterchefer, författare, 
regissörer och skådespelare från olika teatrar intervjuas. Avsnittet om Göte
borg tar upp decentraliserings- och demokratiseringssträvandena på teatern 
samt frågor rörande teaterns funktion. Det innehåller dessutom en impres
sionistiskt hållen beskrivning av förarbetet med Sandlådan och ger en 
inblick i Kent Anderssons författarverkstad.11 Ulf Grans intervju med 
Lennart Hjulström i Perspektiv på teater rör definitionerna av gruppteater-
begreppet, grupptrilogins tillkomsthistoria, regissörens ställning inom 
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grupparbetsformen och publikrelationerna.12 Kenth-Åke Anderssons och 
Maarja Talgres intervju med Kent Andersson i Zenit blickar tillbaka på 
erfarenheter från Flotten och Hemmet samt framåt mot Sandlådan och 
Chocken (1979).13 En god sammanfattning av Kent Anderssons 20-åriga 
erfarenheter av teaterarbete samt hans syn på politik och samhälle ger Claes 
Englunds intervju i Entré.14 Av övrigt material kan nämnas Karin Carsten 
Monténs textanalys av Flotten15 och Sverker R Eks uppsättningsanalys av 
Sandlådan.16 De kommer att närmare presenteras i samband med behand
lingen av respektive pjäs. 

Förutom ovan refererade litteratur och pressreleaserna inför premiärerna 
har de bandade intervjuer jag gjort med författarna, regissören, skådespe
larna och teaterchefen utgjort de främsta källorna ifråga om pjäsernas till
komsthistoria. De har också gett en uppfattning om stämningsläget på Gö
teborgs stadsteater under 1960-talet. Intervjuerna har inte varit hårt styrda 
utan inriktade på ett antal huvudfrågor varav den ena rör tiden före Flotten 
och den andra själva grupparbetsprocessen. Den tredje gäller tiden efter 
Flotten med samtal kring kritik- och publikreaktionerna samt beslutet att 
fortsätta gruppteatersatsningen. Den fjärde, mera övergripande frågan har 
gällt hur man utvärderar gruppteatertiden vid en tillbakablick 8-10 år 
senare. I övrigt har frågorna varit betingade av den intervjuades position 
på teatern. De källor som använts vid analyserna av scenuppsättningarna 
ägnas ett särskilt avsnitt längre fram. 

Undersökningen inleds med en allmän bakgrundsbeskrivning av 
1960-talet i vilken de dominerande dragen i de socioekonomiska förhållan
dena samt i samhälls-, kultur- och teaterdebatten tecknas. Därefter följer ett 
kort avsnitt som behandlar gruppteaterbegreppet ur några olika aspekter. 
Efter en genomgång av Göteborgs stadsteaters utveckling under den tidiga
re delen av 1960-talet — särskilt med avseende på de interna och repertoar
mässiga förhållandena — går jag mera specifikt in på den politiska situati
on som rådde, när arbetet med Flotten inleddes. De kortfattade 
författarbiografierna följs av en redogörelse för källorna och deras använd
ning. Därefter ägnas huvuddelen av framställningen åt analyser av scenupp
sättningarna av Flotten, Hemmet och Sandlådan — med e tt samlingsnamn 
här omväxlande kallade trilogin, grupptrilogin eller göteborgstrilogin.17 

Kapitlet om Flotten upptar det största utrymmet, delvis beroende på att 
mycket av det som sägs där kring arbetssätt och genre även gäller för de 
övriga två pjäserna. Också ifråga om samhällsperspektivet har Flotten 
ägnats den mest ingående analysen. Den första delen av denna är mera 
deskriptiv och avser att visa hur man sceniskt gestaltar dramatexten. Den 
andra delen, "Flotten är Sverige", är ett försök att — utif rån författarens, 
regissörens och skådespelarkollektivets deklarerade avsikter — me ra detal
jerat granska sambandet med det aktuella skeendet kring mitten av 
1960-talet. Mot detta förfarande kan invändas, att resultatet blivit två ana
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lyser, som delvis överlappar varandra. Jag har emellertid funnit det motive
rat att vara mera fullständig ifråga om Flotten — att s a s gå in från två håll 
— eftersom den inleder Stadsteaterns satsning på en samhällskritisk reper
toar. Hemmet och Sandlådan vidareutvecklar och skärper visserligen den 
ideologiska hållningen, men det sker mot ungefär samma historiska bak
grund. De samtida företeelser som aktualiseras i de senare integreras därför 
direkt i den övriga analysen. Mottagandet av och — i förekommande fall 
— efterhandsdebatten kring alla tre pjäserna är sammanförda till ett kapi
tel. Detta följs av en kortfattad redogörelse för repertoarutvecklingen i öv
rigt på Göteborgs stadsteater och de debatter som blev följden därav. Ana
lysen av Tillståndet har texten som utgångspunkt och avser att ur ett 
metaperspektiv visa hur författarna tematiserar sina och teatergruppens er
farenheter av gruppteatern men också av det motstånd en kritisk, konstnär
lig verksamhet möter från samhällets maktetablissemang. 

Som redan framskymtat kommer föreliggande undersökning att betona 
samhällsaspekten. En huvudlinje i analyserna är, att dramafigurernas exis
tentiella upplevelser av tillvaron förbinds med — och ses som avhängiga av 
— deras materiella villkor, antingen de själva är medvetna om det eller ej. 
Den renodlingen kan måhända diskuteras och kritiseras, då dramatexterna 
är rika på komplikationer, både språkligt och tolkningsmässigt, något som 
vore värt ett närmare studium än jag här kunnat göra. Jag har emellertid 
sett det som en viktig uppgift att i denna första, större undersökning av 
Göteborgs stadsteaters gruppteaterverksamhet låta den samhälleliga bak
grunden bilda fundamentet för en vidare förståelse av den aktuella perio
den inom svensk dramatik och teater. Som en följd härav har jag också 
betonat Sverige-aspekten, eftersom jag betraktar både trilogin och Tillstån
det som intimt knutna till sin svenska samtid. Eftersom hela 1960-talet så 
starkt präglas av den socialdemokratiska välfärdsideologin, är det mot bris
terna i denna — verkliga eller förmenta — som den samhällskritiska 
attacken riktar sig. Den är emellertid knappast av revolutionärt slag utan 
får betraktas som ett försök att konstnärligt gestalta motsättningarna mel
lan ideologi och praktisk politik. 
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Sverige under 1960-talet 

Det första avsnittet nedan består av en översikt av de socioekonomiska för
hållandena, som under 1960-talet undergår en utveckling från en expande
rande (aktiv) till en stagnerande (passiv) ekonomi. De tre övriga behandlar 
i tur och ordning samhälls-, kultur- och teaterdebatterna, vilka beskriver en 
motsatt kurva såtillvida att de anger en utveckling från "passivitet" till 
"aktivitet". Detta är skälet till valet av underrubriker, som var och en inne
håller en "aktiv" respektive "passiv" pol. Jag har tolkat förhållandet så, 
att när den ekonomiska tillväxten ökar — oc h generellt därmed välfärden 
— då tenderar samhälls- och kulturdebatten att förhålla sig relativt passiv 
till sociala och politika frågor. I förgrunden kommer i stället problem, som 
hänför sig till den privata sfären, exempelvis rörande moral och estetik. När 
den ekonomiska stagnationen inträder, ökar emellertid intensiteten i 
samhälls- och kulturdebatten både bland dem som är kritiska till och dem 
som försvarar rådande förhållanden. Det uppstår alltså en polarisering. Allt 
detta kommer också till uttryck bl a i den teater som skapas under perioden 
och som här är föremål för närmare behandling. 

Från tillväxt till stagnation 

Sveriges ekonomiska utveckling under ett par decennier efter andra världsk
riget präglades av en stabil, genomsnittlig produktionstillväxt.1 Denna var 
under 1960-talet störst under de första fem åren varefter en viss stagnation 
inträdde. Tillväxten var dock inte jämn över alla branscher. Störst var den 
inom verkstads-, järn- och metallindustrierna liksom inom den kemisk
tekniska, medan den minskade inom livsmedels-, textil- och konfektions
branscherna med arbetslöshet som följd. Kraft- och varuproduktionen fick 
en minskning av antalet sysselsatta med 183 000 mellan 1960 och 1970. Där
emot ökade sysselsättningen inom tjänsteproduktionen under samma 
period med 476 000 arbetstillfällen varav den offentliga sektorn stod för 
den mest markanta ökningen med 339 000 fler sysselsatta.2 

När det gäller näringslivet under 1960-talet kan allmänt sägas, att stora 
och lönsamma företag blev allt större och lönsammare, medan små fick allt 
svårare att klara sig. Följden blev avskedanden av anställda eller rentav ned
läggning av driften. Koncentrationsökningen inom vissa branscher och av

5 



ståndet mellan tillväxt- och stagnationsbranscher gav minskade marginaler 
för reallöneförbättringar åt löntagarna. Produktionstillväxten minskade 
alltså genomsnittligt, medan däremot produktiviteten (produktionen per 
tidsenhet) ökade, främst p g a den långt drivna mekaniseringen inom in
dustrin. Därigenom drabbades främst arbetarklassen men också lägre tjäns
temän i form av minskad sysselsättning. Det ekonomiska utrymmet för en 
aktiv reformpolitik minskade därmed också, vilket hade till följd att social
demokratins ställning började försvagas. Många delreformer genomfördes 
visserligen under 1960-talet t ex if råga om sociala försäkringar och bidrag 
i olika former. Ingen var dock av sådan genomgripande art som ATP i slutet 
av 1950-talet. 

Effekterna av näringslivets utveckling, som skedde i samförstånd med 
den socialdemokratiska regeringen tog sig olika uttryck socialt sett. Den 
ökade mekaniseringen och därmed höjda produktionstakten innebar dels 
att behovet av arbetskraft minskade, dels att många slogs ut i förtid. Om
skolning blev en vanlig utväg för dem som blivit arbetslösa av det ena eller 
andra skälet, men inte ens därigenom kunde alla beredas arbete, varför för
tidspensionering eller socialunderstöd blev nödvändigt i vissa fall. 

Den kraftiga koncentrationen av industrierna och centraliseringen av 
administrationerna till de större städerna bidrog till att stora delar av Sveri
ge — särs kilt det nordliga inlandet — b örjade avfolkas. Strävan att skapa 
större och lönsammare jordbruksenheter tvingade småjordbrukare att läg
ga ner driften. I takt med avfolkningen på vissa orter försämrades kollek
tivtrafiken eller upphörde helt, vilket bidrog dels till att ännu fler orter av
folkades, dels till att privatbilismen ökade. Detta i sin tur gjorde den 
kvarvarande kollektivtrafiken än mer olönsam, och ytterligare tåg- och 
busslinjer lades ned med ytterligare avfolkning som följd. En kedjereaktion 
var igång, där det till sist blev svårt att urskilja orsak och verkan. 

Ett annat, omfattande problem var bostadsbristen, som i början av 
1960-talet var svår, särskilt i de större städerna. Visserligen ökades bostads
byggandet under senare delen av 1960-talet, men i stället kom de höga 
hyrorna att utgöra ett stort problem för låg- och medelinkomsttagarna. 
Höga hyres- och matkostnader tillsammans resulterade ibland i att även 
familjer med två inkomster fick svårt att klara ekonomin utan bidrag i olika 
former. Kritiska röster började höjas mot ett system som innebar att man 
inte klarade sin försörjning på egen hand trots fullvärdig arbetsinsats. Den 
i slutet av 1960-talet framlagda låginkomstutredningen bekräftade också, 
att välfärden i Sverige inte var så jämnt fördelad mellan olika grupper i 
samhället som man allmänt trott.3 
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Från ideologie rnas död till politisk polarisering 

Politiskt brukar 1950-talet allmänt beskrivas som en tid, präglad av det 
kalla kriget, och början av 1960-talet som en avideologiseringens tid. Her
bert Tingsten sökte genom sitt tal om ideologiernas död framhålla det 
ofruktbara i att ställa olika ideologiska riktningar mot varandra. Bakom låg 
tanken, att alla partier var eniga om vissa demokratiska grundprinciper ut
ifrån vilka man skulle bestämma det politiska handlandet. I enlighet här
med skulle också staten, arbetsgivarna och arbetstagarna ha gemensamma 
intressen och mål.4 Framemot 1965 började man emellertid alltmer öppet 
tala om motsättningarna i samhället, mellan rika och fattiga länder samt 
mellan olika samhällsklasser inom ett och samma land, vilket utmynnade 
i intensiva debatter. Särskilt Vietnam-kriget stod i centrum för den allt star
kare polariserade samhällsdebatten. Man kunde dagligen följa krigsrappor
teringen i massmedia framför allt i TV med dess påtagliga närvaro i rum
met. Allteftersom kriget trappades upp svängde opinionen från att ha varit 
i stort sett positivt inställd till västvärlden — då främst USA — till att bli 
alltmer misstänksam mot stormakternas agerande världen över. Man börja
de sätta in krigshändelserna i ett globalt perspektiv. Denna förändrade syn 
var också delvis en frukt av att exempelvis FNL-grupperna genom demonst
rationer men också annat, mer långsiktigt upplysningarbete försökte visa, 
att den s k tredje världens problem angick även Sverige. 

Även andra händelser — både utrikes och inrikes — bidrog till att skärpa 
den politiska debatten. Strax innan allmänna val skulle hållas i Grekland 
1967 störtades regeringen där av en militär junta. Året därpå invaderade 
Sovjetunionen Tjeckoslovakien, något som förorsakade splittring inom 
vänstern. Det tydligaste uttrycket för detta var att en fraktion bröt sig ut ur 
kommunistpartiet och bildade ett eget parti, som efterhand också splittra
des, och ytterligare småpartier bildades. I Mexiko föregicks sommarolym
piaden 1968 av demonstrationer och våldsamma sammanstötningar mellan 
studenter och myndigheter. Samma olympiad användes av två svarta 
idrottsmän till att — med Svarta Panterhälsningen — demonstrera mot ras
förtrycket i USA. I flera av Europas huvudstäder revolterade studenterna, 
och kårhusockupationen i Stockholm får väl ses som en avläggare av 
demonstrationerna på kontinenten. Protesterna riktade sig i inlednings
skedet mot universitetsreformerna men kom efterhand att vända sig mot 
konsumtionssamhället överhuvudtaget. I Båstad lyckades demonstranter 
efter kraftiga sammanstötningar med polis och brandkår att förhindra 
genomförandet av en tennismatch mot Rhodesia. Det var därmed definitivt 
fastslaget, att idrott och politik hör ihop, något som länge och ihärdigt för
nekats från idrottsrörelsens sida. 

För övrigt präglades decennieslutet av stor oro på den svenska arbets
marknaden med många s k vilda strejker varav gruvstrejken i Malmfälten 
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1969-70 blev den mest uppmärksammade. Verkligheten var således rik på 
stoff för både dramatiker och teatrar som ville spegla samhällsdebatten. 
Som vi senare skall se blev Göteborgs stadsteater en av de ivrigaste debatt
deltagarna. 

Från trolöshet till engagemang 

Rubriken ovan är lånad från Kurt Aspelins bok Timon från Aten och utgör 
hans beskrivning av 1960-talets teaterdebatt som en "kurva [...] från 'tro
löshet' till engagemang'". Aspelin menar, att det är utefter samma linjer 
konstdebatten i stort utvecklats.5 Detsamma kan sägas om hela kulturut
vecklingen, och de debatter som emanerade ur densamma. Dessa står givet
vis också i samband med den ovan skisserade politiska utvecklingen.6 

En av de viktiga utgångspunkterna för 1960-talets kulturdebatt var Bengt 
Nermans bok Demokratins kultursyn (1962). Nerman betonade där vikten 
av att se kulturella aktiviteter som en form av kommunikation mellan jäm
likar. Han kritiserade rådande hierarkiska förhållanden, som tog sig uttryck 
i att en kulturelit ovanifrån försökte påtrycka andra sin kultursyn. En av 
hans huvudteser var att kulturbegreppet borde utvidgas mot en mera social-
antropologisk aspekt och göras mera flexibelt. 

Kultur är en fråga om hela den verklighet där människan befinner sig [...] Kul
tur blir ett ord för varje individs uttrycksaktivitet och för resultatet av denna 
aktivitet. Det avgörande för resultatet är möjligheterna till individuell växt ur 
den egna grunden, en växt som kan komma till stånd bara i den genuina verk
lighetskontakt som uppstår då individen är ett självständigt jag i samklang 
med det stora mönstret.7 

Särskilt bland ungliberalerna (Per Gahrton, Hans Hederberg m fl) tog man 
fasta på Nermans kritik av påverkan uppifrån i kulturfrågor, vilket kom att 
innebära en viss vantolkning av dennes kulturuppfattning. Även om mycket 
i Demokratins kultursyn är vagt och abstrakt finns det knappast fog för att 
påstå att Nerman menade att all påverkan var av ondo. Från de liberala de
battörernas sida kom dock kraven om strikt neutralitet ifråga om olika kul
turyttringar att betonas. Ingenting borde värderas som "bättre" eller "säm
re", och var och en skulle få välja fritt i kulturutbudet. Liberalerna såg gärna 
påverkan som en form av politisering, vilken de menade kunde fungera som 
en sorts censur. De förespråkade i stället vikten av att hävda den fria kon
kurrensen även ifråga om kulturprodukter. 

Mot detta synsätt, d v s att kulturutbudet behandlades som marknadsva
ror, reagerade de radikala som företrädde någon form av socialistisk kultur
syn (t ex Roland Pålsson, Nordahl Åkerman, Olle Svenning, Göran Ther-
born). Radikalerna krävde, att samhället aktivt skulle verka för att styra 
kutlurutbudet så, att inte kommersialismen skulle slå ut "värdefull" kultur 
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med billig "skräpkultur". Någon klar definition av var gränsen gick mellan 
dessa båda sorters kultur gavs knappast. 

I stort var dock de politiska partierna ense om att staten på olika sätt 
borde stödja kulturen. Delvis som ett resultat av kulturdebatten kan man 
betrakta en del reformer på kulturområdet under första delen av 1960-talet. 
Så förbättrades t ex statsstödet till författare och konstnärer. Konstnärs
belöningarna maximerades till 30 000 kronor årligen och biblioteksstödet 
höjdes. En filmreform genomfördes, som innebar, att skatten på biografbil
jetterna avskaffades. Teater- och musikverksamheten fick också ökat stöd 
under hela decenniet. Således var det samhälleliga stödet till kulturen 
främst av ekonomisk art, men det innebar inte någon medveten styrning åt 
ett mera radikalt håll. Det blev snarast en fråga om att skapa bättre arbets
förhållanden för kulturarbetare av olika slag samt om att finna det bästa 
sättet att distribuera kulturen. Dess innehåll berördes endast i mycket all
männa termer av typen att sprida "god kultur" åt så många som möjligt. 
Man kan således säga att samhället genom sitt stöd gav uttryck åt en allmän 
välvilja, men att det f ö förhöll sig ganska passivt till kulturen. Debatten 
kring densamma fortsatte dock och förutom Nermans Demokratins kultur
syn kom en rad böcker i ämnet både från liberalt och socialistiskt håll med 
någon övervikt åt det senare, särskilt mot slutet av decenniet. 

Som en klart avgränsad del av kulturdebatten kan man urskilja den s k 
trolöshetsdebatten.8 Den genomgår i grova drag en utveckling från "tro
löshet" (passivitet) till "engagemang" (aktivitet) rörande ideologiska frå
gor. Även om man kan karakterisera trolöshetsförespråkarnas medvetna 
skepsis som ett uttryck för en aktivt kämpande attityd, rubbar det inte iakt
tagelsen i stort. 

En artikel i Dagens Nyheter den 18 f ebruari 1963 av författaren Björn 
Håkanson bildar utgångspunkt för debattens första fas. Inspirerad av Lars 
Gyllenstens författarskap pläderar Håkanson för ett nytt människoideal, 
präglat av "trolöshet", vilket för honom betyder öppenhet för nya intryck 
och beredvillighet till kompromisser. Han kritiserar det rådande idealet som 
genomsyrat av de, enligt honom, typiskt västerländska kardinaldygderna 
"medvetenhet" och "konsekvens". Det var särskilt kring det senare be
greppet striden för en tid kom att stå. Håkanson definierar det som oför
måga till kompromisser och slaveri under föreskrivna normer. En sådan 
hållning menar han kan slå över i fanatism, och — b etraktad ur politisk 
synvinkel — i värsta fall leda till tyranni och tom krig. 

Håkansons teser avtecknar sig mot bakgrunden av ett politiskt klimat, 
präglat av samförstånd mellan politiska partier och näringsliv, vilket gav 
Herbert Tingsten anledning att proklamera "ideologiernas död". Många 
slöt upp på Håkansons sida vad gällde hans skepsis mot slutna normsystem 
och plädering för öppenhet och tolerans, men ställde sig mera tveksamma 
till att han jämställde konsekvens med fanatism. 
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Efterhand kom dock ett samhälleligt perspektiv att anläggas på trolös
heten. I det avseendet var Jan Stenkvist tidigast ute i en artikel i Afton
bladet den 21 februari 1963, där han menade att abstrakta moraliska dygder 
inte var grundläggande för det politiska handlandet. Han såg i stället dessa 
som ett resultat av socioekonomiska faktorer. 

Efter en del turer i debatten, vilka till stor del rörde definitionsfrågor och 
terminologiska problem, började en andra fas, som mera konkret tog upp 
det sociala perspektivet. Den flitigaste debattören i det här skedet var 
Hedenius-lärjungen Armas Lappalainen, som i en rad artiklar utvecklade 
sin syn på förutsättningarna för att leva " trolöst". Hans grundtanke var, 
att i takt med att välfärdsstaten övertog alltmer av ansvaret för den materi
ella välfärden, kunde kravet på individernas ansvar för — och beroende av 
— varandra minskas, och individen kunde därigenom ägna sig åt sitt själv
förverkligande. Lappalainen fick kritik för att tänka endast ur nationellt 
svensk synpunkt. Debatten gled därmed in på välfärdsstatens globala an
svar för t ex u-länderna och fick på så sätt en större förankring i den politi
ska verkligheten genom att solidaritetsfrågorna togs upp. Trots att begrep
pet 'trolöshet' och definitionerna av detsamma fortfarande led av stora 
oklarheter stod det klart att det sociala perspektivet alltmer började domi
nera debattinläggen. 

Den vändning debatten hade tagit ledde till en reaktion utifrån politiskt 
konservativa värderingar. En tredje fas, präglad av samma politiska polari-
sering som samhällsdebatten i övrigt hade därmed inletts. Upptakten blev 
en intervju med högermannen, professor Gunnar Biörck. Denne riktade 
kritik mot kulturdebatten överhuvudtaget, vilken han menade fördes mel
lan kulturskribenter, avskärmade från samhället och vanliga människors 
verklighet. Biörck definierade aldrig de termer som förekom i debatten utan 
satte likhetstecken mellan trolöshet och normlöshet. Han efterlyste fasta 
normer, särskilt för unga människor i hem och skola. Trots att många 
debattörer gick emot Biörck dels för hans konservativt moralistiska attityd, 
dels för hans bristande semantiska analys fanns det exempel på att man 
medgav att det fanns fog för hans kritik av de intellektuellas isolering från 
vardagliga problem. Så fann exempelvis författaren Per Olov Enquist det 
befängt, att en begränsad grupp sinsemellan förde en intensiv debatt, som 
de utanförstående endast uppfattade som ett "utslag av egocentrisk exhibi
tionism". 

Frånsett att terminologifrågorna av och till togs upp kan man säga, att 
från och med nu stod i grunden fronterna mellan konservativa och radikala 
krafter. Därmed är vi strax framme vid den sista fasen i debatten inför vil
ken Birgitta Jansson i sin avhandling Trolösheten sammanfattar läget: 

Det är [...] av intresse att iaktta hur just den praktiskt-sociala medvetenheten 
successivt var i stigande hos de trolösa, som [...] i debattens slutskede kom att 
förskjuta sin allmänna kritik av samhälleligt förmynderskap över enskilda indi
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vider till en granskning av de sociala villkor (ideologiska, politiska, ekonomi
ska), som möjliggör detta förmynderskap, respektive kan erbjuda en befrielse 
från det. Diskussionen kom då att påtagligt avlägsnas från det individualistiskt 
dominerade perspektiv på trolösheten, som varit framträdande under debat
tens tidigare perioder.9 

Den fjärde och sista fasen i trolöshetsdebatten sätter begreppet 'ideologi' 
i centrum, och diskussionen kom att till stor del handla om huruvida trolös
heten var förenlig med en vänsterideologi. Jansson visar hur Håkanson 
själv gradvis omprövar sina positioner. I en artikel i Aftonbladet den 1 ju li 
1966 hävdar han: "Visserligen är det omöjligt att förena en trolös attityd 
med en genomförd vänstersocialistisk ideologi. Men [...] förefaller det mig 
fullt möjligt att förena trolösheten med en i huvudsak vänstersocialistisk 
värdegrund."10 När han på nytt publicerade artikeln i Författarmakt (1970) 
hade han gjort följande omformulering: "Det borde inte vara omöjligt att 
förena en trolös attityd med en genomförd vänstersocialistisk ideologi."11 

Trolöshetsdebatten som startat utifrån ett privatmoraliskt perspektiv och 
fortsatt utifrån ett socialt, ebbade ut när det vänstersocialistiska engage
manget övertagit dominansen under senare delen av 1960-talet. 

Så sent som 1979 har Björn Håkanson funnit anledning att påvisa sam
bandet mellan det tidiga 1960-talets "öppenhet" och det senares "engage
mang". Han säger att 1960-talet har två ansikten varav det ena i stort sett 
kan hänföras till decenniets förra hälft och det andra till dess senare. 

Det ena är barnsligt och öppet, det kikar nyfiket omkring sig, insuper dofter, 
njuter av färgskiftningar, lyssnar ivrigt efter nya ljud, smakar förtjust på främ
mande rätter, leker m ed ord [...] Det andra ansiktet är str ängt och allvarligt, 
det fixerar bl icken på ett bestämt framtidsmål, grinar illa åt erfarenheter som 
inte stärker övertygelsen att just det målet är det rätta och lyssnar hellre på för-
kunnare som eggar den egna viljan än på ordlekare som vädjar till lust och 
fantasi.12 

Vidare kopplar Håkanson öppenheten till de politiska förhållandena i bör
jan av 1960-talet. 

Socialdemokraterna tryggt vid makten, ideologierna döda, servicedemokrati, 
teknikförtjusning, i det samhällsklimatet blev öppen konst, happening, "den 
nya vågen" inom filmen, konkret poesi, allkonstverk och experimentell fransk 
roman debattämnena för dagen. Konsten [...] vägrade ta politisk ställning [...] 
Författarna [...] experimenterade med nya former och överraskande perspek-
ti vförsk j utningar. 

Fortsättningsvis förklarar han också hur förändringen kunde ske. 
Och det medvetna, beräknande draget förklarar kanske hur 60-talet så snabbt 
kunde ändra anletsdrag [...] När festen tog slut, när marxismen knackade på 
dörren och ropade "klassamhälle", när u-landsdebatt och Vietnam-rörelse 
trängde sig på då fanns redan en beredskap för nya signaler, en öppenhet för 
andra åsiktsgemenskaper än de hemvana. 
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Håkanson påminner slutligen om att de författare och kulturskribenter som 
i början av 1960-talet var förgrundsfigurer exempelvis Bengt Emil Johnson, 
Herbert Tingsten och Lars Gyllensten vid decenniets mitt började efterträ
das av exempelvis Sara Lidman, Sven Lindqvist, Jan Myrdal och Peter 
Weiss. Han nämner också Göran Palm som en av dem som representerade 
det tidiga 1960-talets öppenhet för att sedan utvecklas till samhällskritiker 
med socialistiska förtecken. Till den senare gruppen får väl för övrigt 
Håkanson själv räknas. Som viktiga milstolpar betraktar han Palms bägge 
debattböcker En orättvis betraktelse (1966) och Indoktrineringen i Sverige 
(1968) samt en rad skönlitterära böcker, som byggde på faktamaterial. Han 
nämner bl a Lidmans Samtal i Hanoi (1966) och Gruva (1968), Lind qvists 
Myten om Wu Tao-tzu (1967) oc h Enquists Legionärerna (1967). Om de 
radikala författarna säger han att de "tänjde [...] ut litteraturens gränser, 
odlade med estetisk beräkning sin formuleringsförmåga [...] för att klar
göra samhällsproblem eller försöka övertyga om nödvändigheten av ett visst 
politiskt ställningstagande". Han beskriver sammanfattningsvis det arv 
som 1960-talet överlämnade till 1970-talet: 

övertygelsen om individens ofrihet i ett ekonomiskt system, där profitbegäret 
hos ett fåtal fritt kan styra flertalets behovsmönster; kunskapen om den rika, 
vita världens privilegieställning i ett globalt perspektiv; inställningen att förfat
tare och andra kulturpersonligheter bör använda sin ställning [...] för att ge
nomlysa orättvisor och dubbelmoral och helst bidra till en förändring av hela 
samhällssystemet.13 

Det är mot denna bakgrund man får se de radikala strävandena på Göte
borgs stadsteater mot mitten av 1960-talet, vilka mynnade ut i den form av 
gruppteater som Kent Anderssons Flotten representerar, och som kan be
traktas som den avgörande upptakten till en i det stora hela samhällskritisk 
repertoar på den teatern under de närmast följande åren och några år in 
på 1970-talet. Det är ingen tillfällighet att Kent Andersson deklarerat vilket 
djupt intryck bl a Palms En orättvis betraktelse gjorde på honom.14 Hans 
och Bengt Bratts dramatik ingick som en del i 1960-talets efterlämnade arv 
till 1970-talet. 

Från reproduce rande till skapande teater 

De följande avsnitten avser att teckna bakgrunden till och förutsättningar
na för gruppteatersatsningen på Göteborgs stadsteater och annorstädes. 
Efter en kort redogörelse för teatersituationen, särskilt vad avser publik-
och repertoarutvecklingen, redovisar jag huvuddragen i den teaterdebatt 
som pågick under 1960-talet. 
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Publik- och repertoarutvecklingen under 1960-talet 
Uttrycket 'teaterns kris' brukar dammas av med jämna mellanrum. Så 
skedde också i 60-talets teaterdebatter. Oftast är det väl minskade publik
siffror som ger upphov till talet om kris. Den närmast till hands liggande 
förklaringen till publikminskningar brukar sökas i repertoarens utseende. I 
det tidiga 60-talet fanns det också en annan, mycket viktig orsak, nämligen 
TV:s ökade utbredning. Som exempel kan nämnas att antalet TV-licenser 
ökade från en till två miljoner mellan 1960 och 1965.15 Man kanske rentav 
kan våga hypotesen att en stor del av dem som var först med att skaffa TV 
tillhörde samma befolkningsgrupp varur teaterbesökarna brukar rekryte
ras, dvs de ekonomiskt välsituerade socialgrupperna 1 och 2. TV-
apparaterna var ju relativt sett dyrare i initialskedet än mot slutet av 60-talet 
när de blev "var mans egendom". Frånsett den konkurrens om människor
nas fritid som detta nya — till en början med stor nyfikenhet emotsedda 
— medium rent allmänt utövade, kom det också att konkurrera på teaterns 
egna domäner. Liksom radioteatern i radions barndom, satsade TV nämli
gen tidigt på att i ganska stor omfattning bjuda svenska folket på teaterupp
levelser. Tillsammans med den ökande kontoriseringen av storstäderna och 
utflyttningen till förorterna medförde detta att publikunderlaget i inner
städerna blev för litet för att fylla teatrarna. En undersökning av televisio
nens utbredning visade dessutom att TV-tätheten under den tidigare delen 
av 1960-talet var störst i storstädernas förorter,16 och i den mån publiken 
hämtades därifrån bidrog också detta till minskningen av teaterpubliken. 
Men det fanns ytterligare orsaker. Utbildningsexplosionen ledde till en ök
ning av studentantalet från ca 37 000 1960 till ca 65 000 1965, det år då de 
stora Vietnam-debatterna kom igång och starkt bidrog till att den politiska 
medvetenheten ökade bland de intellektuella. Det blev tyd ligt att den bor
gerliga teaterns form och innehåll inte var tillfyllest för att locka dessa till 
teatern. Teatrarnas sökande efter nya former och nytt innehåll betecknade 
ett tillstånd som kan göra det berättigat att tala om teaterkris. 

Hur såg då repertoaren på teatrarna ut före gruppteatersatsningarna? Var 
den så stillastående och "oengagerad"? Här skall endast några generella 
iakttagelser göras angående utvecklingen mellan 1960 och 1967, då Flotten 
kom.17 Eftersom teaterskribenter ofta gjort jämförelser mellan Dramaten 
och Göteborgs stadsteater har det fallit sig naturligt att i första hand gran
ska dessa teatrars utbud, men jag har också vidgat undersökningen till att 
gälla Stockholms stadsteater och Folkteatern i Göteborg. Därvid har jag 
gjort en förenklad och provisorisk indelning av repertoaren i klassisk, sam-
tidsengagerad och "övrig" dramatik och sedan beräknat de två första grup
pernas ungefärliga andel av det totala antalet uppsättningar. Skälet till att 
lyfta fram de förra kategorierna är att teaterdebatterna ofta — särskilt vid 
publiknedgångar — rört sig kring proportionerna mellan dessa. En del kri
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tiker har krävt en återgång till klassikerna,18 medan andra har efterlyst fler 
samtidsengagerade pjäser. Man kan givetvis diskutera vilka som skall räk
nas till den senare gruppen. Jag har i det här sammanhanget begränsat ur
valet till att i första hand gälla relativt nyskrivna pjäser, som på ett eller 
annat sätt är samhällskritiska och/eller utgör en direkt kommentar till sam
tiden. Några behandlar rasdiskriminering, medan andra — företrädesvis 
svenska — tematiserar förortsproblem. En del — inte bara nyskrivna — tar 
upp skuldfrågor, exempelvis individens ansvar kontra lojaliteten mot över
heten, eller det tyska folkets hållning inför nazismen. I andra hand räknar 
jag dit pjäser av olika ålder, som sätts upp för att de anses ha relevans för 
samtiden. 

Vad gäller klassikerna utgör de mellan 1960 och 1967 ungefär 33 procent 
av det totala antalet uppsättningar på Dramatens bägge scener tillsammans. 
Motsvarande siffror för Göteborgs stadsteaters bägge scener, liksom för 
Stockholms stadsteaters är 20 procent, medan den för Folkteatern i Göte
borg är 17 procent av totalutbudet. De samtidsengagerade pjäsernas andel 
är ungefär lika för alla, d v s 14 procent, utom för Folkteatern i Göteborg 
med endast 8 procent. Alla här nämnda siffror får givetvis betraktas som 
ungefärliga. 

Inom kategorin ,,övrig,, dramatik samsas ett varierat repertoarutbud 
både vad gäller nationalitet och genre. Några tendenser går dock att iaktta. 
När det gäller den "seriösa" dramatiken är andelen amerikanska pjäser 
större på Dramatens bägge scener tillsammans än på Göteborgs stadstea
ters, där i stä llet franska komedier får ett stort utrymme. Innehållsmässigt 
rör sig både den seriösa dramatiken och komedierna mestadels inom privat
livets sfär med betoningen lagd på kärleks- och äktenskapsproblem samt 
mänskliga relationer överhuvudtaget. Andelen absurdistisk dramatik är 
något större på Göteborgs och Stockholms stadsteatrar än på Dramaten. På 
Folkteatern i Göteborg är andelen komedier och lustspel större än på någon 
av de övriga teatrarna. Av svensk dramatik har Hjalmar Bergmans pjäser, 
särskilt komedierna, regelbundet återkommit på repertoaren både på Dra
maten och Göteborgs stadsteater samt i mindre omfattning på de övriga 
teatrarna. 

Inte oväntat leder Dramaten vad gäller klassikerspelandet. Mer förvånan
de är kanske att dess utbud av samtidsengagerad dramatik är ungefär lika 
stort som övriga teatrars. Med tanke på det senare 1960-talets repertoar på 
Göteborgs stadsteater kunde man ha väntat sig att den senare kategorin 
skulle ha fått mer utrymme redan under tiden före Flotten. Ett viktigt på
pekande bör dock göras i detta sammanhang. Här har ingenting sagts om 
hur de samhällskritiska aspekterna kom till synes i uppsättningarna. Någon 
noggrannare undersökning av detta har jag inte funnit anledning att göra, 
men det går att iaktta vissa tendenser, som markerar skillnaden mellan de 
båda teatrarna. 
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Granskar man de jämförelser som anställts mellan Dramaten och Göte
borgs stadsteater, finner man att recensenterna stundom iakttagit en skar
pare samhällskritisk betoning i den senares uppsättningar antingen av sam
ma pjäs eller pjäskategori. Ett par exempel kan anses som representativa i 
detta avseende. 

Åke Perlström säger om Charles Chiltons À vilket härligt krig (Dramaten 
1964, Göteborgs stadsteater 1965), att den senare uppsättningen var allvar
ligare, mer Brecht-inspirerad.19 Bengt Jahnsson understryker skillnaderna 
än starkare: "Ahlsell drog sig inte för de fräna, socialsatiriska inslagen, som 
Dramaten fegt strök. Dessa [...] utgör tvärtom det centrala i Göteborg!'20 

Något tidigare hade samma skribent hävdat, att Dramaten " förmodligen av 
politiska skäl" avstått från uppförandet av Arthur Millers Häxjakten, vil
ken han karakteriserar som ett angrepp mot McCarthy, "när det ännu var 
modigt att göra det".21 

Även i de fall, då recensenterna inte gjorde direkta jämförelser mellan 
teatrarna, får man intrycket att Göteborgs stadsteater var dristigare i sitt 
repertoarval. Så hade exempelvis Dramaten, enligt Bengt Jahnsson, refuse
rat Brechts Den goda människan från Sezuan,22 som Stadsteatern spelade 
redan 1962 under Mats Johanssons första säsong som teaterchef. I sin 
recension av Heinar Kipphardts Fallet Oppenheimer noterar Gösta Andrén, 
att Stadsteatern "efterhand medvetet valt en repertoar som behandlar vår 
egen tids problematik. Teatern har åter blivit ett forum för aktuell de
batt."23 Som ett radikalt initiativ kan också räknas The Living Theatres 
gästspel på Stadsteatern hösten 1965 med Mysteries, en kollektivt produce
rad pjäs. Enligt Andrén har den "en bestämd ideologisk profil [...] riktad 
mot amerikansk mentalitet och bygger på beatnikprotesten och vietnam
demonstrationerna".24 Ett annat gästspel kan uppfattas som en radikal 
markering gentemot Dramaten, nämligen Volkstheaters från Rostock med 
Peter Weiss' Rannsakningen (våren 1967). Enligt en förhandsartikel skulle 
det ha tillkommit på initiativ av några lundastudenter, som sett den i Ros
tock och ansåg den kunna utgöra ett alternativ till Ingmar Bergmans upp
sättning på Dramaten (våren 1966).25 

Stor betydelse för repertoarutvecklingen fick Ralf Långbacka som gäst
regissör på Göteborgs stadsteater, där han satte upp Weiss' Mordet på 
Marat (våren 1967). Han deklarerade öppet att han ville "pressa publiken 
i Göteborg att fundera över den oideologiska hållningen som de flesta män
niskor anser sig ha".26 Av r ecensionerna att döma betonades de politiska 
motsättningarna, men det framgår också — särskilt av Bengt Jahnssons an
mälan — a tt uppsättningen markerat ett klart politiskt ställningstagande: 
"Utmärkande för föreställningen är en kollektiv argumentering om socia
liststaten som enda möjliga alternativ mot ett kapitalistsamhälle på glid 
mot diktatur. "27 

Man kan emellertid inte dra alltför vittgående slutsatser om skillnaderna 
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mellan Göteborgs stadsteater och Dramaten utan att grundligare studera de 
enskilda uppsättningarna. De tendenser som jag pekat på i det föregående 
kanske gör sig märkbara delvis därför att teaterskribenterna var mer upp
märksamma på den samhällskritiska aspekten ifråga om Göteborgs stads
teater — och detta av två skäl. Dels associerade man gärna till den orädda 
repertoarpolitik som teatern förde under andra världskriget, dels hade Mats 
Johansson som nybliven chef 1962 och även vid senare tillfällen öppet 
deklarerat sin inriktning på tidsmedveten dramatik.28 Detta förhållande 
förrycker dock inte nödvändigtvis huvudtendensen. Resonemanget uteslu
ter inte heller att teaterchefen och personalsammansättningen på respektive 
teatrar troligtvis betydde en hel del för de skillnader som blev mer markanta 
mellan Dramaten och Göteborgs stadsteater under slutet av 1960-talet. 

Det tidiga 1960-talets teaterdebatt 
I föregående avsnitt berördes televisionens snabbt ökande utbredning i bör
jan av 1960-talet som en av orsakerna till teatrarnas sviktande publikunder
lag. Ändå förekommer det inte så mycket diskussion kring det nya mediet, 
när olika teaterdebattörer söker orsakerna till krisläget. I stället efterlyser 
flertalet av dem förändringar, vilka skulle göra teatern mer attraktiv och 
därigenom bidra till att öka publiksiffrorna. Även om debatten bitvis är 
ganska abstrakt, finns det inslag i den som föregriper de mer konkreta 
handlingsalternativ, som skulle utkristallisera sig under den senare delen av 
decenniet. Generellt sett betonas i den tidigare debatten utbildningsfrågor, 
avseende både regissörer och skådespelare. De sätts ofta i samband med 
spörsmål rörande sceniska uttrycksmedel, vilket i sin tur aktualiserar be
hovet av en ny sorts dramatik. Under den senare debatten framemot mitten 
av decenniet skärskådas framförallt teaterns organisation och funktion. 

En av de flitigaste debattörerna i inledningsskedet är regissören Claes von 
Rettig som i sina många inlägg behandlar ett flertal av de olika aspekter på 
teatern, vilka skulle bli aktuella under den senare delen av 1960-talet. Under 
rubriken "Den medvetna teatern'' tar han upp Piccolo Teatro i Milano i en 
artikel, som samtidigt utgör en skarp vidräkning med vad han karakterise
rar som "vårt präktigt snarkande teaterliv". Han berömmer teaterns regis
sör, Giorgio Strehler, för dennes konstnärliga moral genom att citera hans 
kritik mot den hantverksmässighet med vilken "teaterfabrikerna" bedriver 
sin verksamhet. Strehlers ambition är "att söka en teater som står oss nära, 
upptäcka den genom en utvald repertoar, nya speltekniska grepp, nya spel
sätt, och detta i samarbete med en publik som vi vill förändra snarare än 
föröka".29 Rettig ställer detta yttrande mot ett ekonomiskt inriktat synsätt, 
som enbart går ut på att jaga publiksiffror och riktar därmed udden mot 
svensk teater. Senare samma år vänder sig Rettig mot teatrarnas brist på 
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medvetenhet vilken tagit sig uttryck i "ett kaotiskt experimenterande med 
yttre former, de flesta gamla". I stället för en mängd formexperiment före
slår han att man skall återföra "teatern till dess kärnpunkt, till dess eget 
material, till den levande människan, den enda faktor som gör teatern till 
en självständig konstart".30 Han åsyfter här synen på skådespelaren, och 
tar som jämförelse upp ryska teatermän och deras distanseringsteknik, 
praktiserad långt innan Brecht framförde sina teorier, en teknik som "utgår 
från att 'teater är teater', 'teatern är inte livet', skådespelarna är inte sina 
roller utan visar dem [...] hans förehavanden på scenen blir inte längre en 
privatsak".31 Denna ståndpunkt skulle senare komma att bli aktuell i sam
band med gruppteatertanken. Som en konsekvens av sin syn på skådespela
ren kräver Rettig en ny "dramatik skriven enkom för hans [skådespelarens, 
min anm] språk, vilket vi inte har".32 Också i detta krav skulle han få 
många efterföljare, när gruppteatern började diskuteras. 

Även b land teaterns egna dryftades givetvis de aktuella problemen. Det 
skedde exempelvis på en av regissörs- och teaterförbunden gemensamt an
ordnad konferens från vilken Rettig redovisar sina intryck.33 Där tycks ha 
rått en grundläggande enighet mellan regissörer och teaterchefer om att tea
tern behövde en förnyelse av något slag. Däremot var meningarna delade 
när det gällde regissörens roll i teaterarbetet. Rettig drar skiljelinjen mellan 
den finländska regissören Vivica Bandler samt de något yngre kollegerna 
Staffan Aspelin och Ralf Långbacka å ena sidan och den på Dramaten 
sedan några decennier verksamme regissören Alf Sjöberg å den andra. De 
förra sätter samarbete i första rummet och förordar en teatermetod som 
innebär "kollektiv ömsesidighet i skapelsearbetet, frihet från fastlåsta be
gynnelser, tålmodig och enveten mognadsfilosofi". Alf Sjöberg placerar 
regissören i centrum. Han ser på regissörens uppgift som skaparens och 
hävdar dennes frihet gentemot teaterchefen. Rettig karakteriserar Sjöbergs 
inlägg som "den formdigra, sceniska kraftens fältherreteologi". Ifråga om 
repertoarutvecklingen framställer han Bandiers beskrivning som giltig för 
situationen i Sverige. 

. . .  b o r t  f r å n  I o n e s c o ,  b o r t  ö v e r  h u v u d t a g e t  f r å n  a b s t r a k t i o n e n s  r e v o l t  m o t  d e t  
känslosvulstiga, den har blivit inverterad och sjuk [...] Bort också från politi
ska skådespel [...] närmare [...] ''Domaren", "Anne Frank" och "Miraklet", 
det odogmatiserade reportaget, tidsutsnittet utan början och slut, som visar sig 
vara d agens mest lyftande genre, för publik som för aktörer.34 

Teatercheferna intog en mera defensiv hållning, kanske naturligt med tanke 
på att ett av önskemålen var tätare chefsbyten. De framhöll också svårig
heterna att förverkliga nya idéer under hänvisning till bristande ekonomiska 
resurser. Rettig exemplifierar med Mats Johansson som han säger "häckla
de vårt teatersystems 'otäcka cirkel', brist på tid, pengar och andrum, som 
hejdar allt långsiktigt arbete".35 
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Dåvarande rektor för Socialhögskolan i Lund, Paul Lindblom, är en av 
de få som — om ä n i förbigående — relate rar teaterkrisen till televisionens 
expansion, när han beskriver den aktuella situationen, framför allt ur 
landsortsteatrarnas synpunkt. Som förklaring till rådande förhållanden 
nämner han teatrarnas försämrade ekonomi och vikande publiksiffror samt 
konstaterar att "teatrarna [...] ännu inte funnit någon form av anpassning 
i TV-åldern",36 varför många teatrar satsar på lättviktig underhållning. 
Lindblom påtalar också det olyckliga i att skådespelareliten har koncentre
rats till Dramaten, vilket resulterat i att andra teaterinstitutioner utarmats. 
Eftersom ingen reguljär regissörsutbildning förekommer råder också brist 
på bra regissörer. Vidare anser han att repertoaren blir lidande på att förfat
tarna skriver "i blindo för teaterchefer, som sällan läser deras pjäser men 
är desto mera kategoriska i s ina omdömen om svensk dramatik". För att 
motverka tendenserna till förflackning och kommersialisering välkomnar 
han initiativ från statsmakternas sida. Lösningen skulle bestå i en reform 
av subventionssystemet, som "skulle tvinga teatrarna att bli mer medvetna 
om deras skyldigheter att slå vakt om konstnärliga värden". Han säger det 
inte rent ut, men ordet "tvinga" inger föreställningen, att han menar att 
anslagsgivande myndigheter skulle sätta någon form av ekonomisk press på 
teatrarna. Det oroväckande med teatrarnas eftergifter för att nå publik
framgångar anser han ligga i att man på det sättet når "fel" publik och där
igenom "förlorar kontakten med den bästa publiken, den som tycker om 
teater som konst och går till en föreställning inte bara för att bli road utan 
också för att bli oroad".37 Likt många andra av teaterns kritiker efterlyser 
också han varje teaters "egen profil", påtalar förekomsten av "opportu
nism och spekulation i dålig smak" och talar om "konstnärlig strävan" 
utan att konkret definiera vad han menar. 

Som allmän iakttagelse är den unge regissören Christian Lunds karakte
ristik av Stockholms teaterliv träffande i sin ironiska tillspetsning. Lund 
konstaterar i en debattartikel med besvikelse att teatern mist sin funktion 
som folkkonst och i stället blivit "en konst för de få, eller då den vill vara 
något mer — inte konst". Han inordnar teaterlivet i Stockholm i tre kate
gorier. 

Fina och kultiverade människor och välansade skägg på "svåra" nunor kan gå 
och går på Dramaten. "Vanligt" grått folk utspisas tillsammans med den i tea
tersammanhang så oumbärliga penningaristokratin av herr Wennerström [skall 
vara Wennerholm, min anm] och hans gelikar på stadens komediscener: Oscars, 
Nya Scala, Intiman med flera likställda institutioner. [...] 

Stadsteatern och Lilla teatern [...] försöker gå en balansgång mellan de två 
tidigare nämnda avdelningarna. Tyvärr kröns deras lovvärda ambitioner mera 
sällan med något påtagligt resultat. Än är Lil lan ute i O scarsperiferien, och än 
är Stadsteatern nere i Dramatens likkistor.38 

I motsats till Lindblom ser Lund lösningen i ett initiativ från teatercheferna 
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i form av samarbete sinsemellan. Men även han förlorar sig i abstraktioner, 
när han beskriver konsekvenserna av ett tänkt sådant. 

Tillsammans skulle de vara säkrare. De skulle kunna uppträda modigare: Till 
exempel våga bryta en traditionell spelstil, våga bryta med herrar teaterförläg
gare och kanske till och med våga visa en och annan människa i stället för våra 
vackra primadonnor på scenen.39 

Vilka konkreta alternativ Lund tänkt sig förblir således oklart. Inlägget ger 
mera uttryck åt ett djupt känt missnöje med rådande teater förhållanden, 
något som Sam Johansson också framhåller i en kommentar i direkt anslut
ning till Lunds artikel.40 Han karakteriserar dennes inlägg som "sympto
matiskt för stämningen bland en rad av teaterns egna unga (och arga) yrkes
män' ', vilket säkerligen är en adekvat beskrivning. 

Uppenbarligen ligger generationsmotsättningar till grund för en stor del 
av den kritik som framförs mot teatern. Exempelvis yttrar sig Paul Lind
blom och Christian Lund utifrån helt skilda positioner, när de föreslår olika 
lösningar. Som erfaren skolbyråkrat litar den förre i första hand på att sam
hällets makthavare skall gå in med handfasta (ekonomiska) åtgärder, medan 
den senare som ung regissör sätter sin förhoppning till att teatercheferna 
skall initiera en förnyelse. Sam Johanssons utgångspunkter i sin tur är poli
tiska i en tid, då detta inte var särskilt opportunt. 

Johansson fastslår inledningsvis att stagnationen i utvecklingen beror på 
att "svensk teater [...] låst fast sig i ensidigt psykologiserande". Vidare 
efterlyser han vetenskaplig forskning kring publikens reaktioner inför 
teaterupplevelserna. Det mest angelägna för honom är dock en ökad social 
och politisk medvetenhet hos teaterutövarna, vilket skulle göra dem bättre 
skickade att "tolka den dramatik som spelas på ett mer nyanserat och verk-
lighetsbetonat sätt än vad nu i allmänhet sker". Han ser en del av lösningen 
i teaterhögskolan inom vars ram unga teaterelever borde beredas möjlighet 
att tillbringa en del av studietiden utomlands "och på håll där det verkligen 
sker något inom teatern". 

Det sociala och politiska perspektiv som Sam Johansson anlägger kan 
dock ses som tämligen isolerat och till stor del betingat av den politiska 
uppfattning han företräder som skribent på en socialistisk dagstidning. 
Bland debattörerna i övrigt dröjde det ytterligare, innan man mera allmänt 
satte in teaterdiskussionen i ett organiskt sammanhang. Här finner man hur 
parallell teaterdebatten förhåller sig till samhälls- och kulturdebatten i 
övrigt. Fortfarande saknas en helhetssyn, där man relaterar teaterns ekono
mi, publiksiffrorna, formfrågorna, skådespelar- och regissörsutbildningen 
etc till teaterns funktion i samhället. Som strax skall visas kom formfrågor
na och publikaspekten att för en tid dominera debatten i och med de avan
cerade formexperiment som de s k happeningföreställningarna gav prov på. 
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Happeningdebatten 
'Happening' var ursprungligen beteckningen för en teaterform, som hu
vudsakligen i formmässigt avseende innebar en revolt mot den etablerade 
och — en ligt happeningföreträdarna — a lltmer stelnande institutionstea
tern. Den kom dock själv snabbt att genomgå en utveckling, som innebar 
en institutionalisering av sin — frå n början — fr ia och öppna form. Den 
ursprungliga avsikten med happeningföreställningarna hade varit att vidga 
teaterns sociala ramar genom att flytta ut teatern till platser, där männi
skorna befann sig, exempelvis på gatan, där man serverade dem dagsfärska 
nyheter i skiftande teatrala former. Föreställningarna antog gärna karaktä
ren av politiska kabaréer, vilka använde sig av det lätta musikdramats breda 
popularitet. Man vill dra in åskådarna — he lt eller delvis — som aktörer 
i skeendet på den för tillfället valda scenen. På samma sätt som konkretis-
men inom poesin, förutsatte happeningen åskådarnas egen medverkan i 
struktureringen och skapandet av det färdiga konstverket. Det kan dock 
ifrågasättas om denna idé förverkligades vid någon happeningföreställning. 
Ganska snart visade det sig — o ch det deklarerades också från initiativ
tagarnas sida — att föreställningarna var hårt styrda av aktörerna från sce
nen. Leif Nylén beskriver en av föreställningarna, Fahlströms hörna, som 
en 

exorcistisk teater, grym, besvärjande, i all sin utstyrdhet rå och naken [...] Där 
finns visserligen ett aktivt spel mellan aktörer och publik, men det äger inte 
rum i frihet och jämbördighet, publiken tvingas in i spelet som statister och 
underordnade; frestas, provoceras, förnedras, lockas in i hårt styrda kollektiv
handlingar, bestjäls på sina reaktioner.41 

En av dem som såg positivt på happeningen var Olof Lagercrantz, och 
ett inlägg från honom kan sägas bilda upptakten till happeningdebatten. 
Lagercrantz ställer en av Moderna muséets föreställningar mot Ingmar 
Bergmans uppsättning av Ibsens Hedda Gabler (Dramaten, hösten 1964) 
varvid jämförelsen utfaller till den förras förmån. Lagercrantz talar om 
Ibsen-pjäsen som 

ett stycke skrivet för evighet, men stinkande av död [...] Detta tar Ingmar 
Bergman till sig med vördnad i hjärtat och skapar en föreställning som skulle 
prytt vilket biologiskt museum som helst [...] Mot detta de levande tavlorna 
på Moderna muséet. Här var ingenting menat att bestå, intet gjort för evighe
ten. Därför levde det.42 

Längre fram i samma artikel konstaterar han framväxten av "en ny relati
vism" som ersättning för "'objektiva' sanningar och fasta normer". Av
slutningsvis karakteriserar han rentav happeningföreställningarnas upp
hovsmän som "konstruktörer, politiker med en ny människosyn och ett nytt 
samhälle som mål".43 Associationerna till trolöshetsförespråkarnas skepsis 
mot fastlagda normer, deras relativism, ger sig lätt. 
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Polemiken var snart i full gång mellan anhängarna till och kritikerna av 
happening. Bland representanterna för den förra gruppen märks främst — 
förutom Lagercrantz och Nylén — Torsten Ekbom, Michael Meschke och 
Thomas von Vegesack. Klara motståndare till den utveckling happeningen 
kom att få var bl a Sun Axelsson, Lars-Olof Franzén, Mario Grut och Claes 
von Rettig. Leif Zern intog en mellanställning genom att betrakta happen
ingen som ett alternativ till den traditionella teatern och ville inte föra en 
diskussion i termerna för eller mot det ena eller det andra.44 Sandro Key-
Åberg var inne på samma tankegångar, då han efterlyste en debatt om tea
terns funktion i stället för den som gick ut på att försvara den ena eller 
andra teaterformen.45 

På motståndarsidan tycks det framför allt ha varit en besvikelse, att hap
peningen, från att ha pläderat för öppenhet, så snabbt formaliserades till 
något slutet och endast för de invigda begripligt. Lars-Olof Franzén t ex vill 
inte angripa dessas konstnärliga aktivitet i och för sig "utan sättet att plä
dera för den". Han anser happeningförespråkarna vara inkonsekventa, när 
de talar om 'öppen teater' men sedan triumferande säger, att det "inte alls 
är något spontant eller improviserat som man eftersträvar". I polemik mot 
Leif Nylén och i avsikt att beslå honom med tvetalan med hans egna ord 
säger Franzén: "I stället är det 'genom sin stränghet, sin terror, sitt hårda 
tryck som "Fahlströms hörna" är märklig och våldsamt uppfordrande' [...] 
Man talar om 'öppenhet' när öppenhet är opportunt och om 'disciplin' när 
det faller sig bekvämast."46 Franzén åberopar här — och hämtar citat ur — 
Leif Nyléns nyss citerade artikel, där denne dessutom ställer krav på att 
happeningarrangörerna borde få del av Dramatens resurser t ex genom att 
få använda dess lilla scen. 

En någon annan hållning än Nylén intar i detta avseende Thomas von 
Vegesack, som ser det positiva med happeningen just i att den hållit sig ut
anför de traditionella teaterlokalerna. Han uppmanar därför happening
arrangörerna att "fortsätta med sina lekar" utan att i något avseende av
undsjukt snegla på institutionsteatrarna: "Det finns trots allt mer 
anledning för Bergman och hans medarbetare att uppmärksamma vad Ny
lén & Co sysslar med än vice versa."47 Vegesack ser teaterkrisen i ett vidgat 
perspektiv och menar att det är fråga om ett generationsskifte, inte om arki
tektur och val av spelplatser. Exempelvis på regissörssidan märker han in
gen förnyelse; 1960-talets regissörer är i s tort sett desamma som var verk
samma på 1940-talet. Därför finner han det "inte så underligt att de unga 
författarna känner lust att ta saken i egna händer".48 

Kanske skarpast i polemiken mot happeningen och dess företrädare är 
Sun Axelsson, som raljerar över importen av idéer till vilka hon hänför hap
peningen, som "kom att tas om hand av en skara poeter som samtidigt 
ägnar sig åt konkret poesi, samt bild och ljud. I spetsen för dessa står 
Öyvind Fahlström som lärt sig i New York och nu lär ut i Stockholm."49 
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Vidare kritiserar hon det diffust definierade begreppet 'öppenhet', vilket 
publiken tillhålls att nalkas med "oförbehållsamhet, utan vokabulär, värde
ringar mm", samtidigt som happeningförespråkarna levererar "en serie 
förklaringar" till föreställningarna om vilka hon säger: 

Sällan har något som vill propagera för öppenhet varit så stängt, så fullständigt 
diktatoriskt, så uppritat och på förhand bestämt, både vad det gäller publikens 
reaktioner och "roll" i en happening — eller vad som avses. Friheten från 
"stil" har blivit en ny stil. 

Avslutningsvis beklagar hon att de förväntningar som många hyst om hap
pening som något lekfullt och nyskapande nu svikits. 

Allt detta nya har b livit konst igen, låst och inpackat och upphöjt av egen och 
andras vilja och ovilja, till ett av alla våra n ationalmonument. Det är redan 
akademiskt, när det inte hemfallit åt folhemsrevy, billiga blasfemier som ursäk
tas med att det kan vara vad som helst.50 

Genomgående präglades debatten av liknande hårda utfall från bägge 
sidor. Happeningföreträdarna kritiserade ofta motståndarna för bristande 
kompetens, när det gällde att analysera den nya teaterformen. Representativ 
i det fallet är Torsten Ekbom, som beskyller kritikerna för att inte uppmärk
samma sambanden bakåt mot t ex Artaud och dadasoaréerna utan i stället 
haka sig fast vid de mer spektakulära dragen i föreställningarna, exempelvis 
att "man har släpat in en ko, m an har sprutat skum på en hög väskor".51 

Ett vanligt argument från happeningmotståndarna var påståendet att ter
men 'öppen teater' missbrukades. Så tycker exempelvis Claes von Rettig — 
som själv gör anspråk på att ha lanserat termen ifråga — a tt happening
föreställningarna är "ungefär lika slutna som Hedda Gabler på dissektions-
bordet" och "avsedda för någon tänkt snobbistisk kulturelit, åtminstone i 
den form de tagit: en bournerad defaitism och mondän lågkomik för play
boys med smil i håret". Men Rettig kritiserar i samma artikel också den tra
ditionella teatern för att avskärma sig från det aktuella skeendet och för att 
inte kunna göra teatern angelägen för publiken i stort. Han hävdar att de 
flesta stänger av TV:n när det blir teater, liksom de skulle vägra besöka Dra
maten, "om man så slängde biljetter efter dem och betalade till. Språket där 
är för snävt, för dumt, för inside; teatern är en snobbsyssla, en esoterisk 
begivenhet i utkanten av samhället."52 

I det här läget skönjer Mario Grut en stabilisering av fronterna i debat
ten, vilka företräder två oförenliga sorters teaterestetik: den artaudska och 
den brechtska. Han kritiserar den förra för bristande respekt gentemot 
publiken, som styrs in i ett skeende den inte kan kontrollera. Mot detta 
ställer han Brechts idéer om en teater, som aktiverar och medvetandegör 
åskådaren.53' 

När diskussionen kring happeningen efter ytterligare några turer ebbade 
ut mot mitten av decenniet, tog teaterdebatten en annan vändning. Den in
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riktades nu på att skärskåda institutionsteatern med dess tungrodda organi
sation och slentrianmässiga verksamhet, som ansågs bestå i att portionera 
ut teater i "lämpliga" doser vad avsåg genre, nationalitet, pjäsålder m fl 
kategorier. Till kravet på radikalism i formmässigt avseende började även 
läggas samma krav innehållsmässigt, ideologiskt och estetiskt. Ett viktigt 
resultat av debatten för och emot happeningen var att form- och innehålls
frågor började relateras till mottagarsidan — publiken. Frågan hur man 
skulle nå denna skulle bli betydelsefull, när gruppteatertanken blev aktuell, 
både inom och utanför institutionerna. 

Teaterns organisation och funktion. 
De sociologiska perspektivet 

Framemot mitten av 1960-talet började alltfler debattörer att sätta in tea
tern i ett samhälleligt perspektiv. Man diskuterade inte form- och inne
hållsfrågor som skilda fenomen utan såg det ena som integrerat med — och 
avhängigt av — de t andra. Regissörernas och skådespelarnas frihet i konst
närligt avseende samt teaterns förhållande till författaren/texten relaterades 
till institutionsteaterns organisation och funktion. Några debattörer satte 
även in teatern i ett sociologiskt perspektiv för att visa vilka konsekvenser 
socialgruppstillhörighet, både på avsändar- och mottagarsidan, hade såväl 
för teaterpublikens sammansättning som storlek. Det skulle visa sig, ju 
längre debatten fortskred, att det samlade missnöjet med den rådande tea
tersituationen mynnade ut i mer eller mindre klart uttalade strävanden efter 
någon form av gruppteater. 

Innan jag går vidare, är det befogat med en kortare utvikning kring pub
likfrekvensen på teatrarna.54 När jag tidigare talat om sviktande publik
siffror har det främst gällt dem som kan sättas i samband med televisionens 
utbredning. Det får inte uppfattas så, att publiksiffrorna kontinuerligt min
skade under hela 1960-talet. När det gäller Göteborgs stadsteater, som här 
är aktuell, varierade siffrorna avsevärt. Säsongerna 1963-65 innebar en 
kraftig ökning av det totala antalet besök, jämfört med närmast föregående 
säsong. Efter en ännu större minskning 1965-66 steg siffran återigen 
1966-67 (Flotten-säsongen) för att åter sjunka de två nästföljande. Den 
säsong (1969-70), då repertoaren var som mest samhällskritisk och an
greppen mot repertoaren var som häftigast ("rötmånadsdebatten") var den 
totala besökssiffran den högsta jämfört med de övriga under perioden 
1962-75. Variationerna i publiktillströmning gäller även övriga teatrar, 
även om ökningarna och minskningarna kanske inte alltid infallit under 
samma säsonger för olika teatrar. Man kan dock säga, att fråga om förhål
landet till publiken hade fått en allt större aktualitet både i teaterfolkets och 
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teaterskribenternas medvetande — nu gärna insatt i ett sociologiskt per
spektiv. 

Redan i samband med happeningdebatten hade Sandro Key-Åberg, som 
redan nämnts, formulerat behovet av — och dragit upp riktlinjerna för — 
en debatt kring teaterns funktion, vilken ju i hög grad är en angelägenhet 
för publiken. Däremot ansåg han formdiskussionen meningslös, eftersom 
en viss teaterform inte är "i sig bättre, den är bättre för sitt ändamål än 
andra teaterformer".551 ett senare inlägg sätter Key-Åberg också det funk
tionella i samband med det organisatoriska och kritiserar "den gamla fin
rumstanken" som han tycker sig spåra i förslaget till ny stadsteater i Stock
holm, ett förslag som 

ger uttryck åt en uppfattning av teatern som i första hand en representativ an
gelägenhet, en kulturell prydnadsartikel, en kommunal och social klenod [...] 
Konsten behöver inga representativa värden, det är funktionella den behöver 
[...] en teater som [...] söker närhet och jämlikhet [...] som uppmuntrar en 
dramatik på alla kulturella, sociala och estetiska plan [...] som inte håller tal 
utan [...] försöker öppna ett samtal.56 

För att uppnå detta föreslår han att man i stället bygger fyra stadsdelsteat
rar, vilket skulle skapa mångfald, till gagn för såväl författare och publik 
som för teaterlivet i dess helhet. 

Leif Zern är inne på samma tankegångar som Key-Åberg i ett inlägg som 
för övrigt rör det arkitekturförslag som Sven Markelius lämnat till en ny 
stadsteater i Stockholm. Han kritiserar där det drömslott till teater som 
denne ritat utifrån förutsättningar och direktiv, som inte fått diskuteras 
bland dem som aktivt skall arbeta på teatern, dvs regissörer och skådespe
lare. Zern spårar två huvudprinciper bakom projektet varav den ena är "den 
kvardröjande folkteaterideologin", som han menar "har nått en punkt, där 
den har enbart pedagogiska aspekter". Den andra principen rör det organi
satoriska, dvs "idén om teatern som en institution", där en chef bär ansva
ret. Därmed blir teatern, enligt Zern, en feodal institution och regissören 
"tvingas kompromissa och därmed förnedra sig på ett sätt som man skulle 
finna groteskt om det gällde en romanförfattare — och det enbart för att 
man utan att blinka accepterar en viss styrelseform som självklar".57 Bote
medlet mot denna "stordriftsteater" ser han, liksom Key-Åberg, i att bygga 
flera små, hanterliga teatrar. Vidare rekommenderar han en idé som håller 
på att ta form i Göteborg, nämligen att en skådespelargrupp med gemen
sam målsättning arbetar fram egna föreställningar. Som förebilder till ett 
sådant arbetssätt nämner han t ex Brecht, Littlewood och The Living 
Theatre. Hans huvudtanke är att både skådespelare och regissör måste ha 
gemensamma utgångspuntker för sin verksamhet, om teatern ska ha något 
att säga sin publik. För detta slags samarbete ser han grupparbetsformen 
som nödvändig. 
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Även den från Göteborgs stadsteater avgående regissören, Lars Engström 
kritiserar teaterns organisation som feodal. Det sker i en intervju av Jonas 
Cornell, där Engström liknar stadsteatrarna vid "fabriker, för stora för att 
ge uttryck åt personliga röster, både regissörernas och skådespelarnas". I 
stället för "gafflandet på teatercheferna" vill Engström attackera organisa
tionsstrukturen och förordar en decentralisering inom institutionen med 
t ex en administrativ direktör samt tre regissörer med varsin scen, där var 
och en driver sitt eget alternativ, något som skulle gå att genomföra genast. 
Hans långsiktiga ideal är att varje teater skulle driva sin egen linje. Man 
skulle gästspela hos varandra i stället för att alla teatrar tar upp samma pjä
ser varje säsong. Vidare föreslår han något slags gruppbildning, men det 
förslaget innebär företrädesvis att de som spelar bra ihop ska fortsätta att 
göra det.58 Däremot har han inget krav på gemensamma värderingar inom 
en grupp, något som längre fram skulle bli en huvudtanke hos flertalet 
gruppteaterförespråkare. 

Lars Engström ger också ett konkret förslag till decentralisering, vilket 
Lars Kleberg redogör för i en ledarartikel i Dialog. Det går ut på att göra 
Södra Teatern till en självständig scen för nyutbildade, unga skådespelare, 
ledda "av en grupp teatermän med personliga och redovisade arbets
sätt".59 Under hänvisning till detta förslag kritiserar Kleberg Dramatenche-
fen, Erland Josephson, för hans sätt att förvalta denna idé genom att tvinga 
in den "som ett 'komplement' till nationalteaterns allsidiga verksamhet". 
Han stöder sin uppfattning genom att citera ur Ralf Långbackas tal vid 
Svenska kulturfondens stipendieutdelning, vilket han tycker "pekar på en 
väg att luckra upp de stora institutionsteatrarnas godmodiga tyranni". 
Långbackas idéer om decentralisering innebär en satsning på "kortvariga 
oppositionsteatrar, som kan fungera [...] så länge det konstnärliga bränslet 
räcker, som kan samla liknande skådespelare och regissörer för en gemen
sam arbetsinsats" i stället för på "dyra, tungrodda institutionsteatrar, som 
kan fungera som representations- och skryt-teatrar". Förutom decentralise
ring kräver Kleberg också cirkulation på de ledande posterna, vilka dess
utom bör vara endast administrativa, medan det konstnärliga borde skötas 
av "individuellt arbetande produktionsgrupper". Genom liknande radikala 
åtgärder skulle teatern hindras från att bli "en spegel av vårt samhälle en
dast i sina monopolistiska tendenser och i sin långsamma institutionella 
förstelning".60 Man kan dra paralleller mellan den vokabulär som används 
i kritiken av teaterförhållandena och den som är gängse i kritiken av de 
socioekonomiska förhållandena. Negativt laddade ord är t ex 'stordrift', 
'feodal' och 'monopolistiska tendenser', medan t ex ' jämlikhet', 'decentra
lisering' och 'produktionsgrupper' är positivt laddade. Det är småskalig-
hetens närhet och gemenskap som sätts upp som ideal framför storskalig
hetens distans och främlingskap. 

När Harald Swedner i mitten på 60-talet presenterade sin undersökning 
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av olika socialgruppers deltagande i kulturaktiviteterna, kom denna som en 
bekräftelse på vad de flesta redan visste, nämligen att bl a teatern i stort sett 
rekryterade sin publik från socialgrupperna 1 och 2.61 Kring detta proble
matiska förhållande har förts en ständigt återkommande diskussion. 

Bengt Jahnsson betecknar den kris som teatern upplevt i början av 
60-talet främst som en socialt och ej enbart estetiskt betingad kris. Han 
hänvisar till Peter Brooks formulering av problemet, citerad i Dramatens 
program till Arthur Millers Syndafallet (hösten 1964): 

Vi lever i en övergångsperiod [i programmet står: övergångsepok, min anm]. 
Det borgerliga samhället har för länge sedan spelat ut sin roll, men dess yttre 
former har ändå på något sätt bevarats i formerna för det sällskapliga um
gänget. Häremot svarar det faktum att vår teater själv, när allt kommer om
kring, är en borgerlig teater och därigenom i sitt innersta väsen förlegad och 
ihålig.62 

Jahnsson tar upp de konsekvenser detta för med sig för regissörsuppdraget 
och exemplifierar det med Hans Dahlins uppsättning av Tolvskillingsope
ran på Stockholms stadsteater (hösten 1964) "där regissören totalt missat 
de sociala poängerna därför att han helt enkelt inte har begripit dem, trots 
att orden fullkomligt spyr indignation, fränhet och cynism". Han menar 
alltså att regissörens borgerliga ursprung hindrar dennes förståelse för den 
samhällskritiska dimensionen i pjäsen. Jahnsson hävdar som ett faktum att 
de flesta inom teatern kommer från "högrestånds- eller mellanklassmiljö
er" och anser att detta också avspeglar sig i publiksammansättningen. Vis
serligen välkomnar han de insatser som Teatertjänst och Skådebanan gör 
på abonnemangssidan men menar att teatern ändå ej kan nå "den stora 
publik som täcker den väldiga konsumtionen av film och veckotidningar. 
Det måste skapas ett teaterbehov som är legitimt förankrat i alla samhälls
lager, allt annat måste bli nödlösningar av teater krisen."63 

Även Leif Zern anlägger ett sociologiskt perspektiv på publiksamman
sättningen, som han sätter i relation till författarnas — men framförallt skå
despelarnas — be tydelse i sammanhanget. 

Så länge publikens sociala hemhörighet inte sätts ifråga, så länge kommer tea
tern att behålla sina nuvarande solidariteten Det är inte bara författarnas sak 
att bana väg för det nya, det är lika mycket skådespelarnas.64 

Jonas Cornell förbinder kravet på nya texter med kravet på en förnyelse 
av regi och spelstil, något som han tror skulle åstadkommas genom sam
arbete mellan teatern och författarna. 

Men hur skall en och samma attityd hos skådespelare och regissör uppriktigt 
kunna spegla de ytterst skilda intentioner som de olika pjäsförfattarna ut
trycker? Hur kan man efterlysa nya texter utan att samtidigt efterlysa nya meto
der i spel och regi? [...] Där måste upprättas en kommunikation mellan förfat
taren och teatern, en kommunikation och en villighet till förändringar.65 
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Den franske litteraturkritikern Roland Barthes, som observeras i den 
svenska teaterdebatten, tar i en artikel upp regi och spelstil i relation till en 
borgerlig publiks förväntningar. Med termer, lånade från marxistisk teori 
om varumarknaden analyserar han det han anser vara två av den borgerliga 
teaterns myter. Den ena består i att man skapar ett kvantitativt fenomen av 
'psykologin', dvs den borgerliga teatern gör "lidelsen till en [...] handels
vara, inpassad i ett bytessystem: jag ger mina pengar till teatern och kräver 
i gengäld en lidelse som är väl synlig, för att inte säga möjlig att beräkna". 
Han förklarar det konkret med att skådespelarens synliga ansträngning, 
som t ex tar sig uttryck i svett och tårar, ger åskådaren känslan av att ha fått 
valuta för pengarna. 

Den andra myten kallas Barthes "myten om påhittigheten", vilken han 
exemplifierar med att en regissör låter möblerna komma ner från scentaket. 
Han betecknar dylika regiidéer som godtycklighet och formalism, men ser 
det samtidigt som logiskt, ty 

i en borgerlig publiks ögon är regin aldrig något annat än en teknik för infall 
[...] Här ser vi än en gång hur vår teate r vilar på den uthålliga lagen om utby
tet: det är nödvändigt och tillräckligt, att regissörens prestation är synlig och 
att var o ch en kan kontrollera avkastningen på sin biljett.66 

Vidare hävdar han, att myten om påhittigheten sanktioneras genom att man 
hänvisar till en 'stil', vilket får stå som "alibi" för att "undkomma pjäsens 
djupare motivationer" att "på billigaste sätt bli kvitt pjäsens sociala eller 
historiska innehåll" och "försvaga omstörtandet av samhälleliga förhållan
den". Hans slutsats får prägeln av aforism: "Inom teatern är stil en teknik 
för flyktförsök."67 Här ser vi hur kravet på att teatern skall tjäna som 
medvetandegörande börjar formuleras. Form och stil blir underordnade 
innehållet, det sociala budskapet. 

Sören Lindgren berör de flesta av ovanstående här behandlade aspekter 
i 1960-talets teaterdebatt i ett inlägg kring teaterns — i synnerhet Drama
tens — borgerligt representativa funktion. Han säger att Dramaten missför
stått nationalteateridén till skillnad från exempelvis Comédie Française som 
"haft att förvalta det förnämliga pjäsunderlag som 1600- och 1700-talen 
gav, i förening med en intressant spelstil som utvecklades genom dessa pjä
ser".68 I Sverige har, enligt Lindgren, problemet varit, att man bara hade 
en riktigt stor författare — Strindberg — när nationalteatertanken tog 
form, men "1800-talets borgerliga publik senterade aldrig Strindberg hel
hjärtat — h an kritiserade borgarna och deras livsstil alldeles för fränt för 
att de skulle uppskatta det". I det läget gick Dramaten in på en linje, som 
Lindgren hävdar är "den farligaste för en teater", nämligen att låta sig 
"styras av sin publik. Det blev klassintresset och inte nationalteateridén 
som slog igenom. Dramaten är följaktligen något av det borgerligaste som 
finns i det borgerliga Sverige." Visserligen medger han, att Dramaten efter

27 



strävar kvalitet, men eftersom dess målsättning är begränsad till att behaga 
"den borgerliga snobbpubliken" utgör Dramaten, enligt Lindgren, ingen 
stimulans för Sveriges kulturliv. Han ser det som ett dilemma, att Dramaten 
inte förmått "utveckla en Strindbergstradition därför att den vore ett slag 
i ansiktet på publiken, men å andra sidan har man inte heller kunnat upp
muntra den svenska dramatiken därför att den inte varit av Strindbergsk 
kvalitet". Lindgren är medveten om att det finns undantag men framhåller 
det principiellt intressanta i att de svenska författare som spelas på Drama
ten "först skapat sig ett namn i andra sammanhang. De har spelats på Dra
maten efter det att den borgerliga publiken erkänt dem som skönlitterära 
författare. Det är en beklämmande tågordning."69 Han sätter sitt hopp till 
att den nye Dramaten-chefen, Erland Josephson, som själv är dramatiker, 
skall medverka till att bryta utvecklingen. 

Det första reella brottet mot den ovan beskrivna utvecklingen kom dock 
inte på Dramaten utan på Göteborgs stadsteater med Flotten, Hemmet och 
Sandlådan. 

Gruppteatertanken 
Som framgått av de tidigare avsnitten var vissa kritiker av teaterns organisa
tion och borgerligt representativa funktion inne på tanken att gruppteater 
i någon form skulle utgöra lösningen på teaterns problem. De krav på 
decentralisering som framfördes, samt den förändrade synen på författa
rens, regissörens och skådespelarens roller förutsätter nästan gruppbild
ningar, även om dessa sker inom institutionsteaterns ram. 

Redan när Claes von Rettig myntade uttrycken 'reproducerande' och 
'skapande' teater utgick han från tanken på en grupp med gemensam mål
sättning som "ägnar sig uteslutande åt att göra originalvara". Det viktiga 
med en sådan teater ansåg han vara, att den 

odlar mot repertoarmaskinernas splittring en sammanhållningslinje. Inom tea
tern strävar m an till gemensamma mål, man odlar en egen spelstil som befun
nits gruppen angelägen. På sådana teatrar kan kontinuiteten upparbetas. Där 
kan tyngdpunkt skapas. Där kan en skönjbar fruktbärande linje drivas.70 

I rådande läge ser han ingen långsiktig planering t ex av en regissör tillsam
mans med en grupp ur ensemblen, utan denna kastas mellan olika regissö
rer, och stilarna avlöser varandra. Vissa teatrar borde enligt honom speciali
sera sig, medan andra kunde vara 'gränsteatrar', "som tar hand om de nya, 
vitala formerna av anti-konst och håller kontakten öppen till den dagliga 
verkligheten: som spränger upp antologiteatrarnas mörka dominans". Dit
tills hade debatten, som framgått, mest förts mellan teaterkritiker och kul
turskribenter, men när Leif Zern intervjuar några skådespelare i Göteborg 
får man ta del av funderingarna kring teater inifrån, från teaterarbetarna 
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själva. Zern ser en av de intervjuade, Ingvar Hirdwall, som representativ för 
den grupp av unga skådespelare som förespråkar en odogmatisk och mera 
rörlig spelstil. På Zerns fråga om det i realiteten existerar någon sådan 
grupp på Göteborgs stadsteater, svarar Hirdwall jakande men framhåller 
också svårigheterna, eftersom man på en institution måste anpassa sig efter 
flera viljor. Hirdwall tänker sig en förbättring av skådespelarens ställning 
inom teaterhierarkin genom att skådespelare med gemensamma ideal bildar 
grupper, som genom sin slagkraft kunde bli "ett alternativ till det eviga 
kompromissandet ". 

Varje skådespelare borde ställa sig upp och fråga vilken målsättning hans chef 
har, om den speglar en politisk och moralisk övertygelse, om det är en bra eller 
dålig estetik osv. Bara för att kunna säga: "Det här kan jag inte skriva under 
på." Varför s kulle vi inte ha den rätten?72 

Vidare säger Hirdwall, att arbetet på scenen ska bygga på den samvaro man 
har — sk ådespelarna emellan — u tanför scenen. Teater är för honom ett 
sätt att förmedla de åsikter och tankar en skådespelare hyser som privat
person, "ett sätt att agitera. [.,.] Man får inte skilja mellan sina åsikter i 
sociala och politiska frågor och sitt arbete som skådespelare."73 

Även utifrån kom impulser som pekade i samma riktning, och som också 
bör ha haft betydelse särskilt för den interna debatten på teatrarna. Ett 
exempel på detta var den redan nämnda exilgruppen The Living Theatre 
från New York, som turnerade i Sverige 1965. Liksom Ingvar Hirdwall beto
nar gruppen vikten av överensstämmelse mellan privatlivet och teaterarbe
tet. I ett intervjuuttalande säger en av medlemmarna: "Exilen har tvingat 
oss till ett intensivare samliv och det har haft betydelse för vårt konstnärliga 
arbete. [...] Våra liv påverkar teatern, teatern våra liv."74 Gruppens mål
sättning har klart revolutionära inslag, både politiskt och teaterpolitiskt, 
vilket framgår av de tre redovisade huvudpunkterna: 

Ett: att öka åskådarnas medvetenhet. Denna ökade medvetenhet kan orsa
ka den revolution vi syftar till. 

Två: att framställa livet som någonting heligt. Det är ett revolutionärt på
stående. 

Tre: att bryta ner murarna. Det är detsamma som att uppmana till revolu
tionär handling.75 

Eftersom medlemmarna i The Living Theatre bekänner sig till pacifismen, 
får ordet 'revolutionär' inte tolkas i vedertagen politisk bemärkelse. De för
klarar sig snarare arbeta "i en förlängning av anarkismen" mera än i 
"Marx determinism". Deras betydelse som förebilder i teaterpolitisk me
ning ligger troligen mest i att revolten vänder sig mot den etablerade institu
tionsteaterns uppdragna gränslinjer och det främsta syftet är därför att 
"bryta ner murarna". 
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Den förändrade synen på skådespelaren samt på teaterns organisation 
och funktion hängde givetvis samman med en förändrad syn på teaterns 
innehåll. Kritiken mot ,,stordriftsteatern,, med dess slentrianmässiga reper
toarval gick parallellt med kritiken mot den tilltagande koncentrationen i 
samhälle och näringsliv som helhet. De yngre, radikalare teaterarbetarna 
ville se sitt arbete insatt i ett samhällssammanhang, där yrkesroll och privat
roll påverkade varandra. 

Göran O Eriksson framhåller i en artikel under rubriken "Skådespelar
nas teater' ' att de teaterkollektiv som växt fram under efterkrigstiden sökt 
motivera sin verksamhet med argument från världen utanför. Han menar 
att exempelvis Joan Littlewoods Theatre Workshop tidvis fungerat som en 
agitationsteater. Han kopplar samman detta med skådespelarnas tilltagan
de kritik av den naturalistiska skådespelarkonsten. Gemensamt för grupp
teatrarna är, enligt honom, 

behovet av att motivera konsten med en större idé, en vision som omfattar hela 
samhället. [...] det är svårt att inte uppfatta denna breda reaktion [mot den 
akademiska naturalismen i skådespelarkonsten, min anm] som en befrielse och 
en kontaktmöjlighet, många kontaktmöjligheter.76 

Detta skulle i stort sett visa sig stämma in både på gruppbildningarna inom 
institutionerna och de fria teatergrupperna. 

För en integration mellan yrkes- och privatroll pläderar även regissören 
Ralf Långbacka, när han i en intervju påpekar det orimliga i att teatermän
niskor tvingas splittra sitt engagemang till att gälla vitt skilda författare, "i 
dag för Brecht, i morgon för Beckett, i övermorgon för Genet, sen igen för 
Graham Greene".77 

Som ett led i strävandena att utveckla och förändra skådespelarrollen, att 
se honom/henne som en medlem i ett teaterkollektiv, efterlyser Sven Woll-
ter — und er hänvisning till utändska förebilder — en s kådespelarverkstad, 
där skådespelarna kunde få en vidareutbildning, som utgick från deras egna 
behov. En sådan verkstad skulle ligga utanför institutionen, eftersom en 
organisation av verkstäder inom institutionen kunde leda till splittring av 
ensemblen och 

krav på säljbara resultat, på en "produktivitet'' som kan mätas i abonne
mangsprocent. Det får aldrig ske, för vår verksamhet måste i fö rsta hand vara 
pedagogisk, produktiv i den meningen att vi som arbetar där förändrar och ut
vecklar oss själva.78 

Till verkstaden skulle man gå t ex för att diskutera med en författare eller 
för att diskutera en scen med sina kolleger. Eftersom tanken bakom en skå
despelarverkstad, enligt Wollters synsätt, "utgår från en idé om teatern som 
en primärt kollektiv konstart" ser han gruppteatern som den naturliga kon
sekvensen. 

Men termen 'gruppteater' definierades olika, beroende på vem som an
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vände den. Som tidigare nämnts ville Lars Engström att en teaterinstitution 
skulle låta sådana som spelar bra ihop bilda grupper, vilka var och speciali
serade sig på en viss typ av teater. Att döma av de handelstermer han använ
der verkar det som om han betraktade en teaterinstitution som något slags 
kulturens diversehandel, där var och en kan köpa något som passar veder
börande. 

När det gäller att fånga ny publik — vilket är teaterns uppgift enligt statsmak
terna — torde man vara tvungen att studera, hur konsumenter lockas till andra 
varor inom fritidssektorn. Överallt kräver dessa de bästa möjliga varorna, till
verkade av specialister. Varusortimentet ska vara rikligt men inte på kvalitetens 
bekostnad. Teatern til lhandahåller f. n. ett rikhaltigt varusortiment tillverkat 
av en och samma hantverkstab.79 

Lite närmare det som redan var på väg att hända inom teatern kom han, 
när han konstaterade att teatern utvecklades mot att tillhandahålla "till
stånd, analyser, synpunkter", och att "Skeendet på scenen domineras av 
gruppen, inte av enskilda aktörer". Vidare iakttog han att teatern fick en 
tidsspeglande karaktär i de produktioner, där skådespelarna ställde sig bak
om en viss författare med en viss idé. Det framgår dock inte klart, om det 
han säger i det ovan refererade är något som han ser positivt på eller något 
som han bara registrerar. Vad han klart utsäger är, att olika teatrar ska 
bjuda olika alternativ. Alla ska inte bjuda alla. Som orsak till att grupptea
ter inte redan genomförts anför han — paradoxalt nog — att "gruppteatrar 
fordrar starka ledare och [...] sådana är sällsynta".80 

Gruppteatertanken som ett medel att bryta upp en stelbent organisti-
onsstruktur hade emellertid slagit rot hos många inom institutionsteatern. 
Den linje som förespråkade gruppsamarbete redan på produktionsstadiet, 
dvs med en författare som samarbetade med regissör och ensemble redan 
under skrivandets gång, kom att stå för den avgörande utvecklingen inom 
teaterlivet. De inom teatern verksamma som mest aktivt strävade efter en 
kollektivets teater var också de som hade de mest radikala idéerna både i 
politiskt och estetisk avseende. Ett nytt innehåll krävde ett nytt formspråk. 

Redan innan någon grupprodukt sett dagens ljus kunde man emellertid 
iaktta mer distinkta ansatser till en samhällskritisk repertoar. Bengt Jahns
son pekade på dessa tendenser i en artikel, där han f ö satte in den svenska 
teatern i ett internationellt perspektiv. Några av de under vårsäsongen 1965 
aktuella exemplen han anför är Doris Lessings Tigerlek i Uppsala, Walentin 
Chorells Den vita skjortan i Norrköping, Arnold Weskers Rötter i Helsing
borg, Jean-Paul Sartres Den respektfulla skökan i Borås, William Inges De 
kärlekslösa och Boris Vians Imperiebyggarna på Folkteatern i Göteborg, 
Bertolt Brechts Galilei och Slavomir Mrozeks samtidssatirer på Göteborgs 
stadsteater. I Stockholm är det pjäser som James Baldwins Blues for Mr 
Charlie, H G Michelsens Stienz, L F Johanssons Offret, Sandro Key-Åbergs 
O, Kenneth Browns Buren, Brechts Mutter Courage och Peter Weiss' Marat. 
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En sådan rad av föreställningar med engagemang i nuet och uppsatta på några 
korta månader kan inte bero på tillfälligheter. Teatern tycks på allvar vilja sätta 
verklighetens problematik under debatt, och illusionsteater och dokumentär
teater utgör därvidlag ingen skillnad. [...] Är teatern inte längre rädd för att 
utmana publiken? Är det slut med teatern som behagsjuk underhållnings
industri?81 

Den första frågan torde inte kunna besvaras med ett 'nej' eller den andra 
med ett 'ja'. Däremot skulle publiken komma att känna sig provocerad av 
vissa inslag i både institutionsteatrarnas och sedermera de fria gruppernas 
repertoar. Den institutionsteater som bäst motsvarade det abstrakta pro
grammet var Göteborgs stadsteater, vars repertoar under slutet av 1960- och 
början av 1970-talet kom att ge starka publik- och kritikerreaktioner. Ytter
ligare en avgränsning av målsättningsdebatten för en tidsaktuell teater 
måste dock göras, innan den institutionen behandlas. 
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Gruppteater och teatergrupper 

Det är förmodligen ganska vanligt att förbinda termen 'gruppteater' med 
de s k fria gruppernas produktioner i slutet på 1960- och början på 
1970-talet. Det finns inte någon entydig definition av ordet, och vidare har 
det tvistats om vem som ska anses ha varit först med någon typ av sådan 
teater. Exempelvis Lars Engström sökte förverkliga sina gruppteateridéer i 
sin uppsättning av Bo Skölds Min kära är en ros på Göteborgs stadsteater 
(våren 1962). En något fastare gruppbildning utgjorde den ensemble som på 
samma teater spelade Bengt Bratts Sorgen och ingenting (hösten 1963), där 
författaren medverkade vid repetitionerna. Dessutom exemplifierar den det 
förhållande som tidigare nämnts, nämligen att samspelet på scenen bygger 
på det privata samspel, den gruppkänsla som skådespelarna har sinsemel
lan utanför scenen. 

Även Staffan Roos' uppsättning av sin egen skillingtrycksparafras, Cirkus 
Madigan, på Dramatens Lilla scen (våren 1967) karakteriserades som 
grupparbete både av de medverkande och recensenterna. Där var det helt 
kopplat till själva arbetssättet, vilket bestod i ett omfattande experimente
rande med olika scenlösningar, gester och repliker. Dessutom förekom en 
viss grad av improvisation från kväll till kväll, där varje nytt publikmöte 
fick utgöra incitamentet. Gruppmedlemmarna betonade också vikten av att 
bredda den privata sfären genom att träffa människor från andra verksam
hetsområden än teatern.1 

De fria gruppernas arbetssätt skiljer sig inte nämnvärt från institutions
gruppernas, utan skillnaderna ligger mera på de ekonomiska och organisa
toriska planen. Definitionsmässigt innebär begreppet 'fri grupp', att samma 
personer som utför arbetet på scenen också bestämmer enväldigt över reper
toaren samt förfogar över ekonomin. Det finns alltså inte — liksom ifråga 
om institutionsteatern — n ågon styrelse, som är ansvarig inför anslagsgi-
vande myndigheter. Oftast diskuteras den aktuella pjäsens innehåll gemen
samt, och även om en eller ett par av gruppmedlemmarna står för själva 
utformningen, så anges inte alltid någon enskild som författare. Grundtan
ken är, att alla tillsammans står bakom den färdiga produkten samt också tar 
det ekonomiska ansvaret. Eftersom de fria gruppernas pjäser gärna kom
menterar dagsaktuella händelser har förarbetet till dem ofta skett tillsam
mans med den aktuella "målgruppen", som dels har kunnat ge uppslag, dels 
kunnat kontrollera bakgrundsfakta. Nationalteatern i Göteborg har t ex 
haft nära kontakt med den barn- och ungdomspublik för vilken den spelar. 
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På liknande sätt har också vissa gruppbildningar inom institutionsteat
rarna ibland arbetat. Det har särskilt gällt pjäser som skildrar en arbets
plats, t ex när en grupp inom Dramaten arbetade fram Nils Johan Anders
son m fl (hösten 1969). Till denna pjäs samlade författarna stoff genom att 
samarbeta med anställda på Norrbottens järnverk. Andra gånger har sam
arbetet gällt grupper av människor vars situation man velat skildra, t ex 
Zigenare på Dramaten (hösten 1968). 

Den grundläggande skillnaden mellan de här beskrivna grupperna och 
den på Göteborgs stadsteater ligger i själva utgångspunkten. När stadstea
tergruppen startade sin verksamhet 1967 var denna starkt kopplad till 
demokratiseringsprocessen inom institutionen. Skådespelarnas reaktion, 
som i utgångsskedet främst var riktad mot en auktoritär regi, kom seder
mera att omfatta repertoarval och produktionssätt.2 De ville skapa en ny 
repertoar, grundad på egna erfarenheter, vilka de också ansåg representativa 
för ett tvärsnitt av svenska folket. Ur deras synpunkt kan detta synas logiskt 
med tanke på deras uppfattning att privatrollen påverkar yrkesrollen och 
vice versa.3 Detta synsätt var således tämligen etablerat, när de fria grup
perna formerade sig en efter en vid decennieskiftet. Därför var det naturligt 
för dessa att gå ett steg längre genom att söka upp olika målgrupper och 
ta del av deras erfarenheter. Till detta torde också en politisk förklaring 
kunna ges. Många av de fria grupperna som stod till vänster om VPK be
traktade sig — medvete t eller omedvetet — som agenter för arbetarklassen 
och såg som sin uppgift att föra dess talan. För detta behövdes erfarenheter 
som de själva rimligtvis inte kunde besitta. 

Det finns således en mängd variationer i arbetssättet men också en ge
mensam nämnare för de flesta grupparbetsformerna, bestående i att alla 
agerande även privat bör stå för det som framförs på scenen både ideolo
giskt och estetiskt. Gemensamt för institutionsgrupperna och de fria teater
grupperna är också, att de gärna använder sig av kabaré-, musical- eller 
revyformen, där musik och sång är integrerade som naturliga element. 

34 



Göteborgs stadsteater under 1960-talet 

Redan i ett tidigare avsnitt har jag — som jämförelse med främst Dramaten 
— i korthet berört repertoaren på Göteborgs stadsteater under 1960-talet 
och fram till vad vi kan kalla gruppteatertiden. Här skall jag först något 
närmare beskriva utvecklingen av de interna förhållandena och deras bety
delse för repertoarvalet. Tiden från 1962, då Mats Johansson efterträdde 
Karin Kavli som teaterchef, kommer att ställa i fokus. Skälet härtill är att 
det främst är utvecklingen under denna period som ligger till grund för de 
skillnader mellan Göteborgs stadsteater och bl a Dramaten vilka började 
märkas alltmer mot slutet av decenniet. Därefter tar jag upp de första ansat
serna till gruppbildning som en upptakt till den mera regelrätt genomförda 
grupparbetsformen.1 

Interna förhållanden — reperto arval 

En av de större fackliga frågorna under senare delen av 1960-talet rörde 
demokrati och medinflytande på arbetsplatsen. Diskussionerna kring detta 
trängde även in på teatrarna. Som yttersta förutsättning fanns givetvis det 
politiska uppvaknandet mot mitten av decenniet. Detta bidrog till att hier
arkiska strukturer på olika områden alltmer började ifrågasättas. För tea
terns del var det därför av stor betydelse hur teaterledningen lyckades upp
fånga de nya signalerna. Organisationsstrukturen förändrades dock inte på 
någon institutionsteater. Teaterchefen var fortfarande formellt ansvarig för 
repertoarvalet inför den politiskt valda teaterstyrelsen, som i sin tur var 
ansvarig inför anslagsgivande myndigheter. Däremot blev det vanligare att 
teatercheferna lyssnade på personalens önskemål. 

På Göteborgs stadsteater bildades hösten 1964 ett artistråd, som kunde 
delta i repertoardiskussionerna och framlägga förslag, men däremot inte 
hade någon rösträtt. Rådet avvecklades emellertid mot slutet av decenniet, 
då de flesta ansåg beslutsgången som skendemokratisk. Efter känt 
60-talsmönster började personalen i stället att samlas till stormöten, vilka 
dock snart befanns vara alltför ohanterliga. Som ett slags decentraliserings
åtgärd delades då personalen upp i tre grupper som var och en drev sina 
projekt. Dessa grupper fick, i det polariseringsklimat som rådde, stark 
kritik från teaterstyrelsen för "vänstervridning". Efter en rad diskussioner 
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bildades ett artistråd på nytt, men eftersom dess medlemmar denna gång 
valdes av de tre projektgrupperna, fick dessa i realiteten ett ganska stort in
flytande. 

Viktigare än de officiella kanalerna var emellertid Mats Johanssons per
sonliga inställning till medinflytande. Själv har Johansson framhållit den 
betydelse som scenskolornas förstatligande (1964) haf t för förändringarna 
på teatern. Enligt honom fick eleverna vid de fristående skolorna "helt 
andra arbetsideal", som gav näring åt deras "frihetsdrömmar". Han till
mäter också engagemanget av regissören Ralf Långbacka (våren 1967) stor 
betydelse. Denne kritiserade teaterns repertoar för att vara av "smörgås
bordskaraktär". I stället efterlyste Långbacka en mera enhetlig målsättning, 
som skulle göra klart vad varje pjäsval, varje konstnärligt ställningstagande 
fick för konsekvenser. Ur den debatt som då uppstod, säger Johansson, 
"emanerade ett väldigt behov att förverkliga den vackra tanken om kollek
tivets möjligheter, utan auktoritär ledning".2 

En av skådespelarna, Måns West felt, karakteriserar Mats Johanssons 
insats ifråga om repertoarutvecklingen som ett försök att "skruva" reper
toaren i riktning mot en mer preciserad målsättning. Det innebar t ex att en 
del "kladdiga, franska komedier" försvann ur repertoaren som en första 
åtgärd. Westfelt ser tillbaka på Karin Kavlis chefstid som en glansfull 
period, då teatern fungerade som "en fest för en viss del av befolkningen, 
en borgarvana".3 När Flotten sedermera framfördes fungerade den, enligt 
Westfelt, som "en inifrån kommande konstnärlig injektion [...] en fördjup
ning både av det konstnärliga och debattmässiga allmänt sett, den politiska, 
sociala debatten om teaterns funktion i tiden".4 Han menar, att det var 
den dimensionen som fanns på Göteborgs stadsteater parallellt med de 
första gruppteaterpjäserna, samt att denna också i hög grad omskapade 
arbetsförhållandena ifråga om möjligheterna att påverka repertoaren och 
arbetssättet. Detta demokratiska sätt att fungera tillsammans spred sig 
sedan över även till arbetet med andra pjäser än grupparbetena. Därmed 
blev det allt vanligare att ensemblen gick samman i stark medvetenhet om 
vad man ville ha sagt med en viss pjäs. Regissören stod inte längre ensam 
för helhetstolkningen. 

Lennart Hjulström, som regisserade de fyra, här aktuella grupparbets-
pjäserna, menar att den kraftigaste reaktionen riktade sig mot den gamla 
regiteatern. I första hand strävade skådespelarna efter en formförnyelse, 
men de ville också ha möjligheter att påverka både sin egen roll och reper
toarvalet, inte bara "komma in från vänster och gå och sätta sig, säga sina 
repliker".5 

En av medlemmarna i gruppensemblen, Arne Nyberg, beskriver också 
hur radikala formsträvanden och politiskt radikal livssyn kom att gå hand 
i hand. Dessutom ger han en glimt av de stämningar som var rådande, sär
skilt inom den grupp ur ensemblen som skulle medverka i Flotten. 
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Vi pratade om att många samhällsmedvetna föreställningar blir så aggressiva, 
så tråkiga. Vi [...] skulle vilja göra en pjäs, där vi verkligen bjöd på oss själva, 
som måste vara rolig, utåtriktad. Det var en period, då alla gick omkring och 
småmumlade för sig själva. Från början var det väl en formsträvan från skåde
spelarna: dom ville spela ut, dom ville skänka ut, så frikostigt dom kunde [...] 
de flesta hade en mycket radikal inställning som gjorde att det var lättare att 
arbeta som grupp ... och sen hade vi Kent Andersson som skrev.6 

När Mats Johansson skall förklara varför förändringarna blev mer mar
kerade på Göteborgs stadsteater än annorstädes, gör han det med hänvis
ning till den på 1960-talet aktuella personkonstellationen som skapat 

ett starkt tryck för att få till stånd förändringar, dels därför att jag gärna har 
velat medverka till en sådan förändring. När jag talar om trycket från persona
len skall vi vara på det klara med att praktiskt taget all personal som jobbar 
här på teatern har ju anställts [...] av mig. På det viset hänger de här två saker
na ihop.7 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att radikaliseringen av repertoaren 
vid Göteborgs stadsteater gick parallellt med motsvarande ideologiska ut
veckling i samhället. Förutsättningarna för denna ändrade inriktnings ge
nomslagskraft låg dock i en växelverkan mellan Mats Johanssons egen 
teatersyn och de anställdas krav. 

Från ensemblespel till gruppspel 

Som framgått av den tidigare framställningen skulle man kunna iaktta em
bryot till en gruppbildning på Göteborgs stadsteater i och med Staffan 
Aspelins uppsättning av B engt Bratts Sorgen och ingenting (hösten 1963). 
Några av skådespelarna i denna pjäs skulle sedermera utgöra stommen i 
den grupp som bildades kring Kent Anderssons Flotten. Aspelin vittnar i 
en förhandsartikel om ett givande samarbete mellan författare, regissör och 
ensemble.8 Två av de medverkande, Kent Andersson och Ingvar Hirdwall, 
framhåller vikten av diskussioner mellan å ena sidan en ensemble med god 
inbördes kontakt och en regissör med samma intentioner å den andra. De 
betonar också ensemblespelets betydele och berättar, att alla tillsammans 
diskuterat rollernas relationer sinsemellan, alltsammans i syfte att nå störs
ta möjliga helhetsverkan.9 

Kritikernas reaktioner var blandade både ifråga om pjäsens innehåll och 
regi, men tydligen hade samarbetet avsatt vissa spår i framförandet. Åt
minstone Tord Baeckström uppmärksammar som positivt just det i uppsätt
ningen som vetter åt grupparbetsformen, "ett märkligt resultat av ett lag
arbete mellan författaren och teatern. Måtte det samarbetet fortsätta."10 
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Något ytterligare samarbete i direkt anslutning till Sorgen och ingenting 
blev det dock inte mellan författare, regissör och ensemble. Ett frö hade 
såtts, men det behövde några år för att gro och bära frukt. Emellertid ges 
det av och till exempel på att recensenterna uppmärksammar just de kvali
téer vad gäller samspelet vilka börjat utvecklas redan i Sorgen och ingen-
ting. Det är mest markant i de fall, där recensentens politiska och estetiska 
grundinställning sammanfaller med den som pjäsuppsättningen ger uttryck 
för. Ett exempel på detta är Leif Zerns recension av Jens Björneboes sati
riska musical Lycka till (hösten 1966), som är starkt kritisk till fångvården. 
En föreställning gavs också på Härianda-fängelset, något som visar även in
stitutionsteaterns behov av kontakt med en målgrupp för att få dess reakti
on på en färdig produkt. Av Zerns recension framgår, att han tycker sig 
kunna iaktta en sedan länge pågående — för Göteborgs stadsteater unik — 
utveckling, som kontinuerligt överraskar honom, ty 

ingenstans i landet kan man möta samma förbluffande friska samspel som där, 
ingenstans samma känsla av att spelet vilar på en gemensam grund [...] Göte
borg har lyckats fostra ett antal skådespelare med den unika förmågan att se 
varandra i ögonen medan de spelar.11 

Vidare noterar han att pjäsen innebär ett formellt och estetiskt brott i jäm
förelse med 

realistiska debattpjäser som gärna förfelar sin verkan genom att hänga upp sin 
argumentering på psykologiska motivationer. Men i stället har han [Björneboe, 
min anm] valt att gång på gång deformera sitt material, bryta upp det och kom
mentera det, inte bara med sånger utan lika mycket genom att berätta sin histo
ria i ganska isolerade och revyartade scener. 

Zern karakteriserar uppsättningen som "en ny form av social teater där 
argumentet får ersättas av det grova utpekandet".12 

Även H ans Alfredsons och Tage Danielssons pacifistiska revy, Å vilken 
härlig fred (hösten 1966), kan ses som ett exempel på den omorientering av 
repertoaren som höll på att ske, inte bara på Göteborgs stadsteater, utan 
också på andra teatrar. Urpremiären hade ägt rum tidigare samma höst på 
Dramatens studio med Alfredsson som regissör. Som genre var musicalen 
populär alltsedan succéerna My Fair Lady och West Side Story på Oscars
teatern i början av 1960-talet, men även revyn fick en renässans i mitten av 
decenniet. Bägge teaterformerna har gärna använts i samhällskritiskt syfte, 
vilket som vi sett var fallet med Lycka till. 

I Å vilken härlig fred som i Göteborg regisserades av Herman Ahlsell, 
förekom inslag som senare skulle bli gängse inom gruppteatern. Ett grundar 
sig på idén om att skådespelaren även privat skall sympatisera med pjäsens 
budskap. Av Tord Baeckströms recension framgår också hur dessa drag gett 
en ny dimension åt rollgestaltning och spelsätt. 
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Man tror att man känner våra skådespelare på Stadsteatern så tämligen väl. Att 
sen plötsligt möta deras revy-jag innebär många roliga överraskningar, och på 
samma sätt måste det ha roat dem att spela på detta fria register, att låtsas vara 
sin privat jag — eller till och med ibland vara bara sig själva — och dessemellan 
växla attityder och skissera roller. Leken har alldeles påtagligt stimulerat 
dem.13 

Han exemplifierar sammansmältningen av skådespelare och privatperson 
med Ingvar Hirdwalls information om Amnesty International om vars 
verksamhet "han [...] berättar, helt privat [...] med det stillsamt inträngan
de engagemang som är eget för honom' '. En annan typ av direkt publikkon
takt har, enligt Baeckström, John Harryson "som fått på sin lott den form
idabla utskällning som är upptakten till insamlingen för Amnesty Inter
national".14 Denna form av öppen teater är av ett annat slag än t ex happe-
ningen. Den har sina förutsättningar i Brechts episka teater med dess strä
van att aktivera åskådaren till eget ställningstagande och konkret handling. 
Till den öppna formen hör också metoden att använda sig av autentiskt 
material, i det här fallet hämtat från andra världskriget. 

Liksom Zern ifråga om Lycka till ser Åke Perlström Å vilken härlig fred 
som ett tecken på en forskridande utveckling både individuellt och allmänt 
på teatern. Som exempel nämner även han Ingvar Hirdwall 

vilken alltmer framträder som en av de kärnor kring vilka de moderna spelfor
merna håller på att kristallisera ut sig vid Göteborgs Stadsteater. Det är ett nyt
tigt inflytande som Hirdwall på det sättet utövar — han är givetvis icke ensam 
om det. Man kan se att det skett en utveckling på senare år när man konstaterar 
den lätthet, nästan lekfullhet med vilken en så krävande föreställning som den
na genomföres.15 

Vi ser här ett förebud om dels vilken betydelse en enskild aktör skulle kom
ma att få för gruppteaterns utveckling, dels vilka kvalitéer som skulle bli 
dess kännemärke. 

Man kan naturligtvis inte härleda framväxten av en gruppbildning enbart 
ur arbetet med vissa uppsättningar. Däremot har förmodligen pjäser av det 
slag som ovan behandlats för en del av ensemblen inneburit en inspiration 
till att spränga upp invanda teaterformer och söka sig nya vägar. Från att 
ha varit författarnas och därefter regissörernas tenderade teatern nu att bli 
skådespelarnas. Detta påstående får givetvis inte tas bokstavligt, eftersom 
institutionsteaterns struktur — som tidigare konstaterats — inte förändrats. 
Det är mera fråga om en perspektivförskjutning, en ändring av utgångs
punkt. För den grupp som höll på att ta form på Göteborgs stadsteater var 
den gemensamma politiska grundsynen av avgörande betydelse. Denna 
grundsyn var naturligtvis präglad av den omgivande samhälleliga verklighe
ten och den alltmer polariserade samhällsdebatten. Arbetet med samhälls
kritiska pjäser som också formmässigt innehöll element av den sorts teater 
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man eftersträvade, kunde då tjäna som incitament till skapandet av en egen 
produkt, som gav uttryck åt personliga erfarenheter. Flotten blev det första 
försöket i den vägen. 
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Samhällsbild, författare, källor 

Utgångspunkter för analyserna 

I det föregående har tyngdpunkten lagts på beskrivningen av gruppteaterns 
framväxt, ställd i relation tillsamhälls-, kultur och teaterdebatten i stort. 
Inför analysen av — i första hand — Flo tten vill jag närmare anknyta till 
den aktuella, politiska situation som rådde vid dess tillkomst. 

Efter de rekordartade siffrorna i 1962 års kommunalval hade det social
demokratiska partiet fått vidkännas en tillbakagång i 1964 års riksdagsval. 
Detta var desto märkligare, eftersom åren 1960-64 varit präglade av kraf
tig ekonomisk tillväxt och därmed av stora materiella framsteg, vilket också 
betonades från partihåll.1 Siffrorna för SAP sjönk ytterligare i kommunal
valet 1966 — till 42,2% — m edan de borgerliga och kommunisterna gick 
framåt.2 Detta kan ses som en officiell bekräftelse på den pågående politi
ska polariseringen. Tage Erlander övervägde att låta det kommunala sam
bandet slå igenom och upplösa regeringen,3 men valde att i stället förnya 
visa ministerposter.4 

Av den debatt som följde på valresultatet har jag valt att i första hand 
redovisa några representativa inlägg från företrädare för olika schatteringar 
av arbetarrörelsen. I andra hand tar jag upp några valanalyser som på ett 
mera vetenskapligt sätt söker förklara orsakerna till valutgången. 

Debattörerna inom arbetarrörelsen kan indelas i tre huvudgrupper. Den 
ena bestod av etablerade socialdemokrater som till övervägande delen för
svarade SAP antingen genom att kritisera de borgerliga partiernas agerande 
eller olika vänstergruppers förment splittrande inverkan. I skarp motsätt
ning till denna grupp stod vänsterkritikerna utanför partiet. Den tredje 
gruppen utgjordes av mer eller mindre kända socialdemokrater, vilka var 
starkt kritiska till SAP:s utveckling, men samtidigt närde förhoppningen 
om en förnyelse inom partiet. 

Representativ för partiförsvararna var Aftonbladets kulturchef, Karl 
Vennberg, som fick inleda den eftervalsdebatt till vilken hans tidning inbju
dit ett antal skribenter. I huvudsak förklarar Vennberg socialdemokraternas 
valnederlag genom en hänvisning dels till det kärva samhällsekonomiska 
läget, del till "den borgerliga demagogin' ' exempelvis ifråga om vårdsek
torns brister samt storstädernas bostadsköer. Han förutspår, att de borger
liga partierna — om de fick makten — snabbt skulle "regera sönder sig", 
när väljarna började kräva att vallöftena skulle uppfyllas. Därför rekoiri-
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menderar han regeringen att avgå och utlysa nyval i stället för att "sitta 
kvar på underkända fullmakter i en politisk situation då samhällsekonomin 
tvingar fram den ena impopulära åtgärden efter den andra".5 Att stanna 
kvar i regeringsställning utan folkmajoritetens stöd liknar han vid "själv
mord av idel fruktan för döden". Han markerar sin tilltro till partiets livsk
raft genom att hävda, att "det är på tok för tidigt för svensk socialdemokra
ti att börja grubbla på ättestupor".6 

En annan av Aftonbladets medarbetare, Macke Nilsson, hörde till de mer 
envetna partiförsvararna, och hans partilojalitet kom att framstå så mycket 
skarpare, eftersom hans inlägg gjordes i polemik mot Jan Myrdal, vars kri
tik kom från vänster, utanför det socialdemokratiska partiet. Den senare 
kan sägas vara representativ för yngre, intellektuella vänsterradikaler både 
inom och utom de socialistiska partierna. Han beklagar arbetarrörelsens 
splittring, som han anser gynna borgerligheten och föreslår i stället för
handlingar mellan SAP och SKP exempelvis kring jämlikhets-, u-lands- och 
kulturpolitiken.7 

Nilsson intar en defensiv hållning och bemöter Myrdals kritik med att 
räkna upp olika jämlikhetsreformer, vilka SAP genomfört bland annat på 
skolområdet. Ifråga om u-landspolitiken ställer han sig oförstående till 
Myrdals argument, och den debatt kring kulturstödet som Myrdal drar upp 
med sin egen film Myglaren (1967) som exemplifiering mynnar ut i att Nils
son underkänner filmen som kvalificerad nog för att få samhällsstöd. Myr
dals förslag om ett samarbete mellan socialdemokrater och kommunister 
accepterar han under förutsättning att det sker på SAP:s villkor. Han väl
komnar "en rad begåvade människor i Hermanssons omgivning" att lämna 
SKP och bli medlemmar i SAP.8 

I ett genmäle i direkt anslutning till Macke Nilssons artikel förtydligar 
och skärper Jan Myrdal kritiken. Han hävdar, att avsikten bakom reformer
na på skolans område endast är att tillgodose behovet av utbildad arbets
kraft, vilket han inte anser främja verklig jämlikhet. Myrdal kritiserar också 
handelspolitiken för att inte tjäna de fattiga ländernas folk. Hans kritik rik
tar sig dock inte mot enskilda personer inom partiorganisationerna utan 
mera mot deras sociala funktion inom ett system vars uppbyggnad en gång 
var politiskt nödvändigt men sedan fått "egenrörelse och egenmål".9 

Om polemiken mellan Nilsson och Myrdal blev något av en debatt inom 
debatten, speglade den tredje gruppens inlägg på ett bredare sätt den själv
kritik som fanns inom socialdemokratin och därmed partiets dilemma. 
Gemensamt för dessa debattörer är att de pekar på bristande överensstäm
melse mellan det socialdemokratiska partiprogrammets idéer och partiets 
praktiska politik. 

Låginkomstutredaren Per Holmberg analyserar några konkreta områden 
inom vilka han hävdar, att flertalet människor är kritiska. Exempelvis i 
u-lands-, ras- och Vietnam-frågorna tror han att regeringens agerande upp
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fattas som ointresserat och defaitistiskt. Han anser inte att socialdemokra
tin uppfyller människors förväntan på medveten samhällsplanering. Ett 
resultat av denna brist på styrning är exempelvis utarmningen av landsbyg
den med bostadsbrist i storstäderna som följd. Vidare hävdar han att parti
et borde ta upp jämställdhetsaspekten, när det gäller familje- och köns
rollsfrågor. Till sist påtalar han de kvardröjande låglöneproblemen och drar 
en parallell mellan ökande inkomstklyftor och diskrepansen mellan social
demokratisk idé och praxis. Det som återstår för de väljare som inte betrak
tar vare sig ett borgerligt eller kommunistiskt alternativ som möjligt är, 
enligt Holmberg, antingen "soffliggandet eller ett kvarstannande inom 
socialdemokratin med förstärkta krav på partiet att minska svalget mellan 
idéer och politik".10 

Utifrån debattboken Unga kommunister — aktuellt alternativ (1966)11 

ställer Peter Werner, journalist och sedermera TV-reporter, den grundläg
gande frågan om man skall vara solidarisk med partiet eller idéerna. Hans 
resonemang rör sig på ett mera principiellt ideologiskt plan, där han i likhet 
med Per Holmberg främst kritiserar klyftan mellan socialdemokratins ideo
logi och dess praktiska politik. Som ett stort hinder för genomförandet av 
ett socialistiskt samhälle ser han väljarens känsla av främlingskap inför 
politiken. Liksom arbetaren är alienerad från sitt arbete är, enligt Werner, 
väljaren det inför en komplicerad och svårgenomtränglig praktisk partipoli
tik. Även om han betraktar kommunisterna som splittrare av arbetarrörel
sen, delar han inte den uppfattning som många socialdemokrater hävdar, 
nämligen att SKP borde upplösas. Han ser allvarligt på att socialdemokra
terna vägrar lita på Hermanssons "nyorienterade demokratiska socialism'' 
och rekommenderar istället samverkan av något slag mellan partierna. 

För när det kommer att bli definitivt klart att den nuvarande socialdemokratin 
inte längre orkar, kan eller vill företräda sina egna grundsatser, så kan den 
situationen komma att uppstå att det kommunistiska partiet — eller det f d 
kommunistiska partiet — står som det, ideologiskt sett, enda socialdemokratis
ka politiska alternativet.12 

Huruvida Werner argumenterade som medlem i SAP har inte gått att ut
röna, men hans åsikter kan sägas vara representativa för den yngre, vänster-
orienterade falangen inom partiet. 

Filosofie magister Yngve Palmgren knyter an till Peter Werners resone
mang kring de, genom kompromisspolitik, förlorade idealen. Han tar som 
konkreta orsaker till valförlusten upp pris-, lokaliserings- och bostadspoliti
ken. Till viss del skyller han också på mittenpartierna som försökt stå både 
till höger och vänster samtidigt vilket, enligt honom, skapat villrådighet och 
apati hos väljarna. Han uppmanar partiet att inte ge efter för den ekonomi
ska makten utan genom en politisk offensiv ta ett steg till vänster.13 

Lite vid sidan om ovan refererade grupperingar stod några skribenter 
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som mera vetenskapligt försökte analysera orsakerna till SAP:s valförlust. 
Här redovisar jag två inlägg från socialdemokratiskt och ett från borgerligt 
håll. 

Den socialdemokratiske sociologiprofessorn Ulf Himmelstrand, som 
följt och analyserat flera valrörelser, tycker sig kunna konstatera ett föränd
rat väljarbeteende efter ATP-valet. Han ser sig nu tvungen att revidera sin 
tidigare uppfattning, att TV-mediet genom att aktivera de passiva väljarna 
skulle gynna socialdemokraterna. När så inte blir fallet, anser han att hans 
samhällsbild varit alltför "statisk och optimistisk". Brister ligger, enligt 
honom i SAP:s oförmåga att genom agitation föra ut sin politik. Med refe
rens till Tage Erlanders råd till ett ungt, bostadslöst par vid TV-utfrågningen 
i 1966 års valrörelse ger han exempel på detta. 

Det duger inte att uppmana folk att ställa sig i bostadkön för att lösa sina 
bostadsproblem eller att från den anklagades bänk försvara sig med att oppo
sitionen undviker att analysera orsakerna bakom de bostadspolitiska pro
blemen. 14 

Liksom både Per Holmberg och Yngve Palmgren efterlyser han en mera 
medveten styrning från SAP:s sida och manar till en offensiv, vilken för 
honom innebär "att inte bara pejla opinion utan också forma opinionen 
med större slagkraft".15 Som synes kombinerar Himmelstrand den veten
skapliga analysen med sitt eget politiska ställningstagande. 

Chefen för SIFO:s avdelning för politisk forskning, Jan Lindhagen, lik
som Himmelstrand socialdemokrat, hänför valförlusten främst till "soff-
locksliggarna". Av väljarundersökningarna drar han den slutsatsen att 
dessa företrädesvis rekryterats från dem som röstade på SAP i 1964 års riks
dagsval. Däremot tror han inte att valutgången är ett indicium på "sympa
tiernas jordskred". Han ser den mera som ett tecken på att ett regerings
parti alltid är mera utsatt för kritik, eftersom det görs ansvarigt för 
samhällsutvecklingen. Därmed drar det på sig det ackumulerade missnöjet. 
Till skillnad från Himmelstrand avstår han helt från att ge partiet några råd 
angående fortsatt valstrategi.16 

Hovrättsrådet Gustaf Petrén gör en jämförelse mellan Sveriges och de 
övriga nordiska ländernas senaste val. Därvid konstaterar han att samtliga 
länders regeringspartier, antingen de var borgerliga eller socialdemokrati
ska, förlorade väljare. I likhet med Lindhagen hänför han en av orsakerna 
bakom detta till regeringspartiernas utsatta läge. En annan förklaring ser 
han i den avtrubbande inverkan som ett långt regeringsinnehav har på initi
ativförmågan. Därmed blir det, enligt Petrén, lättare för oppositionen att 
framstå som ett fräscht alternativ. För att kunna ge trovärdighet åt alterna
tivtanken betraktar han det som nödvändigt att de borgerliga partierna kan 
lägga partitaktiken åt sidan och åstadkomma samverkan i en eller annan 
form.17 
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Som kommer att framgå av den fortsatta framställningen följde Kent 
Andersson noga med vad som tilldrog sig i det aktuella politiska skeendet. 
Det är därför naturligt att granska sambandet mellan den ideologiska di
skussion som fördes i eftervalsdebatten och motsvarande diskussion mellan 
rollgestalterna i Flotten. Man kan förmoda, att han kände sig extra delaktig 
i den politiska situation som uppstått efter valet, eftersom han var en av 
dem som lånat ut sitt namn till socialdemokraternas valupprop, följt av en 
lista över kända personer som stödde partiet.18 Därmed kan Flotten sägas 
fungera både som kritik och självkritik, som ett försök att i dramatisk 
gestaltning ge uttryck åt förhållandet mellan ideologi och praxis både på 
det individuella och samhälleliga planet. Detta blir också den huvudsakliga 
utgångspunkten både för struktur- och innehållsanalysen, som dessutom 
inrymmer en granskning av sambandet mellan de materiellt politiska för
hållandena och individens existentiella upplevelser av tillvaron som helhet. 

De utgångspunkter som ovan redovisats är generellt giltiga även för Hem
met och Sandlådan. Situationen inför den senare präglades dessutom av 
vänsterns splittring jämsides med socialdemokratins uppsving i och med 
segervalet 1968. Motsättningen mellan förväntningarna på socialdemokra
terna och deras användning av den politiska makten skärptes, liksom pola
riseringen av samhällsdebatten ökade. 

Författare och upphovsmän 

Det råder på sina håll vissa missförstånd angående författarens roll i relati
on till skådespelarnas och regissörens när det gäller grupproduktionernas 
tillkomsthistoria. Så är fallet exempelvis i Henrik Sjögrens översikt över 
svensk teater mellan 1945 och slutet av 1970-talet. Han säger om Flotten, 
att skådespelarna tillsammans med regissören svarade för texten. Även om 
han tillägger, att Kent Andersson 'Varit mera författare än de andra",19 

skapar det oklarhet. I samband med analyserna återkommer jag till detta 
men vill redan här förutskicka, att det är Kent Andersson och — i förekom
mande fall — Bengt Br att som måste tillskrivas upphovsmannarätten. Bratt 
är den som mest utförligt utrett varför. Han beskriver hur det under en 
repetition kan komma fram ett oräkneligt antal idéer "om allt mellan him
mel och jord", vilka "svävar i luften i en stor diskussion". Emellertid kom
mer det sällan fram "nånting så konkret att man kan gå hem och sätta sig 
och skriva, för det blir gärna platt och banalt". Det är oftast Lennart Hjul
ström som fått avgöra vilka av uppslagen som varit bärkraftiga. Vad gäller 
det rent juridiska framhåller Bratt den faktiska arbetssituationen, d v s att 
skådespelarna har reglerad arbetstid, medan författarna efter repetitioner
na "går hem och sitter hela nätterna och skriver".20 Kontentan av Bratts 
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resonemang är att även om författaren tar upp någon annans idéer, så måste 
han införliva dessa med sig själv, sas göra dem till sina, för att omsmälta 
dem till en text som bär författarens personliga, litterära signum. 

Kent Andersson föddes 1933 som yngst av sju syskon i ett arbetarhem på 
Hisingen. Förutom realskola har han genomgått Göteborgs stadsteaters 
scenskola 1958-61. Däremellan har han arbetat inom diverse yrkesområ
den bl a som fabriksarbetare, diskare, servitör och sjöman. Han var verk
sam vid Göteborgs stadsteater från 1961 till 1977 med undantag för en peri
od, då han skrev — och medverkade i — Agnes på Scalateatern i Stockholm 
(1972). Sedan 1977 är han anställd vid Folkteatern i Göteborg men har från 
1984 varit tjänstledig bl a för en turné med Riksteatern och engagemang vid 
TV-teatern. Dessutom har han skrivit och medverkat i revyn Ke nt (1985) på 
Göta Lejon i Stockholm. 

Anderssons första dramatiska försök, som kom 1954, bär också titeln 
Flotten och är enligt författaren ett slags tredjeståndpunktsdialog, i Chris
topher Frys och T S Ëliots efterföljd vad gäller språket.21 Förutom de pjä
ser som avhandlas här kan nämnas Gropen (1975), Läget (1978), Chocken 
(1979), Happyland tillsammans med Lennart Hjulström (1980), Vingen 
(1982) samt Vildrosen i samarbete med Bengt Bratt (1986). Dä rutöver har 
han varit medförfattare i några dagsaktuella revyer s k kvastar, som Lennart 
Hjulström satt upp på Folkteatern i Göteborg. Kvasten (1977) som var den 
första följdes av Nya kvasten (1978) och Kärnkvasten (1980). 

Om sin politiska bakgrund har Kent Andersson berättat, att föräldrarna 
var kommunister men att han själv i unga år gick med i SSU.22 Som med
lem i SAP har han genomgående varit kritisk mot det han uppfattat som 
socialdemokraternas eftergivenhet mot de kapitalistiska krafterna. Han stäl
ler sig emellertid tveksam till grupper av borgerligt ursprung som plötsligt 
under 1960-talet blev "jättekommunister [...] så kallade man sig proletärer 
[...] och var väldigt arbetarvänliga — mo t de få procent av arbetarklassen 
som inte röster på socialdemokraterna".23 Hans envetna fasthållande vid 
socialdemokratin ger honom ett slags legitimitet att i solidaritet med de 
många partimedlemmarna och sympatisörerna — oc h som en av dem — 
från scenen tematisera deras gemensamma besvikelse genom att ställa pro
vokativa frågor till partiledningen angående den förda politiken. 

Bengt Bratt föddes 1937 i Högsboda i Värmland i ett jordbrukarhem och 
hade efter realexamen liksom Kent Andersson ett antal olika yrken bl a som 
fabriks-, hamn- och skogsarbetare, sjöman och mentalvårdare. Under två 
perioder, 1966-67 och 1969-70, var han anställd som dramatiker vid TV-
teatern. Hans första scenpjäs var Sorgen och ingenting (1963), som blev en 
av utgångspunkterna för samarbetet med Lennart Hjulström och Kent 
Andersson. Förutom några radiopjäser på 1960-talet och scenpjäsen Före
ståndaren (1968) utgörs merparten av hans produktion av pjäser och serier 
för televisionen. Bland de förra kan nämnas Nattcafé och Villa med staket 
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(båda 1965), Exercis (1968), Berndt och Anita tillsammans med Lennart 
Hjulström, Vårdaren med Lars Ardelius (båda 1969) och Krocken (1973). 
Serien Friställd (1969) tillkom delvis i samarbete med Henri Högberg och 
tar bl a upp arbetslöshetens inverkan på de mellanmänskliga relationerna. 
Mest uppmärksammad av TV-produktionerna är kanske Hem till byn 
(1971), serien om landsbygdens avfolkning i spåren av koncentrationen och 
rationaliseringen inom jordbruket. Den fick en fortsättning 1973 och ytter
ligare en 1976 och kom att omfatta inalles 20 delar. TV-serien Träpatronerna 
behandlar sågverksindustrins uppsving i Ådalen och har sänts i två om
gångar om vardera sex avsnitt (1984 och 1988). Den tar upp striderna mellan 
arbete och kapital — vilka kulminerade i Sundsvalls-strejken 1879 — och 
antyder i de sista delarna arbetarnas gryende, fackliga medvetenhet. 

I samarbetet mellan Kent Andersson och Bengt Bratt är det två olika för-
fattarkynnen som möts och kompletterar varandra. Anderssons dramatiska 
språk är starkt präglat av symboliskt-metaforisk lyrik med förankring i 
svensk tradition av ballad och visa men också med ett beroende av bl a tysk, 
politisk kabaré. Ett av Bratts språkliga kännemärken är förmågan att ge 
dramatisk laddning åt den skenbart enkla vardagsdialogen. Det har inte 
varit min strävan att i detalj undersöka vem som skrivit vad i Hemmet och 
Tillståndet, men jag har fått bekräftat att det generellt är Kent Andersson 
som står för de lyriska partierna och Bengt Bratt för de mera "realistiska" 
avsnitten. Man kan också uttrycka det negativt. Bratt kan, enligt egen ut
sago, inte skriva sånger, medan Andersson utöver dessa även skrivit dialog
avsnitt.24 

Till upphovsmännen bör i viss mening även räknas regissören Lennart 
Hjulström och skådespelarna. De senare bidrog främst med egna, person
liga erfarenheter och synpunkter, som kunde ge impulser antingen till för
ändringar av det redan skrivna eller till nya scener. Den sammanhållande 
och drivande kraften i grupparbetet var emellertid Lennart Hjulström, vars 
förmåga att utvärdera och strukturera idéer och textmaterial är allmänt om
vittnad. Representativ för denna uppfattning är Sven Wollter, som talar om 
Hjulströms dubbla funktion dels som avlyssnare av diskussionerna inom 
gruppen, dels som överblickare av helhetsstrukturen. Från denna position 
fungerade Hjulström, enligt Wollter, både som textbeställare och "avrättare 
av texter". Författarnas, regissörens och skådespelarnas ömsesidiga beroen
de av varandra kan med Wollters formuleringar sammanfattas på följande 
sätt: 

Jag tror inte att något av grupparbetena hade kunnat bli av med någon annan 
människa än Lennart Hjulström — eller med någon annan än Kent eller Bengt 
eller just den här gruppen. Det var alltså en konstellation som hade valt sig 
själv, som blev nödvändig. Men jag kan inte tänka mig hur det hade blivit ifall 
Lennart inte hade varit med. Jag tror inte att det hade blivit nånting.25 
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Källor och analysmetod 

Varje metod att analysera en scenhändelse rymmer sin speciella problema
tik, eftersom en rekonstruktion, vilken form den än har, aldrig kan göra 
rättvisa åt det sceniska skeendets komplexitet. Ifråga om Flotten, Hemmet 
och Sandlådan finns användbar dokumentation att tillgå i form av TV-
uppsättningar, gjorda våren 1972 och med samma rollbesättning som i de 
ursprungliga scenuppsättningarna utom i ett fall.26 Dessutom finns ljud
upptagningar från scenuppsättningarna av alla tre pjäserna, liksom av Till
ståndet.21 TV-insceneringarna ger en god uppfattning om hur det såg ut på 
scenen men måste givetvis bli föremål för vederbörlig källkritik. De kom
mer således att bli mina huvudkällor, särskilt för analyserna av hur man 
spelade pjäserna på Göteborgs stadsteater. Som kompletterande källor 
fungerar intervjuer med författare och regissör, bilder från scenuppsätt
ningarna samt recensionerna av både scen- och TV-insceneringarna. I det 
följande skall jag försöka bestämma graden av överensstämmelse mellan 
scen- och TV-uppsättning i respektive pjäs genom att ta upp några problem 
som mediebytet skapade. 

Samstämmigheten är stor mellan författare och regissör å ena sidan samt 
recensenter å den andra om att överflyttningarna av Flotten, Hemmet och 
Sandlådan till TV resulterade i filmad teater. Flotten var den som kom när
mast en filmad scenuppsättning, vilket delvis berodde på att personerna var 
få och scenen därmed lättare att överblicka. Kent Andersson säger — 
underförstått självkritiskt — att den blev "nästan för trogen" scenver
sionen.28 

Svårast att överföra var samspelet mellan aktörerna, vilket bl a Bengt 
Jahnsson — utan att kritisera — noterar: "Kamerorna inriktade sig helt på 
ansikten i monologer och sånger. Det berömda samspelet från urpremiären 
fick vi inte se så mycket av, men varför klaga?"29 Åke Perlström, som hyst 
farhågor för att den publikkontakt på vilken scenversionen i hög grad bygg
de skulle gå förlorad i TV, deklarerar för sin del: "Man kände som åskådare 
en nära kontakt med TV-rutans gestalter, vilken inte stod den man kände 
med scenen efter."30 Nils Beyer uttrycker underförstått avsaknaden av de 
mera manifesta yttringarna av interaktionen mellan scen och salong, när 
han konstaterar, att "skratten och applåderna, hela stämningen av samförs
tånd mellan de agerande och åskådarna [...] måste ju med nödvändighet 
gå förlorat i en filminspelning".31 

Enligt Lennart Hjulström var problemen vid mediebytet olika för varje 
pjäs. Medan Flotten lät sig överföras nästan obearbetad, förelåg stora svå
righeter ifråga om Hemmet om vilken han säger, att det i TV inte gick att 
skapa "en sammantagen effekt av kroppar och ord, som droppar från alla 
håll",32 vilket scenuppsättningen i hög grad byggde på. Vid den senare 
kunde åskådarna själva välja sina egna bilder ur den sceniska helheten, 
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medan de i TV-uppsättningen styrdes av regissörens bildval. Bengt Bratt 
anser att särskilt Hemmet blev en "katastrof" i TV p g a att skådespelarna 
kom in i ett tempo, som var avpassat efter publikrea ktionerna vid scenupp
sättningen.33 

Sandlådan, som enligt Hjulström är "minst scenisk", tycker denne 
fungerade bra i TV, eftersom den inte krävde något "atmosfärsskapande 
[...] som behövde skildras på ett övergripande sätt".34 Eftersom dess scen
bild i sig — sa mma i bägge medierna — ill ustrerade över- och underord
ning, blev dialogen förälder-barn viktigare än barnen respektive föräld
rarna sinsemellan. Det som var en nackdel i TV-versionen av Hemmet — 
att inte kunna ta in hela scenbilden — blev en fördel i motsvarande version 
av Sandlådan, vilket framgår exempelvis av Jacob Brantings recension. När 
det gällde scenuppsättningen hade Branting funnit det svårt att "växla mel
lan sångerna, replikerna, ansiktena och grupperingarna".35 Denna växling 
åstadkoms i TV genom regissörens täta klipp, som enligt recensenten blev 
en "rytmisk tillgång". Strävan att göra ett slags rekonstruktion av scenupp
sättningen slog dock igenom även ifråga om Sandlådan, vilket bl a Tord 
Baeckström vänder sig emot, när han efterlyser en hårdare bearbetning i 
stället för en ren dokumentation av den ursprungliga uppsättningen.36 

Av ovanstående kritiska och självkritiska inlägg drar jag den slutsatsen 
att TV-insceneringarna så nära som möjligt dokumenterar ursprungsupp
sättningarna. De genomgående skillnaderna mellan de båda versionerna är 
i huvudsak tre. I TV-uppsättningarna är det regissören-filmklipparen som 
styr bildvalet, vilket i scenuppsättningarna sker bl a genom ljussättning och 
strålkastarbelysning. Samspelet mellan aktörerna är inte lika framträdande 
i TV, vilket i de här fallen var viktigt på scenen.Samma är förhållandet med 
publikkontakten, som skådespelarna i TV — kanske i ett omedvetet försök 
att efterlikna scenuppsättningen — ibland sökte "återskapa" genom att 
invänta en tänkt publikreaktion. Med dessa jämförelser konsekvent under
förstådda, anser jag det möjligt att via TV-uppsättningarna på ett övergri
pande sätt beskriva och analysera scenuppsättningarna. Det får emellertid 
vissa konsekvenser för analyserna, vilket jag kort skall exemplifiera. 

När jag analyserar en scen i vilken en person som i TV står i förgrunden 
— kanske med närbild på ansiktet — m edan de övriga är ner- eller bort
tonade, så underförstår jag motsvarande sceneffekt åstadkommen genom 
skådespelarens placering på scenen eller ljusarrangemang av olika slag, 
även om sådana effekter användes sparsamt.37 Att beskriva samspelet mel
lan skådespelarna kan i viss mån göras genom en extrapolering utifrån TV-
bilden och — om behövligt — andra tillgängliga källor. Kontakten över 
rampen finns delvis belagd i recensionerna men framgår givetvis tydligast 
av ljudupptagningarna. Grunden för analyserna av de tre här aktuella upp
sättningarna är därmed lagd, vilket innebär att jag inte i fortsättningen 
kommer att ånyo gå in på några jämförelser mellan scen- och TV-upp-
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sättningarna. Jag vill också betona att jag inte eftersträvar några detaljera
de rekonstruktioner av scenuppsättningarna. Däremot ger jag översiktliga 
beskrivningar av scenografi och rekvisita samt anger personernas placering 
på scenen i pjäsöppningarna. Ytterligare beskrivningar kommer — dä r så 
krävs — efterhand som en integrerad del av respektive analys. Eftersom scen
uppsättningarna — liksom f ö TV-uppsättningarna — verbalt nära överens
stämmer med de tryckta texterna, använder jag de senare vid citat och andra 
hänvisningar.38 
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Flotten 

Forskningsläget 

De första tolkningarna av Flotten som scenhändelse återfinns självklart i 
tidningarnas premiär recensioner. Det faktum att pjäsen kan sägas vara den 
första realisationen av den länge förebådade grupparbetsformen bidrog till 
stor nyfikenhet, men också varierade förväntningar hos recensenterna. Det 
blir anledning att återkomma till recensionerna dels vid analysen, dels i av
snittet om mottagandet av Flotten. 
Enligt vad jag kunnat finna är Karin Carsten Montén den första — och hit
tills enda — som mera ingående behandlat Flotten. Det har skett i form av 
en ren textanalys vilken redovisas som resultatet av gruppdiskussioner inom 
en kurs i svensk nutidsdramatik i Hamburg under vintern 1976-77.1 Cars
ten Montén tecknar snabbt och elegant huvudlinjerna i pjäsens komplicera
de yttre handling. I ett resonemang kring genrebestämningen sätter hon in 
Flotten i den teatrala traditionen med trådar bakåt både till den medeltida 
moraliteten och Brechts Lehrstücke.2 Den närläsning som hon bedrivit till
sammans med gruppen ger ofta intressanta resultat i enskildheter. Däremot 
är jag benägen att ifrågasätta de inslag i analysen som grundar sig på den 
komparativa metoden. Den stora betydelse hon tillmäter Atterboms Lycksa
lighetens ö ifråga om konceptionen av Flotten3 leder till pressade jämförel
ser, som förefaller mig irrelevanta. 

Eftersom hon — helt riktigt — framhåller personernas representativa 
karaktär blir det motsägelsefullt, när hon samtidigt tillskriver dem renodlat 
individuella drag och exempelvis talar om deras "längtan efter kärlekens 
lycka".4 På samma sätt förhåller det sig med hennes idé om namnsymboli
ken,5 som enligt min mening delvis motsäger hennes karakteristik av per
sonerna som "representanter för olika livshållningar, olika sätt att reagera 
på tillvaron i ett modernt industrisamhälle, som brukar kallas amerikani
serat. Redan valet av deras anglosaxiska namn signalerar detta."6 Som 
Harrys förebild anger hon tveklöst Harry Martinson genom att jämföra 
pjäsgestaltens och författarens biografier.7 Harry blir pjäsens diktare, tän
kare och hjälte,8 något som kan ha visst fog för sig, men i så fall inte ut
ifrån jämförelsen med Martinson. Enligt en "omvänd namnsymbolik" står 
Felicia (den lyckliga) i Lycksalighetens ö som förebild till Lilly (den olyck
liga) i Flotten. Freddy (den stridslystne) associeras med fred, och Mary 
(oförmögen att hjälpa) jämförs med jungfru Maria (den hjälpande guds-
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modern). Jonny blir "en Johan utan land, en ledare, som ingen följer".9 

När Carsten Montén inte hakar sig fast vid förebilder — vare s ig i form 
av verkliga personer eller litterära verk — nå r hon, enligt min mening, de 
bästa resultaten. Ett exempel på detta är analysen av Balladen om Brunflo-
Janne10 i vilken hon ger en mångsidig belysning både åt rollgestalten och 
den historiska bakgrunden. 

Förutom Carsten Monténs analys kan också nämnas IASS-konferensen 
1978 på Hanaholmen i Helsingfors, där Flotten analyserades ur olika per
spektiv i ett antal gruppdiskussioner.11 

Tillkomsthistoria och arbetssätt 

Det gick ganska smärtfritt att få gehör hos teaterchefen för idén om en kol
lektivt framarbetad pjäs med Kent Andersson som författare och Lennart 
Hjulström som debuterande regissör. Visserligen ansåg Mats Johansson att 
förslaget lät "väldigt äventyrligt" men accepterade det ändå, samtidigt som 
han vidtog vissa försiktighetsåtgärder. Den ena av dessa var att ge gruppen 
dubbel repetitionstid, dvs tolv veckor, med en utvärdering inlagd efter hal
va tiden, och den andra var att lägga Flotten som sista program på våren. 
Strategin gick ut på att — för den händelse pjäsen blev ett misslyckande — 
låta det hela "rinna ut i sanden; vi hade kunnat avkorta speltiden utan att 
det blev någon skandal".12 Efter att ha granskat resultatet efter sex veckor, 
gav emellertid Mats Johansson sin sanktion till gruppen att fullfölja proj
ektet. 

Den tidigare omnämnda tredjeståndpunktsdialogen, också kallad Flot
ten, har inte mycket att göra med 1967 års pjäs utom i ett avseende. Uppsla
get att under bilden av en flottfärd utforska den samtida verkligheten tycks 
ha behållit sin fascination över författaren, även om hans utgångspunkt bli
vit en annan under intryck av den personliga och samhälleliga utveckling 
som ägt rum från 1954 ti ll 1967. 

Det har visat sig svårt att exakt kartlägga hur Flotten kom till, d v s att 
följa vägen från grundidén till den färdiga uppsättningen. Förmodligen be
ror det inte enbart på att en relativt lång tid förflutit mellan pjäsens till
komst och de medverkandes redogörelser för händelseförloppet. Både text 
och inscenering växte fram gradvis under samarbete mellan författare, re
gissör och skådespelare, och eftersom alla dessa har sin speciella del i tillbli
velseprocessen är det knappast möjligt — och säkerligen inte heller särskilt 
nödvändigt — att i detalj försöka avgöra var den enes insås slutar och den 
andres tar vid. Även om upphovsmännen själva i utgångsläget var försiktiga 
med att proklamera Flotten som gruppteater, måste den vad gäller arbets
sätt och ideologiskt innehåll, liksom ifråga om vissa sceniska uppslag ka
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rakteriseras så. Att Kent Andersson utifrån en egen grundidé ansvarar för 
den slutliga, språkligt-litterära utformningen av texten förändrar ingenting 
i detta avseende. 

När repetitionsarbetet startades, förelåg i textväg endast ''Balladen om 
Brunflo-Janne" (s 30 ff) som, enligt författaren, fick bli "ett slags stämgaf
fel för resten av spelet".13 Kent Andersson, Ingvar Hirdwall och Lennart 
Hjulström utgjorde redan ett slags kärngrupp alltifrån uppsättningen av 
Bengt Bratts Sorgen och ingenting (1963). Till gruppen knöts den äldre och 
erfarne skådespelaren Arne Nyberg samt Marian Gräns och Birgitta Stahre. 
Utformningen av handlingen ledde sedermera till att ensemblen utökades 
med Måns Westfelt. 

I stora drag tillgick det praktiska arbetet med Flotten så, att Kent Anders
son levererade texter, som prövades sceniskt av skådespelarna — till att bör
ja med utan att några roller utdelades. Därefter följde diskussioner efter vil
ka vissa förslag förkastades, medan andra antogs. Ibland fick författaren 
i uppdrag att skriva om eller lägga till något till en scen eller en karaktär, 
det senare ofta i samband med att den som avdelats för rollen gett sina syn
punkter. Skådespelarna uppmanades också att berätta egna erfarenheter 
som kunde hjälpa författaren att bygga vidare på en rollfigur. Så redovisar 
exempelvis Marian Gräns hur Lilly modellerades dels på hennes berättelse 
om tonårens filmstjärnedrömmar, dels på den bild författaren därigenom 
skapade sig av skådespelaren ifråga. 

Man fick utnyttja sina sceniska möjligheter, men rollen byggde också på Kents 
uppfattning om ens [...] personlighet. Vi fick först berätta om oss själva, så 
att han fick en uppfattning om hur vi var [...] Ur det kunde han få en idé till 
en text, och så snackade vi om det dan efter, om det stämde. Till sist fick man 
fram en figur. Jag skulle t ex vara en tjej som varit utnyttjad fotomodell, och 
så fick man bygga vidare på det.14 

På liknande sätt skapades Birgitta Stahres roll som Mary, fastän det i hen
nes fall mera var fråga om att ge uttryck åt ideologisk vacklan i en tid som 
alltmer började avkräva individen ett klart, politiskt ställningstagande. Så 
fick Stahre utveckla en rollfigur som, från att ha representerat en blåögd 
idealism, mot slutet av dramat får visa upp en egen initiativförmåga, grun
dad på ökad medvetenhet. Hon kände sig själv som i hög grad delaktig i 
denna process, vilken hon beskriver som en växelverkan mellan hennes egen 
syn på sin rollfigur och författarens uppfattning om henne som person.15 

Ett speciellt övervägande, vad beträffar valet av skådespelare, ägde rum 
när det beslutades att Måns Westfelt skulle spela Främlingens roll. Westfelt 
fick gestalta en figur, som stod i skarp motsättning till hans — sedan länge 
etablerade — sceniska framtoning, vilket han förklarar som ett resultat av 
de övriga ensemblemedlemmarnas önskan att se honom i en annorlunda 
kostymering. 
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Jag hade mest spelat grevar oc h baroner i kostymteater, och det här gänget, 
som jag hade väldigt god kontakt med, sa: "Att man aldrig kan få se Måns i 
ett par blåbyxor, men det kan ju aldrig en teaterchef hitta på. Så nu släpper 
vi in honom i en overall, precis hur han vill, en väldigt avskalad människa, inga 
påtagliga yttre åthävor, världsmannafasoner.' '16 

Westfelt hävdar i detta sammanhang, att gruppteatern inte betydde något 
genombrott för en ny spelstil, utan att det — som i hans eget fall — mer a 
var fråga om 'Vissa punktmässiga försök'' att låta en skådespelare göra 
"något annat". Vanligtvis handlade det om "type casting", dvs rollerna 
präglades starkt av de skådespelare som utförde dem. 

Arne Nyberg var alltid storpappa för det här gänget; han var en gammal ideo
log även i foajén härnere. Även när vi inte spelade politiska stycken var det han 
som sa saker som "när jag spelade teater av Hinke Bergegren". Den figuren 
fick han ju med sig in i Flotten. Och Ingvar var den orolige, som sökte och stre
tade åt alla håll. Och Kent var Kent m ed sitt brottande, vart är vi på väg, poli
tiskt osv. Och flickornas roller byggde också väldigt mycket på dem själva.17 

Det lekfulla, fria improviserandet gav ofta uppslag till nya scener, liksom 
till sceniska lösningar, ibland på ett slumpartat sätt. Man tog kanske till va
ra något ur en föregående scens gruppering för att skapa en ny scen åt vil
ken författaren sedan fick ge språklig form. Lennart Hjulström ger ett 
exempel på hur man utnyttjade en situation, som uppstod under repetition
sarbetet, och som var omöjlig att planera i förväg. 

Det var sådana tillfälligheter, att vi skulle ha en resegrammofon [...] som spe
lade språkkursen [...] men under repetitionerna arbetade vi med en elektrisk 
grammofon med skarvsladd [...] Under repetitionerna började Ingvar leka 
Frank Sinatra med den där sladden och höll i kontakten och det upplevde vi 
som väldigt roligt [...] ur det uppstod idén att han skulle ha ett sånt nummer, 
och det blev mannekänguppvisningen, där flyktingen kom.18 

Hjulström framhåller visserligen den betydelse som Ingvar Hirdwalls sceni
ska fantasi hade för sammanhang som dessa, men sammantaget hävdar han 
ändå dynamiken mellan gruppmedlemmarna som det viktigaste. 

Själva idén med gruppteater är ju att det hela tiden skall uppstå idéer, att en 
idé skall föda nästa [...] en grupp människor som fungerar tillsammans är 
bättre, mer begåvad än summan av de enskilda individerna [...] man stimulera
de varandra till saker som man annars inte skulle få fram. Därför är det väldigt 
svårt att i efterhand säga vad den och den personen betydde.19 

Så formades scen efter scen, roll efter roll i en fortlöpande diskussion, som 
innebar ideliga omprövningar samt ibland om- och nyskrivningar från för
fattarens sida. Som slutlig scenprodukt kan Flotten betraktas som resultatet 
av en ständigt pågående växelverkan mellan författarens ursprungsidé och 
den enskilde skådespelarens individuella möjligheter att utveckla sin roll — 
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alltsammans med Lennart Hjulström som samordnare av de olika delarna 
till en dramaturgisk helhet. 

Genrefrågan 

Som en följd av formexperimenten under 1960-talet kan man säga att gen
rerna "havererade" vid mitten av decenniet. Ungefär samtidigt fick revyn, 
som tidigare nämnts, en renässans på teatrarna. Men genrebeteckningen 
'revy' uppfattades inte längre som adekvat ifråga om pjäser med ett poli
tiskt radikalt innehåll och med en form som kunde rymma element från oli
ka genrer. I uppsättningarna av ifrågavarande pjäser utvecklades också ofta 
en spelstil som skilde sig f rån den som användes både i 40- och 50-talens 
samhällssatiriska revyer och den traditionella underhållningsrevyn. Det 
uppstod ett behov av mer flexibla och övergripande genrebeteckningar för 
pjäser, vilka inom sig förenade olika genrer till en ny helhet. 

Göteborgs stadsteaters intendent, Uno Myggan Ericsson, beskriver i 
programbladet till Flotten konsekvenserna av genreuppluckringen och häv
dar att det skett en återgång till "det ursprung, då den satiriska aktualiteten 
i tal- och sångformen inrymdes inom lustspelet".20 När Kent Andersson 
använder ordet 'spel' om Flotten beror det troligen på att han inte tycker 
sig kunna inordna pjäsen under någon av de gängse genrebeteckningarna. 
I en pressrelease säger han: "Det är inte en revy. Där finns inga sketcher, 
inga avslutade nummer. Ändå har det revyns relativt fria form."21 Med 
tanke på innehållet och med kännedom om författarens förkärlek för ordle
kar är det frestande att låta ordet 'spel' få en konnotation av objektifiering 
och utsatthet: Det bedrivs ett spel med oss. Därifrån är inte heller steget 
långt till en titel som Spelet om Envar med de associationer den ger till 
människan i ett utsatt läge inför krafter, som hon har svårt att identifiera 
och behärska. 

Även recensenterna för resonemang kring genrebestämningen. Bengt 
Jahnsson kallar Flotten "satirrevy"22 och Tord Baeckström uppfinner me
taforen "scenisk diktsamling". Den senare ser det unika med pjäsen i att 
Kent Andersson "avslöjar sig som diktare" och är den som mest djupgåen
de analyserar den språkliga komplexiteten. 

Det som Kent Andersson och hans ensemble har velat säga har smälts om till 
metaforer, till bilder artikulerade i form av brechtska ballader eller förtätade 
sketcher som väcker re sonanser i medvetandet, startar publikens fantasi i nå
gon bestämd riktning utan att föregripa målet. Det är så dikten arbetar.23 

Bernt Eklundh ansluter sig till författarens terminologi24 i likhet med 
Per Erik Wahlund, som dock utvidgar genreresonemanget något. Den senare 
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karakteriserar Flotten som "en episodpjäs, en parabel, en kavalkad eller en 
revy, men det rimligaste är kanske att sabotera genrernas tyranni och använ
da Kent Anderssons egen neutrala benämning 'spel' ". Vad beträffar förebi
lder associerar Wahlund "Balladen om Brunflo-Janne" med Ture Nermans 
diktning och andra inslag som "versifierat melodiös talang i Nermans, Fer
lins och — naturligtvis — Brechts efterföljd". Uppslaget att låta hand
lingen äga rum på en flotte tror han vara "stulet" från Slavomir Mrozeks 
Auf hoher See.15 Till det sistnämnda kan sägas, att Andersson i så fall 
främst "stulit" från sig själv, eftersom hans första pjäs — än så länge opub
licerad och ospelad — oc kså utspelar sig på en flotte. Mrozeks pjäs kom 
först 1961, medan den första Flotten — som tidigare nämnts — skrevs redan 
1954. 

Även om Bengt Jahnsson som tänkbara förebilder nämner Klaus Rif-
bjerg, West Side Story och — i likhet med Wahlund — Mrozek, betonar han 
förankringen i den svenska språktraditionen. 

Det är ingen fransk världsångest från Forssells tabarébord, snarare är det Dan 
Anderssons norrländska tungsinne som gett inspiration åt det allvar som ligger 
som bly på botten av alla galenskaperna och håller dem upprätta i skratt
vågorna.26 

Uno Myggan Ericsson framhåller som inspirationskälla till Flotten den 
tyska litterära och politiska kabarén, som Andersson ofta uttryckt sin be
undran för27 utan att fördenskull vilja medge något direkt beroende.28 

Hur det än förhåller sig med förebilder, ligger associationen till Brecht 
nära till hands, särskilt ifråga om de distanseringseffekter som skapas ge
nom sånger och sketcher. Det är en form av öppen episk-didaktisk teater, 
som röjer släktskap med filmen. Sceniskt arbetar man gärna med filmiska 
medel genom att handlingen ofta avbryts av plötsliga associationer utifrån 
vilka korta sekvenser, liknande filmklipp spelas upp. Avsikten är — när det 
inte är fråga om ren lekfullhet — att förutskicka ett tema, som längre fram 
återupptas, växer ut och problematiseras. Ett representativt exempel på det
ta är u-landstemat, som anslås med hjälp av språkskivan (Flotten, s 7). Lite 
senare följer ett inklipp i form av en kort replik (s 9), som i sin tur följs av 
nya temaanslag, vilka delvis bearbetas. Därefter återupptas u-landstemat 
mot slutet av pjäsen och tematiseringen av u-landsproblematiken slutförs, 
då i sin tur med andra teman insprängda (s 78-102). Man kan se det som 
ett pedagogiskt grepp: först väcks åskådarens intresse, sedan fördjupas 
problematiseringen av temat som slutligen töms på sitt latenta innehåll. 

Om man ändå vill ha en genrebeteckning, som refererar både till innehåll 
och form, vill jag föreslå att man kallar Flotten 'politisk revy', 'politisk ka
baré' eller 'politisk satir', även om ingendera av termerna exakt beskriver 
vad det är fråga om. 
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Musiken 
Till genreanalysen hör också beskrivningen av musiken, vilken används som 
en integrerad del i uppsättningen av Flotten. Det sker dels på ett konkret 
plan såtillvida att musikerna med sina instrument är fysiskt närvarande på 
scenen, dels på ett abstrakt-illustrativt plan. Förutom att musiken nyttjas 
i sånger, integreras den också med repliker, sketcher och pantomimer på ett 
lekfullt och humoristiskt sätt. Till skillnad från den traditionella teatermu
siken och exempelvis filmmusiken, som vanligen bara förstärker/understry
ker skeendet, är musiken i Flotten mera självständig. Den står gärna kontra
punktiskt och satiriskt mot textens innehåll eller det sceniska skeendet. En 
av kompositörerna, Alf Hambe, har dels bearbetat fragment ur kända slag
dängor och melodier, vilka smälts samman till en helhet för att användas 
i detta nya sammanhang ("Balladen om Brunflo-Janne"), dels nyskrivit 
stämningsskapande musik ("Aspen darrar", s 63 f och "Månen", s 104 f). 
Tomas Fehling och Hans Löfman har komponerat den övriga musiken och 
står dessutom för framförandet av all scenmusik. Med basfiol, saxofon, 
träbiås- och slaginstrument illustrerar och kommenterar de både effektfullt 
och effektivt skeendet på scenen. Exempel på hur musiken är utformad och 
integrerad i enskilda scener kommer att ges i samband med analysen. 

Det som här sagts om genrefrågan är i allt väsentligt tillämpligt även på 
Hemmet, som av författarna fått genrebeteckningen 'bygge' och Sandlå
dan, som kallas 'spel med texter'. Därför kommer jag inte att i samband 
med de senare pjäserna föra något resonemang kring genrebestämningarna. 
Redan här kan emellertid nämnas, att 'bygge' givetvis associerar till byggan
det av folkhemmet och 'spel med texter' vill betona språkspelets betydelse. 

Scenografi — rekvisita 

Ett bastant sluttande golv upptar hela scenrummet, som föreställer en flot
te. I centrum finns en mast på vilken ett segel — i form av en urblekt, svensk 
flagga — hänge r, och som sittplatser för aktörerna är några trälårar utpla
cerade på scenen. Rekvisitan för övrigt består av en grammofon på vilken 
ligger en Linguaphoneskiva och en bok (Marys attribut), en serietidning 
och en transistor med hörsnäcka (Lillys attribut) samt en dagstidning 
(Jonnys attribut). Mot slutet ingår också en tunna och en skål med ris 
(Främlingens attribut). Scenografin är således ganska avskalad och anger 
därmed, att tonvikten ligger på en scenisk gestaltning som inte tar stöd i en 
naturalistiskt utformad dekor. Dess flexibilitet gör det möjligt att snabbt 
skifta mellan olika miljöer och upprätta nya, sceniska sammanhang. Flot
ten illustrerar — som en recensent träffande uttrycker saken — "sanningen 
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i satsen att det behövs bara två bockar och en bräda för att spela teater, även 
om bockarna och bräderna i det här fallet fått formen av en flotte och en 
stugförsedd mast".29 

Miljö — personer 

Att scenografin i Flotten har en symbolisk funktion är en tanke, som lätt 
inställer sig hos åskådaren, eftersom seglet — de n svenska flaggan — ge
nom sin centrala placering är det första som drar till sig uppmärksamheten. 
När sedan hela scenen visar sig upptas av en flotte, etableras bilden av Sveri
ge som en svårmanövrerad farkost, drivande — som en av många sådana 
— på världshavet. Det är ingen verklighetsefterbildande miljö utan en stili
serad och övergripande från vilken åskådaren får göra utflykter in i andra 
sammanhang och situationer genom scenografiska förskjutningar både i tid 
och rum. Detta sker därigenom att de agerande dels utifrån sina grundka
raktärer, dels i sånger, sketcher och pantomimiska inslag tecknar och kom
menterar sin samtid, men de gör också historiska tillbakablickar och målar 
upp framtidsvisioner. 

Varje person har vissa karakteristiska drag som konstituerar vad jag här 
kommer att kalla hans/hennes grundkaraktär. Utifrån denna går vederbö
rande in i andra roller för att i sånger, sketcher etc åskådliggöra ett sam
hällsförhållande, ge ett pedagogiskt exempel, berätta sitt livs historia e d. 
Som kommer att framgå, står en persons grundkaraktär ibland i ett psyko-
socialt och tematiskt samband med den eller de roller han/hon gestaltar i 
sketcher och sånger. 

Redan i pjäsens inledning definieras varje persons grundkaraktär genom 
vissa, yttre attribut samt genom vars och ens agerande. Harry, varas rutiga 
skjorta och slitna cardigan markerar arbetarklasstillhörighet, sitter tyst och 
sammanbiten på sin låda. Lillys grundkaraktär präglas till det yttre av hen
nes tidigare yrkesverksamhet som fotomodell. Hennes flykt in i en drömtill
varo symboliseras av den serietidning som hon läser i samt av den popmusik 
hon anges lyssna på genom transistorns hörsnäcka. Mary definieras främst 
genom den bok ur vilken hon tragglar med i de språkfraser som hörs från 
en Linguaphone-skiva, något som indikerar hennes strävan efter ökade 
kunskaper. Till samma grupp hör Jonny, som läser en morgontidning och 
därmed framstår som välinformerad. Möjligen anger hans klädsel en klu
venhet eller dubbel tillhörighet: han är den ende som bär kavaj, men han 
har också keps på sig, vilket antyder att han gått från en social klass till en 
annan. Bernt Eklundh uppmärksammar detta i sin recension och karakteri
serar honom — säkerligen med en snegling åt Kent Anderssons biografi — 
som "kepsproletären, vilken kommit sig upp men är full av oro".30 Freddy, 
klädd i jeans och enkel tröja, tonar fram som den "vanlige" arbetaren. 
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Det förhållandet att allas namn slutar på samma bokstav reducerar emel
lertid personernas individualitet till förmån för deras representativitet. Valet 
av bokstaven y implicerar deras funktion som representanter för en gener
ation, vars språk och kultur är amerikanskt eller anglosaxiskt präglade. 
Kent Andersson använder termen 'symbolnamn', vars innebörd han förkla
rar med att personerna representerar ett tvärsnitt av människor i ett bestämt 
samhälleligt läge, nämligen tiden strax före studentrevolterna i Paris 1968. 
Han beskriver dem som barn av amerikanskt kulturinflytande, vilka under 
trycket av världshändelserna börjat fundera över sina egna roller i den sven
ska välfärden. Trots olika urpsrung har de, enligt honom, en gemensam 
känsla av att något avgörande måste — och även håller på att — hända.31. 
Det är denna känsla som också förmedlas över rampen. 

Alla utom Jonny är försedda med en egen, individuell bakgrund och 
uppträder därmed inte enbart som representanter för en viss klass utan visar 
också fram variationerna inom klassen. Att Jonny inte ges någon personlig 
biografi tolkar jag som en följd av att han fungerar som spelledare för vad 
som händer på flotten. Det innebär att han i viss mån styr de övriga genom 
att inta olika hållningar under spelets gång och på så sätt provocera fram 
de senares ställningstaganden i skilda situationer. 

De fem personerna på flotten undergår ingen psykologisk utveckling i 
traditionell mening. I stället visas hur deras inbördes mänskliga relationer 
påverkas av ekonomiska och sociala förhållanden, vilket leder till varieran
de grad av ideologisk utveckling hos var och en av dem. Som tidigare be-
örts, bär också varje rollfigur drag dels av respektive skådespelares scenper
sonlighet, dels av privatpersonen bakom skådespelaren, något som Kent 
Andersson kommenterar på följande sätt. 

Rollernas sceniska framtoning är ofta beroende av min uppfattning om skåde
spelarna som människor — en uppfattning eller missuppfattning om de enskil
da skådespelarna [...] Åtminstone i Flotten var de t väldigt starkt, därför att 
den är ju inte förankrad i någonting. [...] Ingen vet ju hur människor på en 
flotte ska se ut eller vara. Då får man försöka skildra en situation som gäller 
dom människorna som är på den, dvs dom skådespelare som är här.32 

Till detta kommer att inom den grupp som arbetade fram Flotten vid den 
här tiden programmatiskt hävdades, att teater skulle skapas ur ensemble
medlemmarnas egna erfarenheter och utifrån deras egen politiska 
grundsyn.33 

Handlingen 

Ombord på en flotte befinner sig fem personer på resa med fem knops fart 
mot ett utopiskt mål. Efterhand kravlar sig en främling ombord, och efter 
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diverse förvecklingar accepteras han av de övriga. Från denna grundfabel 
görs en rad utvikningar, och sammantaget formar sig skeendet till en skild
ring av Sverige och dess interna förhållanden i relation till händelseutveck
lingen ute i världen. Huvudaspekten är samtidskritisk med anspelningar på 
händelser, som var aktuella under 1960-talet och med udden särskilt riktad 
mot svensk socialdemokrati, vad gäller dess ideologi kontra dess praktiska 
politik. 

Öppningsscenen — publikkontakten 

Regissören och kritikern, Göran O Eriksson, har i en karakteristik av en 
F/ottefl-uppsättning myntat begreppet 'tidsfördrivsteater'. Enligt hans defi
nition innebär det att de agerande visar sketcher och sjunger sånger i väntan 
på något annat. Villkoret för att dessa ska nå ut, säger han, är att aktörerna 
"lyckats göra klart för publiken att man väntar tillsammans med den".34 

Det villkoret torde ifråga om ursprungsuppsättningen ha uppfyllts redan in
nan några sketcher eller sånger framförts. När publiken bänkade sig på Gö
teborgs stadsteaters studio den 29 april 1967 för att se Flotten, var det till 
en början det tysta agerandet som skapade känslan av gemensam väntan på 
att något skulle inträffa. Genom att beskriva öppningsscenen vill jag försö
ka visa på vilket sätt denna effekt åstadkoms. 

Bland det som skapar förväntan i början av föreställningen är att åskå
darna får relativt lång tid på sig att betrakta scenbilden. Det illa medfarna 
seglet — den svenska flaggan — h änger slakt; stiltje råder. Fyra av perso
nerna sitter isolerade på var sin trälår — tills v idare utan kontakt med var
andra — och den femte befinner sig uppe i masten. Sett från åskådarplats 
sitter Harry (spelad av Arne Nyberg) ganska långt fram på scenens högra 
sida. Han stöder huvudet i den ena handen, och hans min är mörk och 
grubblande. Något längre bak på motsatta sidan är Jonny (Kent Andersson) 
sysselsatt med att läsa en dagstidning. Bakom honom finns Lilly (Marian 
Gräns) med en hörsnäcka, kopplad till en transistor, i örat. Likgiltigt vänder 
hon blad i en serietidning. Mary (Birgitta Stahre) sitter bakom Harry med 
en bok i handen och en skivspelare bredvid sig på vilken hon just lägger ner 
tonarmen. Det första som hörs är rösten från en Linguaphoneskiva: "I'm 
so glad you were able to come." (s 7) Samtidigt som språkfrasen anslår pjä
sens första tema, får den också metakaraktär genom att den fungerar som 
en välkomsthälsning till publiken, som därmed dras in i skeendet på scenen 
genom en ironiskt distanserande replik. Frasen upprepas några gånger allt-
under det Mary med möda hinner säga efter. Hennes osäkerhet sprider sig 
till åskådarna och skapar förväntan inför vad som ska hända härnäst, men 
hon repeterar ihärdigt samma fras om och om igen. Jonny ser ett slag åt 
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Marys håll, vänder tidningsblad och fortsätter — till synes oberörd - att 
läsa. Därefter syns Freddy (Ingvar Hirdwall) komma nerklättrande från 
masten. Just när han är nere, stakar sig Mary inför frasens slutord ,,come,\ 
Nu är alla (utom musikerna) med i spelet. Sedan vidtar en ny språkfras som 
lyder: "My wife is a woman." (ibid) Den varieras på ytterligare fyra (väster
ländska) språk, och Mary har nu ännu svårare att hänga med i upprepnin
gen av meningarna. Freddy står ett ögonblick undrande framför henne och 
går sedan fram till Jonny, som lägger bort tidningen och tittar upp på 
honom varpå Freddy i sin tur vänder sig ut mot salongen och ser ut över 
publiken. Den första talade repliken kommer från Jonny. 

Jonny Såg du nåt? 
Freddy Nej. 
Jonny Såg du ingenting? 
Freddy Nej! 
Jonny Såg du absolut ingenting? 
Freddy Ja  . . .  Lite  h i mme l .  P i s sgu l !  ( s  7  f )  

Mary tystar Freddy med ett moraliskt indignerat "Sch!". För ett ögonblick 
råder en absurd stämning liknande den som kännetecknar Samuel Becketts 
I väntan på Godot. Som en del i markeringen av tänkarposen börjar Harry 
vicka med den ena foten och Freddy gör likadant. Ett svagt tuffande, som 
från en båtmotor, hörs och Lilly börjar knäppa med fingrarna i samma 
takt, varpå musikerna faller in i rytmen genom att slå på instrumenten. Re
san har börjat — spe let är igång. 

Struktur — tematisering 

Eftersom Flotten programmatiskt tar sin utgångspunkt i de gemensamma 
erfarenheter inom den grupp som skrev, regisserade och uppförde pjäsen, 
är det naturligt att spelets innehåll och struktur präglas av detta. Flotten 
tematiserar gruppens erfarenheter i ett bestämt samhälleligt läge, en period 
under vilken oppositionen mot välfärdsstaten Sverige växer sig allt starkare. 
Agerandet speglar såväl arbetarklass- och mellanskikts- som överhetsper
spektiv. Därmed skulle uppsättningen fungera som ett giltigt uttryck för 
stämningar och värderingar hos ett tvärsnitt av svenska folket vid den aktu
ella tiden. 

Flotten är strukturerad kring ett huvudtema som jag — för att använda 
författarens egen terminologi — vill kalla "ideologisk förvirring".35 Detta 
tema varieras genom att stoffet hämtas från en rad aktuella företeelser, lätt 
igenkännliga för den dåtida publiken. 

Den ideologiska förvirringen framställs som uppkommen ur det glapp el
ler motsatsförhållande mellan sken och verklighet, eller ideologi och praxis, 
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som personerna på flotten upplever. Genomgående använder jag här ordet 
'ideologi' som beteckning för en grupps eller individs allmänt politiska in
riktning och värderingar antingen dessa är implicita eller explicita. Sceniskt 
gestaltas huvudtemat genom att motsatsparet sken-verklighet åskådlig
görs dels i huvudhandlingen (där personerna har sina grundkaraktärer), 
dels i distanserande sketcher och sånger (där personerna går in i tillfälliga 
roller). Sättet att hantera den ideologiska förvirringen tar sig olika uttryck 
hos olika personer, beroende på vars och ens utgångsläge samt förmåga till 
ideologisk överblick. I det följande analyserar jag under några tematiska 
rubriker den sceniska gestaltningen av det motsatsförhållande som konsti
tuerar dramats huvudtema. 

U-land 
Den ideologiska förvirringen i samband med u-landsproblematiken är knu
ten främst till Mary, men också till de övriga i form av deras reaktioner dels 
på Marys agerande, dels på Främlingen som ett "uppdykände"(!) problem. 
Det övergripande motsatsparet sken-verklighet gestaltas både i en 
teoretiskt-resonerande del, som representerar skenet, dvs den officiella ide
ologin, och en praktiskt-demonstrativ del, representerande verkligheten. 
Gestaltningen tar sin utgångspunkt i den teoretiska delen som börjar redan 
i inledningsscenen där Mary under sitt ambitiösa tragglande med språkkur
sen utstrålar en bild av naiv trosvisshet. Hennes försök att koncentrera sig 
på flera språk samtidigt gör henne blind och döv för omvärlden. Detta il
lustreras i en dråplig sketch mellan henne och Freddy. Efter att ha fråga alla 
de andra vad "fem knop" är, vad det betyder; vänder sig Freddy slutligen 
till Mary med samma fråga. "Jag är så glad att du var i s tånd att komma", 
svarar hon, helt absorberad av frasen "Fm so glad you were able to come" 
(s 9 f). Hennes mekaniska översättning, som tar sig uttryck i rädslan för att 
använda det egna språkets idiomatiska uttryck, vittnar om en slavisk aukto-
ritetstro. Den språkliga valhäntheten blir därmed en första antydan om 
motsvarande oförmåga att handskas med verkligheten. Jonny försöker 
efterhand öppna ett samtal med Mary, som i flera veckor lydigt upprepat 
språkskivans truistiska fras "My wife is a woman", varierad på olika språk. 
Det är ett tecken på bristande vakenhet och verklighetsförankring, att hon 
inte märker det absurda i att hon nöter in repliker, vilka hon aldrig kommer 
att få praktisk nytta av. Jonny "väcker" henne från för s j unkenheten genom 
att klappa henne på huvudet och fråga henne om nyttan med språkkursen. 
Han uppträder ömsom ironiskt-provokativt, ömsom nedlåtande-docerande. 
Mary svarar till en början öppen och troskyldigt, ibland balanserande på 
gränsen till stupiditet. Hon kan t ex inte fatta att Jonny är ironisk när han 
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driver med Florence Nightingale-idealet. Det framgår av det svar hon ger 
honom, när han föreslår henne att lära sig ett språk i sänder. 

Mary Jag kommer att behöva fem språk! 
Jonny När djungeltrumman kallar? 
Mary Ja. 
Jonny Och sen ska du ut i buschen som en senfödd Florence Nightingale och 

konversera med infödingarna på fem europeiska språk? Och tjäna en massa 
skattefria stålar som du har i brudkistan när du gifter dig med Albert 
Schweitzer? Känner du dig inte lurad på nåt sätt? 

Mary Lurad? Hur då? 
Jonny Av reklamen för dom här skivorna? 
Mary Det stod ingenting om Florence Nightingale i den! (s 35 f) 

När Jonny inte lyckas provocera henne med ironier går han över till att 
docera. 

Jonny Dom smäller upp en massa reklam för sina språkkurser och vill att folk 
ska lära sig språk. Och det är bra! Men samtidigt — samtidigt förespeglar 
dom denna förvirrade människa en massa fördelar hon kan få om hon kö
per dom här skivorna och lär sig dom. Att hon bland annat kan åka ner 
till u-länderna med sina nya lysande kunskaper och göra en insats för värl
den och tjäna dubbelt så mycket pengar som här hemma! (s 36) 

Mary bemöter angreppet med ett moraliskt indignerat försvarstal, vars flag-
rans blir uppenbar, när åskådaren iakttar Jonny. Hans ansikte och hållning 
uttrycker stegrad förtvivlan och uppgivenhet över omöjligheten att nå fram 
till henne med sakargument. Det beror på att Mary resonerar utifrån en 
överspänt idealistisk ståndpunkt och Jonny utifrån en genomskådande iro
nisk. Medlidandet är den dominerande känslan hos Mary, som ser på u-
ländernas folk som "stackars utarmade människor" med vilka hon vill dela 
med sig "av dom fina värden som vår kultur kommit fram med" (s 37). 
Graden av hennes omedvetenhet — som objektivt sett speglar en kolonial 
attityd — f år sin belysning, när hon fortsätter. 

Mary Men vi måste ju ge dom det bästa vi har så att dom får ta del av det så 
at t  in te  v i  får  nåt  över t ag  över  dom utan  dom kommer  på  samma n ivå  
och vi kan få ett utbyte av varandra — j a, så att det nästan blir som att 
umgås med oss själva! (ibid) 

Jonny intar nu en hållning, som först präglas av milt överseende, och medan 
han stryker henne medlidsamt över håret, säger han: "Men fattar du inte 
att du är utnyttjad? Dom har gått in i din förvirrade bild av världen och 
utnyttjat den! Fattar du inte det?" (ibid) Sedan fortsätter han upprört: 
"Dom har vädjat till din dumhet och fått ett svar!" På Marys direkta fråga 
"Är jag dum?" tvingas Jonny i konsekvensens namn att svara jakande. 
Därmed har han drivit provokationen alltför långt, för Mary ändrar nu 
plötsligt tonfall och låter mycket bestämd när hon säger: "Gör nåt åt det 
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då." Det överrumplar den hittills så självsäkre Jonny som hackar fram ett 
osäkert "Va?" (ibid) varpå Mary upprepar kravet och tillägger: "Hjälp 
mig." (s 38) 

Jonny Ja  . . .  Vakna!  
Mary Jag är vaken! 
Jonny Nej! Klättra upp i masten! Gör det! Se hur världen ser ut däruppifrån. 

(ibid) 

När Jonny lämnar sin översittarattityd kan han börja ge konstruktiva råd. 
Det verkar också som om hans egen insikt gradvis ökar i och med det fort
satta resonemanget. När Mary säger sig vara rädd för att få svindel uppe 
i masten råder Jonny: "Ta en pinne i taget!" (ibid) Det är samma råd som 
ifråga om språkinlärningen. Masten fungerar som en medvetandehöjandets 
stege och blir symbolen för verklig kunskap och överblick. Därefter följer 
ett replikskifte som markerar Harrys roll som ett slags ideologisk korrigera-
re av alltför teoretiska resonemang. Harry tycks mena, att även om Jonny 
har "rätt" i sin argumentation, så bör anklagelserna inte riktas mot Mary 
utan mot "dom som har ansvaret" (ibid). Det är tydligt att han syftar på 
något utöver språkkursen, men han verkar själv lite tveksam, när han säger: 
"En dag hjälper det..." (s 39). Som för att få sista ordet svarar Jonny med 
en ironisk allusion på reklamen för Linguaphonekurserna: "Du — returrät
ten gäller bara åtta dar!" (ibid) 

Här lämnar personerna sina ordinarie roller för att i en sketch demonstre
ra hur Marys Florence Nightingale-dröm kolliderar med en bister diakonis-
severklighet. Sketchen kallas följdriktigt "Marys dröm". Den inleds panto-
mimiskt med att alla runt Mary fladdrar med händerna för att illustrera 
fåglars flykt. Samtidigt visslar de mer eller mindre falskt I en klosterträd
gård. Musikvalet för tanken till religiös överspändhet, eftersom de agerar på 
ett överdrivet teatraliskt-ironiskt sätt. Alltsammans ger intrycket av ett 
"svävande" som alluderar på Marys bristande verklighetsförankring. Sket
chens fiktion är att Mary svimmat, då hon assisterat vid en operation, och 
det är sina upplevelser under den svimningen som hon återberättar i form 
av en dröm. Dialogen börjar med att Jonny först tilltalar henne på svenska 
som "Syster Näktergal" och Freddy upprepar ironiskt "Sister Nightingale" 
(ibid). I stikomytiska repliker konstateras sedan att Mary svimmade, opera
tionen "gick bra" och "Patienten mår bra!" (s 40). De övrigas sätt att agera 
— med en blandning av ironi och milt överseende — ger intrycket att opera
tionen lyckades just Marys hjälp förutan. Sedan börjar Mary att återberätta 
sin dröm, vilket interfolieras med de övrigas kommentarer, refererande till 
på 1960-talet aktuella företeelser. 

Mary [ . . . ]  jag  var  [ . . . ]  d iakonissa  e l l er  nånt in g  och  så  r ingde  te l e fonen  [ . . . ]  och  
det underliga var att jag förstod vad dom sa fast jag aldrig hört det språket 
förut ... (s 41) 
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"Naturmetoden!" (ibid) kommenterar Freddy blixtsnabbt, vilket kan upp
fattas som en ironisk hänsyftning på en på 60-talet hårdlanserad — och om
diskuterad — språkpedagogik. Mary kommer till entrén på ett hus med 
glasvägg inuti vilket en mängd människor festar utan att ana att en katast
rof är nära förestående. Poängen är att hon inte kan upprätta någon kom
munikation med dem hon kallats för att hjälpa. Hon lyckas inte ens göra 
dem uppmärksamma på det lidande de utstår. Medan Mary berättar, med 
blicken riktad rakt ut mot publiken, kommenterar musiken skeendet genom 
att spela "gnekigt" på ett sätt som driver med den västerländska vulgär
uppfattningen om hur "infödingsmusik" ska låta. 

Mary Dom pratade och skrattade och dansade som om dom inte kände nån
ting. [...] dom visade inget lidande [...] Det gjorde mig irriterad, upprörd. 
Och på något underligt sätt började det göra ont i mig. (s 42) 

Med ytterligare en referens till den religiösa sfären säger Lilly: "Ställföreträ
dande lidandet!" (ibid) Omedvetet karakteriserar Mary själv orsaken till att 
hennes idealistiskt uppbyggda förväntningar inte stämmer med verk
ligheten. 

Mary Dom stod vid glaset och tittade ut och jag tryckte in ansiktet mot det 
men dom såg mig inte. Jag skrek åt dom att släppa in mig för jag ville väcka 
dom, jag ville befria både dom och mig själv [min kurs], jag ville leda dom 
ut ur helvetet! (ibid) 

Ur detta växer en insikt fram: För att kunna väcka andra, måste man själv 
vara vaken, och för att kunna befria andra måste man själv vara fri. Mary 
är varken det ena eller det andra, vilket sceniskt markeras genom att de övri
ga ger upp ett lågt, menande skratt vid orden "mig själv". Hon väcks ur 
svimningen av doktorn, som i sketchens fortsättning spelas av Jonny, vars 
roll här är en förlängning av hans grundkaraktär i förhållande till Mary i 
hennes. Liksom i den tidigare replikväxlingen kring språkkursen ansätter 
han henne utifrån sina större kunskaper, vilka han spelar ut mot hennes 
känslotänkande. Även här är dialogen stikomytisk, vilket ökar tempot och 
förstärker känslan av hets mot Mary. 

Jonny Brukar syster Näktergal svimma under operationerna? 
Mary Det här var m in första operation. 
Jonny Tål ni inte att se blod? 
Mary Jodå. Men jag känner ett sånt oerhört medlidande. 
Jonny Med vem då? Patienten känner ju inget! 
Mary Men jag känner desto mer. 
Jonny Syster Näktergal! Får jag ge er ett gott råd: spara på den sortens känslor. 

Patienterna mår knappast bättre av dom! 
Mary Men medlidande är väl ett slags kärlek? (s 43) 

Frågan får hänga i luften, eftersom en röst kallar doktorn-Jonny till en 
sjuksal. Därmed blir den något som publiken kan förväntas fundera över 
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medan Harry vänder sig ut mot åskådarna i sin tillfälliga roll som berättare 
av syster Näktergals vidare öden. 

Harry Men syster Näktergal gav sig inte! Hon fortsatte på smärtans väg, vilken 
i detta fall innebar en sjuksköterskeutbildning. Hon svimmade vid operatio
nerna, fortsatte att svimma vid polikliniken där hon tvangs att utdela spru
tor av skiftande innehåll, (s 44) 

Här följer sketchens kulmen som Bengt Jahnsson i sin recension av scen
uppsättningen liknar vid en "stumfilmsfars".36 Sättet att agera är typiskt 
för gruppen. Den estetiska effekten blir flerskiktad. Som sekvensen är pla
cerad i sammanhanget utgör den givetvis först och främst en satirisk illust
ration av motsatsparet sken-verklighet, här demonstrerad i Marys roman
tiska dröm om sköterske- och biståndsarbete, konfronterad med 
sjukvårdens bistra och oglamorösa vardagsrutin. Men den fungerar samti
digt som en parodi på gruppdynamiska övningar, vilka var aktuella på 
1960-talet. Dessa byggde på föreställningen om individens trygghet i kollek
tivet, vilket ju låg i linje med gruppteaterns idéer. I teaterverkstäderna trä
nades ofta s k fallövningar,37 och här illustreras en sådan med att Mary ef
ter varje spruta hon utdelat svimmar och faller bakåt i tillit till att de övriga 
fångar upp henne. Effekten blir dubbel. Samtidigt som de lekfullt driver 
med gängse gruppteateridéer — och därmed också med sig själva — illust
rerar de det positiva i det de parodierar, nämligen det fullständiga förtroen
det mellan gruppmedlemmarna, vilket utgör grunden för det fungerande 
ensemblespelet. Med salvelse i rösten sammanfattar Harry därefter Marys 
misslyckade karriär: "När hennes själ, denna sparbössa för medlidande, 
var fylld och nära att sprängas, fann ledningen det för gott att rekommen
dera henne ett mindre påfrestande yrke." (s 44) Under sitt långsamma upp
vaknande upprepar Mary dröjande sin tidigare fråga: "Medlidande ...[...] 
... är väl också ett slags kärlek?" (ibid) Betoningen ligger nu på det nyin-
satta ordet "också", inte på "kärlek", vilket är en viktig betydelseförskjut
ning. Rimligen är innebörden den, att medlidandeskänslan ej får bestämma 
handlandet men kan vara värdefull som komplement till en saklig analys. 
När Mary en sista gång fallit i Jonnys och Freddys armar, sätter de ner hen
ne på en pali. Som vilda västern-hjältar efter ett slagsmål "klappar de av" 
händerna, vilket på åskådaren fungerar som en gest av slutgiltighet. De har 
gjort sitt för att visa vilka uttryck den ideologiska förvirringen tagit sig hos 
Mary, när hennes romantiska ideal konfronterats med den hårdhänta verk
ligheten. 

Marys dröm i det föregående blir något av en sanndröm, när Främlingen 
blöt och utpumpad kravlar sig upp på flotten. Han blir det verkliga testet 
på vilken nytta Marys teoretiska studier har för den praktiska verkligheten. 
Från de övriga visas en provkarta på reaktioner, vilka står i överensstämmel
se med vars och ens grundkaraktär men också är representativa för olika 
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grupper av människor i samhället. Marys första reaktion är således medli
dande, parat med hjälplöshet, uttryckt i repliker som: "Stackarn. Han är 
alldeles genomblöt", eller "Vad ska jag göra då?" (s 79). Jonny är genast 
inriktad på att det är någon annan än han själv som ska agera, och som 
tidigare är det främst Mary han ansätter med uppmaningar som liknar be
fallningar. "GÖR NÅNTING!" är hans stående uttryck, och han passar 
också på att ironisera över Marys språkstudier genom att översätta sin egen 
uppmaning till Mary: "Vänd på honom!" till "Wende! Turn!" (ibid). Mary 
tillstår öppet att hon inte kan hantera situationen, men Jonny fortsätter att 
provocera henne — både verbalt och näst intill handgripligt — till e tt ställ
ningstagande. Avgörandet kommer, när Lilly föreslår att Främlingen ska bo 
i en tunna. När Mary, efter en häftig replik växling med Jonny, förklarat att 
hennes samvete inte kan gå med på att placera Främlingen i tunnan, föreslår 
Jonny att hon avstår från sin egen bostad och själv tar plats i tunnan. Då 
Mary inte accepterar denna lösning, ansätter han henne vidare genom att 
gå allt närmare inpå henne under det att replikerna — också här stikomyti-
ska — b lir allt hetsigare från bägge håll. 

Jonny Då slänger vi ihonom! 
Mary Nej! 
Jonny Föreslå nånting då! 
Mary Jag vet inte! 
Jonny Kan inte samvetet ha misstagit sig??? 
Mary Jag vet inte! 
Jonny Föreslå nånting! 
Mary Jag vet inte! 
Jonny Skynda dig! Föreslå nånting! Skynda dig! Skynda dig! (s 100) 

Den efterföljande scenanvisningen kan gälla för scenframförandet. "(Han 
driver henne, driver på henne, tills hon slutligen kollapsar och faller ner på 
scengolvet Han går ifrån henne)" (s 101) När Lilly kommenterar hans bete
ende med "Det där var väl onödigt?", säger Jonny: "Det var ytterst nöd
vändigt!" (ibid) Han uttalar orden med en pregnans som gör att yttrandet 
framstår som en ideologisk markering med giltighet utöver det aktuella 
sammanhanget på scenen. Mary skall tvingas till ett personligt politiskt 
ställningstagande. 

Freddys attityd till Lilly som något av ett "lovligt byte" (s 21 f) fortsätter 
även i det här sammanhanget i form av ett käbbel med erotisk underton. 
Både Freddy och Lilly visar upp en fördomsfull inställning till det som de 
uppfattar som avvikande och exotiskt hos Främlingen, men det tar sig skil
da uttryck hos var och en. Liksom i tidigare situationer söker Freddy kom
ma åt förklaringen till hela sammanhanget och prövar att på olika sätt utrö
na vem Främlingen kan vara. Han står som representant för en, inte ovanlig, 
vulgäruppfattning om utlänningar i gemen som en fara för de egna intresse
na. Det gör att han lätt blir misstänksam och moraliserande. När Lilïy 
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observerar Främlingens "sneda ögon" tolkar Freddy det genast som en 
sexuell anspelning och fräser: "Du — inbilla dig inget!" (s 80) Freddys age
rande både mot Lilly och Främlingen präglas av den förvirring som uppstår 
i motsättningen mellan sken och verklighet. Den ytliga skenbild av Lilly 
som han gjort upp åt sig utifrån hennes tidigare yrke som fotomodell, håller 
inte för jämförelsen med verklighetens Lilly. När det blir fråga om att ge 
Främlingen konstgjord andning med mun-mot-mun-metoden ställer Freddy 
en fråga som i sammanhanget får en erotisk undermening: "Du är fin på 
sånt där, va?" (s 81) Lillys korta "Ja" överrumplar honom, eftersom hon 
säger det allvarligt och utan — m åhända förväntad — b iton. Liksom för 
att kontrollera att han uppfattat henne rätt frågar han: "Kan du det?" (s 
81), och när Lilly svarar på samma sätt uppmanar han henne: "Sätt igång 
då!" (ibid) Fortsättningen visar att Lillys tidigare materiella förhållanden 
fått bestämma bilden av henne, vilket hon också är medveten om, när hon 
i ett annat sammanhang säger: "Det var dom som gjorde mej! [...] Jag var 
ingenting för nån." (s 26) 

Jonny Kan du  de t?  
Lilly Ja! 
Jonny Men varför sa du inte det? 
Lilly Det var in gen som frågade mig! (ibid) 

Under hela tiden har Främlingen varit ett passivt objekt för de andras age
rande, men när Lilly med hjälp av mun-mot-mun-metoden väcker honom 
till liv, slår han armarna om hennes hals i en öm omfamning, vilket av om
givningen mottas med ogillande i form av busvisslingar och gester av för
dömanden. Den konstgjorda andningen blir en symbol för de villkor på vil
ka Främlingen ska tas upp i gemenskapen. Han tillåts överleva som objekt 
för sina räddares välgörenhet, men han får inte bli ett självständigt hand
lande subjekt. 

I Marys och Freddys försök till språklig kontakt med Främlingen visar 
det sig att Jonny får rätt angående språkkursen, som inte visar sig vara till 
någon nytta. När Mary använder frasen "I am so glad you were a ble to 
come!" (s 88) svär också orden mot hennes attityd till Främlingen. I själva 
verket är hon — åt minstone i början — in te särskilt glad över hans upp
dykande, eftersom det avslöjar att hennes kunskaper inte är relevanta. På 
samma sätt förhåller det sig med Freddy, som i negativ ton framkastat tan
ken att han kan vara rysk astronaut (s 82). När han klappar Främlingen på 
axeln och tilltalar honom med "Tavaritch!" (s 89) rimmar det illa med den 
okamratlighet han senare visar, när det är fråga om att ge Främlingen det 
ris han själv inte vill ha (s 90 ff). 

Endast Harry kan på ett adekvat sätt hantera de situationer som uppstår 
i förhållande till Främlingen. Hans agerande präglas av erfarenhet och för
måga att genomskåda sammanhangen, se verkligheten bakom skenet. Medan 

68 



de andra i Främlingen först och främst ser till hans yttre, betraktar Harry 
honom som en medmänniska med rätt till en dräglig tillvaro. Därför finns 
det en logik i att det är han som vid åsynen av Främlingen får uttala den 
första repliken: "En människa ..." (s 78). Hans få kommentarer i övrigt rör 
mestadels grundläggande materiella och praktiska ting som Främlingens 
behov av mat, kläder och bostad. När de andra spekulerar mer eller mindre 
vilt över vem Främlingen kan vara, föreslår Harry i form av en metareplik, 
att det "kanske är en scenarbetare?" (s 83). Det skulle kunna översättas till: 
"Han är en av oss," Jonnys misstanke, att det kan vara fråga om "en för
rädare — en myterist som dom har slängt överbord från nån annan flotte 
i nåt annat hörn av världen" (s 90) bemöter han med påpekandet: "Världen 
har inga hörn ..." (ibid) Bägge replikerna fungerar som korrektiv till utsa
gor som endast grundar sig på schabloner. När Freddy som sista förslag sä
ger att Främlingen kanske "ramlat överbord från nån lyxkryssare", tillrätta
visar Harry: "Det spelar väl ingen roll nu?" (ibid) För Harry gäller den 
akuta verkligheten: det är fråga om en människa som behöver hjälp här och 
nu. Därför är det också logiskt att det är Harry som får slutreplik angående 
hjälpinsatserna gentemot Främlingen. När denne placerats i tunnan med 
huvudet nedåt och fötterna uppåt, går Harry fram till tunnan och befaller 
Jonny: "Hjälp till här!" (s 102) Äntligen är problemet "rättvänt" och nu, 
när Mary varit uppe i masten och fått överblicken, kan hon gå fram och 
öppna tunnan, så att Främlingen kan stiga ut ur den. 

Som jag tidigare påpekat genomgår personerna ingen karaktärsutveck
ling på det sätt som sker i den psykologiserande illusionsteatern. Däremot 
kan en viss utveckling av medvetenheten iakttas, vilket främst gäller Mary, 
som i utgångsläget framstår som mest omedveten. Som ett slags represen
tant för det intellektuella mellanskiktet har hon fått se sina idealistiska 
drömmar krossas mot den brutala verkligheten. Först när hon lärt sig något 
om verkligheten, klättrat upp i masten och fått överblicken, kan hon göra 
en insats. När hon kommit ner från masten frågar Jonny: "Såg du nåt?" 
och Mary svarar "Ja" (s 102). Nu kan hon agera utifrån kunskap i stället 
för enbart medlidande. Därmed framstår också Jonnys kommentar till hans 
hårdhänta behandling av henne som giltig: "Det var ytterst nödvändigt!" 
(s 101) Ma ry är, enligt sin nyvunna insikt, redo att öppna tunnan och låta 
Främlingen ta steget ut i gemenskapen. Den musik, utförd enbart med 
rytminstrument, som beledsagat Marys klättring upp i masten och rullan
det med tunnan, när de skyfflar Främlingen mellan sig, tonar sakta bort 
och tystnar när Mary är nere igen. Det som händer efter den andlösa tyst
nad som följer sedan Främlingen stigit ut ur tunnan får symbolisera en 
ökad medvetenhet hos alla, inte bara hos Mary. Därmed får en replik, tidi
gare fälld av Freddy, oväntat sin betydelse i ett nytt sammanhang. "Vi lär 
oss ju lite samtidigt" (s 46), var hans tröstande ord till Mary, då hon, tillstu-
kad av Jonny, tappat lusten att spela sin språkskiva. Genom att följa Marys 
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utveckling har de andra också utvecklats mot en större medvetenhet; de har 
lärt sig "lite samtidigt". Sceniskt gestaltas det så, att Främlingen går fram 
till Freddy och får en cigarrettfimp av honom. Alla de andra är beredda att 
ge Främlingen eld med varsin tändsticka. Att det är på Marys sticka han 
tänder cigarretten kan ses som en bekräftelse på att hon nu är kapabel att 
ge adekvat hjälp. Hon har lärt sig förena teori med praktik. Scenanvisning
arna är integrerade i den tes som u-landstemat för fram: u-hjälp skall bygga 
på medveten analys, inte på medlidande. Inför scenen med cigarrettänd-
ningen heter det i anvisningarna: "(Det som sedan följer verkar mycket pa
tetiskt men behöver inte bli det)" (s 102). Det är en uppmaning att agera 
i enlighet med pjäsens grundidé i fråga om hur hjälpinsatsen skall utfor
mas. Trots att inga färdiga lösningar ges inom pjäsens ram, kan slutscenen 
med Främlingen ses som ett förslag till hur glappet mellan sken och verklig
het kan överbryggas. Här framhävs kollektivets agerande, grundat på insik
ten om nödvändigheten att förena teoretiska kunskaper med praktiska erfa
renheter. 

Framstegstakt — färdriktning — m ål 
Kontakten mellan Freddy och Jonny präglas av den förres rastlösa aktivitet 
och vetgirighet samt den senares distanserade kyla. I aktionen tar det sig 
uttryck i att Freddy ständigt rör sig över hela scenen och vänder sig till en 
efter en med sina frågor, vilka Jonny till sist besvarar. Jonny har här tillfäl
ligt iklätt sig rollen som ett slags talesman för den officiella samhällsaukto-
riteten. Utifrån dessa grundhållningar går bägge in i andra roller för att i 
snabba sketchartade dialoger och sånginslag gestalta det övergripande mot
satsparet sken-verklighet. 

I motsats till Mary har Freddy inte startat flottfärden utifrån en idé om 
verkligheten. Han har i stället börjat med att klättra upp i masten, och när 
Jonny frågar om han sett något blir svaret efterhand, att han möjligen sett 
lite "pissgul" himmel, vilket kan tolkas som att sikten är skymd. Freddy 
blåser på det slakt hängande seglet som markerar den rådande stiltjen och 
frågar Jonny om de gör någon fart. "Fem knop" (s 8), svarar Jonny. På 
frågan vad det i realiteten innebär blir Freddy avsnäst av Lilly, som sätter 
hörsnäckan i örat medan Harry svarar med sin grubblande tystnad och 
Mary med översättningen av en fras ur sin språkkurs. Nästan desperat går 
Freddy tillbaka till Jonny, måttar med händerna och frågar: "[...] är det 
så här mycket? Eller SÅ HÄR mycket? Jag menar — vad ä r det bevis på?" 
(ibid) I enlighet med sin tillfälliga roll svarar inte Jonny direkt utan går runt 
frågeställningen. 

Jonny Det är ett bevis på att vi gör framsteg. 
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Freddy Vad är framsteg? 
Jonny Det betyder att man inte står stilla! 
Freddy Jämfört med vad då? 
Jonny (efter en paus) Det finns dom som bara gör två knop! (s 10 f) 

De fem knopen blir alltså ett relativt mått på framstegstakten som dock inte 
relateras till verkligheten på ett för Freddy meningsfullt sätt. I stället bildar 
det föregående upptakten till ett nytt replikskifte dem emellan i vilket de 
gradvis fjärmar sig från sina grundkaraktärer och går in i roller utifrån vilka 
de kan tematisera framstegstaktens nyckelbegrepp, fem knop. Ytligt sett 
mynnar dialogen ut i en vision om Lycksalighetens ö, ett Utopia där alla 
klasskillnader är utplånade. Men deras överdrivet entusiastiska agerande 
strider mot den verkliga innebörden i de framsagda replikerna. Dessa är 
minerade med ordlekar som frammanar en hotfull framtidsbild. Även här 
används stikomytin i tempohöj ande syfte. 

Jonny Vi driver m ed strömmen! 
Freddy Med den snabbaste strömmen i världen! 
Jonny Vi gör världens snabbaste framsteg! 
Freddy Vi förs obevekligt mot det hägrande målet i fjärran! 
Jonny Vi driver m ed flotten! 
Freddy Flotten driver m ed oss! (s 12) 

Till eggande trumrytmer ger Jonny i målande bilder en beskrivning av 
framstegstakten, medan Freddy — till synes omedvetet — "korrigerar" ho
nom. På så sätt ställs hela tiden skenbilden mot verklighetsbilden. Hotet lig
ger i att subjektet "Vi" inte tillåts utföra några självständiga handlingar. 
Det framstår i realiteten som ett objekt, som "driver med" strömmen och 
som någon "driver med". Karin Carsten Montén har på liknande sätt ana
lyserat ordlekarnas funktion och dessutom pekat på det paradoxala i att 
ställa samman 'obevekligt' och 'hägrande mål'.38 Enligt min mening gör 
hon dock personcentreringen för stark, när hon talar om "individens [...] 
lyckomöjligheter",39 vilka skulle hindras av samhällsutvecklingen. Framför 
allt uppfattar jag avsnittet som en satirisk beskrivning av på 60-talet aktuel
la, övergripande utvecklingstendenser i samhällsstrukturen, där den person
liga lyckan är av underordnad betydelse. 

Freddy och Jonny fortsätter med en refrängliknande duett, övervägande 
jambiskt rytmiserad och framsagd till slagdängeaktig musik, vilken bildar 
en ironisk kontrast till den poetiska högstämdheten. 

Båda 
Vi far med fem knop framåt mot Lycksalighetens Ö! 
De gyllne molnen speglar sig i kvällens lugna sjö. 
Vi far med fem knop framåt mot Lycksalighetens Ö! (s 12) 

Betoningen av "fem knop fram" markeras kraftigt, vilket bryter jambryt-
men och därmed anger nyckelorden i den kommande tematiseringen av 
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framstegstakten. Freddy och Jonny lämnar nu definitivt sina grundkaraktä
rer och går in i andra roller för att med några handfasta exempel i sketch
form illustrera framstegstaktens resultat. Här ställs den officiella ideologin 
mot den politiska verkligheten. Exemplen interfolieras med duetten, som 
varieras alltefter sammanhanget. Några av dem är starkt anknutna till in
hemska samhällsproblem, medan ett vidgar perspektivet till u-länderna. 
Gestaltningen sker med en ironiskt dubbelbottnad rimteknik, följd av 
snapshotsartade sketcher som illustrationer. 

Freddy Vad är orsaken till stämnin gen? 
Jonny Den stora klassutjäm ningen! Lönerna har stigit med 10%! 

Freddy Vad är klassutjämning? 
Jonny Det är a tt räcka varandra handen över den växan de klyftan! 

När de räcker varandra handen markerar de avståndet genom att placera sig 
så att de nätt och jämnt når varandras händer; klyftan växer således. 

Jonny Byrådirektör. Påökt tjugotusen. 
Freddy Spårvagnskonduktör. Påökt ettusensjuhundrafemti. (s 13) 

De teoretiskt sett jämlika tio procenten visar sig få en ojämlik effekt i verk
ligheten. Jonny och Freddy framför en ny version av duetten, som med en 
bibelallusion sammanfattar det utopiska i visionen om ett klasslöst sam
hälle. 

Båda 
När får och ulvar går i dans ska klassam hället dö! 
Vi far med fem knop framåt mot Lycksalighetens Ö! 
Där växlar män skovärdet både status och miljö! (s 13) 

På liknande sätt illustreras bostadssituationen. Den visionära skenbilden 
målas upp och efterföljs av verklighetsbeskrivningen. Luften som "glänser 
[...] som sammet'' visar sig vara "röken och dammet från byggnadspro
grammet!" (s 13) Freddys entusiastiska utrop "Dom bygger! Dom river!" 
tas av Jonny ner på verklighetsplanet till: "Och hoparna driver/med 
strömmen mot drömmen av glas och betong!" (s 14) Här används åter fra
sen "driver med" för att markera den enskildes oförmåga att hävda sin 
egen vilja i en välfärd som beskrivs som både kall och hård ("glas" och 
"betong"). 

Som ett ideologiskt sken framställs också föreställningarn som att den 
politiska makten är identisk med den ekonomiska makten eller att u-
hjälpen skulle vara frikopplad från ekonomisk vinning. I form av en profe
tisk vision och med lättidentifierade bibelallusioner, blandade med stilbry
tande inslag, kommenterar Freddy och Jonny både i dialogform och uniso
na repliker hur såväl det politiska som det ekonomiska etablissemanget 
samarbetar och utvidgar marknaden till u-länderna för att tjäna pengar. 
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Freddy 
Jag ser ryttare på vita kor — 
Och män som håller korna i svansen ! 

Jonny 
Det är också ett sätt, käre bro r, 
att låtsas kontrollera finansen! 

Freddy 
Dom rider! Dom rider 
mot Lyck liga tider! 

Båda 
Dom driver dom gyllene korna i bet! 

Jonny 
Dom går till fattigländerna! 

Båda 
Sen tvår dom mellanhänderna! (s 15 ) 

Med Carsten Montén vill jag karakterisera den sista repliken som "Pontius-
Pilatus-gesten i uttrycksfull förnyelse".40 

Som en parallell till motsatsförhållandet mellan sken och verklighet eller 
ideologi och praxis ställs det politiska och kulturella, det ekonomiska och 
fackliga etablissemanget upp som motsats till det "Vi" som tar sig fram i 
fem knops fart. "[...] kulturelitens högstämda stipendiekoral" är de enda 
publikyttringar som hörs "när Olof Palme spelar tennis med en vänster
radikal!" (s 15). Här knyts kritiken genom namns nämnande direkt till 
svenska förhållanden. Det gäller också beskrivningen av fackets samarbete 
med kapitalet. 

Freddy Men där! På ängen där? 
Jonny På ängen där, som lånar av sma ragderna sin färg, ska LO -chefen spela 

golf med Huset Wallenberg! (ibid) 

Musiken bryter här plötsligt in med den hurtfriska marschvisan Vi gå över 
daggstänkta berg, vars text också parafraseras. Carsten Montén noterar att 
kontrahenterna "spelar, förenade av på förhand fastlagda regler" och frå
gar retoriskt — med anledning av att ett "överklassbetonat spel" används 
som bild: "Säger det något om vem som har bestämt reglerna?"41 Kont
rasten mellan ordens innehåll och musikvalet markerar klyftan mellan två 
skilda världar. I stället för att marschera tillsammans med fackmedlemmar
na mot kapitalet har det fackliga etablissemanget valt att liera sig med de 
ekonomiska makthavarna, spela deras spel. 

Plötsligt bryts den ironiskt-visionära stämningen av att Lilly ger upp en 
busvissling varvid Jonny och Freddy återgår till sina ordinarie roller. 

Lilly [...] Atterbom! Lycksalighetens Ö! P. D. A. Atterbom. Svensk romantiker 
1790-1855 ... Det lärde jag m ig på ABF . Han som ledde kursen va r bara 
tjugo år. Han var jät tesnygg. Gulliga ögon och sånt där ... Vi fick lära oss 
Vindarnas Kör utantill. 
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{Sjunger) 
Upp genom luften 
bort över haven 
hän över jorden 
i stormande färd ... 

Jonny Hör du du, skärp dig lite nu, va. Det är ju Arbetets Söner. 
(Sjunger. De sjunger varsin text på samma melodi) 

Freddy (avbryter) Konstigt. Det är ju samma melodi. 
Jonny Samma romantik! (s 16) 

Lillys reaktion, när hon erinrar sig namnet Atterbom, gestaltar en variation 
på motsatsparet sken-verklighet. Symptomatiskt är att hon mekaniskt 
rabblar data om författaren och minns just den ofta sjungna "Vindarnas 
kör". Däremot har ABF-kursen inte gett henne någon fördjupad litterär 
k u n s k a p .  H o n  m i n n s  b a r a  k u r s l e d a r e n s  " g u l l i g a  ö g o n  o c h  s å n t  d ä r  . . A t t  
det är Lilly som får bära fram detta ligger i linje med hennes roll som foto
modell, ett yrke som lätt ger associationer till ytlighet. Hon har bibringats 
ytliga fakta men inga verkliga insikter. Samtidigt framstår hon som repre
sentativ för stora grupper av människor med bristande kunskaper både om 
Atterbom och verkligheten. Särskilt med utgångspunkt från ovanstående 
avsnitt vill Karin Carsten Montén se referensen till Lycksalighetens ö som 
en från författarens sida medvetet genomförd parallell, bl a vad gäller kon
ceptionen och namnsymboliken.42 Den tolkningen förefaller mig äventyrlig 
både med tanke på sammanhanget och dramats tematik som helhet. Härtill 
kan också noteras, att Kent Andersson säger sig inte ens ha läst verket ifrå
ga.43 Liksom de flesta svenskar har han emellertid knappast kunnat undgå 
att lära sig just "Vindarnas kör", som står på varje manskörs repertoar, och 
som — åtminstone tidigare — ingick i skolans sångböcker. Därför uppfattar 
jag sambandet med Atterbom som ett annat, mycket enklare. I författarens 
poetiska associationsteknik ingår nämligen att använda — åtminstone för 
större delen av teaterpubliken — k ända citat från litteraturen, vilka gärna 
travesteras för att brukas i nya sammanhang. På liknande sätt används bibe
lallusionerna. Det är alltså fråga om en estetiskt beräknad effekt. Här får 
strävan att nå Lycksalighetens ö tjänstgöra som symbol för drömmen om 
ett klasslöst samhälle. Verkligheten avslöjar dock denna vision som luf-
tig(!), vilket skapar den ideologiska förvirring som utgör pjäsens huvudte
ma. Således tycker Freddy det är "konstigt" att Atterboms Vindarnas kör 
och Menanders kampsång Arbetets söner går på samma melodi. När Jonny 
till detta fäller kommentaren "Samma romantik!" (s 16), sker det som om 
han överfallits av den plötsliga insikten att även arbetarrörelsens sånger ut
trycker ett romantiskt ideal, som aldrig avses förverkligas, utan bara ingår 
som en del i den politiska retoriken. Det beskedet ges också, när Freddy och 
Jonny på nytt går in i sketchrollerna för att en sista gång variera sin duett. 
En travestering av franska revolutionens honnörsord antyder hur den fram
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tida verkligheten kommer att te sig. I uppsättningen markeras det genom 
en kraftfullt ironisk betoning på sista ordet, och i t exten med hjälp av ty
pografin. 

Freddy & Jonny 
(fortsätter på sitt nummer) 
Vi far med fem knop framåt mot en saklig politik! 
Vi möter blindskär här och var av vilse n romantik. 
Men när vi har befriat oss från detta bottenskrap 
ska vi nå fram till Frihet, Jämlikhet och BORGERSKAP! (ibid) 

I nära anslutning till tematiseringen av framstegstakten ligger sidoteman 
som rör resans längd, färdriktning och mål. På samma sätt som tidigare får 
dialogen här sin pregnans genom Freddys rättframma, föregivet naiva frå
gor och Jonnys halvt avsnäsande och undanglidande svar. Med ett troskyl
digt leende frågar Freddy: "Hur länge kan vi driva?" och Jonny svarar av
mätt: "Så länge förråden räcker." (s 17) På sin följdfråga vad det innebär, 
får Freddy det svävande svaret: "Länge ..." (ibid) Ett liknande "icke
svar" får han på frågan om målet för resan. Med en visionär gest — utförd 
som väl inövad — oc h en litterär allusion44 klipper Jonny av resoneman
get: "Resan är målet!" (s 34) Som för att blidka Jonny i hans lite vresiga 
framtoning sätter sig Freddy mittemot honom grensle över hans trälår och 
antar en godmodigt kamratlig min. Nu gäller hans fråga om de driver åt 
rätt håll. 

Jonny En del instrument säger det . .. 
Freddy Kan vi lita på dom då? 
Jonny Bara miss tanken om motsatsen är fruktansvärd! (s 17 f) 

När Freddy ändå uttrycker tvivel på instrumentens tillförlitlighet, visar Jon
ny öppet sin irritation. 

Jonny Men gör nåt själv då! 
Freddy Du är inte klok! Jag kan inte sköta sånt där. 
Jonny Jag sköter dom inte. Jag läser av dom. Det är en väsentlig skillnad, 

(s 18 ) 

Här aktualiseras alternativa förhållningssätt inför det samtida skeendet. 
Skall man passivt registrera vad som händer eller aktivt gripa in och försöka 
styra utvecklingen? Frågan vänds också mot publiken i och med att Freddy 
går fram till rampen och tittar ut över salongen. Liksom för att söka stöd 
i sin kritik mot Jonnys verbala dimridåer, vilka skymmer den ideologiska 
sikten, avbryter han framställningen med anföringsverb, vilket får till funk
tion att Jonnys ord framstår som en innehållslös deklamation, ett verklig-
hetsdöjande sken. 

Jonny Horisonten ... 
Freddy ... säger han. 

75 



Jonny Horisonten vidgar sig! 
Freddy Men om den vidgar sig åt det ena hållet så kr ymper den väl åt det an

dra? Rent logisk t? 
Jonny Jovisst . .. 
Freddy ... säger han då. 

(härmar) 
Jovisst ... Men vad är det då för skillnad? Det är ju bara som att gå från 
det ena tomrummet till det andra? Lika jävla pissgu lt åt alla håll! (s 19) 

Om vi godtar och håller fast vid bilden av Jonny som ett slags talesman för 
den officiella samhällsauktoriteten, särskilt i relation till Freddy som stän
dig utforskare av verkligheten, får resonemanget kring förråden, färdrikt
ningen och instrumentavläsningen politiska implikationer. Flotten som 
symbol för Sverige sätts då i relation till andra flottar, andra länder och per
spektivet blir globalt. Några frågor reser sig. Hur länge räcker förråden, om 
man skall dela med sig till andra flottar? För vem vidgar sig horisonten, och 
för vem krymper den? Kan vi lita på instrumenten? Vad m äter de? Varför 
sköter inte Jonny instrumenten utan läser endast av dem? Sammanfatt
ningsvis — vem bes tämmer egentligen? Här tror jag att det kan vara frukt
bart att komplicera Jonny-gestalten till att omfatta även författarrollen. 
Författaren fungerar också som avläsare, d v s av det aktuella samhällstill
ståndet, men överlåter åt publiken att göra sin avläsning. I spänningsfältet 
mellan Jonnys makthavarattityd (i svaren till Freddy) och författarroll (av-
läsare av samhällsinstrumenten) uppstår de "obehagliga" frågor som åskå
daren förväntas ta ställning till. 

Harry, som också hittills varit något av en åskådare, bryter in med ett bi
stert mumlande: "Fem knop ... Vi kunde göra tio ..." (s 19) och fortsätter 
något senare: "Om det bara blåste! Om det kom en storm!" (s 20) Jonny 
skapar en viss förväntan genom att konstatera: "Han har tänkt färdigt nu" 
(ibid) och framtonar här som spelledare och allvetande berättare. Tidigare, 
när Freddy ville fråga Harry om betydelsen av "fem knop" hindrades han 
av Jonny som upplysningsvis förklarade: "Låt honom vara! [...] Han tän
ker. [...] Han har en tiger i tanken." (s 8 f) Denna allittererande ordlek som 
ger associationer både till en från 1940-talets krigsår känd paroll och en re
klamslogan för bensin har mångtydig innebörd. Harrys tankar, som dolts 
under ett envist tigande, kan liknas vid en tiger, färdig till språng. Harry är 
"fulltankad" med explosivt bränsle: "storm" och "brand" (s 28). Tord 
Baeckström använder liknelsen "en stubin som tänds" (dvs när Freddy 
ställer sin fråga), och som fortsätter att brinna, medan de övriga fortsätter 
spelet runtomkring.45 "Detonationen", som föregåtts av "tanketigerns" 
hotfulla morrande om storm och brand får formen av en apokalyptisk mo
nolog, under vilken Harry fjärmar sig från sin grundkaraktär och antar 
något av en profetroll. Framställningen utformas som en poetisk vision med 
agitatoriskt innehåll. De andra ombordvarandes fascination speglas i deras 
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ansiktsuttryck, och markeras då och då ytterligare genom stegrat entusias
tiska intämmanden. 

Harry 
En storm som river oss loss! 
Som ryc ker oss ur våra skitiga sov säckar, 
sveper runt i de unkna kyffen 
där vår dröm om gemensk ap möglar! 

Freddy 
Ja ... 

Harry 
En storm som förtär 
Historiens lögner och missta g 
och driver oss , driver oss ner 
mot havet, det andra havet, 
det rena, förlösande havet . .. 

Alla 
Ja ... 

Harry 
Frigörelsens Hav! 
Skuldlöshetens Hav! 
De plågad e förhoppningarnas Hav! 

Alla 
Ja! 

Harry 
Nakna skulle vi gå . .. 

Alla 
Ja! 

Harry 
Genom strändernas ljung och törnen ... 

Alla 
Ja!! 

Harry 
Och vänta på gryningsti mmen ... 

Alla 
JA!! 

Harry 
Likt skepp som i dröm bjuder ut 
sina segel åt vinden! 

Alla 
JAAAAAÜ (s 29 0 

Harry, som börjat sin monolog sittande, reser sig vid sin andra replik och 
vänder sig utåt mot publiken. Vid sin sista lyfter han bägge händerna i nå
got som liknar en predikogest, och de övriga springer fram och omfamnar 
honom. Nu först har Freddy fått ett slags svar på sin ursprungliga fråga. 
En storm (tio knop i stället för fem) skulle väcka, rena, frigöra; den skulle 
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fylla det slakt impotenta seglet med vind. Vi ser att ordet "driver'' till skill
nad från tidigare fått en positiv innebörd, utan den ironiska undertonen i 
frasen "driver med". Av "en svensk som tiger" har blivit "den svenska 
tigern" som rest sig upp och åtminstone börjat morra. Men ännu är den 
inte mogen för det avgörande språnget, vilket framgår av scenanvisningen, 
som beskriver Harrys reaktion: "(har slutat i en väldig gest. Låter gesten 
dö ut när han upptäcker de andras överdrivna entusiasm)" (s 30). Harry 
blir förskräckt över den förväntan hans ord tycks ha skapat och vill sjunka 
tillbaka i sin grundroll, men uppmanas av de övriga: "Fortsätt! Kom loss 
nu, Harry!" (ibid) Men Harry fortsätter inte i visionärens roll utan går in 
i den bakåtblickande historieskrivarens. Hans framförande av "Balladen 
om Brunflo-Janne" bildar upptakten till en historik över arbetarrörelsens 
utveckling, ett tema som jag återkommer till i ett senare avsnitt. 

Exploatering. Människan som handelsvara 
I scenen med Främlingen har vi sett hur omvärldens sätt att se på och be
handla Lilly är starkt kopplat till vetskapen om hennes tidigare yrke som 
fotomodell. Det innebär att allt hon säger och gör ses i ljuset av vulgärupp
fattningen om hennes yrkesroll. Ofta sker det genom erotiska anspelningar, 
vilkas gestaltning dels implicerar en kritik mot ett sådant förhållningssätt, 
dels får en vidare, symbolisk syftning av samhällskritisk karaktär. I en av 
sina första repliker säger Harry: "Vi går ju vilse i den här stiltjen ... Sex 
veckor utan en vind. Inte ens en bris som river upp det där lugna helvetet 
därute. " (s 21) 

Lilly Ja, det är riktigt! Det skulle vara u nderbart med lite vind här. 
(Stryker med handen över seglet) 
Känn på seglet här, va! Det är ju slakt som en ... 

Mary Like what? 
Lilly Va? 
Mary Like WHAT? 
Freddy Slakt som en vad då? Va? Du — slakt som en vad då? Genera dig inte. 

Slakt som en vad då? (ibid) 

Medan Harrys replik förutsätts syfta på det makthavande partiets politiska 
impotens, knyts Lillys till den erotiska sfären, vilket anges som något 
självklart för Freddy och Mary. Därigenom markeras den rådande reaktio
nära kvinnosyn som sketchen både gestaltar och kritiserar, något som även 
den fortsatta replikväxlingen demonstrerar. 

Lilly Jag menade väl inget särskilt med det. Varför sk a alla ge sig på mig? 
Freddy Därför att du är en sån. 
Lilly Vadå sån ? 
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Freddy En sån som man ger sig på. 
Lilly Vad i helvete menar du med det? (s 21 f) 

Svaret ges i en sketch, där var och en (utom Harry) med en illusorisk kame
ra i handen "ger sig på" Lilly, som mimar fotomodellsrollen i vilken hon 
kallas Lillan. Denna roll varvas med Lillys föregivet självbiografiska berät
telse. I blixtbelysning (!) visas hur hon exploateras i ett typiskt kvinnoyrke, 
men i ett vidare perspektiv också hur människor i gemen påtrycks tillfälligt 
rådande skönhets- och modeideal. Det glamouriserade fotomodellsyrket 
framställs som ett bedrägligt sken, som ställs i bjärt kontrast till Lillys be
rättelse om den hårda verkligheten. Hur än privatpersonen Lilly känner sig 
bakom sminket skriker fotograferna sin stående uppmaning: "Leeeeeee, 
Lillan! (s 22) 

Lilly Det var b lusar med spets den våren. Och jag log. 
Freddy Dra ner överläppen lite till, Lillan. Det blir för mycket gaddar annars. 
Lilly Jag log i varenda förbannad veckotidning från december till maj. Och när 

jag var så bakis så jag såg ut som en rebus i fejset satte dom på mej glas
ögon och bad mej se sofistikerat romantisk ut för det gick in på dom som 
fyllt t juge. 

Freddy & Jonny Leeeeeeee, Lillan! (ibid) 

Vidare berättar Lilly om partyn med .whisky efter vilka hon måste ta upp-
piggande preludin för att göra sig "lite fräsch och evigt young" (s 23). Hon 
har tänkt att det skulle pågå så, tills det skulle dyka upp "nån Tarzan från 
affärsdjungeln och rädda en ur skiten" (ibid). Till tonerna av An der schö
nen blauen Donau, som i överdrivet "svajig" valstakt visslas i bakgrunden, 
ser hon sig dansa med sin drömprins, spelad av Harry. Bägge spelar upp 
en markerat stereotypisk dialog, som föreges hämtas ur den serietidning 
som Lilly bläddrat i under öppningsscenen. En kontrastverkan uppstår ge
nom att Harry tydligt får demonstrera att han läser innantill, medan Lillys 
repliker skall framstå som autentiska. 

Harry Irene, d u är e n underbar flicka! 
Lilly Var har du lärt dej att smickra så? I Paris? 
Harry Jag smickrar inte. Och det vet du mycket väl. [...] Jag kunde aldrig 

drömma om att jag skulle få en sån söt flicka till min dam ikväll. 
Lilly Verkligen inte? 
Harry Hör på, Irene! Jag vill inte att du dansar med nån annan än mig. 
Lilly Men snälla Paul ... varför det? 
Harry Därför att jag älskar dig! Jag älskade dig från första ögonblicket! 
Lilly Å, Paul — säj det där en gång till! Du förstår, Paul... det var precis lika

dant med mig! 
Harry Irene, är det verkligen sant? (s 24 f) 

Harry markerar tydlig distans till den roll han tillfälligt iklätt sig genom att 
slå ihop serietidningen och — med en min av avsmak — slänga den tillbaka 
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till Lilly. Men Lillys räddare kom aldrig. Hennes försök att hålla den vackra 
fasaden — si n egen kropp och levebröd — p utsad misslyckades, "för på 
kvällarna ringde dom som gav mig jobben och bjöd ut mej och sen var det 
ju full rulle igen" (s 25). Full av medömkan undrar Mary, om inte Lilly kun
de ha vägrat ställa upp, eftersom det var hon "som skulle göra jobbet" (s 
26). Men Lilly har kommit till insikt om att hon som person inte betydde 
någonting. 

Mary Men för dig själv — för dig själv var d u väl nån? 
Lilly Nä! Jag var nånting som fick hänga bakpå släpet när maskinerna braka 

igång. Jag tyckte det var kul att hänga med. [...] Säga nej? Vafan tror du 
egentligen? Det är ju detsamma som att släppa taget och se alltihop köra 
ifrån sej? 

Mary När släppte du taget då? 
Lilly Jag släppte inte taget. Men man måste ju släppa när dom trampar en på 

fingrarna, va? (s 26 f) 

Till sist låg hon där "med sina blåslagna drömmar om ... nåt annat ... 
Nåt man var ute efter som man inte kunde förklara ..." (s 27) En marke
ring av klassperspektivet skymtar, när Mary storögt undrar: "Men man vet 
väl ungefär vad man är? och Lilly svarar: "Det är förbannat lätt att säga 
..." (ibid) I könssolidaritetens namn kan Mary således hysa medlidande 
med Lilly, men från sitt intellektuella mellanskiktsperspektiv har hon svårt 
att förstå ett problem som Lilly — om än inte helt medvetet — är i färd med 
att formulera utifrån sitt arbetarklassperspektiv. I en versifierad kommentar 
— dels deklamerad, dels sjungen — får Lilly peka ut en samhällsstruktur, 
som gör det möjligt att handla med människor. Hon står vänd mot publi
ken, och en bluesinspirerad musik från bas, trummor och saxofon följer 
rytmen i hennes deklamation. Tredje och sjätte stroferna utgör ett slags 
refräng som hon sjunger unisont med saxofonen. 

Lilly 
Jag vet att jag bor på en lyhörd bordell 
där tjänster förvandlas till pengar. 
Jag hör hur det knakar från mor ror t ill kväll 
i den fria gemenskapens sängar. 
Över-, under- och medelklasser 
sliter på samma lyckas madrasser. 
Det finns åtti ställningar att välja på. 
Måste det vara så? 

Den ene är kunden som köper, 
den andre är hunden som löper, 
kunden är mycket villig då, 
hunden är mycket billig då, 
den får e tt köttben att gnaga på ... 
och skäller inte när den sväljer! 
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En hund kan man hunsa tills den gråter! 
Man behöv er inte säga förlåt. 
Den trogne hunden vände r alltid åter. 
Men spottar man på hunden blir den våt . .. 

Jag vet att jag bor på ett luderhotell 
där kundernas insats ge r ränta. 
Där bolagen bolar, och trust och kartell 
föser undan dom mindre potenta. 
Om man bli hallick, torsk eller luder, 
beror bara på vilka villk or man bjuder. 
Är vi alla nöjda är balansen bra. 
Moral kan den fattige ha. 

Vi älskar i oskuldens lakan 
och knyter rosett under hakan, 
täcket är tjockt, madrassen ljum 
i samlevnadens dubbelrum. 
Om hunden skäller är hunden dum! 
Den ligg er stilla under täcket! 

En hund kan man hunsa tills den gråt er. 
Man behöv er inte säga förlåt. 
Men en gång vände r hunden inte åter 
för spottar man på hunden blir den våt! 

Jag vill inte bo i mitt luderhotel l 
där helgon och djur delar läger. 
Jag ska smyg a mig ut genom bakdörrn en kväll 
med den trasa av oskuld jag äge r. 
Över-, medel- och underkl asser 
sliter på samma lyck as madrasser. 
Det finns åtti ställningar att välja på. 
Måste det vara så? (s 27 f) 

Språkligt arbetar författaren med mångtydigheter, som ger associationer i 
olika riktningar till den objektiva verkligheten. Uttrycket "den fria gemen
skapens sängar" för tanken dels till 1960-talets sexualliberala slagord, dels 
till den europeiska, ekonomiska marknaden. Samtidigt antyds att det skulle 
föreligga en valfrihet, lika för alla, men friheten och kärleken visar sig vara 
skenbara. Den enskildes ställning i samhällshierarkin framställs som avgö
rande för handlandet. Förhållandet beskrivs som en maktrelation mellan 
"kunden som köper" och "hunden som löper". Eventuell kritik tystas med 
materiella ting. hunden "får ett köttben att gnaga på [...] och skäller inte 
när den sväljer!" Boleriet mellan de starka i samhället leder till koncentra
tion av pengar — och därmed makt — vilket f ungerar som utslagningsme-
kanism gentemot de svaga, "dom mindre potenta". Det gäller såväl i det 
ekonomiska livet som på andra områden. Man kan hålla sig med en moral 
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endast om man ställer sig utanför valet att bli "hallick, torsk eller luder". 
Det formuleras med en Brecht-anspelning i den fjärde strofens slutrad: 
"Moral kan den fattige ha." Följdfrågan är underförstådd: Vem vill vara 
fattig, och hur överlever man då? 

Som vi ser, gestaltar Lilly olika nivåer av förtryck. På det konkreta planet 
är hon fotomodellen, vars kropp exploateras i modebranschens vinstsyfte, 
och utgör därmed ett exempel på det rådande kvinnoförtrycket. I förläng
ningen fungerar emellertid exploateringen av henne som det yttersta ut
trycket för en ekonomisk struktur, som gör det möjligt att bedriva handel 
med människor. Bordellen/luderhotellet blir därigenom symbol för ett sam
hälle, där allt kan köpas för pengar; även människokroppen är en handels
vara och som sådan utbytbar, när den är förbrukad. Det finns dock hos 
Lilly en innersta känsla av att hon inte är helt uppköpt; hon äger fortfaran
de "en trasa av oskuld", som hon kan rädda genom att lämna sitt "luder-
hotell". Men det är, som Carsten Montén framhåller, mera en undermed
veten känsla av människovärde än en deciderad viljeinriktning.46 Efter att 
— till sig s jälv såväl som till publiken — ha uttalat frågan "Måste det vara 
så?" en sista gång, tittar Lilly åt sidan som för att få svar och hjälp från 
de övriga, i den totala tystnad av djup begrundan som uppstår sätter hon 
sig ner hos Freddy, Jonny och Mary som tar upp henne i gemenskapen. Det 
är i den situationen Harrys visionära monolog om storm, frigörelse och 
skuldlöshet växer fram (s 28 ff), följd av "Balladen om Brunflo-Janne" 
(s 30 ff). 

Det är följdriktigt att Lillys motsvarighet på manssidan, Freddy, därefter 
också får exemplifiera det förhållandet att kroppen betraktas som en han
delsvara. Han går in i rollen som arbetaren som — för att använda marxis
tiskt språkbruk — säljer sin kropp till arbetsköparen med de konsekvenser 
det får även för privatlivet. Harrys framträdande har gett Freddy anledning 
att fråga: "Men vi som inte har några ideal? Vad ska vi göra?" (s 32). I stäl
let för att svara börjar Harry trumma med ena foten, varpå Freddy lång
samt, som driven av en utomstående kraft, skruvar kroppen runt på bägge 
fötterna och faller in i samma rytm, ackompanjerad av bas och saxofon. I 
första, femte och (delvis) sista stroferna "talsjunger" han, medan basen 
illuderar en klockas metronomiska tickande, och i de övriga stroferna faller 
saxofonen in i melodin som består av långa svepande melodislingor, omväx
lande med staccaterade och markerat rytmiserade inslag. Vänd mot publi
ken gestaltar han i sången om den mekaniska dockan (s 33 f) upplevelsen 
av en hårt systematiserad tillvaro, vars innersta sammanhang han inte rik
tigt förmår genomtränga. Den objektiva verkligheten med exempelvis 
MTM och datateknik, som styr hans arbete får sin sceniska gestaltning i 
marionettliknande rörelser med vilka han plastiskt och mimiskt uttrycker 
arbetarens robotiserade tillvaro. 
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Freddy 
Jag är en mekanisk docka 
med avtal istället för själ. 
Min puls är en stämpelklocka 
där tiden preciseras ihjäl. 
[...] 
Jag är e n mekanisk docka 
med databehandlade ben. 

Hans materiellt trygga förhållanden liknas vid profeten Jonas trygghet "i 
valfiskens buk / bakom väggar av dallrande späck". Mot detta ställs hans 
inre otrygghet, "men ändå så känner jag skräck!" I likhet med Lilly kan 
han redovisa sin personliga upplevelse, men han har inga ideologiska red
skap för att tolka det upplevda och kan därmed inte göra sin röst hörd. Det 
sistnämnda är giltigt för Freddy också i rollen som resenär på flotten, där 
ingen tycks ta honom på riktigt allvar och försöka besvara hans frågor. 

Freddy 
[ . . . ]  
Jag har ingen frukt att plocka 
från ideologiernas gren. 

[...] 
Vart är det dom för mig? 
Vad är det dom gör mig? 
När jag snackar med nån 
finns det ingen som hör mig! 

Valfiskens buk står som symbol för samhällssystemets trygga välstånd men 
också för insnärjdhet och orubblighet, vilket leder till en känsla av vanmakt 
och handlingsförlamning. Flyktmekanismer i form av exempelvis TV-
tittande och alkoholmissbruk ligger nära till hands. 

Jag har inget att tro på 
vad nu det kan bero på? 
Får jag spader nån kväll 
har jag TVn att glo på. 

Jag är trygg som Jona var i valfiskbuken 
fast jag kan inte håll amig nykter en vecka i sträck 
jag har läst om våldet och om maktmissbruken 
och har skrivit till höga instanser med osynligt bläck ... 

Parad med vanmakten inför ett till synes orubbligt maktsystem, finns också 
en ansats till självkritik, en påminnelse om det personliga ansvaret. 

Jag sitter som Jona i valfiskens buk 
med min feghet som enda försvar. 
En val kan bli skjuten, en val kan bli sjuk — 
men ändå så sitter jag kvar! 
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Samma välfärdssystem som gjort arbetaren till en mekanisk docka erbjuder 
också ett bekvämt materiellt skydd. Dess grundvalar skakas inte av en och 
annan spricka i fasaden, vilket gör det frestande att fegt dra sig undan 
konkret handling. 

Att Freddy är "trygg som Jona" uttrycker samtidigt en djup ironi, ty i 
förlängningen anas, att han får betala ett högt pris liksom Bibelns Jona, 
som i längden inte kan undgå Guds befallning genom att gömma sig i valfi
skens buk. Bägge flyr undan det personliga ansvaret, men medan Jonas vis
telse i valfiskens buk är ett straff för olydnad mot Herrens bud, är den för 
Freddy en tillflyktsort undan ansvarstagande, och det straff han får för den
na moraliskt fega hållning är existentiell ångest. Liknelsen ger också associ
ationer till övergöddhet och välmåga ("dallrande späck"), en förledande 
trygghet som skapar både ligiltighet men även ångest över samma likgiltig
het. Dessutom leder orden 'val' och 'späck' tankarna till "valfläsk" och 
blir därmed en ordlek som får en politiskt-satirisk dimension. 

Ett slags grotesk förvrängning av Lillys situation utgör den sketch som 
spelas mot slutet av pjäsen, där Främlingen får agera mannekäng. Förteck
nen är dock omvända, enligt mönstret i det samhälle som flotten represente
rar. Här framtonar inte en glamouriserad bild i motsats till en mörk, bak-
ombliggande verklighet. I stället glamouriseras denna verklighet och görs 
till något åtråvärt, uttryckt i det faktum att modebranschen lanserar slitna 
och smutsiga kläder som högsta mode. Sedan Främlingen räddats till livet 
och fått några utslitna paltor på sig, ser han sig villrådigt omkring. Freddy 
griper då raskt tag i stickkontakten som hör till Marys skivspelare, och en 
sketch följer, där han agerar konferencier i en föregivet improviserad man
nekänguppvisning. Han presenterar "höstens utländska herrmode för det 
unga lejonet" med Främlingen som mannekäng och de övriga som diskret 
applåderande överklasspublik, språkligt markerat med utrop som "Quelle 
elegance!", "How nice" eller "Merveilleux!". 

Freddy Mina damer och herrar! 
[ . . . ]  

Vi visar först den öppna, slipslösa skjortan i tunn bomull. Den är antikbe-
handlad med permanenta skrynklor och invävda smutsränder. Ett — om 
jag får säga det själv — e tt fynd för den slarvigt elegante gentlemannen. 
[...] 
Märk vidare den lilla orientinspirerade lappen på vänster stuss. Ett fynd för 
säsongen! 
[...] 
Fickan är den nya, luftkonditionerade fickan med hål i botten! 
[...] 
Strumpan är den nya Sparstrumpan. Den är hudfärgad, tunn, lättvättad. 
Ett verkligt radikalt grepp! 
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Så kommer vi til l skon. Den är det unga lejonets samvetsmjuka lilla sport
sko, som ger en nästan ljudlöst tassande gång. Ett veritabelt fynd för den 
som på ett diskret sätt vill föra sig i större sammanhang! (s 87 f) 

Att Främlingen har rollen av utsatt objekt får en extra markering genom att 
Freddy hela tiden nästintill handgripligen vrider och vänder på honom, vi
sar upp honom som en salubjuden vara. Ordvalet i beskrivningen av Främ
lingens mundering ligger försåtligt nära verkligheten för att mot slutet 
plötsligt göra modebranschens cynism uppenbar. Det sker dels genom att 
kalla hålet i fickan för "den lilla djärva slitsen", dels genom att låta "sam-
vetsmjuk" i stället för "sammetsmjuk" slinka med i det inställsamma ord
flödet. 

Som illustration till det övergripande motsatsparet sken-verklighet står 
således Lillys glamouriserade drömvärld mot hennes "blåslagna drömmar" 
och Freddys materiella trygghet framstår som ett bedrägligt sken mot bak
grund av hans existentiella ångest. I Främlingens fall är värdena sas inver
terade, för att inte säga perverterade. Hans objektiva verklighet, d v s det 
materiella armodet, omdefinieras till något för den välmående västvärlden 
spännande och exotiskt, en modetrend som ger "uttryck för den mest per
versa kommersialism".47 

Arbetarrörelsens utveckling. Idealen kontra 
den praktiska politiken 
Om vi accepterar Kent Anderssons tidigare refererade karakteristik av "Bal
laden om Brunflo-Janne" som "ett slags stämgaffel för resten av spelet" 
får denna också en central betydelse för tolkningen av hela pjäsen. I poetisk 
form — som ligger nära en Dan Andersson-pastisch — och med några 
pedagogiska exempel berättar och analyserar Harry med dess hjälp varför 
det — för att låna Kent Anderssons uttryck — "gick snett"48 inom arbetar
rörelsen. Det sker genom en jämförelse mellan 1930-talet och 1960-talet, 
d v s ett förr- och ett nuperspektiv, vilka ställs upp som motsatser till — och 
skildras som avhängiga av — v arandra. På 30-talet hölls arbetarrörelsens 
ideal ännu levande hos arbetarna, vilket tog sig uttryck i både facklig och 
politisk kamp men även i bildningstörst. På 60-talet märks resultatet av den 
politik som förts. I Flotten framställs de ursprungliga idealen som förvan
skade och omformade till ideologisk kosmetika, som döljer klassmotsätt
ningarna i samhället i stället för att avslöja dem. Men de bägge tidsepoker
na framstår inte enbart som direkta motsatser. Fröet till den utveckling som 
pågått under tre decennier anas av den bild som tonar fram i relationen mel
lan Branting och hans "menighet". Författaren har valt den döde och staty-
fierade Hjalmar Branting som symbol för den redan på 30-talet påbörjade 
fjärmningen mellan partiets ledare och dess anhängare. 
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Som vi minns var det på de övrigas enträgna begäran som Harry åtog sig 
att fortsätta sitt uppträdande (s 30) men nu i historieberättarens i stället för 
visionärens roll. När han förbereder sig för att föredra "Balladen om 
Brunflo-Janne" (s 30 ff) dels i sång-, dels i deklamationsform, markerar 
han sin berättarroll genom att avlägsna sig en bit från de övriga och vända 
sig utåt, mot publiken. Harrys attityd växlar mellan farbroderlig gemytlig
het, informativ saklighet och agitatorisk aggressivitet. Alltsammans kryd
das med en ironi, som främst uttrycks i refrängen, och som tilltar för varje 
gång denna upprepas. Han sjunger den första strofen till ackompanjemang 
av vissling och en knäppande bas. 

Harry 
Det stod en mager socialist 
invid Hjalmar Brantings byst. 
Han stod och läste Pär Lagerkvist 
och publiken satt hungrig och tyst. 
"Vårt enda hem är kärleken*' 
och "ångest min arvedel", 
Hans blick var febrig, men Brantings den 
var alldeles, alldeles stel. 

Lagerkvist-citaten och personbeskrivningen tillsammans med Harrys inten
siva agerande förmedlar bilden av en bildningstörstande, brinnande socia
list ("hans blick var febrig") som står Branting nära endast i officiell, insti
tutionaliserad mening. Att han står vid Brantings byst antyder att Branting 
finns kvar endast som monument, medan partiledaren själv — liks om de 
idéer han företrädde — är borta. Harrys hårdnande blick vid de två sista 
raderna förstärker detta intryck, samtidigt som den illustrerar ett begynnan
de motsatsförhållande mellan partiets ledare och dess anhängare. I refrän
gen övergår han till allvarligt eftersinnande deklamation, medan melodin, 
vars klanger låter som ett konglomerat av kända melodier, visslas i bak
grunden. 

På trettitalet 
då fanns Idealet 
sen gick det så galet 
sen bröts det itu ... 
O, Hjalmar, vad tänker du nu? 

I den andra strofen markeras klyftan mellan folket och dess ledare i Folkets 
Hus-interiören, där det heter om socialisten: "Han läste dikter och mani
fest / om de levandes enighet" och om Branting att han "stod hög, som en 
överstepräst, / och såg ner på sin menighet". Harry gör de övriga till "me
nighet" genom att blicka ner på dem, vilket ställer dem i fokus. Likt för
samlingen i en kyrka sjunger de refrängen, men de gör det hurtfriskt och 
med knäppande fingrar. Framförandet fungerar som en pastisch på någon 
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Rolf-revy från det "glada' ' 20-talet. Det ger ett sorglöst och oreflekterat in
tryck, som svär mot allvaret i texten, och får därmed en ironisk effekt. I den 
tredje strofen ställs kapital och arbete uttalat mot varandra, och först nu får 
vi veta, att socialistens namn är Brunflo-Janne. Gestalten framtonar som en 
mångtydig och sammansatt karaktär, samtidigt som han givetvis förutsätts 
representera den gamla stammens fackligt aktiva arbetarkämpar. Hans 
äventyrliga privatliv med "kvinnor och sprit" betraktas med godmodigt 
överseende och möjligen som en — ur manligt perspektiv — "berättigad" 
kompensation för det dagliga slitet. Kanske finns också ett inslag av ideali
sering av en färgstark arbetarrörelserepresentant för vilken klasskampen än
nu är levande. 

Han högg skog för en Krösus i Söderhamn 
han var f em och tjugo år 
och Brunflo-Janne det var h ans namn 
och på kvinnor och sprit var h an svår. 
Men han slogs för Fackföreningen 
och höll timslånga föredrag 
om den evigt förbannade meningen 
att en stark gör en slag av en svag. 

Refrängen varieras sceniskt genom att alla (utom Harry) svänger med det 
ena benet i takt med musiken, vilket fungerar som ett balettinslag i en revy, 
men också som en demonstration av ett inlärt beteende. Diskrepansen mel
lan den sceniska aktionen och den glättiga musiken å ena sidan och det all
varliga innehållet å den andra förstärker ironin. När Harry i den fjärde stro
fen berättar vidare om Brunflo-Jannes samhällsengagemang, blir han 
allvarligare. Här används ånyo ett Lagerkvist-lån som stilbrytande upptakt 
till en kritiskt fungerande exemplifiering av klyftan mellan partiet och de 
medlemmar som i handling försöker visa solidaritet med sina klassbröder. 

Det kom ett brev, oc h han tog ut pass 
och han for till Sundsvalls perrong. 
Sen for han till Spanien i tredje klass 
med sin väska, sitt hat, och sin sång. 
Men han dog, som alla andra dog, 
i en illa planerad attack. 
Och det grät lite tyst i hans norrländska skog 
men Partiet sa inte ens tack! 

Från och med den andra hälften av den ovan citerade strofen har Harry an
vänt sig av deklamation i stället för sång, och efter ytterligare en variation 
på refrängen fortsätter deklamationen i den femte strofen. 

Det har hänt så mycket sen trettisju 
under norrskensflammornas ljus. 
Man skrattar åt Åsa-Nisse nu 
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i ett nybyggt och vitt Folkets Hus. 
Det gamla brann ner vid en fyllfest med dans 
och kaminerna såldes till skrot 
och Branting står glömd på en vind någonstans 
med ögonen blinda av sot. 

Kritiken gäller nu utvecklingen fram till 1960-talet med exemplifiering från 
Folkets Hus-rörelsen. De av arbetarna egenhändigt byggda och nyttjade 
Folkets Husen har ersatts med kommunalt ägda och understödda medbor
garhus med Åsa-Nissefilmer som kulturell kost. Underifrån kommande ini
tiativ har övertagits uppifrån och institutionaliserats, och inte ens Branting-
bysten finns längre framme. Att Brantings ögon är "blinda av sot" ser 
Carsten Montén som "en sinnebild för partiledarens blindhet för männi
skors innersta, verkliga behov" med vilka hon avser kärleken.49 Jag vill 
hellre tolka uttrycket som en bild av arbetarrörelsens bristande klarsyn, när 
det gäller att analysera samhällsutvecklingen. Ursprungsidealens glöd har 
falnat ("kaminerna såldes till skrot"), och endast resterna av elden återstår 
("sot"). Att "sot" får rimma på "skrot" ger associationer till "skrotade" 
ideal. 

Balladen slutar emellertid med att vända kritiken även mot de "vanliga" 
människorna som delansvariga för utvecklingen. 1930-talets politiska arvta
gare reser på 1960-talet också till Spanien, men de gör det som turister, inte 
som frihetskämpar. Harry sjunger den sjätte strofen vänd mot de övriga 
som får agera "anklagade". Från och med orden "en anständig grav" riktar 
han sig även mot åskådarna som därmed också dras in som representanter 
för dem som bär ansvaret. 

Hans kompisar sitter i Benidorm 
och funderar var Janne blev av 
som inte ens fick nån uniform 
och inte en anständig grav. 
Dom skäms en smul, för egen del, 
när dom sitter i flygplanet hem, 
och dom tycker att nåt i Systemet är fel 
och vill skylla på nån — men på vem? 

Harry sammanfattar det sagda och sjungna genom att travestera 
Lagerkvist-citaten från balladens inledning. Medan melodins vagt visslas i 
bakgrunden, reciterar han den sista strofen. 

Skammen blir kanske vår ar vedel 
men kärleken aldrig vårt h em! 
Några drömde — fast drömmen gick fel — 
men vem talar om det för dem? 

Hela ensemblen sjunger samma strof i repris, varefter Harry går och sätter 
sig. Medan frågan hänger i luften tittar de övriga djupt allvarliga efter 
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honom. När Freddy efter en stunds tystnad frågar honom vilka han "vill 
åt egentligen", svarar Harry: "Alla som har svikit idealen ..." På Freddys 
fråga: "Men vi som inte har några ideal? Vad ska vi göra?" (s 32) väljer 
Harry att tiga. 

Det är först i anslutning till Marys idé om u-landshjälp som Harry tar 
tillfället i akt att utveckla sitt resonemang kring arbetarrörelsens utveckling. 
Som vi sett tidigare kritiserade Jonny Mary för att låta sig manipuleras av 
reklamen för språkkurser. Krossad av Jonnys hårdhänta kritik, tappar hon 
lusten att spela sin språkskiva, men både Lilly och Freddy uppmanar henne 
att fortsätta. Deras agerande strider dock mot deras repliker, vilket ger ett 
intryck av att de innerst inne delar Jonnys uppfattning i sakfrågan, men 
gärna vill komma åt hans översittaraktiga attityd gentemot Mary. Även 
Harry ber henne lägga på språkskivan igen, vilket ger honom en förevänd
ning att utfärda en varning för att okritiskt anamma mekaniskt upprepade 
idéer utan förankring i sitt ursprungliga sammanhang men med ett bedräg
ligt sken, som döljer den bakomliggande verkligheten. Han liknar Marys 
idé om u-hjälpen vid "en brädlapp som har kilat sig in mellan ett par stenar 
i den förvirrade strömmen" (s 47). Med ett bildrikt språk förklarar han hur 
idén kan lösgöra sig från sin verklighetsförankring och börja sväva fritt. 

Men du är glad åt den, glädjen fyller dig som en ballong ... och du svävar 
omkring däruppe, som i en bubbla av trygghet. I ett berättigande. Och 
bubblorna sluter sig samman, klamrar sig fast och svävar omkring ... ända 
tills dom en dag har glömt bort vad det är som håller dom uppe! Jag har 
sett dom ... (ibid) 

När Mary, Freddy och Lilly frågar vilka han avser, låter Harry resone
manget svälla ut till en vredgad kritik mot dem som aningslöst ställer upp 
bakom slentrianmässiga paroller utan att i handling försöka förverkliga de
ras innehåll. 

Harry Medlemmar av fackföreningar, politiska och ideella organisationer, alla 
dessa välordnade led av ballonger som guppar fram över gatorna på första-
maj demonstrationerna. Och mellan dom fladdrar några bleknade trasor av 
Idealens röda dukar, trasor nerklottrade med ord som ingen fan bryr sig om 
längre. NER MED FRANCO-SPANIEN! (ibid) 

De tre frågeställarna får s a s agera måltavla för Harrys vrede, och som il
lustration till just det mekaniska eftersägandet utbrister Freddy vid Harrys 
avslutande slagordsutrop entusiastiskt: "Ja just det!" (ibid) För att förtyd
liga kritiken insinuerar Harry att de åsyftade anti-Francodemonstranterna 
"tänker flyga dit så snart snöret klippts av för semestern" samt tillfogar: 
"Och så över alltihop, som skummet på svagdrickan: Upp till kamp emot 
kvalen ..." (ibid) Freddy, Mary och Lilly rycks ånyo med och fyller sjung
ande i med "... sista striden det är ..." (s 48), men Harry avbryter dem och 
frågar uppfordrande: "Vems kamp? Och vilkas kval? Har ni tänkt på det?" 
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(ibid) De tystnar skamset och Harry vänder sig ut mot publiken och levere
rar något som liknar en straffpredikan. 

Harry Dom guppar fram till torgen, står där i nåt slags årlig, lögnaktig samhö
righet, var o ch en för sig, rädda om sina bräckliga bubblor. Och sen, när 
mötet är slut och högtalarna har tystnat, då vecklar dom ihop sina bande
roller och tågar hem till de dukade borden för att be sina bordsböner: " Go
de Gud — än tligen är jag hungrig!" Och när dom har ätit och är fä rdiga 
att spy skriker dom: "Hjälp! Jag är mätt!" Och så, till sist, för att klara 
sig från misstanken att allt kanske inte står riktigt rätt till — då klagar dom 
på maten! Nej — det är förvirring! Överallt förvirring! (ibid) 

Därmed har Harry uttalat det ord som står som det övergripande temat i 
Flotten, nämligen "förvirring", men han har också förklarat varur denna 
uppstår. När ideologi och praxis inte stämmer överens, när människorna in
te förmår urskilja vad som är sken och vad som är verklighet uppstår ideo
logisk förvirring. Harry vill således inte kritisera idealen som sådana utan 
vänder sig mot "dom som har ansvaret" (s 38), vilket här främst avser poli
tiska och fackliga organisationer men också deras medlemmar. Harrys an
grepp på det institutionaliserade engagemangets slentrianmässighet — fö r 
att inte säga dästhet — ger upphov till två skilda reaktioner. Den ena kom
mer från Lilly, som med transistorn i handen och hörsnäckan i örat till sy
nes sorglöst dansar omkring. Freddy reagerar på motsatt sätt. Han vill att 
Harry skall hjälpa till att finna en väg ut ur förvirringen, men Harry före
slår honom att göra som Lilly, d v s fly verkligheten. 

Freddy Det är väl för fan ingen lösning? 
Harry Nej. 

[...] 
Freddy Du kan väl inte bara resa dig upp och ta käppen och röra om lite i myrs

tacken och sen gå och sätta dig igen? 
[...] 
Du ser ju missförhållandena klart? Då kan du väl göra nåt åt dom också? 

Harry Då måste vi börja om från början igen då. (s 48 f) 

När Freddy förhoppningsfullt utbrister: "Jamen då gör vi det!" (s 49), hörs 
en skarpt varnande röst i bakgrunden: "Harry!" Freddy vet dock inte hur 
man skulle gå tillväga utan frågar vädjande: "Men allt är väl ändå bättre 
än det här?" Harry replikerar med en motfråga som han själv med skär
pa besvarar: "Och det tror du? Nej du — det är just det det inte är!" (ibid) 
Repliken är central för den hållning som Flotten ger uttryck för: även om 
man kan formulera och gestalta ett problem, finns inga enkla lösningar att 
ta till. 

I ett annat sammanhang framställs människors ideal som av samhället 
övertagna och omformade till institutionaliserad välfärd. Därmed har de 
blivit ett ideologiskt sken som döljer de verkliga motsättningarna i samhäl
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let. Det är Jonny som artikulerar denna insikt. Till t rumackompanjemang 
som förstärker versrytmen, ibland tillfälligt avbruten av några lekfullt kom
menterande melodislingor från en saxofon, räknar han upp ett antal väl
färdsanordningar som illustrativa exempel. 

Jonny Det är nämligen inte våra ideal det i första hand är fråga om, utan om 
ideal som andra redan har formulerat och delat ut åt oss i småportioner, 
i form av 
manifest 
avtal 
kontrakt 
försäkringsbesked 
indexregleringar 
skördeskadeersättningar 
löneglidningskompensationer 
minimistandardutjämningsbidrag! 
Och det är bra! 
Det är bra! (s 55) 

Ackompanjerad av ett oartikulerat tjattrande i bakgrunden utför ensemb
len en uppsluppen pantomim som illustration till den fortsatta uppräknin
gen. Denna går i kronologisk ordning med avseende på människans liv från 
fosterstadiet till döden. 

Moderskapspenning 
Barnbidrag 
Skolmåltider 
Studiebidrag 
Bosättningslån 
Ferierese för mor 
Ferieresa för far 
Folkpension 
Sjukbidrag 

Alla 
Begravningsbidrag! (s 55 f) 

Alla böjer huvudena djupt som kring en bår, tills en flöjt börjar spela ett 
slags sfärisk musik tillsammans med stråkbas. Uppräkningen som nu över
gått från i verkligheten existerande till — åtminstone dittills — icke existe
rande bidrag fortsätter nu i ett slags extrapolering in i det absurda. Samtidigt 
uppför alla (utom Harry) under oartikulerat nynnande och med adekvat ut
pekande gester en balettliknande pantomim som understryker absurditeten 
i orden 

Jonny Hårbidrag ... 
Freddy Pannbidrag ... 
Mary Ögonbidrag ... 
Lilly Näsbidrag ... 
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Jonny Öronbidrag ... 
Freddy Munbidrag ... (s 56) 

De fortsätter till synes utan kontakt med verkligheten tills Harry sätter upp 
fingrarna som bockhorn i pannan och med ett rop skrämmer dem till plöts
lig tystnad. Han väcker dem ur deras förvirring, vilken i sammanhanget 
framstår som ett "resultat" av den ovan på olika sätt exemplifierade klyftan 
mellan sken och verklighet — eller ideo logi och praxis — mellan ursprung
sidealen och de institutionaliserade manifestationerna av desamma. 

Den egna identiteten — ma teriellt och existentiellt 
Som framgår av det sista citatet i föregående avsnitt hänför sig den absurda 
bidragsuppräkningen till ansiktet, som i det fortsatta blir symbolen för den 
egna identiteten. Freddys och Harrys framträdanden kan ses både som en 
demonstration och analys av sambandet mellan den objektiva verkligheten 
och den subjektiva upplevelsen av densamma, vilket framstår som bestäm
mande för individens identitetsuppfattning. 

Harry låter den strax förut uppförda pantomimen bilda utgångspunkten 
för en filosofiskt analyserande monolog kring ansiktet/identiteten. 

Harry Vi tror alla att vi har fått ett ansikte, en gång för alla. Ett ansikte som 
vi tvättar och rakar och tittar på i spegeln för att komma ihåg det till nästa 
gång. Och som vi skäller på, i fy llan, när vi står lutade över tvättstället och 
trycker handflatan mot spegeln för att helst slippa se eländet ... (s 56) 

Här avbryts Harry av att Freddy med handflatorna mot en inbillad spegel 
utslungar det i sammanhanget dubbeltydiga ordet "Kranfan!" I motsats 
till Harry, som vänt sig utåt mot publiken, vänder sig Freddy inåt, mot — 
och talar till — sig sälv. Me n orden fungerar även som ett direkt publiktill
tal, eftersom den inbillade spegeln tänks placerad mellan honom och publi
ken. Medan Harry talar om ansiktet talar Freddy till det. 

Hördudu — sluta fladdra nu, va? 
Du! Sluta fladdra! 
Fladderface! 
Som en stor djävla dansande fjäril, va? 
Du — jag ska tala om en grej för dig 
att frihet, det är inte nån jävla skiftnyckel inte 
som du plockar upp ur verktygslådan 
när den här kran har rostat. 

Det är nämligen en fråga om artklationen. 
Artklerar man så är man det, va? 
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Säker. 
Fri, alltså. 
Hördudu hoppa inte så inihelvete nu, va? 
Just det! (s 56 f) 

Freddy markerar att han tillfälligt spelat den berusades roll genom att plöts
ligt både agera och låta "normal", när han uttalar slutordet "Fladderface" 
(s 57). Hans monolog har in vino Veritas-karaktär och redovisar en upple
velse, som står kontrapunktiskt mot Harrys analys. Den formulerar följan
de insikter: Den som behärskar språket och kan artikulera sig är fri och sä
ker. Det gäller att hålla masken i alla lägen, att inte tappa ansiktet. Freddy 
klarar ingenting av detta. Han tillhör inte dem som har språket i sin makt 
och kan artikulera sig; han "artklerar". Ruset får symbolisera hans bristan
de språkliga förmåga och det fladdrande ansiktet hans förlorade identitet. 
Freddy förmedlar genom sitt agerande erfarenheterna av att inte förstå sam
manhangen i tillvaron men tär ändå i sitt berusade tillstånd — och med pa
radoxal klarsyn — formulera den bittra insikten, att alltsammans går ut på 
att hålla masken utåt: "Inte tappa fejset [...] Det är hemligheten, alltså. 
Artklationen." (ibid) Att "sluta fladdra" skulle bli liktydigt med att se klart 
och därmed kunna artikulera kring den omgivande verkligheten. 

Harry fortsätter sin avbrutna monolog, vänd mot publiken, och hans ord 
formar sig till en mera distanserad analys av den subjektiva upplevelse Fred
dy nyss demonstrerat, men utvidgas till att gälla alla och envar. 

Vi tror alla att vi har fått ett ansikte som är vårt. Som en skylt som säger: 
"Detta är jag! Bakom detta finns jag!" Ett ansikte som magrar och fetmar, 
1er oc h förtvivlar, och skrumpnar, för att till sist slätas ut som en tvättad 
näsduk på Stora Strykjärnets Dag ... Och vi visar fram våra b arn och frå
gar: "Vem är han lik? och man märker föräldrarnas lättnad när man lyckas 
få deras avkomma att se ut som exakta kopior av dem själva ... Vi föser 
alla våra fladdrande ansikten framför oss ... (s 57) 

Harry intar en godmodigt ironisk attityd till ett slags mänsklig förmätenhet 
som tar sig uttryck i tron på myten om det egna ansiktet, den egna identite
ten. Han demonstrerar hur i själva verket varje människa bär på en social 
mask, som inte har någon motsvarighet i det inre, sanna jaget utan bara är 
en skylt mot omvärlden. Det följande Fladderface-numret illustrerar denna 
insikt, men formulerar också behovet av att finna en inre, mera äkta och 
ursprungligt mänsklig identitet som inte bärs upp av en rad yttre attribut 
och falska fasader. Freddy inleder med de sex första raderna och därefter 
fördelas replikerna på hela ensemblen, vilket skapar den åsyftade allmängil
tigheten. 

Fladderface! 
Ta det lugnt. Var stilla. Kom hem. 
Fladderface. 
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Fladderface. 
Kom hem till dig själv, 
Fladderface. (s 58) 

De följande uppmaningarna och kommentarerna tar sin utgångspunkt i 
konkreta, vardagsnära ting; de beskriver en rörelseriktning, som går från 
ytan till djupet. 

Sätt dig i fåtöljen. 
Nej, tänd ingen lampa! 
Grip inte efter tidningen! 
Spring inte fram till TVn! 
Det finns ingen lampa 
ingen tidning 
ingen TV (ibid) 

Efterhand växer f ramställningen ut till en nästan metafysisk dröm om att 
nå fram till ett slags mänskligt urtillstånd, befriat från de yttre, snärjande, 
materiella tingen. 

Låt det bli stilla! 
Stilla! 
Hör inte klockan 
klockan 
Hör inget sus, ingen vind, ingenting 
mer än din puls, ditt hjärta 
och blodets svaga brus ... 
Fladderface 
Blunda 
blunda ... 
blunda ... 
Jaga bort den där vita fläcken 
som dansar därinne 
driv bort den plötsliga skräcken 
och döda ditt minne ... (s 58 0 

Den fyrradiga, rimmade strofen strax ovan delar Fladderface-numret i två 
delar varav den föregående har en nästan hypnotiskt sövande karaktär, 
medan första hälften av den efterföljande delen framförs i ett hetsigare tem
po som stegras till en klimax i en unisont uttalad replik. Avsnittet demonst
rerar svårigheten att vila i det egna jaget, alltmedan intrycken från omvärl
den tränger sig på. 

Rycker det i ögonlocken, 
Fladderface? 
Blir händerna oroliga, 
Fladderface? 
Börjar klockanklockan ticka 
elementen brusa 
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vinden mot fönstret 
suset i ventilen 
trafiken 
grannarna 
hela den larmande 
klämtande 
gnisslande 
klagande världen som kränger därute! (s 59) 

Här dominerar hörselintrycken varav flera ger associationer till industri
samhället. Som en eftersträvansvärd motvikt till detta framkallas en vision 
som får nästan kosmiska dimensioner i sökandet — bortom den omedelbart 
synliga omvärlden — ef ter kontakt med allt livs ursprung, havet. 

Dröm om parken därbakom 
och bakom parken staden 
och långt bortom staden havet 
och ute på havet den väldiga 
gröna vågen som driver 
driver närmare 
land ... (ibid) 

Det ligger nära till hands att jämföra ovanstående med Harrys tidigare cite
rade storm- och havsvision, där havet, livets urmoder, också får symbolisera 
en allomfattande, renande och förlösande kraft. Även den poetiska tekni
ken är densamma med överklivningar, vilka skapar en böljande rytm, som 
ger suggestionen av oändlighet men också av lugn, avklarnad insikt, vars 
innebörd är "att komma hem till sig själv". 

De bägge Fladderface-avsnitten fungerar som motsvarigheten i privatlivet 
till Freddys roll i arbetslivet, sådant det gestaltas i sången om den mekani
ska dockan. Eller annorlunda uttryckt: de visar hur de materiella villkoren 
är avgörande för den enskildes självuppfattning i förhållande till omvärl
den. Freddy demonstrerar ett slags existentiell ångestsituation, som är följ
den av förlorad identitet, medan Harry försöker att — u tifrån en konkret 
situation — in tellektuellt förklara hur identiteten kan gå förlorad. 

Efter den stund av absolut stillhet som följer på Fladderface-numret smy
ger sig en av musikerna på bakifrån och blåser en kraftig mistlursliknande 
ton i saxofonen. Alla övriga rusar iväg medan Jonny och Harry blir kvar 
i blickfånget. Jonny vänder sig — med en för honom ovanligt glad och vän
lig uppsyn — till en djupt allvarlig Harry. Det märks på honom att det är 
avsett som upptakten till ett samtal. I scenuppsättningen har pausen lagts 
in här, vilket fungerar retarderande och därmed skapar förväntan på vad 
Jonny skall säga i det följande. 

När Jonny börjar tala, frågar han med underförstådd anknytning till det 
föregående: "Nå, hur bär du ditt ansikte då?", och Harry svarar: "Jag har 
inget ansikte" (s 60). 
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Jonny Inte? 
Harry Nej. Jag har tappat det för många gånger. Du förstår — när man spar

kas utför trapporna, ja, bokstavligt talat, så gör det inte ont... det är i alla 
fall inte det man känner mest... men det är att ansiktet ramlar sönder, det 
går i bitar ... Som en torkad koskit som nån sparkar undan från stigen. 

Jonny Du — det är förnedringens paradox: dom sparkar dig i arslet och ansik
tet ramlar sönder, (ibid) 

Därmed har Jonny med en galghumoristisk turnering gjort kopplingen mel
lan de materiella och existentiella villkoren. Detta tar Harry som utgång
spunkt för att tillsammans med Freddy spela upp en sketch från arbetslivet, 
följd av en monolog i vilken han komplicerar och analyserar sambandet 
mellan materiellt och existentiellt. 

Från att ha varit bygghantlangare är Harry som arbetslös villig att ta vil
ket arbete som helst. Freddy, som spelar arbetsförmedlarens roll, frågar 
honom om han känner till någonting om järnvägar. 

Harry Nä — det är inte mycket det inte ... Men far min, han var rallare. 
Freddy Jaså han var rallare han! Haha! Det var verkligen komiskt. Det var 

verkligen mycket komiskt! 
Harry Var det? 
Freddy Ja — jag menar sammanträffandet. Det gäller nämligen en nedlagd 

järnväg i Uppland som vi ska ta och plocka bort. Så man kan väl säga att 
herr Olsson skulle bli nån sorts antirallare då? Jaja, samhället utvecklas, 
samhället utvecklas! (s 61) 

Rallare-antirallare bildar ett motsatspar som inbegriper problemet i mot
satsparet utveckling-avveckling och i ett vidare perspektiv demonstrerar 
klyftan mellan sken och verklighet. Det som officiellt kallas utveckling och 
därmed förutsätts uppfattas som något positivt framstår här som ett sken 
som döljer det verkliga förhållandet. I själva verket rör det sig om avveck
ling, dvs något som av de flesta upplevs som negativt. Freddy gestaltar den 
aningslöst välvillige byråkraten, som — givetvis utan onda avsikter — ad 
ministrerar impopulära beslut, vilka fattats högre upp i hierarkin. På sätt 
och vis framstår också han som manipulerad och därför oförmögen att se 
de rätta sammanhangen. Publiken däremot, som ser spelet utifrån, kan för
väntas genomskåda den verklighet som orden döljer. "Hela svenska fol
kets" järnväg är ju också en allomfattad symbol för framåtskridande och 
utveckling, varför allt tal om nedläggning av bansträckor genomgående har 
mötts negativt. 

Harry fortsätter den farsartade berättelsen om hur han cyklat sig igenom 
Sverige till olika arbeten för att slutligen låta den svälla ut till en 
existentiellt-kosmisk monolog kring sin upplevelse av ansikts/identitetslös-
het. Ibland, när han sovit under bar himmel, har han funderat över hur 
hans eget ansikte ser ut. I fantasin har han föreställt sig, att Karlavagnens 
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fyra hörn bildar ramen kring en spegel i vilken han försöker få syn på sin 
spegelbild. 

Harry [...] Och jag såg ansikten, massor av ansikten. Dom dök upp och för
svann, trängdes bort [...] Och jag kände igen dom allihop. Det var ju kom
pisar från jobben, från vägarna, och kafeérna ... förmedlingarna. Ja, så var 
det ju andra också, såna som man bara hade läst om och sett bilder på, sto
ra mäns och kvinnors ansikten ... dom dök upp försvann, trängdes bort, 
snabbt, snabbt, som i en fladdrande film ... Men [...] bortom alla dom där 
ansiktena [...] i det där myllret av igenkända ansikten — där kände jag 
plötsligt igen min egen ... huvudform ... det var bara en form, urgröpt och 
tom. [...] jag skärpte allt jag hade av vilja och lyckades ibland hålla kvar 
den där bilden ett par sekunder ... bara så länge att jag hann se att där 
inte fanns nånting ... bara ett skal ... Men så inuti skalet [...] något som 
jag tolkade som ett leende. Som en fjäder, berövad sin fågel. Som ett svä
vande ... (s 63) 

Under Harrys monolog är ensemblen i övrigt grupperad så, att känslan av 
gemenskap och närhet förmedlas till åskådarna. Freddy, Mary och Jonny 
sitter tätt sammanslutna på golvet, och Lilly har lagt huvudet i Jonnys knä. 
Deras hållning suggererar bilden av en intensivt lyssnande åhörarskara. Den 
gemenskapskänsla som sprids från scenen och ut över salongen implicerar 
också allas delaktighet i identitetsproblematiken. 

Som sammanfattning på identitetsproblematiken kan vi jämföra de olika 
hållningar som Freddy och Harry representerar. Freddys monolog till sig 
själv framför badrumsspegeln liksom Harrys återgivning av sina tankar 
framför Karlavagns-spegeln reflekterar existentiella upplevelser, vilka ytterst 
är uttryck för materiella betingelser. Både Freddy och Harry har insikt om 
den yttre framtoningens betydelse, symboliserad av ansiktet, men de hante
rar denna insikt på olika sätt. För Freddy tar det sig uttryck i krampaktiga 
försök att hålla sitt fladdrande ansikte stilla, klara artikulationen, men han 
söker inte orsaken till fladdrandet utan konstaterar endast sakernas till
stånd, "rostar det så rostar det". Hans uppfattning om tillvaron är frag-
mentiserad, vilket gör att han inte kan se sambandet mellan materiellt och 
existentiellt. Harry däremot sätter in sina — och därmed även Freddys — 
upplevelser i ett större sammanhang. Han vet att ansiktsförlusten beror på 
att "man sparkas utför trapporna", vilket leder till att "ansiktet ramlar 
sönder, det går i bitar". Det är det som Jonny kallar "förnedringens para
dox". Harry försöker samla ihop dessa bitar till en spegelbild och se vad 
som finns bakom det yttre skalet, hans upptäckt att ansiktet endast är "en 
form, urgröpt och tom" leder dock inte till ångestkänslor. I stället tar han 
fasta på det lilla positiva som finns, "en fjäder", "ett leende". När Harry 
upptäcker sin egen spegelbild är det i "myllret av igenkända ansikten", vil
ket gör honom representativ för en stor mängd människor med liknande er
farenheter. För honom är det också en fråga om självaktning på samma sätt 
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som den var viktig för den person som Lilly gestaltar i bordelldikten ("Jag 
ska smyga mig ut genom bakdörrn en kväll / med den trasa av oskuld jag 
äger"). 

Harrys monolog är emellertid motsägelsefull. Tolkad i politiska termer 
kan den tomma och urgröpta huvudformen ses som en symbol för arbetar
rörelsens förlorade identitet. Manifestationerna utåt ("en fjäder") finns 
kvar, men verklighetsförankringen har gått förlorad ("berövad sin fågel"). 
Harry använder här samma bildspråk som när han tidigare för Mary för
sökte beskriva vilka konsekvenser glädjen över en idé kan föra med sig: 
"[...] du svävar omkring däruppe, som i en bubbla av trygghet [...] bubb
lorna [...] svävar omkring ... ända tills dom en dag har glömt vad det är 
som håller dom uppe!" (s 42) I monologen kring ansiktet karakteriserar 
han fjädern, som är berövad sin fågel "som ett svävande ... som ett svävan
de ... ". I bägge fallen är det således fråga om idéer, som lösgjorts ur sitt 
ursprungliga sammanhang och ritualiserats till tomma gester. 

Den lilla dikt av centrallyrisk karaktär som Jonny strax därpå, vänd mot 
publiken, reciterar till sorgsen flöjtmusik i molltonart, kvarhåller och för
djupar stämningen från Harrys framträdande. I poesins mer komprimerade 
form utgör den Jonnys "litterära" variation på identitetstemat. 

Jonny (till musiken som börjat spela) 
Aspen darrar m ed silverlöv 
men inga vindar blåser. 
Jag bor i en stillhet som gör mig döv 
och fryser om mina neuroser. 

Jag bor i en stillhet i stormens centrum 
en blek resenär på en bänk i ett väntrum 
jag väntar på tåget som aldrig skall gå 
jag  lyssnar  t i l l  k lockan  som a ldrig  sk a l l  s lå  . . .  

Alla 
. . .  s o m  a l d r i g  s k a l l  s l å  
som a ldr ig  ska l l  s lå  . . .  

Jonny 
Liten är jag, och anonym 
och tiden går förbi mig. 
Min död är en man klädd i grå kostym 
som sitter och tiger i mig. 

Jag bor i en stillhet där ingen sjunger 
kall är min ångest och döv är min hunger 
jag väntar på natten då stormen når hit 
då  skuggorna  br i nner  och  h imlen  s tår  v i t  . . .  

Alla 
. . .  o c h  h i m l e n  s t å r  v i t  
och him len står vit ... (s 64) 
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Till större delen utgör dikten en kommentar till det föregående för att mot 
slutet mynna ut i en — om än ganska vag — för väntan på en omvälvande 
förändring. Bildspråket är detsamma som tidigare genomgående använts: 
"vindar", "blåser", "stormen"; även "stillhet" kan räknas dit som en 
variant av det tidigare använda "stiltje". Ibland är delar av stroferna anti-
tetiskt uppbyggda ("Aspen darrar med silverlöv / men inga vindar blåser") 
liksom de enskilda versraderna ("stillhet i stormens centrum"). Genomgå
ende präglas språket av djärva synestesier ("fryser om mina neuroser", 
"kall är min ångest och döv är min hunger"), vilka gärna får stilbrytande 
karaktär. Karin Carsten Montén uppmärksammar i dikten "ekon från Pär 
Lagerkvist, Sven Stolpe [...] och Erik Lindegren".50 Hon betonar dock 
den personliga problematiken i stället för att betrakta denna som avhängig 
materiella betingelser. Jag uppfattar Lindegren-travestierna, ("tåget som 
aldrig skall gå" och "klockan som aldrig skall slå") som uttryck för den 
svikna förhoppningen om en samhällsförändring. Därav kommer den käns
la av ensamhet och alienation som bringar den enskilde till tystnad. Men 
det finns trots allt ett slags vision om att — i e n framtid — en förändring 
är på väg, vilket understöds av Jonnys trosvissa agerande i slutraderna: "jag 
väntar på natten då stormen når hit / då skuggorna brinner och himlen står 
vit ..." Som Carsten Montén helt riktigt påpekar, bla med hänvisning 
till den ovan citerade dikten, förändras Jonny under spelets gång. Hon be
traktar förändringen som ett resultat av den inverkan Harry i egenskap av 
andlig ledare har utövat på honom. Enligt henne har Jonny nu övertagit 
ledarskapet, vilket hon ser manifesterat i hans övertagande av Harrys bild
språk.51 Det finns ett visst fog för den tanken, även om jag i första hand 
betraktar Jonnys "utveckling" som avhängig av spelets struktur och paral
lell med dess utveckling. Jonny har hittills "regisserat" de övrigas agerande 
och därigenom fört spelet framåt. Var och en av de fyra har haft "huvud
rollen" i minst ett stort framträdande genom vilket verkligheten på flotten 
belysts. Nu är det Jonnys tur — eller rättare sagt uppgift — att göra en sam
manfattning av samma verklighet. I sagans form tematiserar han sin — och 
i förlängningen också författarens och gruppteatermedlemmarnas — besvi
kelse över en socialism som stannat i växten. 

Den vilsegångna socialismen 
När Jonny avslutat sin diktläsning är ensemblen fortarande grupperad på 
samma sätt som under och efter Harrys framträdande. Stämningen bryts 
av att Lilly lekfullt drar Jonny i örat och vädjande ber honom berätta en 
saga, och efter en viss tvekan börjar han berätta SAGAN OM BARNET 
SOM INTE VILLE VÄXA. Mary och Harry spelar Moderns respektive Fa
derns roll och Freddy sedermera Barnets. 
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Berätta en saga! 
En saga? 
Nä nä nä! 
Vad d å för en saga? 
Vilken som helst! 
Vad d å om? 
Om . . .  om et t  barn?  
Ett barn? 
Vad d å för ett barn? 
Om . . .  om barnet  s om inte  v i l l e  växa!  
Ville inte växa? Varför ville barnet inte växa? 
Inte vet jag! Det ville bara inte! 
Ville inte växa? 
Nej! 
Dumma barn som inte ville växa! (s 64 O 

Den trevande ansatsen, inte tempo- men innehållsmässigt, ger fiktionen av 
att orden föds i samma stund de sägs, och därigenom att de övriga även i 
fortsättningen avbryter framställningen med kommentarer får sagan en 
improvisatorisk karaktär. Sedan berättas och ageras den i ett bitvis svind
lande tempo med väl inpassade rytmförstärkande musik- och ljudeffekter. 

För att uttrycka det kortfattat utgör SAGAN OM BARNET SOM INTE 
VILLE VÄXA ett slags allegori över två slags övertagande av — eller inlem
mande i — s amhället. Det ena är det skenbara, vilket förvandlar individen 
till ett objekt utan egen handlingsförmåga; allt är redan färdigtänkt och i 
förväg formulerat uppifrån. Det andra är det verkliga, som förutsätter indi
videns växande från ett krypande barn till en tänkande och talande männi
ska, ett handlande subjekt. Under bilden av relationen mellan föräldrar och 
barn gestaltas i sagan en förstelnad socialdemokratis maktfullkomlighet i 
förhållande till visionen om en fullgången socialism. Att det är Jonny som 
tilldelats sagoberättarens roll sammanhänger med den tidigare berörda ut
vecklingen av hans rollfigur. Han träder här närmare sin upphovsman, för
fattaren Kent Andersson, som enligt egen utsago velat kritisera det parti 
han själv röstade på i slutet av 1960-talet. I en pressrelease före premiären 
säger han: 

Jag är socialdemokrat [...] Och i Flotten kritiserar jag socialdemokratin för 
att den inte är handlingskraftig nog. Jag anser mig kunna ställa större anspråk 
på den än på de borgerliga partierna. Dess ideologi kräver ett radikalt enga
gemang.52 

Han använder Barnet som en symbol för vad han kallar den sanna socialis
men, som han menar gick vilse, ef tersom den inte kunde slå rot och växa 
sig stark i den politiska jordmån som det socialdemokratiska samhället er
bjöd. Den fråga han vill s tälla lyder: "Vad blev d et av det barnet, var är 
det nu, och vad gör det?"53 Jag ämnar i den fortsatta analysen utgå från 
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författarens perspektiv för att senare koppla detta till den inomtextliga ut
tolkningen av sagan i samtalet mellan Främlingen och Jonny. 

Under Jonnys berättelse utgör de övriga i ensemblen fiktiva åhörare, som 
på sagolyssnande barns vis kommer med egna inpass, vilka fungerar både 
stil- och illusionsbrytande och därmed också ofta distanserande. Exempel
vis tillrättavisas Jonny, när han liknar barnet i korgen vid en Messias: 
"Moses låg i korgen Messias låg i krubban" (s 65). Framdeles visar det sig 
att sagan egentligen handlar om ett barn av det moderna industrisamhället. 
Kanske ämne till ett slags folkledare? 

Dom bodde på berget. Omkring dom låg staden, den växande staden! 
Fabriker 
Gator 
Fabriksgator 
Parker 
Hus 
Parkeringshus! (s 66) 

När Harry i Faderns roll förespeglar Barnet framgång och lycka, agerar han 
mot ordens innehåll. 

Väx! Väx, mitt barn! Bli stor och stark som jag! Stor och stark och fram
gångsrik ... 
... och lycklig ... 
... som jag! Och jag bar mitt barn fram till fönstret 
och därute låg staden skön 
i aftonens flytande guld! (ibid) 

Mitt i den högstämda visionen vill Harry hoppa av fadersrollen och bryter 
illusionen med en metareplik, som följs av några från de övriga. 

Jävla skitsnack! 
Va? 
Jävla skitsnack, sa jag! 
Fortsätt nu! 
Nej! 
Ta unge n och fortsätt! 
Ja, ja! OK! (s 66 f) 

Likt Jesus frestas Barnet inför åsynen av ett färdigt samhälle med alla dess 
etablerade insignier, vilket Harry med prästerligt mässande ton målar upp 
en vision av. 

Se dom bygger därborta på åsen 
ett nytt hus i stället för det som blev rivet! 
Där, min son, där ska allt bli dig givet: 
Tronen, Altaret, Svärdet och Penningpåsen 
och hela det fria näringslivet! (s 67) 
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När Barnet ändå inte vill växa kallar föräldrarna till sig — i tur och ordning 
— läkare, vetenskapsmän, politiker, präster och gycklare men utan resultat. 
Berättelsen om de olika gruppernas försök till hjälpåtgärder förs vidare 
genom röstcollage, vars snabba stikomytier illustreras av ett pantomimiskt 
agerande. Exempelvis läkarna stoppar i Barnet vitaminer i alfabetisk ord
ning från "A" till "L", och uppräkningen slutar i ett utdraget "Mmmmmm-
mmmmmmmmmmmmm" (s 68) för att åtföljas av en ny. Denna upptar 
bl a diverse farliga droger (t ex "Kokain" och "Heroin") men avslutas med 
att Lilly helt prosaiskt utropar: "Korv!" (s 69). Därmed bryts rimföljden 
på " -in", och illusionsbrottet uttrycker de aktivt lyssnande och engagerade 
åhörarnas sunda skepsis mot läkekonsten, men Jonny beordrar irriterat 
rättning i ledet. 

Vetenskapsmännens gemensamma hjälpinsats markeras dels typografiskt 
i texten genom att vissa ord skrivs samman, dels scenografiskt genom att 
alla — u tom berättaren — ställ er sig i ring och låter huvuden och händer 
mötas, så att de bildar en enda kropp. 

Och dom slog ihop sina kloka huvuden 
slogihopochslogihop 
och huvudena växte ihop 
tillettendastorthuvud 
som tänkte och tänkte 
och det stora huvudet VÄXTE 
det blev en ballong 
full med 
Formler 
Premisser 
Teorier 
Kalkyler 
Beräkningar 
Hypoteser (ibid) 

"PANG!" skriker Lilly, eftersom hennes oförvillade barnaförstånd säger 
henne att ballongen måste ha spruckit. Därmed bryter hon ånyo illusionen, 
men Jonny för henne raskt tillbaka till sagovärlden och fortsätter berät
telsen. 

Pojken tog själv ballongen 
och kastade den mot taket 
och i taket hängde kristallkronan 
och den yttersta spetsen 
av en droppformig kristall 
gjorde ett litet litet hål i ballongen 
som sa: 
ssssssssssssss 

SSSSSSSSSS 
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ssssssssssssssssssss 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (s 70) 

Nu rycks Jonny själv med av sina egna ord och börjar agera vilt skjutande 
med en inbillad k-pist till ett onomatopoetiskt "RATATATA!" De fiktiva 
åhörarna, som lever med i handlingen upplever hotet som verkligt och blir 
rädda. 

Vafan gör du? Är du inte klok? 
Tänker du skjuta ihjäl oss? 
Förlåt mig. Jag blev lite ivrig ... (ibid) 

Här används åter ballongen som symbol för ett bedrägligt utanverk som en
dast döljer en inre tomhet. Jonny markerar att det är Barnet självt som av
slöjar detta genom att betona ordet 'själv', när han visar hur pojken kastar 
ballongen mot kristallens spets. 

Föräldrarna tillkallar därefter politikerna "och hela regeringen kom med 
statsministern i spetsen!" (ibid). Här travesteras den politiska retorikens 
taktiska formuleringar i landsfaderliga råd, mest bestående av intetsägande 
plattityder. 

Skynda dig och väx! 
Den härliga jorden är din! 
Vi har ordnat det för dig 
på bästa tänkbara sätt! 
det är inget idealsamhälle 
men vem kan begära det? 
Man måste ju inrätta sig 
efter dom förhållanden som råder 
på dom villkor som finns 
som läget nu är, m ed hänsyn 
till nödvändiga kompromisser! (s 70 f) 

Men än en gång motstår det kompromisslösa Barnet frestelserna och "kröp 
ner under täcket och ville inte växa!" (s 71). 

I ett avsnitt där föräldrarna i stikomytiska repliker ställer diagnoser på 
sitt tredskande barn, den ena mer fantastisk än den andra, kommer de slut
ligen fram till en gemensam ståndpunkt: "VI HAR AVLAT EN LÅGAV
LÖNAD!" (s 72) Som repliken står i sammanhanget framstår detta faktum 
för Fadern-majoren och Modern-häxan som det mest föraktliga av allt. 

Som nästa instans vänder sig föräldrarna till religionens företrädare. Med 
Jonny som officiant och de övriga som församling parodieras högmässori
tualen. 

Och prästerna kommo 
och de sågo på barnet 
och de sågo på varandra 
och de knöto sina händer i vrede, (ibid) 
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Församlingen — i det här fallet prästerna — svar ar med att sjunga första 
versen av "Tryggare kan ingen vara" till en falskt spelande saxofon. 

men kroppen vägrade att växa. 
Och föräldrarna frågade: 

"Vad skola vi göra?" 

... och prästerna sade i kör: 

"Bed. 
Bönens helande kraft 
skall rädda detta barn. 
Amen." (ibid) 

Prästernas uppmaning om bön uttalas allittererande ("Bönens belande 
braft" etc), vilket ger intryck av en slentrianmässigt framförd ramsa utan 
reellt innehåll, möjligen avsedd att uppfattas som en besvärjelse. Föräldrar
na vänder sig i bön till — förutom "GUD" — välkända etablissemang var
av en del på 1960-talet ansågs mer eller mindre kontroversiella. Alla sträcker 
sina händer mot skyn och anropar 

ICA 

DN 

LO 

NATO 

[...] 

SÄPO54 

ÖB 
[...] 

EFTA 

SACO 

TT 

SOS 
SOS 
SOS (s 73) 

Liksom tidigare vid liknande uppräkningar bidrar alla i ensemblen med för
slag, vilket upprätthåller fiktionen av att "barnen" hela tiden är engagera
de åhörare. Dessutom förstärks det improvisatoriska draget, och känslan av 
medskapande mellan aktörerna sprider sig över till salongen. Förkortning
arna signalerar en mängd associationer, vilka givetvis varierar alltefter den 
enskilde åskådarens grundinställning. 
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När bönerna inte hjälper, vänder sig föräldrarna till sist till underhåll
ningsindustrin, "Dom roligaste skämtare som någonsin framträtt på scen, 
film eller TV ..." (ibid). Scenanvisningen anger hur framförandet skall ske. 
Den föreslår "en salig röra av vad vi har att erbjuda ifråga om BREEEEE-
EEEED underhållning" (ibid). Några i ensemblen utför en snabbsketch 
som i stark förkortning satiriserar över gängse föreställningar om "vad folk 
vill ha". I det här fallet får signaturmelodin till den på 1960-talet aktuella 
TV-serien Bröderna Cartwright bilda den musikaliska bakgrunden. Aktö
rerna släpper loss hela sin sceniska fantasi i allt vildare improvisationer tills 
Jonny, som vill fortsätta sagan, tystar ner dem. 

Föräldrarna tvingas nu konstatera, att ingenting mera finns att göra 
"NÄR BARNET INTE VILL VÄXA" (s 74). De betraktar hela tiden Bar
net som ett objekt för deras omsorger utan att fråga efter dess egen vilja. 
Jonny beskriver hur de "vände sig bort i förtvivlan" (s 74), vilket illustreras 
av att Freddy och Lilly tillsammans vänder sig bort och agerar "förtvivla
de" med en "gråt" som varar några sekunder. Distanseringseffekten för
stärks genom att de agerar i föräldrarnas ställe och därmed betonar spelets 
förevisande karaktär. 

Mer än två tredjedelar av sagan har gått åt till att visa föräldrarnas strä
van att få barnet att växa på deras villkor, att inlemmas i deras välkalkylera-
de tillvaro. Sagan går mot sin peripeti, och Jonny förbereder upplösningen 
genom att med upprepningar och välberäknade pauseringar öka spän
ningen. 

De låste dörren till barnets rum 
och allt blev tyst därinne ... 

Vad hä nde sen? 
Vad hä nde sen? 

Dom låste dörren till barnets rum 
och allt blev tyst därinne ... (s 74) 

Det under som sedan, likt en deus ex machina, inträffar kan försvaras med 
sagans egen logik, vilken gör allting möjligt, men det kan också uttolkas ra
tionellt. Om vi håller fast vid tanken att Barnet symboliserar eller personifi
erar "den sanna socialismen" förefaller det naturligt, att det avvisar ett väx
ande på föräldrarnas i förväg uppställda villkor. Jonny berättar, och Freddy 
illustrerar pantomimiskt visionen av ett annat alternativ. 

DÅ skedde undret! 
[...] 
en klar och kylig fullmånenatt 
började barnet växa! 
[...] 
Hela hans kropp var en flimrande myrstack 
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av glada, verksamma celler! 
Han växte ... 

och växte ... 

och växte ... 

Han sprängde sönder korgen ... 

(PANTOMIM) 

föll ner på golvet ... 

började krypa ... 

tog tag i en stol och reste sig upp ... 

han stod på golvet ... 

började gå ... 

började tänka ... 

började tala ... (s 74 f) 

Det är fråga om en medvetandegörandeprocess av samma slag som Marys, 
när hon vågade sig upp i masten genom att ta en pinne i taget. De negerande 
satserna ("ville inte växa") har bytts ut mot positiva med "han" som ge
nomgående subjekt. Pantomimen utförs till en musik, som från en trevande 
början blir allt rörligare i tempot och mot slutet får en alltmer markerad 
rytm, anpassad till orden och de plastiska rörelserna. 

Han hoppade 
han dansade 
han hoppade 
han dansade 
han växte 
och växte 
och blev STOR (s 75) 

I fortsättningen ställs Barnets förväntan på vuxenvärlden upp som mot
sats till föräldrarnas i förväg utstakade plan. Sonen knackar på deras rum, 
och när de förskräckta föräldrarna äntligen vågar glänta på dörren och 
konfronteras med hans krav, råkar de i en förlägenhet som efterhand över
går i vredgad besvikelse. Han efterlyser nu 

Allt det där som ni visade mig, ni höll 
mig framför fönstret och tryckte min näsa mot rutan 
allt det där vackra därute 
världen som låg där 
det var n ågot jag skulle ... ta över ... 
det kan väl inte ha varit lögn alltsammans? (s 77) 
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Föräldrarnas reaktion blir häftig, men Barnet envisas med sina frågor. 

Lögn? Vi använd er inte sådana ord i vårt hus! 

Vilken oerhörd fräckhet! 

Jag menar bara — ni kan väl inte ha lurat mig? 

[...] 

Hör du — vad vill du egentligen? Du kommer hit och ställer krav på oss 
precis som om vi hade försummat nånting. Ge dig iväg! Du är ju vuxen nu! 

Vart ska jag ta vägen då? 

Försvinn! 

DU HAR SVIKIT VÅRT FÖR TROENDE! (ibid) 

Här bryts illusionen definitivt och sagan avslutas med repliker av metaka-
raktär. Freddy frågar vad som menas med repliken 'Du har svikit vårt för
troende'. Sedan utspinner sig ett samtal mellan några i ensemblen kring 
Moderns slutreplik. 

Det var e n jävla replik. 

Står den i manuskriptet? 

Nej. 

Varför s a hon den då? 

Du, varför sa du det? 

Jag vet inte. Jag har väl hört det nånstans, (s 78) 

Jonny återknyter till sagan och säger: "Han vänder sig bort i förtvivlan 
... " (ibid) Likt en regissör pekar han ut platsen där Freddy ska stå och 
agera "förtvivlad". Freddy frågar: "Vanlig förtvivlan?" och Jonny svarar: 
"Den gamla vanliga förtvivlan, ja ... " (ibid) På ett plan fungerar repliker
na ovan och agerandet som en ironisk grimas åt den psykologiserande illu
sionsteatern. En av målsättningarna med Flotten var att komma ifrån det 
slentrianmässiga sättet att göra teater. 

Vår m isstro mot den alltför ordrika teatern blir allt kompaktare. Vi leds när 
den blir en serie tautologier, när dekor, gester, mimik, sceneri, alla de sceniska 
uttrycksmedlen bara upprepar det orden säger.55 

På ett annat plan kan man tolka moderns slutreplik som en kritik av de po
litiska makthavarnas oförmåga att ta upp kritik från de egna. "Den gamla 
vanliga förtvivlan" ger samma associationer som en tidigare sidoreplik från 
Freddy: "Det är alltid här vi brukar staka oss!" (s 54) Bägge uttrycker käns
lan av att befinna sig i en återvändsgränd, att inte kunna rubba verklig
hetens slentrian och komma vidare. 
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Som jag tidigare nämnt, erbjuder texten en uttydning av sagan. Främling
en frågar Jonny varför Barnet inte ville växa, och Jonny svarar med en lik
nelse om skalbaggar "som man råkar gräva upp ur jorden tidigt på våren, 
just innan tjälen har släppt" (s 103). 

Dom ligger där på rygg i solskenet, stelfrusna, orörliga ... så börjar dom 
långsamt tina upp, dom små benen börjar röra på sig ... [...] Dom små 
kropparna börjar vagga i förtvivlade försök att hamna på rätt bog. Så petar 
du till dom [...] och dom börjar vingla omkring ... först yrvaket, sen allt
mera målmedvetet, för att till slut krypa bort över fjolårsgräs och grus
gångar mot... mot dynghögen. För att gräva sina hålor och lägga sina ägg. 
[...] dom små benen arbetar förtvivlat för att göra ett hål i den frusna skor
pan ... 

Främlingen Om dom inte kommer in? 
Jonny Dom måste! ... Om dom lyckas [...] göra ett hål och sen gräva sig en 

väg in till den jäsande dyngan därinne, in till värmen, förruttnelsen ... in 
i myllret av födslar och död ... in till allt levande som kryper och krälar 
sin tid därinne ... i jordens hålor och gångar ... 

Främlingen Och om dom inte kommer in? 
Jonny Då fryser dom ihjäl ... Förstår du? (ibid) 

Liknelsen om skalbaggarna är således en parallell till SAGAN OM BAR
NET SOM INTE VILLE VÄXA. Bägge kan i enlighet med författarens 
intentioner ses som symboler för socialismens riktiga väg. Kent Andersson 
formulerar sin tolkning på följande sätt: 

Den sanna socialismen måste ner i skiten och gräva. Den får inte väja för obe
hagliga sanningar. Den måste göra rent hus med det gamla och ruttna för att 
något nytt och friskt ska kunna spira fram.56 

Han använder sålunda — ef ter högt religiöst föredöme — de n biologiska 
processens lagbundenhet som bild av — och förebild för — den sociala pro
cessens nödvändighet. 

"Flotten är Sverige" 

Enligt en förhandsartikel inför premiären vill både Kent Andersson och 
Lennart Hjulström starkt betona att "Flotten är Sverige, inte en sym
bol".57 Yttrandet kan uppfattas som en fingervisning om hur de anser att 
pjäsen bör tolkas, eller rättare sagt, hur den inte får tolkas. Förmodligen lig
ger häri en varning för att stanna endast vid en estetisk tolkning med risk 
för att förbigå den konkreta politiska verklighet de avser att framvisa. Kent 
Anderssons egen deklarerade utgångspunkt var ju, som tidigare nämnts, att 
från sin position som partimedlem kritiskt granska den samhällsutveckling 
som han ansåg det socialdemokratiska partiet vara ansvarigt för. Av d en 
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ovan refererade artikeln framgår det att han förväntar sig en bättre överens
stämmelse mellan partiprogrammet och det politiska handlandet. Han ger 
några exempel på det politiskt förvirrade läge som han anser uppstått i 
glappet mellan ideologi och praxis. 

Men förvirringen är nu så^stor att de mest ironiska situationer kan uppkomma. 
Folkpartisten Per Ahlmark kan stå som en hjälte i riksdagen och kräva att Sve
rige reagerar mot sin EFTA-partner Portugal i Angola-frågan. 

Och socialdemokraten Gunnar Lange kan försvara den nuvarande politiken 
med till intet förpliktande fraser om hur Portugal nog kommer att ändra sin 
kolonialpolitik om man bara får vara kvar i E FTA och få del av välståndsut
vecklingen. 

Och socialisering har blivit ett fult ord: när Krister Wickman utfrågas i TV 
om investeringsbanken blir han generad när frågan om socialisering kommer 
upp. Allt det där upplever jag som ett svek, en skam. Och det är den situa
tionen jag vill belysa i Flotten.58 

I en intervju åtta år senare försöker Andersson beskriva dels det allmänna 
känsloläge som var aktuellt 1967, dels sin egen utgångspunkt. 

Det var något slags känsla av oro; man stod mitt i oron, i riktningslösheten. 
[...] Jag trodde att man måste vara med i partiet för att inifrån kunna framföra 
någon form av konstruktiv kritik [...] Det var många som trodde det av oss 
40-åringar, väldigt länge — m ånga tror d et fortfarande [...] det som idag är 
en allmänning — a tt tala om socialdemokratins svek [...] fackets svek — d et 
var i nte lika allmänt då.59 

Även om de övriga i gruppen bakom Flotten inte uppgav någon partitill
hörighet, delade de den ovan redovisade grundläggande känslan med för
fattaren.60 

Med utgångspunkt från den tillspetsning som ligger i rubriken ovan äm
nar jag i det följande relatera Sverige-bilden i Flo ̂ «-uppsättningen till den 
svenska verklighet som bildar bakgrunden. Denna har på ett mera övergri
pande sätt behandlats i det första kapitlet samt glimtvis i det närmast före
gående avsnittet. Här försöker jag komplettera och fördjupa analysen ge
nom att undersöka på vilket sätt "Flotten är Sverige". Utan att vederlägga 
den "inre" sanning som ligger i detta påstående, vill jag ändå hävda att 
flotten är en symbol för Sverige. Häri ligger inte något motstsförhållande; 
det är snarare fråga om två olika perspektiv utifrån vilka man närmar sig 
forskningsföremålet. Det ena hänför sig till avsändarsidans intentioner och 
det andra till mottagarsidans uttolkning. 

Utmärkande för en flotte är att den inte har någon egentlig vare sig för 
eller akter. Det gör den svår att manövrera, och framfarten är delvis beroen
de av vindar och strömmar. Bilden av tillvaron som en äventyrlig och oviss 
seglats på det stora, vida havet är vanligt förekommande. Här används flott
färden som symbol för samhällsutvecklingen i Sverige under socialdemo
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kratiskt styre. Den ger en bildmässig beskrivning av konjunkturernas deter-
minerande inverkan på färdriktningen. Man avläser instrumenten men är 
inte mäktig att korrigera kursen, och däri ligger ett politiskt dilemma. Fred
dys undran om man driver "åt rätt håll" (s 17) uttrycker detta, och bland 
de ombordvarande sprids en känsla av tveksamhet inför den inslagna kur
sen. Samma känsla härskade bland många inom den unga, radikala genera
tionen vid mitten av 1960-talet. Den gällde bl a den svenska välfärden, som 
började sättas i relation till andra länders nöd, vilken — so m författaren 
framhåller — dag ligen kunde iakttas i massmedia. 

Världen har p lötsligt hoppat upp på ryggen på oss. På några år har vi ställts 
inför problem som få eller ingen tidigare var medveten om. Koreakriget såg vi 
på avstånd utan egentligt engagemang. Vietnam-kriget är annorlunda. Nu 
tvingas vi ta ställning. Inrikespolitiken verkar plötsligt futtig jämförd med 
världsproblemen.61 

Just Vietnam-kriget utgjorde den stora vattendelaren i den svenska debatt 
som ledde till allt kraftigare politisk polarisering. I Flotten berörs det visser
ligen endast vid ett tillfälle — men då desto kraftigare — när ordet 'napalm' 
upprepas några gånger (s 42 f). Men inläggen i Vietnam-debatten, vilka 
började komma allt tätare från och med 1965, samt debatten kring u-
hjälpen under i stort sett hela decenniet fick konsekvenser även för den inri
kespolitiska debatten. I och med att de ojämlika relationerna mellan i-
länderna och u-länderna började skärskådas riktades uppmärksamheten 
också mot bristen på jämlikhet mellan olika grupper inom det egna landet. 
Eftersom SAP från 1932 — med undantag för några år i koalition med bon
deförbundet och de sex åren i samlingsregeringen under andra världskriget 
— innehaft den politiska makten, gjordes partiet till största delen ansvarigt 
för de rådande sociala förhållandena och maktstrukturerna. Under rubri
ker, som ansluter till tidigare behandlade teman, drar jag i det följande någ
ra paralleller mellan samhällsbilden under den senare delen av 1960-talet 
och dramats gestaltning av densamma. 

Sverige, u-länderna och invandrarna 
Sveriges förhållande till den s k tredje världen gestaltas i Flotten utifrån två 
huvudaspekter. Den ena rör u-landsbiständets allmänna inriktning, uttryckt 
i regeringens officiella deklarationer och ställd i relation till dess praktiska 
utformning, betingad av hänsyn till näringslivets intressen. Den andra stäl
ler våra attityder till invandrarna i centrum. Grundläggande för bägge är 
kunskaps- och informationsaspekten för vilken masten står som övergri
pande symbol. När Jonny uppmanar Mary att klättra upp i masten för att 
"se hur världen ser ut däruppifrån" (s 38), utgör hans agerande en antydan 
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om att han själv varit däruppe, även om han inte dragit de praktiska kon
sekvenserna av sin insikt. Vi har tidigare konstaterat att han genom tid-
ningsläsandet framtonar som den mest välinformerade gentemot de övriga. 
Därigenom kan han genomskåda de falska föreställningar som Mary är of
fer för, när det gäller biståndsarbetets villkor. Sedan han avslöjat hennes 
bristande klarsyn och tvingat henne till ett ställningstagande gentemot 
Främlingen, vilket leder till att hon vågar sig upp i masten, visar det sig att 
både han och de övriga genomgått en kunskaps- och medvetenhetsprocess. 
Denna fungerar som en kritik både mot det officiella Sveriges och enskilda 
människors attityder ifråga om u-landsbistånd och invandrarpolitik. 

Den u-hjälpsdebatt som fördes i riksdagen under 1960-talet rörde fram
förallt hjälpens storlek. Efterhand enades flertalet riksdagsledamöter om 
att i första hand sträva efter ett u-landsbistånd som utgjorde en procent av 
BNP. Däremot diskuterades inte u-hjälpens kvalitativa utformning i lika 
hög grad. När inte ens det kvantitativa målet nåddes, avgick det konsultati
va statsrådet Ulla Lindström hösten 1966 i protest mot regeringens njugg
het.62 Den allmänna opinion som bildats kring u-landshjälpen ställde sig 
ofta kritisk till biståndets utformning. Hur stor del av biståndet utgjordes 
av villkorslös hjälp, dvs direkta gåvor? Hur stor del var bilateral hjälp, 
dvs bistånd till vilket knöts villkor, som gynnade även givarlandet? Utan 
att gå in på den diskussionen i detalj kan generellt sägas, att det bilaterala 
biståndet snabbt ökade i förhållande till det multilaterala, som i huvudsak 
administrerades av FN:s olika organ.63 

Redan tidigt hade kända samhällsdebattörer varit uppe i den flottes mast 
som gav vidgade perspektiv på verkligheten för att informera om världen 
utanför den svenska horisonten. Bland de färgstarkare och mest personligt 
engagerade kan nämnas Sara Lidman, Alva och Gunnar Myrdal samt Jan 
Myrdal. Deras böcker och artiklar behandlade dock inte ensidigt u-hjälpen 
utan också i hög grad de västliga industriländernas koloniala attityd till de 
fattiga eller underutvecklade länderna överhuvudtaget.64 Exempelvis Sara 
Lidman kritiserade den svenska regeringen för dubbelspel, när den tillät 
svenska företag att investera i Sydafrika, samtidigt som den officiellt för
dömde regimen där.65 I en recension av Bo Gustafssons Från Kolonialism 
till Socialism (1964), granskar hon kritiskt den massmediala bilden av väs
terländska företags investeringar i u-länderna, vilken hon fann bristfällig 
genom att mer bibringa 

allmänheten den uppfattningen att dessa engagemang också är en form av u-
hjälp än man klargör vilka tillgångar som skyfflas ut ur det fattiga landet till 
bolagets hemland. Hur många av oss känner till att för varje dollar som USA 
investerar i Sydamerika tar USA två dollar därifrån?66 

När det gäller svenska företag och svenskt bistånd ställer hon ett antal be
svärande frågor: 
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Vilka regimer stöder de svenska företagen? Vilka arbetslöner betalar svenska 
företag exempelvis i Sydafrika? [...] hur stor del av profiten återgår till Sverige 
och hur stor del plöjs ned i nya industrier i de berörda länderna? Hur mycket 
tjänar Sverige på förmånliga handelsavtal med dessa länder? Och till sist: hur 
är förhållandet mellan de förtjänster Sverige gör sig i de fattiga världsdelarna 
och kostnaderna av den hjälpverksamhet vi bedriver där?67 

Viktig för debatten, särskilt bland radikala intellektuella, var även Göran 
Palms En orättvis betraktelse (1966), vilken Kent Andersson, som tidigare 
nämnts, för sin personliga del åberopade som väckarklocka. Med en rad 
exempel från de mest skiftande områden och epoker försökte Palm initiera 
ett nytt betraktelsesätt i fråga om de rika ländernas syn på den tredje värl
den. I bokens förord avger han ett slags programmatisk målsättning med 
boken. 

Orättvisa betraktelser kallas i Vä sterlandet sakliga analyser när de gör Väster
landet rättvisa och bara är orättvisa mot den tredje världen. Sådana betraktel
ser är vanliga hos oss rika. Betraktelser som försöker göra den tredje världen 
rättvisa och därför är orättvisa mot Västerlandet må vara mi nst lika sakliga 
och analytiska, vi kallar dem ändå orättvisa, ty de missgynnar oss. Sådana be
traktelser är mindre vanliga hos oss rika. Emellertid är de idag av nöden på
kallade.68 

Palm kritiserar bland annat statens stöd till u-landsexporten med hänvis
ning till Erlanders konstaterande, att u-hjälpen på grund av statliga industri
krediter i realiteten uppgår till det dubbla jämfört med de officiella siffror
na i statsverkspropositionen.69 Han räknar upp olika intressenter, vilka 
låter den tredje världen betala den svenska tillväxttakten och därmed stan
dardhöjningen. 

Vad det fria näringslivet vill — ökad produktion, ökad export, ökad avkastning 
— d et vill i s tort sett också den socialdemokratiska regeringen, de borgerliga 
partierna och våra löntagarorganisationer, LO inräknad. Stiger inte produk
tionen kan nämligen inte nationalinkomsten stiga, och stiger inte nationalin
komsten får inte regeringen något utrymme för sitt reformarbete och LO något 
utrymme för sina lönehöjningar. På denna punkt tycks politiska och ekonomis
ka intressen lyckligt sammanfalla.70 

Större genomslagskraft än debattböcker hade dock säkerligen exempelvis 
TV-programmet Svart dag i Nimba (2.10.1966) hos svensken i gemen. Dess 
bild av Grängesbergsbolagets behandling av strejkande, svarta gruvarbetare 
utlöste en bred debatt kring företagets personalpolitik.71 I kölvattnet till 
detta och andra samhällskritiska program blossade en debatt upp kring 
TV:s påstådda "vänstervridning". 

Den först nämnda aspekten i Flotten, dvs den som rör Sveriges förhål
lande till den tredje världen kan ses i ljuset av ovanstående beskrivning av 
det aktuella debattläget. Marys språkkurs, som på det individuella planet 
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symboliserar hennes idealistiska hållning, blir på det nationella planet sym
bolen för regeringens officiella biståndspolitik, framställd som intimt för
knippad med utrikeshandelspolitiken. När Mary försvarar sig mot Jonnys 
insinuationer om att hon i sitt u-landsengagemang drivs av ekonomiska 
motiv, återspeglar hennes ord den svenska regeringens officiella deklara
tioner. 

Mary Det var inte för pengarnas skull! Jag anser det vara min livsuppgift att 
resa ner och skaka liv i och hjälpa dessa stackars utarmade människor och 
få dom att inse sitt människovärde och ställa krav på oss i välfärdssamhället 
samtidigt som jag vill dela med mig av dom fina värden som vår kultur 
kommit fram med. (s 37) 

Lennart Berntson och Gunnar Persson belyser med citat ur Kungl Maj:ts 
Proposition (100:62) hur det svenska biståndet ges en liknande framtoning 
av oegennytta, idealitet och solidaritet. 

Den offentligt redovisade målsättningen för den svenska biståndsgivningen är 
"att höja de fattiga folkens levnadsnivå samt att åstadkomma en produktion
sökning per invånare och vidare att skapa förutsättningar för en "demokratisk 
samhällsutveckling". Ideella motiv och "den växande känslan av solidaritet 
och ansvar över gränserna" sägs dessutom vara t illräckligt.72 

I direkt anslutning till ovanstående räknar författarna upp andra, bakom
liggande motiv varav de ekonomiska intar en framskjuten plats. Sådana 
motiv är dock enligt deras synsätt inte gångbara när det gäller att 

väcka till liv den våg av välmenande idealism som kännetecknar den breda u-
landsopinionen i Sverige t. ex. bland politiskt aktiva ungdomar. För dem är u-
hjälpen en gest av solidaritet, ett uttryck för medkänsla med de fattiga folken 
och den officiella retoriken har inte oväntat cirklat kring dessa begrepp.73 

Man kan säga att Mary framstår som ett offer för den "officiella retori
ken' \ Hennes brist på medvetenhet är dock objektivt sett uttryck för sam
ma koloniala attityd som ligger bakom statens, näringslivets och löntaga
rorganisationernas agerande. Det är också detta Jonny försöker få Mary att 
inse, när han kritiserar henne för att tro sig kunna "konversera med inföd
ingarna på fem europeiska språk" och sträva efter att "tjäna dubbelt så 
mycket pengar som här hemma" (s 36). Men Jonnys pedagogik slår slint, 
eftersom han attackerar Mary som person i stället för den samhälleliga 
struktur i vilken både hon och försäljarna av språkkursen ingår som delar. 
"Du får väl gå på dom som har ansvaret" (s 38), säger Harry tillrättavisan
de med hänsyftning på den ekonomiska struktur som gör det möjligt för 
exploatörer i olika led att tjäna pengar på biståndsverksamheten. Samma 
sak uttrycks mera direkt i Freddys och Jonnys vision om Lycksalighetens Ö. 
De "ryttare på vita kor" som "driver dom gyllene korna i bet" symbolise
rar de västerländska kapitalister som gör stora vinster på investeringar i 
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"fattigländerna" (s 15). Att det av dem själva betraktas som hedervärt 
framgår av Jonnys och Freddys ironiska kommentar: "Sen tvår dom mel
lanhänderna!" (ibid). Av det fortsatta sammanhanget kan man dra den 
slutsatsen att både den svenska regeringen och LO spelar samma spel och 
är med om att dela vinsten. I förlängningen drabbar dock kritiken aktörer
na själva, d v s i deras roller som representanter för svenska folket, särskilt 
den del som Kent Andersson kallar mellangenerationen. Han beskriver det 
dilemma som han och hans generationskamrater befinner sig i. 

De upplever sveket i den svenska regeringspolitiken, men vet också vilka upp
offringar en annan politik skulle innebära — för landet och för dem själva. 
[...] Jag vill protestera, och vill att regeringen skall göra det. Samtidigt finns 
min egoism i botten och säger att det är farligt. Och samtidigt beklagar jag att 
jag lever i ett samhälle som präglas av den sortens egoism.74 

Leif Zern noterar i sin recension de komplikationer som den framförda 
samhällskritiken rymmer och som 

säger att vår egen välfärd är en frukt av deras [de fattiga folkens, min anm] mi
sär. Men den får oss också att se att vår egen välfärd till stora delar är en myt, 
en kuliss bakom vilken klasskillnaderna fortfarande är påtagliga.75 

Kritiken mot den koloniala attityden rör dock inte bara den direkta ekono
miska exploateringen utan ställer också frågan på vems villkor biståndet 
skall ges. När Mary i drömmen konfronteras med de nödställda, utgår hon 
hela tiden från sina egna medlidandeskänslor och blir upprörd över att de 
hjälpbehövande inte "är medvetna om det lidande dom egentligen borde 
känna" (s 42). De övriga ensemblemedlemmarnas psykoanalytiskt färgade 
kommentarer "Ställföreträdande lidandet!" och "Kommunikationsproble
met!" (ibid) fungerar som ironier över benägenheten att psykologisera, ja 
moralisera, istället för att kritiskt analysera omvärlden. Gösta Edgren och 
Bertil Odén tar i sin bok Biståndet som hävstång upp olika motiv för att 
ge u-hjälp varav ett är det humanitära. 

Humanitära motiv gör sig gällande framförallt i situationer där människor ut
sätts för akut nöd eller våld. [...] Viljan att bistå tar sikte på individernas nöd
situation, snarare än på vad som förorsakat den. Humanitärt bistånd till offren 
för krig och hungersnöd tar sålunda sikte på att avhjälpa försämringen i indivi
dernas situation snarare än på att hjälpa de berörda folkgrupperna att försvara 
sig mot förtryck och utsugning eller att bygga ett samhälle som kan motstå eller 
undgå framtida påfrestningar av detta slag.76 

Det är framförallt det humanitära motivet som driver Mary. Hon vill lindra 
den uppenbara nöden, men eftersom hon inte har kunskap nog att analyse
ra dess bakomliggande orsaker, blir hon frustrerad, när de nödställda inte 
tar emot hjälpen på hennes villkor. 

Den andra aspekten på Sveriges relationer till u-länderna gestaltas i de 
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scener där Främlingen står i centrum för handlingen. Han symboliserar in
vandrarna som grupp, och i de övrigas behandling av honom demonstreras 
den svenska invandringspolitiken som genomsyrad av fördomar trots att 
den motiveras med en retorisk välvilja. Vi f år inom dramats struktur inte 
veta huruvida Främlingen tänkt sig söka arbete som politisk flykting eller 
invandrare. "Det spelar väl ingen roll nu?", säger Harry (s 90), som fram
håller de ombordvarandes attityder till honom som det avgörande. Vi har 
tidigare konstaterat, att den socialt medvetne Harry främst inriktat sig på 
Främlingens grundläggande, materiella behov. Först när kläd-, mat- och 
bostadsfrågorna lösts, är hindren undanröjda för en större kommunikation 
och en bredare social gemenskap. 

Vad gäller kläderna, blir Freddys påpassligt ingångsatta mannekängupp
visning symbolen för kommersiell exploatering både av Främlingen och de 
presumtiva kunderna. På så sätt vidmakthålls den fördomsfullhet som ligger 
i b eundran för det exotiska och som lätt låter sig omformas till modetrend 
för de besuttna. I förlängningen riktas därmed kritiken inte bara mot mode
branschen utan också mot 1960-talets vänsterradikala ungdomar, som gärna 
manifesterade sin solidaritet med förtryckta av skilda slag genom att bära 
slitna och lappade kläder. Arbetarens blåställ och snickarbyxa blev högsta 
mode i ett utslag av välment jämlikhet, som — objektivt sett — var förljugen. 

Riset är naturligtvis först och främst symbolen för den nödvändiga mat
ranson, som Främlingen måste få i sig för att överleva, men det syftar också 
på rådande schablonuppfattningar om u-ländernas kostvanor. Det är orsa
ken till att Mary — utan att kunna redogöra varför — så env ist hävdar, att 
han "ska ha ris!" (s 89). I vidare bemärkelse ger riset associationer till 
samtida, välkända förhållanden inom arbetslivet. När Freddy missunnar 
Främlingen den mat som han tidigare själv inte ville äta, är det en parallell 
till det välkända fenomenet, att utlänningar ofta fått ta de arbeten som 
svenskar inte velat ha. I vulgärdebatten har samtidigt den uppfattningen 
brett ut sig, att invandrarna berövar svenskarna en rad arbetstillfällen. 

Lika motsägelsefull är diskussionen om hur Främlingens bostadsproblem 
skall lösas. De absurda boendealternativ som med kraftig ironi målas upp 
innebär samtliga en förödmjukelse för honom. Liksom tidigare är det Har
ry som formulerar frågan "Var ska han bo?" (s 93), och för att markera 
att det är allas angelägenhet, faller de övriga in i frågandet. 

Jonny Bo? 
Mary Ja — var ska han bo? 
Freddy Ja, just det — var s ka han bo? 
Lilly Vill han bo? 
Alla Klart han vill bo! 
[...] 
Mary I d en snabbköpta lögnen om fördomsfriheten? 
Freddy I utvecklingshjälpens fasadklädda dockskåp? (s 93 0 
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Uppräkningen fortsätter i samma provokativa frågeform och närmar sig se
dan alltmer den konkreta verkligheten, där såväl samvetslösa hyresvärdar 
som okänsliga arbetsmarknadsmyndigheter, såväl religiösa välgörare som 
utsugande arbetsgivare gisslas. Var sk all Främlingen bo? 

Harry 
På den dyrköpta slafen 
i ruckelkvarteret 
[ . . . ]  

Mary 
På det dammsugna golvet 
på Länsarbetsnämnden 

Freddy 
när drömmen om arbetstillståndet 
har slocknat? 
[...] 

Harry 
I m issionslokalen 
hos bubbelmoralen 
[ . . . ]  

Mary 
I låglönediket 
i höglöneriket 

Freddy 
där extraprofiten 
har skönmålat skiten? (s 95 f) 

De missförhållanden som i slagkraftiga metaforer — ofta antitetiskt ställda 
mot varandra — kritis eras här finns också belagda i Gunnar och Maj-Britt 
Inghes bok Den ofärdiga välfärden (1967). De konstaterar där att svenskar
nas fördomsfulla attityder gentemot utlänningar under 1960-talet öka i takt 
med invandringen och kom till uttryck i det sociala livet såväl som i arbets-
och bostadsförhållandena.77 Med utgångspunkt från utvisningen av en 
grupp jugoslaver 1966 tog Thomas Hammarberg och Olle Wästberg i sin 
bok Tillträde förbjudet (1967) upp och kritiserade den svenska regeringens 
skärpta invandrarpolitik. De ger några exempel på handläggningen av in-
vandrarärenden varav en del fick en konstruktiv lösning — dock först efter 
en kraftig pressopinion.78 Bland de omöjliga alternativ som ställs upp i 
citaten ovan ifråga om Främlingens möjligheter att etablera sig ombord på 
flotten/Sverige kan vi känna igen förhållanden, som också berörs i Ham
marbergs och Wästbergs bok. Deras exempel rörande turkiska invandrare 
som "fick betala ocker hyror för att bo sammanpackade i skrubbar och på 
vindar"79 är den välkända verkligheten bakom "den dyrköpta slafen/i 
ruckelkvarteret". När Mary ställer den vitsigt retoriska frågan om Främ
lingen skall bo "I låglönediket" eller "i höglöneriket" har hon egentligen 
svarat jakande på det första alternativet redan i en tidigare fråga: "I sam
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vetets matslask / på välståndets krogar?" (s 95). Han erbjuds således att bli 
lågavlönad diskare. Boendet är här sammankopplat med den sortens arbete 
som nästan inga svenskar vill ägna sig åt. Innan utlänningslagen skärptes 
var det vanligt att utlänningar utan arbetstillstånd fick tillåtelse — eller sna
rare rekommenderades — a tt ta just sådana anställningar.80 

Den tunna som Lilly till sist föreslår att Främlingen skall bo i blir symbo
len för den kränkande behandling överhuvudtaget som utlänningar i gemen 
kan bli utsatta för. När han kryper in i tunnan hörs en lätt duns, och Jonnys 
kommentar "Han snubblade på tröskeln!" (s 101) blir ett memento för 
Mary, som nyss tvingats inse sin egoism och bristande medvetenhet. Hon 
börjar sin klättring uppför den medvetandehöj ande masten. Freddy, som 
lutat sig mot tunnan, tar några steg framåt varvid tunnan rullar efter 
honom, så att han får en knuff. Irriterat skjuter han iväg den mot Harry, 
som i sin tur rullar den så att den hamnar i centrum. Det är en ordlös men 
talande scen, som visar hur Freddy försöker skjuta ifrån sig sitt personliga 
ansvar, medan Harry får demonstrera att ansvaret vilar hos dem alla. Lillys 
välmenta men tafatta försök att resa tunnan — vilket med Jonnys hjälp lyc
kas — res ulterar i att Främlingen står på huvudet med fötterna uppåt. Här
igenom gestaltas sceniskt den känsla han ger uttryck åt i slutsången. 

Jag känner mig uppryckt med roten. 
Min ställning är rätt speciell: 
Jag vandrar m ed luft under foten. 
Ta ner mig på jorden är du snäll! (s 105) 

Främlingen får också genom Harrys ingripande fast mark under fötterna, 
och den tidigare beskrivna och analyserade scenen, där alla vill tända hans 
cigarrett, anvisar en handlingsriktning. Behovet av kläder, föda och bostad 
är grundläggande, men dessutom behövs mänsklig och social gemenskap. 
"Närhet betyder så mycket. / Min längtan är universell" (ibid) uttrycker en 
insikt, som Harry haft hela tiden, och som de andra också tillägnat sig. 
Mary har nu övergivit sitt grumliga välgörenhetstänkande och hennes ny
vunna insikt lyder: 

Min dröm om världen var vacker 
men nöden är m er materiell. 
En dröm bygger inga baracker. 
Ta ner mig på jorden är du snäll! (ibid) 

Välstånd, jämlikhet och politisk retorik 
De dominerande symbolerna som används i Flotten för att åskådliggöra 
framstegstakten och målet för densamma är fem knop respektive Lycksalig
hetens Ö. I det verkliga livets politiska språkbruk är framsteg ofta synonymt 
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med tillväxt, och dess storlek uttrycks i den ekonomiska terminologin i den 
årliga, procentuella ökningen av bruttonationalprodukten (BNP). Att fem 
knops fart får symbolisera framstegstakten refererar således till det faktum 
att ökningen av BNP under de fem första åren av 1960-talet låg på i genom
snitt ungefär 5 %.81 Det är en tolkning som också vidimeras av författa
ren.82 Denna välståndssiffra, gärna använd av SAP i 1960-talets politiska 
propaganda, började dock förlora i sanningshalt. BNP-ökningen hade 
sjunkit drastiskt från 6,7 % år 1964 t ill 2,4 år 1966, och i efterhand kan 
konstateras, att den kom att bli endast 3,9% i genomsnitt under den senare 
delen av decenniet.83 Om sänkningen år 1966 stod klar för författaren eller 
ej är av underordnad betydelse. Poängen ligger nämligen inte i huruvida 
pjäsens siffra stämmer exakt överens med den verkliga utan i det förhållan
det att den politiska retoriken får ersätta den sakliga analysen av en kompli
cerad verklighet. Det är också som ett slags politisk makthavare Jonny upp
träder, när han skall förklara innebörden av fem knop för Freddy. Som vi 
strax skall se får uttrycket olika innebörd, beroende på vem som använder 
det. 

Jonny relaterar siffran 'fem' till den materiella, direkt mätbara välstånd
sökningen och använder den slagordsmässigt. Därför störs hans invanda ar
gumentation, när Freddy ifrågasätter siffran genom att föreslå: "fyra och 
en halv? [...] Eller du, Jonny, sex?" (s 11). Med enveten fixering fastslår han 
en gång för alla: "FEEEEEEEM!" (ibid). Freddy däremot vill ha en mera 
uttömmande definition, d v s få reda på vad fem knop betyder för tillvaron 
på flotten som helhet. Han förmår dock inte formulera frågorna på ett så
dant sätt, att Jonny tvingas ge adekvata svar, vilket markerar klyftan dem 
emellan. På liknande sätt omdefinierar — eller beslöjar — Jonny verklighe
ten ifråga om resan och målet för densamma. Lycksalighetens Ö med utlo
vad frihet, jämlikhet och broderskap blir symbolen för ett mål, som aldrig 
kommer att nås, eftersom det i realiteten övergivits. När Freddy ifrågasätter 
det förnuftiga i att företa en resa utan något mål i sikte, gör Jonny en poli
tisk undanmanöver och säger med en "visionär" gest: "Resan är målet!" 
(s 34). Genom dubbla litterära allusioner ger han retorisk glans åt en formu
lering, som också ger associationer till den socialdemokratiska appellen 
"mot nya djärva mål".84 Likt en på slentrianmässig valpropaganda trött 
medborgare, svarar Freddy: "Dom där gamla grejerna har man ju hört för
ut!" (s 34). 

Vi har tidigare sett hur dialogen mellan Freddy och Jonny ledde över i 
en satir över en välståndsökning, som inte innebar en rättvis inkomstfördel
ning. Den svenska välfärdens brister i detta avseede hade börjat dokumen
teras både av socialdemokratin närstående folkrörelser och av debattörer, 
som representerade vänsteropinionen såväl inom som utanför SAP. Till de 
förra hörde författarna till den ovan refererade Den ofärdiga välfärden och 
till de senare medarbetarna i En ny vänster (1966), s om även åberopades i 
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makarna Inghes bok. Av li knande karaktär var kommunistpartiordföran
den C H Hermanssons debattinlägg Vänsterns väg (1965), som i likhet med 
En ny vänster ville visa på alternativ till den av socialdemokraterna förda 
politiken. Dessutom bör givetvis nämnas den av regeringen 1965 tillsatta 
låginkomstutredningen, vars första betänkande i sammandrag utgavs av Per 
Holmberg och Holger Ström under rubriken Välstånd med slagsida (1970). 
Den publicerades visserligen efter konceptionen av Flotten, men allmänhe
ten hade genom massmedia fortlöpande kunnat ta del av undersökningens 
väsentligaste resultat. De inkomstsiffror som där redovisas grundar sig på 
1966 års uppgifter, men enligt Holmbergs förord var relationerna mellan 
olika grupper i lönehänseende desamma 1970, det år då betänkandet kom. 
De flesta av ovanstående arbeten tar också upp de konsekvenser den materi
ella ojämlikheten för med sig i privatlivet, exempelvis socialt, psykologiskt 
och kulturellt. 

Det bärande elementet i dialogen om farten, resan, färdriktningen och 
målet är den växande misstron hos Freddy gentemot Jonny. Som en bild av 
klyftan mellan makthavare och maktlösa är den generell, men som ett ut
tryck för det växande avståndet mellan SAP och dess medlemmar och/eller 
sympatisörer började den bli typisk för den senare delen av 1960-talet. Den 
position som partiet steg för steg tillvunnit sig i form av politisk jämlikhet 
(allmän rösträtt) och ett visst mått av social jämlikhet (olika sociala reform
er) borde, enligt SAP:s egna intentioner slutgiltigt befästas genom ernående 
av ekonomisk jämlikhet, vilket skulle innebära någon form av socialism. 
Men den målsättningen var för längesen övergivne och ersatt av inriktning
en på mera pragmatiska lösningar av dagsaktuella problem.85 När Jonny 
påpekar, att han inte ,,sköter,, instrumenten utan "läser av" dem (s 18) 
och hävdar att "Resan är målet!" får han ge uttryck åt en passiv och defen
siv hållning av samma slag som, enligt radikala vänsterkritiker, präglade 
SAP. Med Arthur Engberg som exempel visar Göran Therborn hur utveck
lingen inom SAP gått från en socialism på marxistisk grund till en "meka
nisk evolution, skild från mänsklig vilja och mänskligt medvetande".86 

Han styrker sin uppfattning med ett par citat ur Engbergs Tal och skrifter 
II: "Med socialisering förstås rimligtvis ingenting annat än samhällets fort
gående anpassning av näringslivet efter folkförsörjningens behov" och 
"Socialiseringen är alltså ingenting som förestår, men väl någonting som 
försiggår. "87 Enligt Therborn stod orsakerna till SAP:s utveckling att söka 
i det faktum att det inte funnits någon socialistisk strategi, inte ens på 
1920-talet, "då socialdemokratin fortfarande var programmatiskt förbun
den med socialismen".88 

Även om orsakssammanhangen var mer komplicerade än vad ovanståen
de korta hänvisningar ger vid handen, blev det alltmer tydligt, att kritiken 
från vänsterradikala, intellektuella kom att få en mycket s tor genomslags
kraft. Deras böcker och artiklar, antingen det gällde dagsaktuella frågor 
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eller mera övergripande samhällsanalyser, provocerade till debatter och 
ställningstaganden. Vad be träffar Kent Andersson grundade sig emellertid 
hans politiska uppfattning först och främst på klasstillhörighet. Om sin 
egen miljös påverkan säger han: "Oavsett om man var socialdemokrat eller 
kommunist, så var man det på basis av vad man i sin arbetssituation tänkte 
och kände om samhället."89 Som självklar referens vid tillkomsten av Flot
ten betraktar han dagspressens aktuella debatter, men han har också dekla
rerat vilken betydelse det haft för skrivandet att läsa politisk litteratur.90 

Att fem knop som materiellt välfärdsmått får stå som oförenligt med 
Lycksalighetens Ö som det mera allomfattande men ouppnåeliga jämlik
hetsmålet reflekterar den besvikelse som vissa grupper ur den så kallade 
mellangenerationen kände över en förväntad — men utebliven — socialism. 
Emellertid reflekterar det också den — åtminstone till synes — motsägelse
fulla utveckling som SAP genomgick i valmässigt avseende. Här syftar jag 
främst på att partiet gick tillbaka i 1964 års riksdagsval trots att detta ägde 
rum efter en period av hög tillväxttakt och ökad materiell välfärd. 

Med tanke på Kent Anderssons uttalade avsikt att kritisera partiet inifrån 
kan dialogen om farten mellan Freddy och Jonny tolkas som ett försök att 
konstnärligt gestalta socialdemokratins dilemma. Därmed skulle den kunna 
tjäna som ett incitament till en verklig dialog inom partiet, som ett medel 
till självprövning. Att författaren själv kreerar rollen som makthavaren Jon
ny f ungerar då som ett slags fiktionsbrott, vilket ger en dubbel belysning 
och en extra distansering åt den framförda kritiken. Han blir något av en 
"djävulens advokat" genom att inta den hållning och ge de svar som kan 
förväntas av en ansatt makthavare, medan Freddy får föra "folkets" talan. 
Både partiledning och medlemmar görs ansvariga, den förra för sin passivi
tet och oförmåga att lyssna på kritik och de senare för sitt bristande an
svarstagande. Jonny säger rent ut att han inte vill lära sig sköta instrumen
ten, och på Freddys fråga om man kan lita på dem svarar han förorättat: 
"Bara misstanken om motsatsen är fruktansvärd!" (s 18) När Jonny, irrite
rad över Freddys ihärdiga ifrågasättande, säger: "Men gör nåt själv då!" 
får han från en överrumplad Freddy svaret: "Du är inte klok! Jag kan inte 
sköta sånt där." (ibid) 

I den atmosfär av tröstlöshet, av Freddy karakteriserad "som att gå från 
det ena tomrummet till det andra" (s 19), börjar Harry efter sitt långa ti
gande att bistert mumla: "Fem knop ... Vi kunde göra tio ..." (ibid) Det 
framgår av hans attityd, att siffrorna för honom har en annan innebörd, 
när han efterhand förtydligar genom att säga: "Om det bara blåste! Om det 
kom en storm!" (s 20) Han avser den långsamma takt med vilken de grund
läggande samhällsförändringarna sker. Den storm som ger tio knops fart 
blir symbolen för ett revolutionärt alternativ, innefattande den dröm om 
gemenskap som hans monolog längre fram (s 28 ff) ger uttryck åt. Som 
denna är placerad i sammanhanget pekar den framåt mot "Balladen om 
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Brunflo-Janne" i vilken Harry river slöjan av den politiska retoriken och 
pläderar för en återupprättelse av de förrådda, socialistiska idealen. 

Exploatering, alienation och sviken solidaritet 
I Flotten bär Harry genomgående upp rollen som "ideologisk storpappa" 
för att låna ett tidigare citerat uttryck från Måns Westfelt om skådespelaren 
Arne Nyberg, som spelade Harrys roll. Harrys framträdanden är oftast för
anledda av någon annans gestaltning av sina upplevelser, eller också görs 
de på direkt uppmaning från de övriga ombord på flotten. De utgörs av vi
sioner, kommentarer eller analyser, grundade på praktisk erfarenhet och 
ideologisk medvetenhet. Det är framförallt i förhållande till Lilly, Freddy 
och Mary han utvecklar dessa egenskaper. I den vision som följer på Lillys 
bordellvisa artikulerar han sina och de övrigas tankar och drömmar, i "Bal
laden om Brunflo-Janne" ger han en uppfordrande historielektion och i sin 
egen monolog om ansiktet redovisar och analyserar han erfarenheter, vilka 
kan uppfattas som generellt giltiga för den mänskliga existensen. 

De marxistiska termerna 'exploatering' och 'alienation' började bli gäng
se på 1960-talet inom sociologin för att beskriva de villkor arbetarklassen 
levde under i det högindustriella, kapitalistiska samhället. Harry använder 
emellertid inte någon av dessa termer utan talar i stället om svikna ideal 
som en orsak till de förhållanden som gestaltas i dramat. Förutom Harry 
själv är det Lilly och Freddy som representerar den exploaterade och aliene-
rade arbetarklassen för vilken fotomodellen respektive den mekaniska doc
kan står som bärande symboler. De olika slutsatser som de tre personerna 
drar utifrån sin materiella belägenhet visar på variationer inom klassen, be
roende på kön, ålder och ideologisk medvetenhet. 

Lillys personliga öde exemplifierar, som vi sett de ojämlika förhållanden, 
vilka kvinnorna alltjämt levde under i 1960-talets Sverige. Representanter 
för kvinnorörelsen beskrev kvinnoförtrycket ur olika aspekter i en mängd 
debattartiklar och böcker. Så karakteriserade exempelvis Eva Moberg kvin
noemancipationens måttliga framsteg som "kvinnans villkorliga frigiv-
ning", och Barbro Backberger kritiserade könsrollstänkande med uttryck 
som "det förkrympta kvinnoidealet".91 Låginkomstutredningen visade 
med siffror och tabeller på de stora löneklyftor som fortfarande 1966 existe
rade mellan män och kvinnor. Exempelvis var genomsnittslönen för kvin
norna 34 % lägre än för männen.92 Kvinnornas materiella verklighet och 
Lillys medvetenhet om densamma skymtar bakom hennes försök att för 
Mary förklara, varför hon valde fotomodellens endast till synes glamorösa 
tillvaro. Lilly frågar: "Vad skulle jag ha gjort annars? Blitt servitris? Sitta 
på kontor?" (s 26) Hennes alternativ framstår som ett val mellan att vara 
exploaterad och lågavlönad eller att vara exploaterad och — åtminstone för 
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en tid — högavlönad. När Lilly sedan framför bordellvisan (s 27 f) som en 
kommentar till sin egen situation, fungerar bordellen och luderhotellet på 
ett övergripande plan som symboler för det kapitalistiska samhället och 
görs därmed giltig för 1960-talets svenska samhällsstruktur. Sverige fram
ställs som ett samhälle, där marknadskrafterna får spela fritt, och där 
makt- och kapitalkoncentrationen bidrar till exploatering av de maktlösa. 
Valfriheten framstår som fiktiv, eftersom de ekonomiska villkoren är be
stämmande för om man blir "hallick, torsk eller luder". Biandekonomin, 
symboliserad av "samlevnadens dubbelrum", framställs som ett boleri mel
lan den ekonomiska och den politiska makten. Den försöker genom diverse 
"köttben" tysta kritiken underfirån, "Men en gång vänder hunden inte 
åter / för spottar man på hunden blir den våt!" Detta kan tolkas som en 
bild av väljarnas reaktion mot socialdemokratin i 1966 års val och kanske 
också som ett vagt hot om revolutionärt motstånd. 

Lennart Berntson har i en kritisk artikel om efterkrigstidens ekonomiska 
utveckling visat hur den ökande koncentrationen av den ekonomiska mak
ten lett till nedläggning av småföretag och sjunkande sysselsättning. 

Någon motsvarighet till den stegring i an talet fusioner och uppköp av företag 
som ägt rum sedan 60-tales första år står ej att finna under hela efterkrigstiden. 
På ett fåtal år med början kring 1963/64 har genomförts fler sammanslagning
ar än under hela den föregående tjugoårsperioden.93 

Berntson pekar också på den ökade exploateringen av arbetskraften, vilket 
han sätter i samband med den höjda produktionstakt som tvingades fram 
för att motverka den sjunkande profitkvoten.94 Således föstes "dom mind
re potenta" (s 28) på olika nivåer undan dels genom nedläggning av mindre 
konkurrenskraftiga småföretag, dels genom arbetslöshet, främst för dem 
som inte kunde hänga med i den högt uppdrivna arbetstakten. 

Freddy demonstrerar i sången om den mekaniska dockan (s 33 f) samma 
slags exploatering som Lilly i så måtto att också han säljer sin kropp till 
högstbjudande. För bägge leder det till alienation, även om de yttre orsaker
na är olika. Freddy är alienerad trots en materiellt tryggad tillvaro genom 
upplevelsen att ha fått "avtal istället för själ". Hans känsla av att vara "en 
mekanisk docka" vars "puls är en stämpelklocka / där tiden preciseras 
ihjäl" och att ha "databehandlade ben" antyder att hans arbete är sönder-
styckat i små enheter, vilket gör det svårt för honom att förstå helheten. 
Fragmentiseringen av arbetet leder till en fragmentisering av tillvaron i stort 
och inger en känsla av maktlöshet. Den objektiva verkligheten bakom Fred
dys upplevelser finns att söka i de alltmer omfattande tidsstudier som ge
nomfördes på arbetsplatserna inom industrin för att maximalt effektivisera 
produktiviteten. Olle Jeppson och Gunnar Ågren har i en artikel om arbets
miljön visat hur detta skett i samarbete mellan SAF och LO, vilka redan 
1948 ingick ett avtal om arbetsstudier. De belyser med citat ur avtalet hur 
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rationaliseringen framställs som ett gemensamt intresse för bägge parter. 

"De anställda har liksom varje annan samhällsmedlem fördel av rationalise
ring, vilken leder till ökad produktion och därigenom i sin mån skapar under
lag för en allmän höjning av levnadsstandarden. [...] Arbetsstudier är, rätt ut
förda, ett rationellt hjälpmedel för vinnande av detta syfte. "95 

I Flotten sätts individens ideologiska hållning i samband med — o ch ses 
som ett resultat av — o van beskrivna materiella förhållanden, vilket här 
görs tydligt genom rimtekniken. 

Jag är e n mekanisk docka 
med databehandlade ben 
Jag har ingen frukt att plocka 
från ideologiernas gren. 

Underförstått görs de fackliga och politiska etablissemangen ansvariga för 
att tekniska framsteg fått dominera på bekostnad av politisk skolning. Fred
dy uttrycker ett slags ideologisk nihilism som leder till passivitet. Han är 
alienerad och känner sig maktlös inför osynliga krafter, vilka styr hans till
varo, men vars avsikter han inte kan genomskåda. 

Vart är det dom för mig? 
Vad är det dom gör mig? 
När jag snackar med nån 
finns det ingen som hör mig! 

Makarna Inghe ägnade ett avsnitt i Den ofärdiga välfärden åt de på 
1960-talet aktuella rönen kring alienationen i arbetslivet. De baserar sin 
framställning på några nyckelbegrepp inom arbetssociologin: maktlöshet, 
meningslöshet samt social isolering och känslå av främlingskap, dvs alie
nation. 

Arbetaren, som inte äger produktionsmedlen, som saknar inflytande på företa
gets politik och skötsel [...] grips lätt av en känsla av maktlöshet. Ju mer han 
förvandlas till en obetydlig kugge i ett maskineri, som blir allt svårare att över
blicka och förstå, desto starkare blir hans känsla av meningslöshet inför sin 
egen roll i sammanhanget. Han känner sig också socialt isolerad, utan samhör
ighet med arbetsprocessen och oförmögen att identifiera sig med företaget.96 

De uppmärksammar också sambandet mellan de materiella villkoren och 
individens existentiella upplevelse av tillvaron som helhet. 

Somliga menar att denna känsla av främlingskap inför arbetet också inverkar 
på personligheten i övrigt, reducerar förmågan till engagemang och identifika
tion också i andra sociala relationer med ökad risk för självupptagenhet, likgil
tighet, leda och passivitet.97 

Ovanstående är, som framgått av den tidigare analysen, till stor del tillämp
ligt på Freddy, både som grundkaraktär och på de roller han antar i sången 
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om den mekaniska dockan och Fladderface-numren. På liknande sätt är det 
giltigt i fråga om Lilly. 

Hos både Lilly och Freddy finns dock viljan att bryta sig loss ur isole
ringen och i gemenskap med de övriga förändra förhållandena. Deras brist 
på kunskap och överblick gör det emellertid svårt för dem att formulera 
problemen och uttrycka en bestämd viljeinriktning. Det är Harry som får 
artikulera deras längtan och förmedla de kunskaper som är nödvändiga för 
att förstå sammanhangen i tillvaron. Hans vision om den renande stormen 
och det förlösande havet (s 28 ff) tolkar Lillys dröm om renhet och oskuld, 
hennes innersta längtan efter verklig gemenskap, byggd på frihet och frivil
lighet. Att samma dröm delas av de övriga framgår av den entusiasm med 
vilken de lyssnar på Harry. När han på de andras uppmaning framför "Bal
laden om Brunflo-Janne" (s 30 ff), anlägger han ett 30-årigt historiskt per
spektiv, som ger en överblick över SAP:s utveckling med åren 1937 och 1967 
som fiktiv tidsram. Medan hans "stormvision" är allmänt väckande — ta
let om "sovsäckar" antyder att de är nedsövda, icke vakna — ger han i bal
laden konkreta exempel att förhålla sig till. Hans berättelse om pionjärti
den, då kampen för bildning, för facklig och internationell solidaritet stod 
på dagordningen, är avsedd att stå både som förebild och varnande exem
pel. Men de unga ironiserar skämtsamt i refrängen om Hjalmar Branting 
över det som för dem framstår som ett slags trettitalsnostalgi. Allteftersom 
deras ironi blir skarpare, blir Harrys allvar allt djupare. Därigenom marke
ras en generationsmässig och ideologisk klyfta mellan honom och de unga, 
som inte omdelbart inser sambandet mellan historien om Brunflo-Janne 
och den om Lilly och Freddy. Jannes "timslånga föredrag / om den evigt 
förbannade meningen / att en stark gör en slav av en svag" är tillämplig 
även på de maktrelationer som gestaltas i Lillys sketcher om fotomodellen 
och bordellen samt i Freddys sång om den mekaniska dockan. Med Bran
ting som samlande symbol för partiledningen får Harry demonstrera hur 
den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen övergivit de socialistiska 
idealen rörande solidaritet med de svaga i samhället. Partiledningen kritise
ras för att ha fjärmat sig från medlemmarna och låtit kapitalismen exempel
vis i skepnad av "en Krösus från Söderhamn" exploatera arbetarna, att låta 
"en stark" göra "en slav av en svag". Det finns en historisk autenticitet 
bakom Harrys bittra ord om hur Janne — i ett försök att förverkliga de so
cialistiska idealen om solidaritet — st upade i det spanska inbördeskriget: 
"Och det grät lite tyst i hans norrländska skog/men Partiet sa inte ens 
tack!" Repliken syftar väl främst på det räddhågade agerandet från social
demokraterna, när det gällde mottagandet av de från spanska inbördeskri
get hemvändande frontkämparna men i vidare bemärkelse också på partiets 
kluvna inställning överhuvudtaget till de frivilligas insatser i Spanien. 

Journalisten Göte Nilsson har i sin bok Svenskar i spanska inbördeskri
get beskrivit socialdemokraternas dilemma i dessa avseenden. Som medlem 
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i noninterventionskommissionen, bildad 1936 av flertalet europeiska stater, 
hade Sverige förbundit sig att inte leverera vapen eller annan krigsmateriel 
till Spanien.98 Efter påtryckningar lagstiftade den svenska regeringen (en 
koalition mellan socialdemokraterna och bondeförbundet) om att även för
bjuda frivilligas deltagande i kriget. Det förekom visserligen ett visst mot
stånd från socialdemokratiskt håll, främst gällande straffsatsen sex måna
ders fängelse, men lagen antogs nästan enhälligt av riksdagen i mars 
1937." Nilsson berättar om ett tillfälle, när 30 sårade frontkämpar — var
av 14 s venskar — a nlände till Göteborg. De hälsades välkomna av 3 000 
människor, medan "Socialdemokraterna var bekymrade. De ville att det 
inte skulle bli någon som helst mottagning med tal och dylikt."100 Förslag 
framställdes också om att de hemvändande skulle förbjudas uppträda of
fentligt, något som dock aldrig realiserades. När några frivilliga på svenska 
konsulatet i Paris ansökte om pengar till hemresa "blev Rickard Sandiers 
problem blottlagda"101. Sandler (dåvarande utrikesministern) vädjade till 
frivilliga organisationer att bekosta hemresorna eftersom regeringen, om 
den skulle stå för kostnaden, vore tvungen att undersöka "om brott mot fri
villiglagen förelåg".102 Nilsson tolkar Sandiers vädjan till följande klartext: 
"Kan ni inte ta hem dem tyst och stilla så att vi slipper åtala!" 103 När se
dan den spanska regeringen beslöt evakuera alla utländska frivilliga blev 
regeringen tvungen att fatta ett juridiskt beslut inför hemtransporten. Justi
tieminister K G Westman förordade abolition, dvs åtalseftergift, men efter
som regeringen skyndsamt upphävt frivilliglagen, behövdes ingen framställ
ning därom. De frivilliga kunde vända hem på statens bekostnad, och inga 
straff utmättes således.104 Den slutsats som kan dras är att de socialdemo
kratiska ledamöterna i regeringen innerst inne medgav att de spanienfri
villiga kämpat för en rättvis sak, men att de inte vågade offentligt stödja 
och visa kämparna erkänsla för deras insatser. 

Det är först när Harry ställer sig ansikte mot ansikte med de unga och 
låter Brunflo-Jannes socialistiska ideal konfronteras med deras egen ideologi
lösa hållning, som de inser det historiska sambandet mellan trettitalet och 
sextitalet. De tillhör den generation som övergivit arbetarrörelsens bild
ningstradition och låtit den ersättas av lättviktig underhållning: "Man 
skrattar åt Åsa-Nisse nu/i ett nybyggt och vitt Folkets Hus." Dessutom 
stöder de indirekt en fascistisk regim genom turistresor till Spanien. Harry 
avkräver dem ett personligt ansvar genom parallellen med Janne och ställer 
en retorisk fråga "och dom tycker att nåt i Systemet är fel / och vill skylla 
på nån — men på vem?" Insikten om att skulden också är deras avspeglas 
i deras skamsna miner, när de stämmer in i balladens slutstrof. 

Skammen blir kanske vår a rvedel 
men kärleken aldrig vårt hem! 
Några drömde — fast drömmen gick fel — 
men vem talar om det för dem? 
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Härigenom har Harry fått peka ut både partiledning och medlemmar som 
svikare av de grundläggande, socialistiska idealen. Dessa får i stället bäras 
upp av Brunflo-Janne, som ställs upp som förebild för de unga på flotten. 
Genom metaforen "norrskensflammornas ljus", som ger associationer till 
kommunisternas partitidning, hänförs han till den revolutionära delen av 
arbetarrörelsen. Det har knappast med författarens partisympatier att göra 
utan får ses som en markering av hans uppfattning, att det socialdemokra
tiska partiet borde föra en klart socialistisk politik. Kent Andersson upplev
de partiets rädsla att framstå som socialistiskt som ett svek mot de grund
läggande idéerna, vilket framkom, när han kritiserade Krister Wickman för 
att ifråga om investeringsbanken bli "generad när frågan om socialisering 
kommer upp".105 Det är denna hållning som ifrågasätts i Flotten, när Har
ry undrar: "Varför kan dom inte säga att den nya investeringsbanken är 
socialistisk — u tan att rodna?" (s 51). 

Socialism och socialdemokrati, teori och praktik 
— re volt eller anpassning 
Orden 'socialdemokrati' och 'socialism' nämns inte i Flotten. I stället upp
träder, som vi kunnat konstatera, rollfigurer, som representerar och symbo
ler, s om åskådliggör de bägge riktningarna inom arbetarrörelsen. Det gör 
det befogat — och står också i överensstämmelse med författarintentionen 
— att tolka dramat som ett uttryck för det politiskt specifika läge, som råd
de under den senare delen av 1960-talet, och som för Sveriges del präglades 
av SAP:s valnederlag 1966 jämsides med den vänsterradikala revolten. Ge
nom att placera socialdemokratins officiella talesmän som representanter 
för en förstelnad arbetarrörelse i motsatsställning till en levande socialism 
med förankring i rörelsens egna grundläggande idéer, demonstreras i dra
matisk form klyftan mellan teori och praktik eller sken och verklighet, som 
utgör det grundläggande motsatsparet i Flotten. Inför denna diskrepans an
ges två möjliga förhållningssätt: revolt eller anpassning. 

Som tidigare antytts hade SAP i realiteten övergivit tanken på ett socialis
tiskt produktionssätt redan i början av 1920-talet. Det framgår av Hans 
Wieslanders skildring av mellankrigstiden i Sverige efter 1900. Under Hjal
mar Brantings korta ministär 1920 tillsattes två utredningar, varav den ena 
gällde socialisering och den andra arbetarnas inflytande över företagen. De 
ansatser som fanns till någon form av socialism stannade vid att en sociali
seringsnämnd skulle "utreda lämpligheten att överföra naturtillgångar och 
produktionsmedel i samhällets ägo eller under samhällelig kontroll. Någon 
omedelbar socialisering var inte påtänkt."106 Wieslander hävdar, att just 
det faktum att en sådan nämnd tillsattes, var ett tecken på "ett dilemma och 
en vändpunkt i den socialdemokratiska idéutvecklingen. Den utgjorde en 
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tillfällig lösning under en påbörjad övergångsperiod mellan marxism och 
välfärdsideologi."107 Under 1930-talet kom de dagsaktuella kraven i för
grunden, och de ursprungliga idéerna om att staten skulle överta produk
tionsmedlen sköts successivt på framtiden varigenom 

klyftan mellan teori och praktik växte. [...] Det förklarades vidare att den [ka
pitalismen, min anm] i framtiden måste avlösas av socialism, men det egentliga 
målet för partiets politik var att genomföra krisprogrammet. I realiteten hade 
Marx efterträtts av Keynes. Socialiseringsnämnden, som tillsatts 1920, upplös
tes 1935 u tan att ha nått något resultat. Marxismen fick vika för en planhus
hållningsideologi av allmän välfärdskaraktär.108 

I Flotten är det just välfärdsbegreppet som ställs i fokus. Det relativise
ras och problematiseras ständigt ur olika synvinklar genom att " klyftan 
mellan teori och praktik' ' demonstreras. Ett perspektiv vetter åt det inter
nationella hållet med u-hjälpen och invandringspolitiken i förgrunden. Ett 
annat riktar blicken mot de egna, nationella förhållandena och granskar 
välståndets fördelning inom landet. Ur ett tredje perspektiv relateras den 
materiella välfärden till individens personliga och existentiella förhållan
den. Som vi sett ger dramat en bild av Sverige som ett land med högt ut
vecklat välstånd, som står i skarp kontrast till u-ländernas nöd. Däremot 
framställs den materiella välfärden som ojämlikt fördelad mellan skilda 
grupper i det svenska samhället. Men likaväl som det fanns en löneklyfta 
mellan exempelvis byrådirektören och spårvagnskonduktören (s 13), fanns 
den mellan den välavlönade industriarbetaren "med avtal istället för själ" 
(s 33) och den lågavlönade servitrisen eller kontoristen (s 26). Emellertid 
visade sig det materiella välståndet inte garantera en motsvarande andlig 
eller existentiell välfärd för den enskilde. Om socialdemokraterna således 
kunde ta åt sig äran av de positiva sidorna i välfärdssamhället, fick de i gen
gäld finna sig i att vara de första som kritiserades, när sprickorna i välfärds
fasaden uppenbarades. 

Gunnar Olofsson, en av de socialdemokratiska medarbetarna i En ny 
vänster, ville skilja mellan begreppen 'välstånd' och 'välfärd'. Med det förra 
avsåg han det nationalekonomiska måttet BNP, som dock inte anger hur 
välståndet är fördelat. Välfärd definierade han som en ekonomisk grund
trygghet, fungerande som "ett skyddsnät för individen". Han menade att 
välfärdstanken ursprungligen syftade till att, via socialpolitiken, utjämna 
inkomstskillnaderna i samhället, men att denna målsättning övergivits. En
ligt Olofsson rådde vid mitten av 1960-talet ganska stor enighet om att "so
cialpolitikens utjämningseffekt snarare är vertikal än horisontell — den blir 
en utjämning mellan olika faser i individens och familjens livscykel i stället 
för en utjämning mellan olika befolkningsskikt".109 Det är denna "vertika
la" aspekt av välfärdspolitiken som får sitt dramatiska uttryck i Jonnys 
uppräkning av bidrag (s 55 f). Dessa hänför sig i tur och ordning till arbets
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livet, familjelivet och slutligen den existentiella tillvaron med ansiktet som 
symbol för det individuella jaget, identiteten. De bidrag som rör "familjens 
livscykel" är kronologiskt ordnade från ,,Moderskapspenning,, till "BE
GRAVNINGSBIDRAG!". Som uppräkningen är placerad i dramats kon
text framstår bidragen som en ersättning för den utjämning som, enligt 
Olofsson, ligger i ordet Välfärd'. När Jonny säger, att det är fråga om "ide
al som andra redan har formulerat och delat ut åt oss i småportioner", an
ger han därmed, att välfärdsanordningarna är ett surrogat för den förvänta
de, verkliga jämlikheten. 

Genom Harrys analys och några sketcher beskrivs och kritiseras den för
da politiken. Harry utvecklar den kritik han med konkreta exempel förde 
fram i "Balladen om Brunflo-Janne", när han samtalar med Mary om idea
len och sedan också med Lilly och Freddy. I stället för de mera revolutio
nära symbolerna "storm" och "brand" (s 28), som han satte i samband 
med ursprungsidealen, låter han nu luftigheten och tomheten i de förvans
kade idealen symboliseras av "ballonger", "bubblorna" och "svävar" 
(s 47). Han beskriver det dilemma som ligger i att människors ursprungliga 
idéer övertas av politiska och fackliga organisationer för att ritualiseras till 
tomma, yttre manifestationer till vars samlande symbol han utnämner förs-
tamajdemonstrationerna. Internationalens revolutionära uppmaning "Upp 
till kamp emot kvalen!" har reducerats till fraseologi, "skummet på svag-
drickan" (ibid). Den gemenskap som uppstår härur framställs som falsk 
och förrädisk: "Och bubblorna sluter sig samman, klamrar sig fast och svä
var omkring ... ända tills dom en dag har glömt bort vad det är som håller 
dom uppe!" (ibid) De yttre formerna blir viktigare än innehållet, och varje 
ifrågasättande tillbakavisas för att åstadkomma individens fullständiga an
passning. Vi kan se exempel på detta i ett annat sammanhang, där viljan 
att tränga genom ytan och förstå verkligheten på djupet görs synonymt med 
att "bråka". När Freddy ställer besvärande frågor om de fem knopen, sym
bolen för framstegstakten, säger Lilly: "Bråka inte nu igen!", och Jonny 
svarar på liknande sätt: "Det är väl ingenting att bråka om." (s 9) 

Emellertid finns också hos Harry "klyftan mellan teori och praktik", 
mellan grundläggande ideal och praktisk handling, han är kluven mellan 
viljan att revoltera och benägenheten att anpassa sig. Även om han kritise
rat de rådande missförhållandena, är han tveksam inför Freddys förslag att 
"göra nåt åt dom också" (s 49), eftersom det skulle innebära, att man fick 
"börja om från början" (ibid). Osäkerheten om resultatet gör att man hell
re anpassar sig än revolterar. Freddy ironiserar över denna anpasslighet till 
döds i en sketch, som inleds med att Lilly dansar omkring på scenen med 
transistorproppen i örat, och Jonny hutar åt henne. Därpå följer en replik
växling som dels anger maktrelationerna i det samhälle som flotten utgör 
en sinnebild av, dels visar makthavarens oförmåga/ovilja att handskas med 
kritik. 
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Jonny 
(ser irriterat på henne) 
Du — sluta med det där, va? Lilly! Sluta med det där, va! 
(Hon hör inte) 
Lilly! Sluta med det där! 
(Han går upp och knuffar till henne) 

Lilly Vad är det? Varför får jag inte dansa? 
Freddy Ja — v arför får hon inte det? Jonny? Varför får hon inte dansa? 
Mary Varför får hon inte det? 

(De går mot Jonny och upprepar hela tiden sina frågor) 
Jonny JAG VET INTE! (s 50) 

Sketchens avslutning gestaltas som ett kafferep, där det sorglösa tjattrandet 
står i skarp kontrast till de allvarliga problem som avhandlas. 

Freddy Nähä! Just det! Så är det! 
Mary Just det! Det känner man ju till! 
Lilly Såna är dom! 
Freddy Får det lov att vara lite socker och grädde? Jodå. Så är det allt. Dom 

säger "Sitt" och så sätter man sig på sin lilla stjärt. Dom säger "Tig" och 
då håller man den lilla flabben. Om dom tryckte ner oss under vattnet skul
le vi börja andas med gälar! (ibid) 

Därpå ställs — i en blandning av smått och stort — ett antal frågor, ägnade 
att fungera provokativt mot ett genomreglerat samhälle, där restriktioner 
utfärdas på olika nivåer utan att någon logisk förklaring ges. Ett par av frå
gorna anspelar direkt på klyftan mellan det socialdemokratiska partipro
grammets ideal och den praktiska politikens utformning. Den ena är Harrys 
tidigare refererade fråga om investeringsbanken och socialismen. Den andra 
ställs av Jonny: Varför kan inte vi som är här ikväll nu bestämma att Gus
taf den sjätte är vår siste kung, så vi slipper denna republikanska neu
ros?" (s 51) Kort sagt: varför följs inte partiprogrammet? 

I en sketch, vars första del är utformad som ett revolutionärt alternativ 
till anpassningen, illustreras på ett principiellt plan de mekanismer som trä
der i k raft, när en folklig protest tas om hand, institutionaliseras och åter
kommer i överhetlig form, som bidrag av olika slag. Hela ensemblen står 
uppställd på en rad, och alla börjar knuffa lätt på varandra, först i den ena, 
sedan i den andra riktningen. Därefter faller replikerna, alltmedan rörelsen 
fortplantas från den ena till den andra och växer ut till något som liknar 
en revolt. 

Jonny Poff! 
De andra 

(i den ordning de står) 
Poff! 
Poff! 
Poff! 
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Poff! 
(och så tillbaka igen) 
Poff? 
Poff? 
Poff? 
Poff? 

Jonny En kväll ... 
Freddy Ja, just det! En kväll ... En kväll när dom står därborta och stirrar 

ut i det här ... blekgula ... 
Lilly Poff! 
Harry Som när man slänger i en tom burk ... 
Mary Poff! 
Jonny En liten knuff ... 
Lilly En knuff och ett plask ... 
Mary Poff! 
Harry Några krusningar på ytan ... 
Jonny Några bubblor ... 
Mary Vad är det vi pratar om? 
Freddy Ja — v ad är det vi pratar o m egentligen? 
Jonny En oblodig revolt ... 
Lilly Och sen då? 
Jonny Tystnad. 
Mary Och sen? 
Jonny Sen? Sen kommer vi!!! 
Lilly Vi! ! ! ! 
Mary Men vad är det vi tänker göra? 
Lilly Vad tänker vi göra? 
Freddy Va fan är det vi tänker göra här? 

(Dom börjar lufsa omkring lite oroligt på sceneri) (s 52 ff) 

Deras vilsna agerande — som också framgår av scenanvisningen — uttry c
ker en "äkta" förvirring, som fungerar distanserande, liksom Marys, Lillys 
och Freddys avslutande frågor, som bryter fiktionen och ger scenen meta-
karaktär. Detta förstärks av att Jonny anlägger rollen som konferencier för 
att försöka klarlägga deras iråkade belägenhet. Hans tal interfolieras av av-
sidesrepliker från Freddy, Mary och Lilly, vilka agerar bakom ryggen på 
Jonny men i hemligt samförstånd med publiken. Fortsättningen illustrerar 
motsättningen mellan de högstämda, officiella deklarationerna och den 
samhälleliga verklighet inför vilken de politiska idéerna tunnas ut till stan
dardfraser. Sketchen ger associationer åt olika håll. Den kan uppfattas som 
en historisk tillbakablick på hur de mera revolutionära idéer som en gång 
fanns även inom den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen förlorade 
sig i tom retorik och fick vika för dagspolitiken, vars resultat man kunde 
iaktta i 1960-talets välfärdsanordningar. Men den kan också ses som ett 
slags förutsägelse om vad som skulle hända, om man — mo t bakgrund av 
1960-talets verklighet — försökte revoltera och "börja om från början". Ur 
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denna aspekt ger sketchen också uttryck åt den ideologiska förvirring som 
präglar den mellangeneration som de yngre på flotten avses representera. 
Dess utveckling från "Poff' -scenens revoltstämning till Jonnys generade 
bortförklaringar ger Harry "rätt" gentemot Freddy, som tidigare hävdade: 
"Men allt är väl bättre än det här?" Med den samlade erfarenhetens 
tyngd kunde Harry svara: "Och det tror du? Nej du — det är just det det 
inte är!" (s 49) Garin Mannheimer karakteriserar i sin recension Freddys 
fråga som välfärdsotålig och Harrys svar som sakligt.110 Åke Perlström 
syftar förmodligen på dessa repliker, men också på sketcherna om anpass
ning och revolt, när han säger: 

Men skall man verkligen häckla allt som skett här i landet även om det för visso 
[!] är mycket som gått på tok och mer som hotar att gå samma väg? Också Kent 
Andersson darrar p å målet ibland, tvekar ett ögonblick då och då.111 

Bägge har fog för sina omdömen, men särskilt ifråga om den senare delen 
av revoltsketchen är det viktigt att tillfoga publikaspekten. När Jonny upp
träder som konferencier fungerar det som en variant på politikerrollen, 
samtidigt som det också finns inslag av författar- och spelledarrollen. Pub
liken ser framför sig ett intrikat spel, där Jonnys luftiga och beslöjande 
språk kontrasteras mot de övrigas avslöjande sanningar. De senare är ibland 
nyktert konstaterande, som när Freddy smyger fram bakom Jonny och i 
skälmskt samförstånd med publiken säger: "Det är alltid här vi brukar sta
ka oss!" (s 54), eller brutalt avbryter Jonnys stakningar med att förutskic
ka: "Nu börjar bortförklaringarna! " (s 55) Ibland är de utformade som 
parodier på Jonnys visioner, exempelvis då Mary ironiskt faller in i en av 
hans repliker med: "Utopin formulerad ..." och Freddy fyller i med: 
"Drömmen förverkligad ..." (s 54) Som en underliggande vetskap finns 
därtill medvetandet hos publiken om att författaren bakom orden önskar 
att de vackra visionerna kunde förverkligas. Mångtydigheten skapar en 
fruktbar spänning, som tvingar åskådaren att forma en egen syntes av de 
till synes motstridiga budskap, som uttrycks i ord och scenisk gestaltning. 

I 1960-talets Sverige, då tillväxttanken stod i centrum och välfärdsopti
mismen bredde ut sig, syntes det märkligt, att socialdemokratins tillväxt — 
här i betydelsen röstetal — inte följde samma mönster. Samtidigt som den 
materiella tillväxttakten stagnerade svek väljarna partiet, och kritiska röster 
började höjas mot anpassningen till en utveckling, som var ensidigt inrik
tad på yttre välfärd. 

Som motbild till anpassningen står "SAGAN OM BARNET SOM INTE 
VILLE VÄXA", som djupast sett handlar om att finna en väg tillbaka till 
socialismens rätta identitet — att börja från grunden igen. Det kommer 
fram i Barnets ifrågasättande av växandet: "Jag är tacksam. Men det var 
väl inte bara det att jag skulle växa? Det måste väl ha varit något annat?" 
(s 76) Det är fråga om ett sökande efter en annan sorts tillväxt än den som 
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går att mäta i BNP eller röstsiffror, ett inre växande som tar hänsyn till hela 
individen. Trampbilen, tennsoldaterna och modelljärnvägen får symbolise
ra de yttre, materiella tingen, men också den i förväg uppgjorda planen från 
föräldrarnas/samhällets sida. Den grundläggande, materiella tryggheten 
framställs som något att vara "tacksam för" (s 76) men får inte skymma 
det slutgiltiga målet, dvs samhällsövertagandet: "Det måste väl ha varit 
något annat än bara leksaker? [...] det var något jag skulle ... ta över ..." 
(s 77) Transformerat till den aktuella 1960-talsverkligheten skulle det inne
bära att ta det s k tredje steget på den väg som socialdemokratin stakat ut. 
Det första gällde den politiska jämlikheten (rösträtt) och det andra den soci
ala jämlikheten (materiell trygghet). Dessa skulle således följas av det tredje 
steget, den ekonomiska jämlikheten, genom övertagande av produktions
medlen. Därmed skulle kapitalägarnas exploatering av arbetarna upphöra 
och individens hela växt gynnas. 

Sagans slut blir ett slags satir över hur replikerna skulle ha fallit i en verk
lig dialog mellan det socialdemokratiska partiets ledning och de medlem
mar/sympatisörer som ställde krav på att partiprogrammet skulle följas. 
Partiledningen tillbakavisar all kritik och riktar den i stället mot medlem
marna. "DU HAR SVIKIT VÅRT FÖRTROENDE!" (ibid), säger Mary till 
den krävande sonen. När hon tillfrågas om varför hon använt en replik som 
inte står i manuskriptet, svarar hon: "Jag vet inte. Jag har väl hört det nån
stans. " (s 78) Detta "nånstans" fungerar som ett fiktionsbrott, föregivande 
att skådespelerskan Birgitta Stahre avlyssnat och återgivit i verkligheten 
fällda repliker, underförstått från det socialdemokratiska etablissemanget. 
Måhända är det ett eko från socialdemokraternas valkampanj inför den 18 
september 1966, där det i slutpläderingen på ett valupprop heter: "Social
demokratin begär Ditt fortsatta förtroende [min kurs] att få förvandla dröm 
till verklighet."112 
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FLOTTEN 

Harry (Arne Nyberg) grubblande över flottens långsamma fart. "Om det bara blås
te! Om det kom en storm!" — "Vi går ju vilse i den här stiltjen ..." Lilly (Marian 
Gräns) och Freddy (Ingvar Hirdwall) uppför en vild dans sjungande: "Himlen är 
pissgul som en whiskygrogg ..." 

Marys (Birgitta Stahre) svimningar vid operationerna gestaltade som fallövningar. 
Freddy, Jonny (Kent Andersson) och Lilly assisterar. 



Jonny berättar i SAGAN OM BARNET ...om hur vetenskapsmännen "slogihop-
ochslogihop [...] huvudena [...] tillettendastorthuvud" för att komma underfund 
med varför barnet inte ville växa. Freddy, Mary, Harry och Lilly bildar huvudet. 

Jonny konstaterar läget. Den handfallna Mary och den handlingskraftiga Lilly inför 
den skeppsbrutne Främlingen (Måns Westfelf). 



Mary har öppnat tunnan och släppt in Främlingen i gemenskapen. Jonny förklarar 
genom historien om skalbaggen varför Barnet inte ville växa. 

HEMMET 

Sven-Eric Johanson dirigerar pensionärerna i "Senexophonia". Birgitta Stahre, Alf 
Nilsson, Marian Gräns, Birgitta Palme, Ingvar Hirdwall, Göran Stangertz, Dan 
Sjögren, Margita Ahlin och Maria Hörnelius. 



Tilda (Maria Hörnelius) 
berättar om solidaritetens 
runda boll för drömbarnet 
i Johans gestalt (Göran 
Stangertz). 

Syster Gunnel (Måns Westfelt) och Syster Siv (Kent Andersson) framlägger sina 
visioner om rationalisering av åldringsvården. 



Hjalmar (Ingvar Hirdwall) övertalar Jenny (Marian Gräns) att svika solidariteten 
med de strejkande kamraterna. Anette i Moral 5: "Nu bör hon väl veta vad alla 
vet / att mannen brister i solidaritet. " 

SANDLÅDAN 

Praktikanten Christina (Wiveka 
Warenfalk): "Jag bor på en bro 
mellan våld och flykt. " Den tid
ningsläsande Herr Westin (.Måns 
Westfelt) och Pernilla (Kerstin 
Tidelius). 



Barnens TV-upplevelser. "Nu spränger dom huset, mamma!" — "Dom faller ner 
från hästarna, pappa!" Robert (Ingvar Hirdwall), Per-Åke (Nils Nygren), Monika 
(Margita Ahlin), Johan (Sven Wollter), Kenneth (Dan Sjögren), Pernilla och Johan
na (Ulla Smidje). 

i Gajen (Arne Nyberg) nere hos barnen, som tar hans parti gentemot föräldrarna 
Herr Westin, Fru Roos (Evabritt Strandberg) och Fru Eriksson (Birgitta Palme). 



TILLSTÅNDET 

Ronden. Överläkaren (Arne Nyberg) och Direktören (Nils Nygren) förhör sig hos 
Terapeuten (Stig Torstensson) om hur arbetet med kabarén fortskrider. Till vänster 
(med glasögon) Doktorn (Björn Melander). Kandidater och sköterskor. 

Generalrepetitionen. Christer (Ola Lindegren) sjunger: "O, Sverige, Sverige, Sverige 
[...] Du trodde att du hade fött / en vacker och välartad son / så läste du en da / i 
en tidning att han va / ett samhällsfarligt störande element!" 



Charles (Karl-Magnus Thulstrup) och Göte (Folke Hjort) sjunger: "Vi kroniker har 
ingenting gemensamt. /Men vi bor på en och samma gemensamma sal [...] Och 
som läget nu är / har vi inget eget val. " Gustav (Kent Andersson), Anita (Irma 
Erixson) och Ingrid (Kerstin Tidelius) bildar orkester. 

Prinsessan Fridlös kritiserar pappa/Konungen och tystas effektivt. "Vi gav henne 
ändå en ärlig chans / med repressiv, depressiv tolerans. " Karl-Magnus Thulstrup, 
Kerstin Tidelius och Folke Hjort. I bakgrunden Kent Andersson och Ingvar Hird-
wall. 



Hemmet 

Redan innan Flotten lagts ned, hade några i ensemblen börjat projektera 
nästa pjäs, Hemmet, som Kent Andersson sedan skrev i samarbete med 
Bengt Bratt. Scenograf var Barbara Öberg, och Sven-Eric Johanson både 
komponerade musiken och framförde den på scenen. Ensemblen från Flotten 
hade utökats med några nya namn: Margita Ahlin, Maria Hörnelius, Alf 
Nilsson, Birgitta Palme, Dan Sjögren och Göran Stangertz. Efter ungefär 
tre månaders repetitionstid fick Hemmet premiär den 15 december 1967. 
Ett tecken på det nyvunna självförtroendet både hos teaterledningen och 
ensemblen var att man direkt satsade på stora scenen som spelplats. 

Den fortsatta framställningen inleds med en beskrivning av pjäsens till
komst och av samarbetet mellan författarna. Efter en kort genomgång av 
innehåll och struktur tar jag upp inledningsscenen och dess betydelse som 
riktningsgivare för det fortsatta spelet. Det finns inte utrymme för en nog
grann genomgång av spelsättet, men allmänt kan sägas, att detta i stort sett 
var detsamma som i Flotten. Den avskalade scenografin gav möjligheter att 
snabbt upprätta andra miljöer och klippa in sketcher i ramhandlingen för 
att illustrera en aktuell situation, spinna vidare på en association utifrån 
någon replik etc. I detta sammanhang kan nämnas, att drömsekvensen i 
slutet av pjäsen (s 85-94) i scenuppsättningen skars bort efter någon tid, 
men jag kommer att i anslutning till analysen kort beröra dess innehåll, 
eftersom den utgjorde en del av den ursprungliga författarintentionen. 

Efter genomgången av inledningsscenen följer en preliminär orientering 
kring dramats personer både i deras egenskap av enskilda individer och som 
kollektiv. I analysen tar jag under några tematiska rubriker upp ett antal 
episoder med olika personer i centrum. Eftersom olika teman ofta korsar 
varandra i samma scen har temarubrikerna med nödvändighet blivit ungefär
liga, men jag har för överskådlighetens skull tillåtit mig en viss godtycklig
het därvidlag. Avsikten är att undersöka hur författarna och ensemblen 
genom en "realistisk' ' skildring av åldringsvården samtidigt symboliskt 
gestaltar den svenska samhällsutvecklingen under ungefär fyrtio års tid. Bå
de på det konkreta handlingsplanet och på det politiska idéplanet står soli
dariteten i fokus. Den framställs understundom som sviken men lever sam
tidigt kvar som en viktig utopi. 
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Tillkomst och författarsamarbete 

Uppslaget till Hemmet kom från Ingvar Hirdwall, som tillsammans med 
Margita Ahlin besökt en av hennes släktingar på ett ålderdomshem. Hird
wall berättar i en intervju hur illa han berördes av att för första gången upp
leva " interiören med bara gamla människor [...] pastorn [...] kaffet [...] 
orgeln och hela det där programmet".1 Efter kontakt med teaterchefen, 
som gav klartecken, startade regissören och författarna arbetet tillsammans 
med ensemblen. Hirdwalls första grundidé var, att en grupp unga skådespe
lare skulle spela gamlingar på ett ålderdomshem, medan några äldre skulle 
föreställa deras barn, som kom och hälsade på.2 Avsikten var att visa "det 
absurda i att man besökte människor på ett hem och sen gå därifrån och 
glömma bort dom".3 Efter att ha arbetat en tid enligt dessa förutsättning
ar, betraktade de flesta idén som ohållbar eller som Bratt uttrycker det: "En 
sån idé håller inte mer än tio minuter; sen är det inte roligt längre. Sen är 
det bara plågsamt att se en 75-åring komma in och snacka slang." Så kom 
det sig alltså att en pjäs, vars syfte — åtminstone på ett plan — var att skild
ra de gamlas belägenhet, framfördes av relativt unga skådespelare, sedan de 
gamla fått lämna förarbetet. Däri låg en motsägelse, som Bratt karakterise
rar som "ironiskt på något sätt, eftersom tendensen i pjäsen är sådan. Man 
skall involvera gamla, alltså och få bort den här konstlade gränsen mellan 
gammal och ung." På frågan om det blev schismer på grund av detta svarar 
Bratt liksom de flesta intervjuade nekande. Alf Nilsson — Albin i Hemmet 
— hävdar dock, att det fanns en viss besvikelse hos några äldre, vilka enga
gerat sig i och lagt ner tid på förarbetet. Han anser, att förfaringssättet kan 
liknas vid en "ganska smärtsam operation" och säger vidare, att även en 
del yngre i ensemblen tog illa vid sig av att de gamla fick lämna arbetet. 
Det framstod för dem som cyniskt, i synnerhet med tanke på pjäsens äm
nesval.4 Trots dessa konflikter i initialskedet tycks övervägande delen av 
ensemblen ha varit ense om den lösning som valdes. Genom att låta de unga 
som grundkaraktärer agera gamla kunde de, när handlingen så fordrade — 
exempelvis i tillbakablickande sketcher — sp ela unga. 

Som en del i förarbetet ingick besök på ålderdomshem och samtal med 
åldringsforskare. Dessutom läjste författarna Ivar Lo Johanssons böcker om 
åldringsvård förutom offentliga utredningar i ämnet. Bratt vill dock gene
rellt framhålla att all sådan forskning endast kan bilda en allmän bakgrund 
utifrån vilken det inte går att oförmedlat utforma några scener. 

Dom scener man skriver med utgångspunkt från det — det blir platt. Det måste 
ju till nån sorts lyft alltså. Till slut måste man väl försöka identifiera sig själv 
med hur det är att vara gammal — det är så enkelt. Och sen får man börja och 
hoppas att det ska fungera, så att man kan vakna en morgon och börja skriva. 

Det konkreta skrivandet tillgick så, att författarna satt i var sitt rum och 
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arbetade efter gemensamt uppdragna linjer. Med jämna mellanrum visade 
de sedan upp resultaten för varandra och gjorde jämförelser. I stort sett stod 
Bratt för de mera realistiska dialogpartierna och Andersson för de lyriska 
och språkligt absurda inslagen. De utformade dock inte något avsnitt till
sammans. Däremot redovisar Bratt ett fall, då Andersson omarbetade en 
scen som Bratt gjort en första version av. Han berättar hur sjuksystrarnas 
alltmer absurda dialog (s 36 ff), som genom språkliga glidningar fick myn
na ut i förslaget att internera åldringar, kom till. 

Det skrev jag först, det här systrarnas förslag, som sluta med koncentrations
lägret. Det skrev jag som en TV-debatt, att en debattör alltså driver sig själv 
in i den där bilden av effektivitetstänkande. Av dom andra debattdeltagarna, 
så drivs han att klargöra sina idéer, och då hamnar han där. Och då tog Kent 
och flytta över det på dom där två systrarna och gjorde om den språkligt en 
hel del, och till slut så blev det det förslaget. 

Om man således med enstaka exempel kan visa, hur vissa scener kommit 
till, är ändå den innersta kärnan i skapelseprocessen svåråtkomlig, vilket 
Kent Andersson vittnar om. Han betonar den ömsesidiga påverkan som 
författarna utövat på varandra. 

Även om en utomstående kan vara helt klar över att det här måste vara mi tt 
språk, och det här är nog Bengt Bratts, så kan det hända, att man lyckas på
verka varandra till förändrade språkbilder. [...] Jag tror aldrig vi har kommit 
på hur vi jobbar tillsammans, och det är kanske lika bra det. Då finns det ga
rantier för att vi kan fortsätta, tills vi kommer på knepet, men det har gått väl
digt friktionsfritt, och jag har inte nån känsla av att nån måste ge sig, ge upp 
nånting.5 

För Andersson är det således uppenbart en styrka, att det är omöjligt att 
i detalj kartlägga samarbetet. 

Bengt Bratt beskriver samarbetet utifrån en jämförelse mellan å ena sidan 
Flotten och Sandlådan samt å den andra Hemmet och Tillståndet. De förra 
karakteriserar han som "mer personliga pjäser" eftersom de är "helt präg
lade av Kent". Enligt Bratt är Kent Andersson den som fått kompromissa 
mest i samarbetet. 

Det är alldeles givet, att det är annorlunda om jag är med [...] jag kanske för
ändrar hans sätt att arbeta lite grann, precis som jag absolut aldrig skulle kun
na skriva en sån här pjäs. Kent skulle kunna skriva Hemmet utan mig, men 
jag skulle aldrig kunna skriva Hemmet utan honom. Jag kan inte skriva sånger 
[...] medan Kent nog skulle kunna skriva ganska nära det jag skriver. 

Det viktigaste torde dock vara att betrakta samarbeteet ur en mera princi
piell och övergripande aspekt. På det hela taget tycks Bengt Bratts medver
kan ha varit av stor betydelse både vad gäller dokumentationen av miljön 
och utformningen av de enskilda rollkaraktärerna. Sannolikt har han också 
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varit betydelsefull för skärpan i de ideologiska resonemangen. Om de två 
förstnämnda kvalitéerna vittnar Lennart Hjulström. 

De pjäser där Bengt varit med [...] är väl mer utförda till karaktärerna. Bengt 
har ett sätt att med sitt språk nita dit en karaktär väldigt konkret, bara genom 
ett par repliker. [ ...] Kent arbetar mer med personerna som idébärare än som 
konkreta karaktärer. [...] Bengt är den som mer faktiskt tar reda på saker och 
ting [...] läser utredningar, medan Kent fungerar på ett mycket mer intuitivt 
sätt.6 

Kent Andersson själv betonar samarbetets betydelse med avseende på 
den ideologiska klarheten. Han säger att "basresonemanget måste vara fas
tare; man måste ha gjort väldigt detaljerade överenskommelser om vart man 
är på väg och samtidigt [...] definiera ett starkare politiskt mönster, så att 
vi vet att vi jobbar åt samma håll"7 Enligt Anderssons karakteristik är 
Hemmet och Tillståndet därigenom "inte lika ungefärliga i sin grundstruk
tur"; de är "mera utredda" och därmed "ideologiskt tyngre".8 

Handling och struktur 

Hemmet handlar om nio pensionärer, var och en med sin speciella bak
grund och personlighet. Liksom personerna i Flotten representerar de olika 
grupper i samhället. Genom att använda deras tillvaro på ålderdomshem
met som ramhandling kan författarna med utgångspunkt från 1960-talet 
låta dem göra utflykter bakåt i tiden. De gamla gestaltar i sånger och sket
cher sina erfarenheter, och via deras individuella öden speglas den svenska 
samhällsutvecklingen för vilken socialdemokraterna då — med vissa av
brott — an sågs ha varit huvudsakligen ansvariga i närmare 40 år.9 

Även om författarnas avsikt varit att låta skildringen av de gamlas vistel
se på ålderdomshemmet symbolisera förhållandena i folkhemmet Sverige, 
är det givet att åldringarnas konkreta situation är det som först appellerar 
till publiken. Därefter beror det på åskådarens individuella förmåga/vilja 
att tolka dramat symboliskt, huruvida det politiska budskapet skall nå 
fram. Grovt taget kan man säga, att personerna som grundkaraktärer ger 
en "realistisk" skildring av åldringsvården, medan sångerna och sketcherna 
har en distanserande funktion, vilken bidrar till att synliggöra dramats poli
tiska dimension. 

Strukturellt är Hemmet uppbyggd på samma sätt som Flotten. Här finns 
samma ideologiska förvirring inför samhällsskeendet, rotad i det motsats
förhållande som råder mellan sken och verklighet, mellan ideologi och 
praxis. Den mera övergripande och symboliskt hållna samhällskritiken i 
Flotten blir dock mera konkret i Hemmet. Förutom den betydelse som det 
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ovan redovisade samarbetet mellan två författare haft, beror det säkerligen 
också på att handlingen är förlagd till en plats, som har förebilder i verklig
heten. Ålderdomshemmet är en realistisk miljö, medan flotten är en konst
ruerad. 

Inledningsscenen 

Hemmet inleds med en "språkövning", emellertid av annat slag än den i 
början av Flotten. I stark förkortning markeras olika skeden i en människas 
levnadsbana från jollerstadiet, via trotsåldern, tonåren och det produktiva 
livet med diversemisslyckanden fram till slutsationen — ålderdomshemmet. 
Den allmänna känslan av att vara manipulerad, vilken — tr ots en viss opti
mism i slutackordet — också behärskar personerna i Flotten, får ett tydliga
re uttryck i Hemmet. Det märks redan i det anslag som den första talade 
repliken ger, när Nils säger: "Och plötsligt sitter man här med iskalla hän
der och känner sig lurad ..." Sedan presenterar sig alla nio, var och en med 
sina krämpor och känslor. 

Charlotte Världen blir suddig ... 
Johan Avlägsnar sig ... 
Hjalmar Håret faller av ... 
Tilda Tänderna försvinner ... 
Svea Det susar i örona ... 
Albin Man minns inte gårdagen ... 
Jenny Åderbråcken värker . .. 
Dagny Man fryser vid elementet ... 
Charlotte Ögonen räcker in te fram ... 
Johan Man blir ensammen ... 
Tilda Det gör ont ... 
Nils Man känner ingenting ... 
Svea Man har levt så länge ... 
Hjalmar Fyra sekunder ... 
Albin Allting har redan hänt ... 
Nils Man känner sig lurad ... 
Jenny Utanför ... 
Dagny Och strax ska man ... (s 8 f) 

Därefter följer en grotesk, scenisk illustration som i symbolisk form synlig-
gör manipulationen. Åldringarna, vilka sitter i rad på sina stolar, bildar en 
"orkester" som under en frackklädd dirigents ledning framför ett slags 
symfoni, komponerad på "åldringsläten". Verket har fått det ironiskt eufe
mistiska namnet "Senexophonia" (s 9). Dirigenten/"manipulatören" pric
kar exakt in snörvlingar, har klingar, blåsljud, kraxanden etc, vilka de gamla 
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lydigt ger ifrån sig. Bland andra Ingvar Hirdwall, som gav uppslaget till 
"åldringssymfonin", har försvarat den groteska scenen — m åhändafav en 
del uppfattad som stötande — med att den utgjorde en "konstnärlig ingång 
i materialet". Groteskeriet var enligt honom funktionellt, eftersom det för 
publiken klargjorde vilken form som var att vänta. Man "bräkte [...] av" 
åldringsmarkerande yttre effekter, vilka skulle bli tröttande, om de upprep
ades genom hela föreställningen.10 "Senexophonian" linjerar således upp 
de yttre konturerna för det fortsatta spelet: vi befinner oss på ett ålderdoms
hem. Sättet att framföra den slår också fast vilka maktförhållanden som rå
der — vilka som bestämmer, och vilka som lyder. Detta förstärks ytterligare, 
när sjuksystrarna träder in på scenen. 

Personerna 

Som en distanserande effekt spelas systrarnas roller av manliga skådespela
re med Kent Andersson som syster Siv och Måns Westfelt som syster Gun
nel, vilka bär sina manskläder fullt synliga under uniformerna. Därmed blir 
dessa det viktiga i sammanhanget; det är uniformerna som gör dem till 
representanter för åldringsvården, och det är som sådana publiken avses 
uppfatta dem, inte som individer. Westfelt förklarar tankegångarna bakom 
detta experiment, samtidigt som han redogör för svårigheterna att bestäm
ma sig för "hur mycket fruntimmer" de skulle spela. 

Vi kom fram till att vi markerade det väldigt lite, därför att det fick en extra 
kvalité, när det blev ett sådant maskulint drag, en maskulin brutalitet. Om man 
klär ut en karl i sköterskekläder ser man sköterskan, men mannen bakom lyser 
igenom. Enligt vårt konventionella sätt att se, ger det ett drag av brutalitet åt 
det hela; man ser en grövre figur. Det gav en extra krydda, tror jag, åt hela före
ställningen.11 

Som en extra distansering fungerar det, när den tredje i vårdpersonalen, det 
unga sjukvårdsbiträdet Anette, spelas av den äldste av skådespelarna, Arne 
Nyberg, också han iförd manskläder. Därigenom får rollgestalten en dub
belställning. Som underordnad/ung måste han/hon lyda systrarna, och blir 
då gentemot åldringarna en representant för makten. Som underord
nad/gammal revolterar han/hon och solidariserar sig med de gamla, vilket 
kommer att framgå av analysen längre fram. 

Pensionärerna bildar en homogen grupp såtillvida att de sinsemellan 
delar samma materiella villkor på ålderdomshemmet. De sitter på likadana 
stolar på samma ständigt nybonade golv. Till synes får de sina religiösa, 
politiska och sociala behov tillgodosedda genom präst-, politiker- och barn
besök. Underhållning ges i form av en soaré i vilken de, under systrarnas 
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överinseende, själva deltar. Det är också som ett avindividualiserat, enhet
ligt vårdkollektiv de behandlas. Detta framgår exempelvis av att systrarna 
har svårigheter med att komma ihåg vars och ens namn respektive krämpor 
(s 9). Mot denna bakgrund profilerar sig dock varje person som individ och 
kräver att bli behandlad därefter. När individerna stiger fram ur kollektivets 
anonymitet, synliggörs deras belägenhet som visserligen omhändertagna, 
men i realiteten ratade av samhället och bortglömda av den unga genera
tionen. De tillbakablickande sångerna och sketcherna får ge den konkreta 
situationen på ålderdomshemmet en politisk bakgrundsbelysning. Alla har, 
i enlighet med grupparbetstanken, ungefär lika stora roller. Undantag är 
Maria Hörnelius som Tilda och Marian Gräns som Jenny. De levnadsöden 
de får gestalta markerar kraftigare symbolfunktionen än vad som är fallet 
ifråga om de övriga rollerna. 

Klassamhället 

I Hemmet granskas samhället ur olika klassperspektiv. Charlotte Linden
berg, spelad av Birgitta Palme, får som grundkaraktär ensam representera 
överklassen. Sjuksystrarna, vilka fungerar som dramats spelledare, agerar 
också som hantlangare åt makt- och myndighetsetablissemanget i dess olika 
former. Arbetarklassens företrädare är fler och deras levnadsöden speglar 
olika schatteringar inom arbetarrörelsen. Nils, spelad av Dan Sjögren, är 
den som tydligast artikulerar den vänsterradikala opinionens politiska 
ståndpunkter. 

Liknelsen om de anförtrodda punden 
Om inledningsscenen har angett vilka maktförhållanden som i stort råder 
på hemmet, så vittnar Nils' ovan citerade replik i samma scen om att det 
finns upprorsstämningar. När systrarna undermorgonritualen förhör sig 
om gamlingarnas hälsotillstånd, är det också Nils som markerar sin grund
karaktär som ett slags revoltör. 

Syster Siv Hur mår vi idag då? 
Syster Gunnel Bara bra, hoppas jag? 
Syster Siv Bara bra, hoppas jag? 
Nils Ni gör det ja! 
Syster Siv Va? 
Nils Ni gör det ja! (s 9) 

Nils' till synes triviala protest mot tvånget att ha stickiga strumpor på föt
terna (s 10 f) speglar hans opposition mot samhällsordningen i ett större 
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perspektiv. När Pastorn sedan i Anettes skepnad kommer på besök, får Nils 
tillfälle att utveckla sina tankegångar. Pastorn anför liknelsen om de anför
trodda punden, vilken växer ut till en sketch där Nils går in i rollen som den 
som inte förvaltat sitt pund och således inte kan ge det tillbaka till sin herre 
med ränta. Som den onde och late tjänare han är kastas han, i enlighet med 
bibeltexten, ut i mörkret. Nils lämnar tjänarrollen och frågar upprört: "Vad 
är meningen?" (s 14) Därefter håller han ett politiskt tal i miniatyr, vilket 
ger associationer till Marx' mervärdesteori. Som bekant, går denna i kort
het ut på att arbetarna utöver sin egen lön producerar ett överskottsvärde, 
vilket tillfaller arbetsgivarna som ren profit. 

Nils I hela mitt liv har jag underordnat mej ett system som jag ständigt har 
ifrågasatt. Och i fyrtiofem år har jag stått vid en svarv och aldrig tjänat mer 
än att det gått åt till mitt uppehälle. Det är hela tiden andra som fått vinsten 
av mitt arbete, (ibid) 

Därmed fungerar liknelsen som en allegori över kapitalismen, och revoltör
en Nils har etablerat sin ställning som den intellektuellt medvetne arbetaren 
för vilken klasskampen är levande. När syster Siv i stället som dagens text 
rekommenderar "något om förtröstan och försoning" (s 15) agerar hon 
som företrädare för ett slags samförståndspolitik, vars mål är att släta över 
klassmotsättningarna. Pastorn, som upptäcker att "betraktelsen måste vara 
avsedd för Köpmannaförbundet!" (ibid), föreslår den — i den dåvarande 
Psalmboken — icke existerande psalmen 613. När han sjunger, vänd mot 
publiken, är det egentligen Anettes kritiska stämma som hörs. Det finns i 
psalmen en svävning mellan versens12 "verklighetsbeskrivning" och körens 
"utvärdering" av densamma, vilket ger en gripande och sentimental effekt 
men också injagar en dunkel skräckkänsla. Det som refräng återkommande 
"Hon är glad åt sin ökade medellivslängd" får skiftande innebörd alltefter 
det sammanhang i vilket det inplaceras. Orden andas utåt sett en viss för
nöjsamhet, när de följs av "och är glad för den tid då hon dög", men får 
en ironisk biton i nästa refräng, där fortsättningsraden lyder: "som gör 
längtan långt längre än förr". I den sista versen som utgår från en materiell 
belägenhet stegras ironin till t ragik för att i slutrefrängen anta existentiella 
dimensioner. 

Trög, trött och improduktiv 
när alla banden brast 
emellan liv och icke-liv 
sitten mänskan fast ... 

Hon räknar timmars och dagars mängd 
och mäter sin lycka 
med millimetermått. 
Hon är glad åt sin ökade medellivslängd 
i ett liv som hon aldrig förstått. 
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Diskrepansen mellan de två slutraderna vittnar om den förvirring som präg
lar tillvaron mitt i välfärden. I själva verket ger psalmen uttryck åt männi
skornas brist på inflytande över sina egna liv. Det som tycks specifikt för 
situationen på ålderdomshemmet utsträcks till att bli giltigt för samhälls
situationen i dess helhet. Folkhemmets brister skyls över med ett visst mått 
av yttre, materiellt välstånd, vilket i dramat symboliseras av golvboningen. 
Den upprördhet som Pastorns framträdande kan antas ha åstadkommit ut
raderas av syster Sivs städorder: "Och så fortsätter Anette att bona. " (s 16) 
Pensionärerna sjunker åter in i det tröstlösa vardagspratet, vilket utåt mar
kerar en resignerad återgång till ordningen, men Albins replik anger impli
cit, att verkligheten beslöjas. 

Albin Det är dimma. 
Jenny Ja, som vanligt. 

t . . . ]  

Tilda Jag tror det blir omslag i vädret. Jo jag säger det, jag tror det blir omslag 
i vädret, (s 17) 

Den hastigt uppblossande revolten från Nils är för tillfället kvävd, men Til
das till synes förströdda och oförargliga replik kan tolkas som ett förebud 
till nya upprorsförsök. 

Charlotte och de råa rösterna 
I den skarpaste motsättningen till Nils står Charlotte Lindenberg, den enda 
över klassrepresentanten. Hon placerar sig också själv utanför kollektivets 
gemenskap i och med att hon räknar med att få plats på ett privat vårdhem, 
"För dom som har råd", som Albin uttrycker det (s 10). Det enda tillfälle 
vid vilket hon ställer sig solidarisk med de övriga är när kvinnorna i morali
serande ordalag fördömer romansen mellan Albin och Svea (s 18 f). Hon 
använder främst sin språkliga och bokliga bildning för att uttrycka sitt av
ståndstagande till sina pensionärskamrater. Exempelvis briljerar hon med 
franska fraser eller undrar provokativt "om det finns någon i det här säll
skapet som vet vem Tjechov var. Eller som ens hört talas om honom" 
(s 55). Som en för sammanhanget passande — men för Hjalmar omedveten 
— referens till Tjechovs dramatiska teknik, börjar han tala om något helt 
annat. När Jenny sent omsider försöker sig på ett svar använder också hon 
den tjechovska replikföringen. Som en illustration till klassklyftorna de 
bägge kvinnorna emellan talar hon på tjechovskt manér "förbi" Charlotte. 

Jenny Jaha. Ja, min äldste pojke Var i Tjeckoslovakien en gång, han hade med 
sig en flaska likör till mig. Väldigt vacker flaska, när man skaka på den så 
snöa det i den. Undrar var d en där flaskan tog vägen ... (s 56) 
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Till öppen konflikt kommer det, när arbetarklassrepresentanterna använder 
sitt språk för att beskriva den yttre belägenhet de alla delar som gamla och 
förbrukade. Charlottes längtans fyllda tal om barnbarnen, som hon skall 
sticka guldsockor åt, blir avbrutet av en brysk påminnelse om verkligheten. 

Hjalmar Du har inga barnbarn, Charlotte. 
Charlotte Har jag inga barnbarn? Vad har jag då? 
Johan Ingenting. Ha, Ha! 
Hjalmar Äta, skita, pissa, sova. Det är va du har. 
Johan Det är va du har, ha ha ... (s 20) 

Charlotte deklarerar nu öppet sin klasstillhörighet och artikulerar sin syn 
på arbetarklassen i direkt tilltal till Hjalmar och Johan. 

Charlotte Tig! Pöbel! Vilket språk. Att behöva vistas här, det är hemskt. Såna 
som ni släpptes in genom köksingången om ens det. Jag hörde era råa röster 
när ni samtala med köksan men jag såg er aldrig. Jag såg er aldrig! (ibid) 

Charlotte försjunker i minnena från sin priviligierade barndom med egen 
guvernant och vacker mor. Sömngångaraktigt upprepar hon frasen "era råa 
röster från köket men jag såg er aldrig ..." vilken Hjalmar illfundigt bemö
ter: "Titta nu då. Titta ordentligt." (ibid) Repliken fungerar som en uppma
ning till Charlotte att för första gången se på verkligheten med öppna ögon. 
Associationer till Tjechovs Körsbärsträdgården infinner sig lätt, när Char
lotte med blicken långt bortom det närvarande i minnet återkallar livet som 
dyrkad hustru och mor, med vackra smycken, lantställe och fester. Hon 
minns ånyo hur lyxlivet stördes av arbetarnas "råa röster från köket" och 
hur allt till sist togs ifrån henne, ty 

någonting hade hänt, någonting höll på att hända, min man fick så under
liga ögon, era råa röster från köket [...] man tog det vi ägde, det jag ägde, 
man stövlade in i mitt hem, ingenting var heligt längre, bildning, kultur [...] 
allt blåstes bort omkring mig, bara det grova och simpla kvar, era råa röster, 
era råa r öster men jag ser er inte. JAG S ER ER INTE! (s 20 f) 

Konfrontationen mellan Charlotte och företrädarna för arbetarklassen, bå
de i hennes egna tillbakablickar och i den konkreta situationen på ålder
domshemmet, kan tolkas på olika sätt. Skövlingen av Charlottes hem och 
de råa rösterna kan ses som symboler för privilegiesamhällets sammanbrott 
och arbetarrörelsens genombrott. Hjalmars och Johans respektlösa attityd 
blir då ett mått på vilka positioner arbetarrörelsen tillvunnit sig. Den öppna 
överklassmentalitet som Charlotte representerar är överspelad. Arbetaren 
kryper inte längre för överklassen i det dagliga umgänget. Därmed är det 
underförstått att mera sofistikerade former av förtryck efterträtt öppet mar
kerade klassklyftor. 

Det är också möjligt att tolka Charlottes situation ur ett kvinnoperspek
tiv. Då blir motsättningarna inte enbart ideologiska utan får ett drag av — 
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om än omedveten — manschauvinism. En man i motsvarande ställning 
skulle inte ha attackerats lika oförblommerat. Man kan också säga att 
Charlotte aldrig, i kraft av egna insatser, haft någon självständig position 
i samhället; främst genom sin ungdom och skönhet har hon kunnat fungera 
som representativ överklasshustru. I egenskap av kvinna delar hon på sätt 
och vis samma villkor som arbetarklassen; hon är utbytbar som individ och 
blir överflödig, när hennes kropp är exploaterad. I detta avseende liknar 
hennes situation Lillys i Flotten. 

I dramat konfronteras aldrig de bägge mest välartikulerade exponenterna 
för var sin samhällsklass, svarvaren Nils och överklasskvinnan Charlotte. 
Den förre får däremot — förutom att han agerar strejkande arbetare — gå 
in i rollen som disponent och kvinnoförtryckande kaféinnehavare i sketchen 
Livet i Finnskogarna, medan Charlotte där behåller rollen som disponent
hustru. Om valet av just Nils i dessa roller är avsiktligt är svårt att säga, 
men i så fall skulle det utgöra en del i bilden av det klassamarbete som sket
chen i övrigt moraliserar över. Det kan emellertid lika gärna ha varit en 
slump och då enbart betingat av en arbetsform som gör det naturligt, att 
skådespelarna vandrar ut och in i olika roller. 

Koncentration — rationalisering 

När man talar om rationalisering och koncentration under 1960-talet är det 
väl främst industri- och jordbrukssektorerna man har i tankarna. Effekter
na av sammanslagningarna inom dessa områden är väl kända. Som vi sett 
av eftervalsdebatten 1966 kritiserades också den avfolkning av landsbygden 
och folkökning i storstäderna som blev ett par av följderna. Inom handels-
och servicenäringarna gick utvecklingen åt samma håll. Argumenten för de 
olika rationaliseringsåtgärderna var desamma inom alla sektorer. Ökad lön
samhet skulle leda till ökad ekonomisk tillväxt för samhället som helhet. 

Även inom vårdsektorn började tendenser mot rationalisering att skön
jas. Mindre enheter lades ner exempelvis inom sjuk- och åldringsvården till 
förmån för centralt belägna, större sjukhus och pensionärskollektiv. Ordet 
"åldringscentra" som dyker upp i Hemmet (s 37) var dock, såvitt jag kan 
belägga, ännu inte uppfunnet — eller åtminstone inte etablerat. 

I Hemmet där redan den konkreta vårdsituationen framstår som en bild 
av samhällets rationaliserings- och storskalighetstänkande visas i några 
sketcher individens utsatthet inför samhällsmekanismer, som är svåra eller 
omöjliga att genomtränga. En av sketcherna har som materiell förutsätt
ning jordbruksnedläggelserna, den andra rör konsumtionssamhället, med
an den tredje utgår från åldringsvården. 
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Albins gård och Nils' svarv 
Historien om Albin och hans gård är handfast utformad och säkerligen 
präglad av Bengt Bratts egna erfarenheter som småbrukarson i värmländsk 
glesbygd. När Albin, spelad av Alf Nilsson, inleder sin berättelse, avbryts 
han snabbt. Det märks på de övrigas sätt att replikera, att det inte är första 
gången de hört honom älta sina vedermödor. 

Albin [ . . . ]  J a g  h a d e  e n  g å r d ,  s j u t t o n  t u n n l a n d  å k e r ,  n i t t o n  t u n n l a n d  s k o g  . . .  
Nils J a  j a  . . .  
Hjalmar Hur många kilometer stenrös hade du? 
Johan Albin! 
Hjalmar Hur många kilometer stenrös hade du? (s 16) 

Hjalmar upprepar frågan för att få bekräftat det han redan vet, nämligen 
att fortsättningen kommer att handla om hur Albin bröt sten och utvidgade 
den odlingsbara jorden. Det handlar om ett väl inövat replikskifte, där alla 
kan sina roller. Albin känner dock igen de ironiska tonfallen och kryper till
fälligt inom sitt skal, men längre fram besannas Hjalmars föraningar, och 
Albin startar ånyo sin berättelse. Dess monotoni understryks av Tildas 
mumlande över stickningen: "Fyra aviga, fyra räta ..." (s 54) Albin drar 
än en gång ingående sin historia om stenbrytningen och dikesgrävningen 
tillsammans med sönerna. Dessa har emellertid, liksom döttrarna lämnat 
hemmet, och efter hustruns död har alltsammans fått auktioneras bort som 
sommarnöje åt en storstadsfamilj, medan Albin sitter på ålderdomshem
met, bortglömd av sina barn. 

Albin En direktör från Stockholm, tjugefyra tusen ... Och mig skulle en av 
flickorna ha hos sig, men det blev ju för trångt. Och nu växer det igen. Vi 
slet som djur i fyrti år och nu låter dom varenda åker växa igen. Ska dom 
få göra på det viset? (ibid) 

Man kan dra paralleller mellan Albins berättelse och den episod i Flotten 
(s 61), där Harry erbjuds arbete med att riva upp järnvägsräls, vilket av ar
betsförmedlaren sågs som exempel på samhällsutveckling, underförstått i 
god mening. Albins ovan citerade fråga inbegriper andra frågor: Skall detta 
kallas utveckling? Var allt slit förgäves? Är det inte snarare fråga om av
veckling och utarmning av landsbygden, ett slöseri med mänskliga resurser 
— alltsammans dolt under namn av rationalisering? Det som på det realis
tiska planet verkar vara Albins privata utgjutelser rymmer ideologiska frå
gor, ställda till publiken och i förlängningen till de politiskt ansvariga. 

I den dramatiska kontexten får Albin inget direkt svar, och ingen tycks 
heller ställa sig solidarisk med honom, vilket framgår av Nils' oengagerade 
konstaterande: "Du pratar om dina åkerlappar, du. " (ibid) Var och en fort
sätter att älta sina egna bekymmer tills Hjalmar "lyfter" resonemanget till 
en ironiskt "filosofisk" nivå. Han startar en monolog, vars inledningsord 
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fungerar som en parodi på Albins — för dem alla så välkända — up ptakt: 
"Jag hade en gård ..." 

Hjalmar Jag hade en överrock, jag. Mörkblå med rutigt foder. Hundraåtta 
kronor kosta den. I inköp. Jag hade den där rocken i sex år. Sex gånger fem-
titvå det gör trehundratolv veckor, va. Om vi nu säjer att det var fint väder 
tio veckor om året det gör sexti veckor, blir ... tvåhundrafemtitvå, vi säjer 
tvåhundrafemti jämt. Ja. Nu var det så att jag gick på krogen minst en gång 
i veckan, det gör tvåhundrafemti, va. 

Han fortsätter huvudräkningen med att gå igenom vad rocken kostat ho
nom exempelvis på musikkaféer och danshak och slutar: "Plus fem kem
tvättar! Där kommer kemtvättarna, tjugefem, det blir ihop ... sju hundra 
... SJUHUNDRA — FEM kronor! Förbannade överrock! Va? — V a?" (s 
55 f) Ställd mot Albins bittert förmedlade erfarenheter, kan Hjalmars 
monolog betraktas som ren avkoppling, som ett divertissement mitt i den 
seriösa samhällskritiken. Fattad så, ingår den som en vilopunkt i dramats 
rytmiska växling mellan ideologiskt allvar och scenisk lekfullhet. 

Det är främst mellan Albin och Nils som dialogen utspinner sig. En glimt 
av gamla motsättningar mellan kroppsarbetare och bönder skymtar, när 
Nils avbryter Albins återupptagna litania om gården genom att jämföra 
sina produktionsförhållanden med Albins. Därmed återför han dramat till 
det ideologiska perspektiv han anlade i anslutning till liknelsen om de 
anförtrodda punden. 

Nils [ . . . ]  J a g  s t o d  v i d  e n  s v a r v ,  j a g ,  l i k a  l ä n g e  s o m  d u  b ö k a  i  j o r d e n .  O c h  n u  
ligger den svarven och rostar på nån skrothög. Din jord växer igen, min 
svarv rostar sönder ... 

Albin Det var inte din svarv. 
Nils Var det din jord? 
Albin Ja. 

Det blir en påminnelse om betydelsen av att äga produktionsmedlen, men 
i både Albins och Nils' fall har det inte spelat någon roll. I stället är det 
småskaligheten i deras verksamhet som gjort att utvecklingen rusat förbi 
dem. Både Nils och Albin framstår som offer för det kapitalistiska samhäl
lets storskalighet. Den tilltagande mekaniseringen och rationaliseringen så
väl inom industri som jordbruk har gjort människor av deras sort överflödi
ga. Gemensamt för bägge är, för att parafrasera ett tidigare yttrande från 
Nils, att "andra skördat frukten av deras arbete". 

Svea på snabbköpet 
Även Svea är offer för samhällets utveckling mot koncentration och ratio
nalisering. När hon går in på snabbköpet för att handla jordgubbar och 
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mjölk, hamnar hon i en kakafoni av specialerbjudanden, vilka gör henne 
yr och vilsen. De andra ackompanjerar uppfordrande hennes handelsrond 
med den rytmiskt — oc h i fl era varianter — åt erkommande frasen "EPA 
TEMPO DOMUS" (s 44 f), vilket markerar att det är likgiltigt vem som 
äger affärerna. Hon hunsas hit och dit i försöken att hitta sina varor. Att 
pengarna är det viktigaste illustreras också rytmiskt förkortat med "KÖ 
RASSEL KASSAN" etc (s 46 ff). Språkförkortningarna driver upp tempot 
och blir i sig själva en adekvat bild av effektivitet och rationalisering. Köp
samhället framstår som en anhopning av kodord, vilka ger signaler till ökad 
konsumtion och, i förlängningen, ökad lönsamhet. Snabbköpsscenen slutar 
med att Svea kollapsar och ligger där med jordgubbarna kringströdda och 
söndertranpade. Här vrids perspektivet över till den konkreta situationen på 
ålderdomshemmet där Svea ligger avsvimmad. De övriga står, likt personer
na i Flotten runt Främlingen, handfallna. Ingen vågar eller vill ta det direk
ta, medmänskliga ansvaret. Hjalmar misstänker rentav att det kan vara 
"Dolda kameran" som utsätter dem för drift. Van vid att det är myndig
heterna som bestämmer, efterlyser Tilda ett samhällsingripande: "Man 
borde verkligen skriva till samhället och påpeka missförhållandet. " (s 50) 
Scenen glider över i e tt slags paneldebatt, där pensionärerna får spela ex
perter som mångordigt breder ut sig kring det uppkomna problemet. Dis
kussionen övergår i existentiella funderingar, vilka rör inbördes mänskliga 
relationer och individens personliga ansvar för sina medmänniskor. Sket
chen avbryts av att systrarna kommer in och återställer ordningen genom 
att ge de gamla åthutningar. 

Syster Siv Vad är det här? 
Charlotte Hon föll! 
[ . . . ]  
Syster Siv Och ingen har hjälpt henne upp? 
Jenny Vi visste inte om vi fick hjälpa till! 
Albin Jag skulle just men jag blev så svag. 
Syster Siv Och detta ska man behöva tåla! Anette! 
Anette Ja. 
Syster Siv Hjälp henne upp! ... Vad är det för fel? (s 52) 

Således vältrar även syster Siv över ansvaret på någon annan, och det blir 
Anette, som får ställa diagnos. När Siv frågar: "Men hon måste väl vara 
sjuk!", svarar Anette: "Hon är svårt sällskapssjuk!" (ibid) Som kommentar 
sjunger hon, vänd mot publiken ett slags parafras över Lina Sandells kända 
sång "Jag är en gäst och främling". Anettes roll står här i direkt motsätt
ning till den hon spelade som präst vid andaktsstunden (s 12 ff), vilket mar
kerar hennes dubbla lojaliteter i positionen mellan sina överordnade och 
åldringarna. Nu förhåller hon sig solidarisk med de senare och ställer sam
vetsfrågor till sig själv, till vårdinstanserna och därmed också till publiken. 
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Anette 
När alla golven är bonade 
och alla sängarna bäddade 
är alla synder då sonade 
och alla samveten räddade? (s 53) 

Anettes bild av ålderdomshemmets desinficerade omhändertagande av de 
gamla tjänar som symbol för välfärdssamhällets putsade fasad. Ordet 
"hem" i den fråga hon ställer i refrängen får en dubbelmening. 

Hem — 
har vi fört nån hem? 
Är nån omhändertagen? 
Omhändertagen av vem? 
Hem — 
har vi fört nån hem? (ibid) 

Rent konkret gäller frågorna om "vi" har skickat iväg några anhöriga till 
ålderdomshemmet, och om vi i så fall ägnar dem en tanke. I symbolisk me
ning är emellertid frågorna politiska och avser folkhemmets beskaffenhet. 

I den senare delen av sången glider perspektivet från de realistiskt återgiv
na rutinerna på ålderdomshemmet — vilka i sig skapar en ångest- och 
skräckstämning — till en existentiellt färgad problematik. 

Vet vi om att nån väcker vår m or 
innan klockar slår fem? 
Vet vi om att hon sitter, stilla 
med sin skräck i sitt halvmörka rum 
[ . . . ]  
Vet vi om vad hon tänker på nu medan klockan 

slår fem? 
Vid en livlöst lövlös park, tre ti mmar innan en 

gongong slår, 
tänker hon att dom ska dö i morron 
dom som föddes igår! (ibid) 

Slutraderna föregriper temat i soaréns inledningsnummer "Pensionärernas 
tio i topp", som kommer att behandlas i ett annat sammanhang. 

Systrarnas rationaliseringsförslag 
Om Albin-episoden kan uppfattas som en på det hela taget realistisk skild
ring av ett på 1960-talet — och allt framgent — lätt igenkänligt faktiskt för
hållande, utgår snabbköpsscenen från en verklighetsbeskrivning som glider 
över i en existentiell upplevelse av tillvarons absurditeter. Systrarnas rationa
liseringsförslag går ett steg längre, och i sin slutliga, groteska utformning 
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reser det frågor rörande mänsklig värdighet, något som till syvende och sist 
involverar alla och envar. 

Som ett spel i spelet ingår en soaré arrangerad av systrarna i vilken också 
pensionärerna förväntas medverka. Syster Siv vill inför framförandet öva 
på sitt och syster Gunnels förslag till rationaliserad åldringsvård. Vänd mot 
åskådarna i teatersalongen, börjar Siv utreda problemen inom åldringsvår
den. Hela tiden sekunderas hon av Gunnel, som dels kompletterar, dels kor
rigerar hennes formuleringar — det senare för att några av dessa kan verka 
stötande. Gunnel får genom eufemistiska omskrivningar släta över Sivs in
nersta tankegångar. Exempelvis när Siv konstaterar, att medellivslängden 
ökat "katastrofalt", ändrar Gunnel det till "Kolossalt!" (s 36). Sedan Siv 
utifrån detta faktum redovisat de långa köerna till ålderdomshemmen, är 
hon redo att framlägga deras gemensamma förslag. 

Syster Siv Nu är vår — d.v.s. syster Gunnels och min — tanke att resurserna 
skulle räckta till, om de bara utnyttjades rationellt! 

Syster Gunnel Det är där vårt lilla förslag smyger sig in! 
Syster Siv Vi har tänkt oss att man på några platser i la ndet, gärna några mil 

utanför våra stör re tätorter ... 
Syster Gunnel . . .  gä r n a  d ä r  d e t  f i n n s  p l a n  o c h  v a c k e r  n a t u r  . . .  
Syster Siv . . .  lå t e r  p r o j e k t e r a  o c h  u p p f ö r a  s m å  p e n s i o n ä r s b y a r  . . .  
Syster Gunnel Nej ! Kollektivreserv ... 
Syster Siv . . .  vå r d l ä g e r  . . .  
Syster Gunnel Nej, nu har jag det, små åldringscentra! 
Syster Siv Där en rationell drift av vården skulle lösa de kroniska personalprob

lemen ... 
Syster Gunnel Akuta! 
Syster Siv Va? De akuta personalproblemen ... genom en rationell drift av 

vården som ger internerna ... 
Syster Gunnel Våra kära gamla! 
Syster Siv . . .  so m  g e r  d e m  e n  s t ö r r e  k ä n s l a  a v  r ö r e l s e f r i h e t  o c h  m e d a k t i v i t e t ,  

samtidigt som vi garanterar dem ett liv i lugn och harmonisk isolering. 
Syster Gunnel Avskildhet! 
Syster Siv Rätta mig inte hela tiden, syster Gunnel! Jag vet vad jag talar om! 

Varje sådant internat skulle, hade vi tänkt oss, bestå av en enda huskropp, 
en enplanslänga, gärna cirkelformad och med utsikt in mot ett centrum, 
där kiosker, kyrkor och köpcentra skulle ge de inhysta illusionen av att leva 
i ett helt fritt samhälle, (s 37 f) 

Genom alltmer avancerade språkglidningar drivs de automatiskt längre in 
i sin vision. De tänker sig att ett åldringscenter skulle kunna skötas av en
dast en person, eftersom man skulle använda sig av papperstallrikar och 
plastbestick. Genom datastyrd medicinering "i samband med utfodringen" 
(s 38) och kollektivt skött hygien i centralduschar kunde ytterligare bespar
ingar göras. Vidare skulle särskilt avpassade TV-program tillgodose "dom 
inhystas andliga behov". Syster Siv försäkrar emellertid att ytterlighets
åskådningar skulle "bli ytterst sparsamt företrädda" (ibid). Tankegångarna 
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kulminerar i kontrasten mellan systrarnas sentimentaliserade bild av de 
gamla och den föreslagna tillsynen. Genom att ställa ett religiöst färgat ord
val mot en inhumant rationell behandling skärps ironin. Växelvis framma
nar Siv och Gunnel bilden av 

mormor med bibelspråken på väggen [...] stickningen i knät och psalmen 
på läpparna [...] en bild som utstrålar [...] förtröstan [...] Å, vi ser dem 
framför oss [...] dessa skaror av åldringar [...] Skötta av en enda vakthav-
ande syster, som från kontrolltornet i centrum sköter datacentralen och 
genom TV-bevakningen har total översyn över anläggningen! (s 39) 

Till sist extrapoleras förslaget att också gälla omhändertagandet av andra, 
utsatta grupper i samhället. 

Syster Siv. . .  pl a c e r a  . . .  
Syster Gunnel . . .  fö r v a r a  . . .  
Syster Siv . . .  vå r a  g a m l a !  
Syster Gunnel Våra brottslingar! 
Syster Siv Alkoholister! 
Syster Gunnel Arbetsskygga! 
Syster Siv Homosexuella! 
Syster Gunnel Narkomaner! 
Syster Siv Pacifister! 
Syster Gunnel Mentalsjuka! 
Syster Siv Friställda ... 
Båda Åh! Det är en stor dröm! Och den går att förverkliga! Det måste gå! För 

vår egen skull! För vår egen skull? ... Vår egen skull? ... Vår egen? (s 89 0 

Scenanvisningarna får beskriva bägges skamsna sorti: "(De blir underligt 
drabbade och drar sig i n på expeditionen.)" (s 40) Det är således först när 
systrarna inser, att samma rationalisering i en framtid skulle komma att gäl
la även dem själva, som de fattar vidden av förslaget. 

Språkglidningarna har något skiftande funktioner. De visar hur makt
etablissemanget med språkets hjälp beslöjar i stället för att avslöja verklig
heten, men de är också ett medel att i starkt förkortad form tydliggöra hur 
språket kan användas för att manipulera människornas tankar och sinnen. 
Genom kraftiga överdrifter demonstreras klyftan mellan makthavarnas 
egentliga avsikt och den språkdräkt i vilken denna kläs. Språkanvändningen 
avslöjar maktstrukturen i ett samhälle, där de grupper som av ett eller annat 
skäl hamnat utanför det produktiva livet betraktas som störande element. 
På det konkreta planet riktar sig kritiken mot en genomrationaliserad vård
apparat, som kan fungera endast genom centralstyrning och därmed hotar 
individens fria växt. I vidgad bemärkelse ger dramat en kritisk bild av en 
befarad avhumanisering av samhället, långt från de ursprungliga idéerna 
om det goda folkhemmet, där alla har lika värde och ingen förtrycker den 
andra. Så blir ålderdomshemmet ytterst en symbol för välfärdslandet Sveri

149 



ge, där systrarna får representera de styrande/manipulerande och pensio
närerna de styrda/manipulerade. 

Konkurrens, utslagning och ideologisk förvirring 

Enligt min analys av Flotten är dess huvudtema ideologisk förvirring inför 
tillvarons motsägelser. I Hemmet gestaltas på det konkreta handlingsplanet 
pensionärernas förvirring som åldersbetingad och skildras som den mentala 
process åldrandet normalt innebär, vilket tar sig uttryck i deras ältande av 
gamla minnen. Detta förhållande används symboliskt för att teckna ett po
litiskt läge, som i förlängningen får en existentiell dimension, vilket fram
gått av tidigare avsnitt av analysen. 

Rent konkret ter sig tillvaron för de gamla på ålderdomshemmet som 
motsägelsefull och beslöjad. Kontrasten mellan den ombonade, materiella 
tryggheten och den förkvävande, andliga passiviteten fungerar förtryckan
de, vilket av några åldringar tolkas i materiellt-politiska termer och av andra 
i andligt-existentiella. Enligt min tolkning är bägge aspekterna kopplade till 
varandra. Den ideologiska vilsenheten är en följd av oförmågan att genom
skåda hur materiella och existentiella betingelser är relaterade sinsemellan. 

Den soaré som systrarna arrangerar som kvällsförströelse får bilda den 
yttre ramen för några sketcher, vilka både demonstrerar och kommenterar 
konkurrenssamhället utslagningsmekanismer. Hjalmar ger i sitt inledande 
nummer exempel på hur vissa tidigt slås ut, medan andra ständigt röner 
framgång i livet. Politikernas valtal fördunklar i stället för belyser verklig
heten, och deras uppifrån kommande välvilja visar sig vara ett agn för röst
fiske. Som spel- och lekledare fastslår systrarna definitivt vilka som bestäm
mer reglerna, vilket efterhand också går upp för de motsträvigt medverk
ande pensionärerna. 

Pensionärernas t io i topp 
Den egentliga upptakten till soarén består i att den annars så undergivna 
Svea startar en revoltunge genom att berätta om sin förortstillvaro. Hennes 
upplevelser av klyftan mellan pensionärer och andra boendegrupper blir en 
bekräftelse på diagnosen "svårt sällskapssjuk", som Anette ställde i anslut
ning till snabbköpsscenen. Svea beskriver barnens rädsla inför hennes för
sök att prata med dem och sin egen känsla av osynlighet inför de vuxna. 
Hon försöker karska upp sig och ingjuta mod hos de övriga genom att ställa 
några — till synes — enk la frågor, samtidigt som hon efterlyser bättre in
bördes relationer mellan de gamla på ålderdomshemmet. 
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Varför är man så rädd? Varför är det så långt mellan oss? Jag menar ... 
vi hör aldrig på varann, vi sitter bara och pratar rakt ut om sånt som hände 
för längesen. Dom säger att vi är gamla, jag känner mig inte gammal ... 
Det är ju nu vi lever, vi kunde prata med varann och ändra på saker och 
ting [...] Vi är väl levande människor och inga blanketter, (s 57) 

Alla de övriga instämmer i Sveas kritik, men när de på Nils' förslag kommit 
så långt som till att organisera revolten, gör syster Siv entré. Hon blåser i 
sin visselpipa för att dra igång soarén, och därigenom neutraliseras protes
ten för ögonblicket. Det inställda upproret är ett vanligen förekommande 
motiv i de här akutella grupparbetspjäserna, och i beaktande av författar
nas ideologiska utgångspunkt finns det skäl att betrakta scenen som symbo
lisk för deras syn på 1960-talets politiska verklighet. 

Det blir Hjalmar som — klädsamt nödbedd — får inleda soarén med en 
sång ur vilken några ord i refrängen fått ge rubrik åt detta avsnitt. Som 
grundkaraktär framtonar Hjalmar genom hela spelet som den skarpsynt 
vardagsfilosofiske iakttagaren, som betraktar tillvaron ur ständigt nya vink
lar. Monologen om överrocken utgör ett representativt exempel på detta. 
Han uttrycker sig inte — i motsats till Nils — i ideologiska termer, vilket 
framgår av inledningsnumret till soarén. I versen berättar han en historia, 
som i refrängen kommenteras unisont av de övriga, alltmedan Hjalmar med 
vig plastik parodierar sina mer kända pensionärskamrater. 

Hjalmar (reser sig. Går fram och sjunger.) 
Man lever bara en gång och det är vackert så. 
Många lever ingen gång och ingen lever tv å. 
Man suger på tummen på morron, och på kvällen 
får man pension, 
och sover man midda sover man över en hel 
generation. 

Alla 
För vi ska dö i morron och vi föddes igår, 
ja vi ska dö i morron och vi föddes igår! 
Ställ klockorna på ringning och tänk efter ett slag: 
vi ska dö i morron och vi lever i dag. 

Hjalmar 
Jag var trettitre och ville börja med reklam. 
Men chefen sa: Vid trettio blir lejonhannen tam! 
Säg blir man mindre streber när man fyllt 30 år 
om man ska dö i morron och man föddes igår? 

Alla 
Ja vi ska dö i morron och vi lever i dag. 
Anden är väl villig fastän handen är svag. 
Det enda kapital vi har är denna stackars kropp 
så låt oss därför sjunga pensionärernas tio i topp: 
Picasso 
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Vilhelm Moberg 
och vår eg en gamle kung 
Betrand Russel 
Stravinskij 
Charles de Gaulle 
och Mao Tse Tung 
Henry Miller 
Ho Chi Minh 
och Charlie Chaplin ... 
Och många andra som gör världen lite lessen eller glad. 
Man kunde ställa upp dom på en lång, lång rad. 

Systrarna 
Dom hänger inte läpparna och deppar idag 
dom slänger undan käpparna och steppar ett slag... (s 58 f) 

Hjalmar fortsätter med att räkna upp de åldersgränser inom vilka man kan 
göra karriär inom militärlivet och politiken. När han kommer till den sista 
omtagningen av refrängen, är han så utpumpad av det höga tempot, att han 
inte riktigt hinner med de gester som hör till varje parodierad figur. Som 
en påminnelse om den aktuella verkligheten på ålderdomshemmet avslutas 
Hjalmars framträdande med att alla trallar slutet på den tidigare citerade 
psalmen 613, vars två sista rader lyder: "Hon är glad åt sin ökade medellivs
längd / i ett liv som hon aldrig förstått. " (s 16) Det är återigen en påminnel
se om att ökad välfärd inte garanterar en förbättring av livsvillkoren totalt 
sett, men dessa kvaliteter ställs inte i motsats till varandra. De citerade ra
derna tecknar bilden av den ideologiska förvirring som uppstår av att inte 
kunna genomskåda sammanhangen i tillvaron. Hjalmars sång gestaltar sa
tiriskt detta förhållande. Vid en jämförelse med de vittberömda "pensionä
rernas tio i topp", som även på ålderns höst levde ett gott och framgångsrikt 
liv, framstår det som en oförklarlig orättvisa för Hjalmar och hans pensio
närskamrater att de inte har samma möjligheter. "Det enda kapital vi har 
är denna stackars kropp" är en ideologisk summering av deras liv, vilken 
kopplas till en existentiell: "vi ska dö i morron och vi föddes igår", varierat 
med "vi ska dö i morron och vi lever i dag". Sammantaget markerar detta 
upphovsmännens socialistiska grundinställning, att kroppen för arbetar
klassen är en handelsvara, vars värde upphör, när den är utsliten. Det inger 
arbetaren en känsla av att vara mindre värd, jämfört med andra grupper i 
samhället, och föranleder en undran över människolivets egentliga mening. 
Hjalmars svårigheter att hänga med i tempot i slutet av sången är hans galg-
humoristiska illustration av det faktum, att kroppen, hans "enda kapital" 
är förbrukad. Därigenom framstår systrarnas egen refräng "Dom hänger 
inte läpparna och deppar idag / dom slänger undan käpparna och steppar 
ett slag ..." (s 59) som en cynisk kommentar till utslagningen av de svaga 
och maktlösa i s amhället. 
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Pelle Kalmark, Ernst Nilsson och marginalväljarna 
Det politikerbesök som ingår som en del av soarén sprider förvirring på 
grund av valtalarnas retorik, som fördunklar mer än klargör de ideologiska 
sammanhangen. Att det är två borgerliga politiker som får framträda är in
te avsett som en realistisk skildring av valtalens proportioner partierna 
emellan. Det får mera ses som en antydan om att socialdemokraterna släppt 
ifrån sig initiativet till de borgerliga, vilka får bestämma utgångspunkterna 
för den politiska debatten, något som också kritiserades i 1966 års eftervals-
debatt. De politiska argument som Pelle Kalmark och Ernst Nilsson fram
för vid besöket på ålderdomshemmet parodierar de borgerliga valtalen un
der samma års valrörelse. Om systrarna i symbolisk mening står som 
representanter för socialdemokratiskt styre — vilket jag vill hävda — k an 
deras välvilliga inställning till dessa två ses som ett uttryck för en till borger
ligheten anpassad socialdemokrati, som svikit de socialistiska idealen. I för
hållande till pensionärerna utgör de en del av samma maktetablissemang 
som de besökande politikerna. 

Med en grovt antydd namnliket med en känd folkpartipolitiker, under 
1960-talet på uppåtgående i karriären, ger syster Gunnel först ordet till Pelle 
Kalmark, som spelas av Siv. Namnet kan tolkas symboliskt såväl på det 
konkreta som det ideologiska planet. Det är naturligtvis en skämtsam an
spelning på Per Ahlmarks kala hjässa, men — sett ur författarnas ideologis
ka perspektiv — associerar namnet också till den förmodade "ödeläggelse" 
av Sverige som skulle bli följden av hans politik. Med argument, lätt igen
kännliga från 1966 års valrörelse, gisslar Kalmark främst kösamhället. Till 
framdunkade, fiktiva färgbilder räknar han upp olika sorters köer, orsakade 
av "Dålig planering, vanstyre" (s 62 f), underförstått från den socialdemo
kratiska regeringens sida. Köerna gäller bostäder, sjukhus, pensionärs- och 
barndaghem etc. Som en både etisk och estetisk "skönhetsfläck" (s 63) ka
rakteriserar han Skattehuset för tjugo miljoner, medan kan prisar Centrala 
Bankpalatset till en kostnad av etthundrasextio miljoner kronor som "ett 
bevis på var vi kan vänta oss de kraftfulla och positiva initiativen" (s 63 f). 
Han gisslar således investeringar, som gynnar kollektivet, och pläderar för 
dem som stärker privatkapitalismen. 

Syster Gunnels introduktion av näste talare, riksdagsmannen Ernst Nils
son, låter antyda, att politikerna ägnar pensionärerna uppmärksamhet en
dast då det är valår. Med hänsyftning på de under 1960-talet existerande 
valperioderna presenterar hon "initiativtagaren till de här vartannat år åter
kommande underhållningsaftnarna" (s 64), ett ord som skapar ett intryck 
av att politikerna inte tar pensionärerna på allvar. Hjalmar visar också med 
sin hållning, att han kan turerna sedan tidigare, när han säger ett ironiskt 
"Välkommen!" (ibid). 

Medan Pelle Kalmark går rakt på sak och tilltalar pensionärerna som 

153 



"marginalvälj are", snirklar Ernst Nilsson runt för att blidka sina åhörare. 
Han utbreder sig om den "aktning" och "respekt" han känner inför de 
gamla "för den gärning ni utfört under ett långt och strävsamt liv" (ibid). 
Genom att anlägga ett lokalt perspektiv, tala om "vår stad" och "våra ål
derdomshem" (s 65) försöker han skapa vi-känsla, men i övrigt späder han 
endast på Kalmarks argumentation om kösamhället. För att avhjälpa dess 
brister föreslår han som företrädare för TREFALDIGHETSPARTIET "en 
allmän och generell skattesänkning, en skattesänkning som gynnar fattiga 
och rika och återupprättar det privata initiativet utan vilket inget verkligt 
POSITIVT och BESTÅENDE kan uträttas!" (ibid). Det är ingen tillfällig
het att det är Anette som får spela Ernst Nilssons roll. Hennes politiska 
budskap motsvarar det religiösa som hon levererade i rollen som Pastorn. 
Liknelsen om punden tjänar som en religiös legitimering av rådande politis
ka förhållanden. Det skapar en extra distansering att Arne Nyberg i dessa 
dubbelroller tvingas spela mot sin grundkaraktär som Anette och i förläng
ningen även mot sig s jälv som privatperson.13 

I dramat står Ernst Nilsson som talesman för en politisk inriktning, vars 
motsvarighet fanns att söka i partiutvecklingen på 1960-talet, då de borger
liga partierna sökte bilda en gemensam front mot socialdemokraterna. Un
der 1966 års valrörelse gick de förra samman i skiftande konstellationer och 
hade också — särski lt i storstäderna — vissa fr amgångar.14 Det stämde väl 
överens med författarnas politiska grundsyn att referera till den samlade 
borgerliga oppositionen under beteckningen TREFALDIGHETSPARTIET. 
Ordet ger en i sammanhanget vitsig association till enfaldighet men åter
knyter också till Pastorns val av bibeltext: "20:e efter Trefaldighet, Tacksä
gelsedagens text. Liknelsen om de anförtrodda punden" (s 13). Pastorns ut
tryckliga hänvisning till kyrkoårets indelning, Nilssons partibeteckning 
och systrarnas uppbackning av både prästen och politikerna leder samman
taget också lätt till tanken, att dessa tre "enfaldigheter" bildar alliansen 
"trefaldighet". 

Under Nilssons tal provocerar Hjalmar försåtligt genom att låtsas spela 
med och ta hans ord på bokstavligt allvar. När Nilsson salvelsefullt frågar 
sig hur den yngre generationen förvaltar det av de äldre uppbyggda samhäl
let, avbryts han av Hjalmar, som under talet nickat till. Ordet "pund" 
(s 65) fungerar som en väckarklocka och Hjalmar kopplar blixtsnabbt till
baka till sketchen i anslutning till Pastorns betraktelse ur vilken han med 
ironisk underdånighet citerar: "Herre, du överlämnade åt mig fem pund 
... " (ibid) Genom att agera som på en betingad reflex demonstrerar Hjal
mar de ojämlika herre-tjänarerelationerna som råder mellan dem bägge. 

När Hjalmar efter slutpläderingen frågar: "Va? — Va var de t där sista?" 
(s 66), tvingas Nilsson upprepa: "Inget verkligt POSITIVT och BESTÅEN
DE kan uträttas!" varvid Hjalmar ironiskt berömmer: "Det är bra. " (ibid) 
Därmed bäddar han för den ideologiska poäng som kommer att utvinnas 
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i den därpå följande scenen i vilken effekterna av det privata initiativet och 
konkurrenssamhället granskas. 

"Hela havet stormar99 

Sedan Ernst Nilsson vederbörligen avtackats, arrangerar systrarna utslag-
ningsleken "Hela havet stormar", och de kaffesugna pensionärerna tvingas 
att till musik vandra runt sina stolar, vilka ställts i ring. Leken misslyckas 
till en början, eftersom stolarna räcker till åt alla, men när syster Siv upp
täcker felet, beordrar hon Anette: 'Ta bort en stol! Nån måste bli utslagen, 
annars är det ju meningslöst!" (s 66) Carin Mannheimer kommenterar rep
liken på följande sätt: "Och den perfekta cirkeln av stolar, solidaritetens 
symbol, bryts upp i konkurrenssamhällets grymma planlöshet."15 Scenen 
fungerar som en kontrast till Matildas tal om solidariteten som en rund 
boll: "Ingen bit får vara utanför, alla måste hålla ihop. " (s 26) Emellertid 
saboteras leken än en gång genom att Nils frivilligt går åt sidan, så att stol
arna ånyo räcker till åt alla varvid Siv utbrister: "Men Olsson — vad gör 
Olsson?" (s 66) Nils replikerar med en travesti på Ernst Nilssons valpropa
ganda: "Ett privat initiativ!" (ibid) Samtidigt som han i handling gör upp
ror mot makten, beslår han Nilsson med dennes egna argument och demon
strerar därigenom motsägelsefullheten i det politiska budskapet. Han 
avslöjar, att bakom frihetsretoriken döljer sig en maktstruktur, som inte 
medger några privata initiativ underifrån. 

När alla utom Jenny slagits ut, sitter hon kvar på den sista stolen och hyl
las som segrare. Detta skall visa sig få en motsägelsefullt ironisk innebörd 
med tanke på det sista soaréinslaget med henne som huvudperson. Ett tec
ken på den ideologiska förvirring som utbreder sig är, att förlorarna riktar 
sin aggression mot Jenny i stället för mot lekens upphovsmän och arran
görer, vilkas agerande är ett exempel på metoden "härska genom att sönd
ra". Nils är den ende som genomskådat syftet och förstår, att Jenny bara 
är en bricka i spelet. När syster Siv förebrår Dagny Björk för hennes avund
samhet mot Jenny och tröstande säger: "En annan gång blir det hennes 
tur!", frågar Nils ironiskt: "Tur?" (ibid) 

Socialismen — ideal och verklighet 

När Kent Andersson i Flotten på bred front kritiserade sitt eget parti för 
svek mot solidariteten och de socialistiska idealen formulerade han i dra
matisk form en känsla, som många inom de vänsterradikala leden bar på. 
I Hemmet fortsätter han — nu tillsammans med Bengt Bratt — at t ställa 
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socialdemokratins grundläggande ideologi mot partiets praktiska politik. 
Det är särskilt genom två kvinnoöden som de politiska idéerna i Hemmet 

får sin dramatiska gestaltning, i det ena med positiva, och i det andra med 
negativa förtecken. Matilda Johansson — Tilda — inkarnerar en socialde
mokrati som — om än med många misslyckanden — fo rtsätter sin kamp 
för de ursprungliga socialistiska idealen. Jenny, hennes negativa motpol, 
symboliserar de inslag i socialdemokratin som gjort kompromisser med det 
kapitalistiska samhället möjliga, vilket bidragit till sveket. Detta är givetvis 
en renodling av deras symbolfunktioner, ty som grundkaraktärer är de bäg
ge sammansatta personligheter. 

Tildas väg till hemmet 
Tilda, spelad av Maria Hörnelius, är det första i raden av sinsemellan lik
artade kvinnoporträtt, som Kent Andersson tecknat i några av sina pjäser, 
och som låter ana att hans egen mor fått stå som förebild. Måhända skym
tar en liknande kvinnogestalt bakom Kenneths "lilla proletära morsa" i 
Sandlådan (s 165). Inför premiären på Agnes i Göteborg deklarerade förfat
taren, att Agnes var det bästa han kunde "plocka ut ur 40 års socialdemo
krati". Hans karakteristik av rollfiguren kan gälla även för Tilda: "Agnes 
använder sina erfarenheter rätt [...] Hon låter sig inte korrumperas. Kanske 
skulle hon vara en annan bland andra människor. Hon blir bra när hon 
konfronteras med människor som gör fel."16 Om Anna i Gropen (våren 
1975) säger Andersson, att hon "tagit gestalt av min mor som ung".17 Som 
äldre känns hon igen även som Rut i samma pjäs. Alla dessa rollgestalter 
har ett gemensamt: de är starka och politiskt medvetna arbetarkvinnor, som 
uthärdat svåra påfrestningar utan att förlora sina ursprungliga förhopp
ningar om möjligheterna att skapa ett socialistiskt samhälle. Författarna 
idealiserar emellertid inte i Hemmet representanterna för arbetarklassens 
vardag utan låter dem gärna — ur ett strikt socialistiskt perspektiv — hand
la "felaktigt". Deras handlande härleds dock regelmässigt ur materiella och 
sociala betingelser. Tilda-episoden är exemplarisk i detta avseende. 

På det konkreta planet handlar Tilda-episoden om förberedelserna för 
uppbrottet från det egna hemmet och flyttningen till ålderdomshemmet. 
Medan detta pågår, väntar biträdet Anette allt mindre tålmodigt på att Til
da skall bli klar och gör då och då påstötningar. Inom denna ram ägnas det 
största utrymmet åt tillbakablickar på Tildas liv, set t ur både hennes egen 
och systrarnas synvinkel. Genom de senares dialog under inskrivningen av 
Tilda i ålderdomshemmets matrikel får vi ta del av hennes yttre sociala för
hållanden: många barnafödslar, några missfall, stor trångboddhet och alko
holiserad make. Syster Gunnel konstaterar, att Tilda är utarbetad och nerv
klen, och hennes slutomdöme blir: "Gladlynt men bitter." (s 35) Tildas 
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minnesbilder utspelar sig dels på ett realistiskt plan, dels på ett drömplan. 
Det förra rymmer episoder ur hennes och familjens materiella vardag, med
an det senare, som upptas av dialogen med Johan, analyserar och kommen
terar skeendet. Bägge planen interfolierar varandra, samtidigt som det 
konkreta planet kvarhålls, och sammantagna ger de en symbolisk bild av 
en ungefär fyrtioårig svensk samhällsutveckling. Tildas långdragna färd 
mot ålderdomshemmet blir därmed symbolisk för socialdemokratins väg 
mot folkhemmet. 

När Tilda presenterar sig med "Sju barn fick jag ..." (s 22) flyttas vi 
bakåt i tiden genom att de övriga i ensemblen går in i rollerna som hennes 
barn. I snabba glimtar skildras interiören från arbetarhemmet, där barnen 
kivas om brödbitarna, medan Tilda försöker mäkla fred och fördela de 
knappa resurserna så rättvist som möjligt. Hon har hela tiden närt förhopp
ningen om att solidariteten skall öka i takt med förbättrade livsvillkor, men 
tvingas inse, att någon sådan automatik inte existerar. Redan av hennes första 
framträdande framgår det, att hon inser sitt misslyckande som fostrare. 

Tilda 
Fyra döttrar och tre s öner 
sju levande barn har jag fött. 
Å gud, om du hört mina böner: 
det är nog 
det är bra 
jag är trött! 

Då skulle du låtit det räcka med tre 
tre barn är bra 
sju barn har jag 
och fast jag har plågor utav dom ännu 
har jag älskat dom alla sju! 

Men mest av allt har jag älskat den siste 
den åttonde, som jag tidigt miste 
en marsdag med snösörja på trottoarn 
där jag föll och blev av med mitt barn. (s 22) 

Tilda kompenserar sin besvikelse genom att knyta sina förväntningar till sitt 
åttonde, ofödda drömbarn Johan, som hon kan tillägga alla de egenskaper 
hon saknar hos de övriga sju. Eftersom han inte är deformerad av livets ve
dermödor blir han ett slags Messias-gestalt, som med oförvillad blick kan 
genomskåda tillvaron. Han visar släktskap med barnet som inte ville växa 
CFlotten s 64-78), medan Tilda är motpolen till dess föräldrar. Mellan 
Johan och Tilda finns ett givande och ett tagande; han ställer frågor och 
hon delger honom sina erfarenheter på grundval av vilka de tillsammans 
når större medvetenhet och bättre handlingsberedskap. 

En förklaring till att Tilda misslyckats i sin fostrargärning är att solidari
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teten gått förlorad under det dagliga slitet för livsuppehället. Kring detta 
kretsar samtalet, sedan Johan berättat om den röda boll som han förlorat 
i "skitpölen" nere vid varvsgrindarna och som Tilda senare använder som 
sinnebild för sin solidaritetsdröm. Av dialogen framgår det att hans sju sys
kon känner sig exploaterade och alienerade i slitsamma och monotona ar
beten, vilket deformerar deras tankar och sociala liv. I detta sammahang 
citerar jag ett längre dialogavsnitt, som samtidigt får tjäna som exempel på 
hur de olika planen vävs s amman. Utgångspunkten är Tildas förslag, att 
någon av Johans bröder skall hämta hans boll. 

Johan Det gör dom inte. 
Tilda Nej ... 
Johan Dom hjälper aldrig till! 
Tilda Nej ... 
Johan Varför gör dom inte det? 
Nils Om man inte vore så förbannat trött! Man skulle ju kunna göra en massa. 

Gå på kurser. 
Albin Är det nyttigt det? 
Nils Det är väl bra att kunna saker? 
Albin I helvete! 
Anette Jag kanske ska vänta nere på gården så länge? 
Tilda Jag är strax klar! 
Nils Man hinner ju ingenting. Man kommer hem, tvättar sig och klär om och 

äter midda och sen är dan slut. Vad gör man det för? 
Johan Ska vi alltid bo kvar här, mamma? 
Tilda Nej! 
Syster Siv Adress? 
Syster Gunnel Norrgatan 16. 
Syster Siv I barackerna? 
Syster Gunnel Ja. Ett rum och kök. 
Johan Får jag hämta den nu mamma? 
Tilda Du ska inte gå dit, sa jag! 
Johan Men varför gör dom det då? 
Tilda Vilka? 
Johan Mina bröder? 
Nils Man cyklar in genom grindarna. Man ställer cykeln i cykelstället, går in 

i verkstan och flyttar sin nummerbricka från den ena kroken på den ena tav
lan till den andra kroken på den andra tavlan. Kommer man en halv minut 
försent drar d om av en halvtimme. 

Hjalmar Man går in, va, öppnar sitt gråa skåp, lägger smörgåspaketet på hyl
lan och tar på sig överdragskläderna. 

Nils Går ut till svarven. 
Hjalmar Ut på stapelbäddarna. 
Nils Va fan gör man det för? 
Albin Ni får ju i a lla fall se era gubbar på stapelavlöpningarna. Jag såg min 

gubbe en gång. I tidningen. När den nya lastbilen lämna bandet första 
gången. 
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Charlotte Det är väl inte roligare att häfta kartonger ... 
Nils Roligt? Vi pratar väl inte om nöjen! 
Dagny Jag har sytt samma söm i samma högra skjortärm i tvåhundrafemti 

skjortor om dan i fem år! 
Albin Det blir en jävla massa sömmar på hundra år! 
Syster Siv Antal barn? 
Syster Gunnel Sju. 
Syster Siv I ett rum och kök? Måste dom yngla av s ig så hänsynslöst? (s 23 f) 

De frågor som Johan ställer kan sägas vara ställföreträdande såtillvida att 
de implicerar nödvändigheten av att var och en ställer sig samma frågor. 
Tilda ger sällan direkta svar utan anvisar i stället olika vägar att söka svar
en, vilket ger en antydan om författarintentionen. Det blir viktigare att stäl
la de rätta frågorna än att leverera färdiga lösningar. När Johan frågar för 
vems skull hans syskon arbetar, svarar Tilda: "Ta reda på det!" (s 24) För 
henne går vägen till medvetenhet genom ökade kunskaper. Hennes egna er
farenheter säger henne att draken, som Johan skall döda, har "tusen huvu
den" (s 25) , vilket anger hur svår kampen kommer att bli, men att finna 
honom är Johans uppgift. 

Johan Hur ser han ut? 
Tilda Jag vet det inte. Ta reda på det! Det finns böcker där det står att läsa 

om honom. Läs dom böckerna! Det finns människor som kämpar mot 
honom. Sök upp dom människorna! (ibid) 

Med utgångspunkt från de i det tidigare, långa dialogavsnittet redovisade 
relationerna mellan arbete och kapital får draken med de tusen huvudena 
anses symbolisera kapitalismen i dess olika framträdelseformer. På Johans 
fråga varför inte syskonen dödar draken svarar Tilda: "Dom har inte tid!" 
(ibid) Därefter följer mellan henne och den son som spelas av Hjalmar en 
dialog, som anger orsakerna. För att hänga med i statusjakten och dess
utom få avkoppling från vardagsarbetet, vill Hjalmar låna pengar till en 
motorcykel, och han drömmer också om en båt i vilken de skall göra gemen
samma utflykter. Det visar, att hans drömmar är materiellt inriktade till 
skillnad från Tildas. När Tilda motvilligt ger honom pengar, frågar Johan: 
"Varför gör du det mamma?" (s 26) och Tilda visar då med den röda bol
lens hjälp de mer långsiktiga mål hon satt upp. 

Tilda Så här ser den ut. Så här ska den bli! 
Johan Vilken? 
Tilda Solidariteten! Alldeles rund. Som en boll. Alldeles hel. Den börjar ingen

stans, slutar ingenstans, hela ytan är alldeles jämn. Ingen bit får vara utan
för, a lla måste hålla ihop, för att du ska kunna ta den och kasta den högt, 
högt upp mot himlen och fånga den igen! (ibid) 

Tilda förklarar, att det är först när de har flyttat upp på berget, som de kan 
göra något åt draken. Av sammanhanget framgår att flyttningen dit för 
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henne symboliserar det yttre välstånd som hon tidigare trott automatiskt 
skulle leda till ideologisk överblick och därigenom till solidaritet (s 26 f). 
När Johan otåligt frågar varför de inte handlar genast, ger hon ett svar, som 
markerar den medvetenhet hon har om att materiella förhållanden är av
görande för mellanmänskliga relationer. 

Tilda Dom kan inte nu. Vi har nog av vårt eget nu. När man är nertryckt har 
man bara tid att tänka på sig själv, ser du. Man måste ju överleva. Man har 
bara råd att vara egoist. Man har ingenting att dela med nån annan, (s 27) 

Samma egoism råder i barnens relationer sinsemellan och gentemot mo
dern. De betraktar henne som en börda och försöker vältra över ansvaret 
för henne på varandra. Svea talar med Jenny om Tildas vacklande hälsa och 
säger: "Vi tänkte att hon kanske kunde få komma hem till er ett par dar. " 

Jenny Till oss? 
Svea Ja. Ni har ju ett rum över. 
Jenny Men hunden då? Hon tål ju inte hunden! 
Svea Den kan väl vi ta så länge? 
Jenny Men herregud, det är ju barnas hund. Vi kan väl inte ta ifrån barna hun

den!? (s 31) 

Som symbolgestalt för socialdemokratin fungerar Tilda både apologet-
iskt och kritiskt. De svar Johan får både genom illustrativa exempel och 
förklarande analyser utgör dels ett försvar för den reformistiska väg partiet 
valt, dels en kritik mot att det — trots perioder av parlamentarisk makt — 
aldrig gått i närkamp med den ekonomiska makten. Hela tiden skjuts frå
gorna om makten på framtiden, av Tilda formulerat i löftet ''Det ska bli 
bättre!", men Johan påminner henne: "Det har du sagt i fyrti år, mamma!" 
(s 30) Johan representerar här den otålighet som under 1960-talet växte sig 
allt starkare inom den radikala vänsterrörelsen, vars representanter också 
gärna anspelade på den ungefärliga tidsrymd som socialdemokraterna haft 
på sig att förändra samhället i socialistisk riktning. 

Bilden av Johan är dubbelexponerad. Dels representerar han Tildas utopi 
om att återupprätta arbetarrörelsens ideal om solidaritet, dels författarna 
själva eller de intellektuella, vilkas uppgift det är att söka kunskap men 
också att påverka politikerna: Kent Andersson har i en intervju uttryckt sin 
förhoppning om att kritiken inom partiet skulle verka radikaliserande, sam
tidigt som han genom en hänvisning till Tage Erlander konstaterar och kriti
serar politikernas oemottaglighet för påverkan. Andersson erkänner, att det 
ligger en motsägelse i hans förhoppningar med tanke på att det etablerade 
samhällets ovillighet att ta till sig kritik är parad med en generös attityd till 
densamma, vilket han menar oskadliggör protesten. Att han ändå "när 
drömmen om att partiet kan radikaliseras inom sig självt" förklarar han på 
följande sätt: 
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Men det går inte att bortse ifrån att ett parti i regeringsställning som säger sig 
företräda arbetarklassens intressen, kan väl inte samtidigt negligera de protest
yttringar som kommer nerifrån. Dom kommer ju från de egna leden.18 

Det är samma "trots allt'inställning som Tilda ger uttryck åt i dialogen 
med Johan. Genom att hon i en och samma gestalt förkroppsligar både 
protesten "nerifrån" och partiets ovilja mot — eller för sök att glida undan 
— krit iken blir hon en kontroversiell figur, vilket är konsekvent med tanke 
på författarens egen motsägelsefulla hållning. I likhet med Agnes represen
terar hon dock också det positiva inom arbetarrörelsen, och i motsats till 
politikerna låter hon sig påverkas till en radikalare inställning. Tillsammans 
med Johan ger hon sig hän i en revolutionärt färgad vision, som ger strind
bergska associationer, och som uttrycker hennes dröm om styrkan i kollek
tivets solidaritet. Hon och Johan skall en "blåskimrande sönda, när himlen 
är ljus som en dagsländevinge" tillsammans med de övriga barnen komma 
åkande i en "silverbil", som Johan kör. 

Tilda Nerför berget, förbi kyrkan, konsumaffären och barnrikehusen! 
Johan In genom porten! 
Tilda In på gården! 
Johan Hur låter det då, mamma? 
Tilda Det låter som att stå ute på gården en söndaförmidda när kyrkklockorna 

dånar mellan väggarna! 
Johan Och ungarna leker! 
Tilda 

Och dina lekkamraters pappor 
med lördagens fylla i kroppen 
pinkar tillsammans i porten! (s 31 f) 

Tilda inser emellertid vikten av att visionen utmynnar i en konkret handling 
och signalerar sin mer militanta hållning, när hon försöker ingjuta mod hos 
Johan. 

Tilda Du måste hoppas, mitt barn! mitt åttonde vackra barn! 
(Sång) 
Du ska inte gråta mer, min son 
att fågelsången dog! 
Det var ba ra fågeln som flög, min son 
bort till en annan skog! 

Han övar på en annan sång 
en fruktansvärd melodi! 
Och den som hör den en enda gång 
blir aldrig mera fri! (s 32) 

Sett i ljuset av det under senare delen av 1960-talet alltmer polariserade 
samhällsklimatet, blir "en fruktansvärd melodi" symbolen för en hårdnan
de klasskamp — et t revolutionärt alternativ. Tilda är klar med sin analys 
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och kan uppmana Johan: "Gå nu! Gå nu och lek dina lekar! Gå ner till 
skitpölen och försök att få tag på din boll!" (ibid) Andemeningen är den 
samma som framgått av den tidigare analysen av Jonnys liknelse om skal
baggen, som måste "gräva sig en väg in till den jäsande dyngan därinne, 
in till värmen, förruttnelsen" (Flotten s 103). I båda fallen handlar det om 
att gå till botten med problemen och starta på nytt. 

När historien om Tilda går mot sitt slut, återgår handlingen till den kon
kreta situationen på ålderdomshemmet dit barnen nu kommit på besök. 
Detta får illustrera hur ett på materiell standard ensidigt inriktat välstånd 
hos barnen fött revanschdrömmar, vilka tagit sig uttryck i statusfixering och 
överflödskomsumtion (s 33 f). Den bristande solidaritet som blivit följden 
exemplifieras med Hjalmars fientliga attityd gentemot invandrarna, vilket 
utlöser Tildas öppna vrede. Nu försöker inte Tilda längre förklara eller för
svara barnens svek, och när hon en sista gång talar med Johan, använder 
hon sig av en ny symbol för att beskriva solidariteten. 

Tilda Solidaritet! Vet du vad det är? Ett pepparkorn i morteln. Dom stöter sön
der det och blåser på det. Sen gråter dom när dom får det i ögonen. Fan! 
Fan! Dom sitter där inbyltade i sina pälsar, skönhetskrämer, resebroschyrer 
och skära badrumsmattor! Dom fyller garderoberna med veckotidningar, 
som ljuger dom fulla med sin förbannade dynga. Avmagringspiller och 
motionscyklar! Å, herregud! Motionscyklar! (s 34 f) 

Tilda riktar sin attack mot ett samhälle, som genom förljugen reklam låter 
överflödskonsumtionen skyla över en andligen torftig tillvaro. Hon anar 
mäktiga, kommersiella krafter bakom, som utövar inflytande över indivi
den och bidrar till att slå sönder solidariteten. Indirekt faller kritiken till
baka på henne själv och i symbolisk förlängning också på den socialdemo
kratiska rörelse hon står som representant för. Som så ofta glider den 
realistiska framställningen över i existentiella frågeställningar med generell 
räckvidd, vilket framgår av Tildas fortsatta monolog. 

Å, det fulnar ... faller sönder ... det går i trasor. D om är som ett fiskstim. 
Som när man var liten och låg vid bryggan och såg stimmen av småfisk, 
och man slängde en sten i vattnet och såg hur dom skingrades, än hit, än 
dit, av vågor, ljud, skräck, vansinne, förtvivlan ... förvirrade ... Stim utan 
ledare. I vilken håv ska dom hamna till sist? Vilka fiskar ska sluka dom? 
Vilken sten ska falla i vattnet och göra dom vilsna, alla? I trasor ... trasor 
... (s 35) 

Det är en bild av existentiell vilsenhet, grundad på den ideologiska förvir
ring som har sina rötter i diskrepansen mellan ideal och verklighet, ett sam
band till vilket författarna ofta återkommer. 

Gestaltad genom enskilda människoöden — T ilda och hennes barn — 
har vi således kunnat följa en ungefär fyrtioårig samhällsutveckling för vil
ken det socialdemokratiska partiet i huvudsak gjorts ansvarigt. Emellertid 
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är bilden sammansatt, och kritiken riktar sig åt olika håll. I samma mån 
som Tildas misslyckande som fostrare är symboliskt för partiets brister vad 
gäller ideologisk skolning av sina medlemmar, är barnens svek mot modern 
en bild av partimedlemmarnas bristande individuella ansvar. Sättet att 
gestalta dramat — me d sketcher och sånger riktade utåt mot publiken — 
drar också in åskådarna som medagerande och medansvariga. Det ges inga 
tydliga svar på de frågor som ställs, men den gruppkänsla som tycks ha 
fortplantat sig från scenen och ut i salongen anger en färdriktning. Carin 
Mannheimer redovisar sina reaktioner ur denna aspekt. 

Hemmet är ett spel om solidaritet skapat i solidaritet. Pjäsens egen utopi finns 
förverkligad i själva föreställningen och dess framväxt. Jag undrar om inte den
na hållning från dem som arbetat med texten och med spelet är just vad som 
når salongen: ett förverkligande av en ideologi om samarbete och frihet.19 

Det kollektiva agerandet på scenen kan ses som förebildligt för det politiska 
handlandet i verkliga livet. Däri består också Tildas utopi om solidaritet: 
"Ingen bit får vara utanför, alla måste hålla ihop." (s 26) 

Ramhandlingen kring Tilda slutar med att hon äntligen står redo att gå 
ut till den väntande bilen för att anträda färden till ålderdomshemmet. Det 
är inte Johan, som i sin silverbil hämtar henne utan den verklighetsförank-
rade Anette, som återför henne till vardagen och nuet med sin tillkämpat 
tålmodiga replik: "Ja, för all del, jag har ingen brådska, fru Johansson. " 
(ibid) När Tilda åter vänder sig till publiken för att travestera sin självbio
grafiska inledningsdikt, uttrycker hon insikter, grundade på ett helt livs er
farenheter. 

Tilda 
Fyra döttrar och tre s öner 
sju duktiga barn har jag fött. 
Dom talar om skatter och löner 
men mig har dom aldrig mött! 

Jag borde ha låtit det räcka med en! 
Ett barn är nog! 
En dröm som dog 
den skulle ha plågat mig mindre än nu 
när jag är bedragen av sju! 

Man trodde ju. Fast man alltid tog miste. 
Så dum man var! Och så lite man visste! 
Jag borde ha dött där på trottoarn 
för jag kan inte se mina barn! (ibid) 

Tilda artikulerar en känsla som är både specifik och generell, både klass
mässig och generationsmässig. Hennes öde talar till publiken på ett realis
tiskt plan såväl som på ett symboliskt. Det är således fråga om en konkret 
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skildring av ett allmängiltigt socialt förhållande, som syftar till att belysa 
den samhällsstruktur på vilket detta grundar sig. För författarna har detta 
syfte varit huvudsaken, något som Kent Andersson förklarar genom att 
hävda, att Hemmet egentligen inte handlar om ett ålderdomshem utan "om 
ens egen skräck för att leva i ett samhälle som det här, detta ekonomiska 
system som inte tillförsäkrar människan annat än ensamhet'\20 Ytligt sett 
är måhända syster Gunnels karakteristik av Tilda som "gladlynt men bit
ter" bestickande, men tydligast framstår den senare som exemplarisk för 
dem som trots en bister verklighet kämpar för att behålla sin utopi levande. 

Livet i Finnskogarna 
Om Tildas väg mot ålderdomshemmet kan sägas vara en symbol för social
demokraternas misslyckande att bygga det goda folkhemmet, så utgör Jen
nys dans till "Livet i Finnskogarna" symbolen för de snedsteg partiet tagit 
på vägen dit. Den är mera renodlat symbolisk för de negativa inslagen i so
cialdemokraternas praktiska politik. Medan Tilda-episoden fungerar både 
kritiskt och självkritiskt, blir Jenny-episoden en allegori över samhällsut
vecklingen, sedd företrädesvis utifrån ett kritiskt perspektiv. Den tjänar 
som ett varnande exempel, och då den också utger sig för att vara en morali
tet, uttalas en sens moral över varje felsteg, som Jenny begår. Man kan likna 
den vid ett Lehrstücke i Brechts anda. 

Marian Gräns spelar här som Jenny en figur, liknande den hon gjorde 
som Lilly i Flotten, särskilt i bordellvisan. Som grundkaraktär framtonar 
Jenny — i motsats till Tilda — som den okomplicerade och ideologiskt 
omedvetna arbetarkvinnan med många dyrköpta misstag och bittra erfaren
heter bakom sig. I dramat växer sketchen om henne fram ur leken "Hela 
havet stormar" och får utgöra finalen på soarén. Systrarnas överdrivet glät
tiga presentation av Jenny står i ironisk kontrast till det som följer, och 
Anette höjer redan från början ett varnande pekfinger, som sedermera skall 
visa sig vara den politiska moralens. 

Syster Siv Nu fortsätter vi soarén. 
Mina damer och herrar! Se denna kvinna! 

Syster Gunnel Hon hade inget att förlora, allt att vinna! 
Syster Siv Hon gick glad genom hela konkurrenssamhället! 
Anette Vad fic k hon i stället? 
Nils Ja, vad fick hon i stället? 
Syster Siv Hon vann kransen i dansen! 
Syster Gunnel Hon fann friden från striden! 
Anette Den moralen är galen! 

Det är felet med spelet! 
Syster Siv Mina damer och herrar! Låt oss följa denna kvinna på hennes vand

ring ... 
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Anette ... hennes förnedrings väg ... 
Syster Gunnel . . .  h e n n e s  l å n g d a n s  g e n o m  l i v e t !  ( s  6 7 )  

Anettes sista inpass förutskickar vad åskådaren skall uppfatta som negativt 
i Jennys agerande, nämligen att hon inte tar strid utan följer minsta mot
ståndets lag, och däri ligger den omoral som leder till förnedring. 

På det konkreta planet får vi följa Jenny från den första dansen i konfir
mationsklänningen, tills hon sitter på ålderdomshemmet och lyssnar till 
"Livet i Finnskogarna" som tonar ut ur transistorradion. Varje dans hon 
dansar får en symbolisk betydelse, som tydliggör den politiska allegorin. 

Efter att ha dansat med arbetarpojken Hjalmar, kräver godsägarsonen 
Johan, att hon skall dansa med honom. När hon efter en viss tvekan tackar 
ja, blir det symbolen för hennes första klassförräderi, och hon får den förs
ta domen. 

Anette Moral 1 
Nu bör hon väl stanna och begrunda 
att hon bör handla annorlunda! 
Nu bör hon väl veta vad alla vet 
att detta är början till en moralitet? (s 69) 

Men Jenny låter sig förföras, och kommer hem "med blåa fläckar på klän
ningen och blåmärken på armar och rygg" (s 70). Den för det konkreta 
sammanhanget "realistiska" färgbeskrivningen antyder måhända ett poli
tiskt vägval. 

Jenny fortsätter sitt leverne med disponenten på bruket, dit hon kommit 
som "piga med usel lön" (ibid). När hon anklagas av de övriga, försvarar 
hon sig: "Det är inte jag som ligger med honom. Det är han som ligger med 
mig!" (s 71) Med fortsatt användning av det erotiska bildspråket fäller sys
ter Siv sin kommentar: "Detta eviga underläge!" (ibid) Därigenom blottas 
den politiska maktstrukturen med klassgränserna tydligt markerade. Lik
som arbetsgivaren är överordnad arbetaren är den ekonomiska makten 
överordnad den politiska. 

Varningarna hjälper emellertid inte utan Jenny ligger med "ingenjörn" 
och "förman", och Anette undrar i sin Moral 2: 

Vad tänker hon på? Vad är det hon vill? 
Vad syfta r denna förnedring till? 
Nu bör hon väl veta vad alla vet 
att hon redan förlorat sin integritet! (ibid) 

Jenny dansar dock obekymrat vidare, vilket under bilden av social deklasse-
ring beskrivs av Syster Siv. 

Men när lördan kommer 
rasar d om ner i stallängan 
och på bonnasidan 
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i lukten av hö, hästpiss och svett 
dansar hon med smeder och kolkörare 
till tonerna av ... 
(Livet i Finnskogarna) (s 71 f) 

Jennys individuella nederlag har sin samhälleliga motsvarighet i bruksned
läggningen som tillkännages av brukspatronen, en roll som den ideologiskt 
medvetne Nils fått ikläda sig. Som tidigare antytts ligger däri möjligen en 
extra distansering som ger en kritisk underton åt hans repliker. Komprime
rat till några nyckelord förmedlar han några av de ekonomiska makthavar
nas vanligaste argument. 

Nils 
Besvärliga tider 
Minskad lönsamhet 
Ändrade konjunkturer 
Produktutveckling 
Tyvärr Tyvärr Tyvärr (s 72) 

Som plåster på såren bjuder dock patron på avskedsfest, och Charlotte i sin 
"rätta" roll som disponenthustru beordrar Jenny att lägga överdrag på 
möblerna och trasmattor för att skydda de äkta, något som enligt Anettes 
tolkning ger besked om ökade klassklyftor. 

Anette Moral 3 
Må ingen matta, ingen möbel 
besudlas av tjänande pöbel! 
Nu bör hon väl veta vad alla vet 
att ju mer mjölken skummas blir grädden mer fet! (s 73 f) 

Med den politiska symbolik som används är det ett uttryck för det förhål
landet att de rika blir rikare och de fattiga fattigare. Det är en kritik mot 
att småfolket får bära bördan av konjunkturförsämringarna, medan de be
suttna hålls skadeslösa. 

Syster Gunnel 
Disponenten och tjänstemännen 
far till bättre konjunkturer. 
Men tjänstefolk, smeder och kolkörare 
sprids som agnar för vinden ... (s 74) 

Jenny hamnar i ett kafékök, där hon åter i dubbel bemärkelse får stå till 
arbetsgivarens tjänst med sin kropp, och Anettes fjärde moral slutar: "Nu 
bör hon väl veta vad alla vet / att förnedringen följt henne in på kafét!" 
(s 76) Historien fortsätter med att Jenny ger sig i lag med strejkbrytaren 
Herbert — i Hjalmars gestalt — o ch först nu tvekar hon. 
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Anette Moral 5 
Nu börjar hon långsamt att förstå! 
Men varför stannar hon inte då? 
Nu bör hon väl veta vad alla vet 
att mannen brister i lojalitet? (s 78 f) 

Återigen sviker Jenny sin egen klass och gifter sig med Herbert, tillika klass
förrädare, som kommer sig upp genom lojalitet mot arbetsgivaren. Han får 
representera samförståndet mellan arbete och kapital: "Det lönar sig att 
samarbeta!'' (s 81) Under kriget visar han nazistsympatier, och i en scen, 
gestaltad som en negativ förstärkning av "Hela havet stormar", tvingas 
Jenny vandra runt matsalsbordet till tyska marscher. Denna gång vinner 
hon emellertid sin seger genom att lämna ledet för att gå in till barnen, och 
Anettes moral 6 lyder: 

Nu bör hon väl be dom alla försvinna 
innan dom låter helvetet brinna? 
Nu bör hon väl veta vad alla vet 
att mannen förlorar sin humanitet! (s 82) 

Sedan Herbert vid femtio år gjort sin drängtjänst, är han överflödig och 
sparkas från arbetet. Samma eufemistiska omskrivningar används nu som 
när bruket lades ner. 

Albin 
Omdispositioner 
Rationalisering 
Visat sig inte kunna anpassa sig till 
de ökade kraven. 
Bristen på utbildning 
Lättare a rbete 
Syssla som bankbud ... (s 83) 

När Herbert till sist dör, strös vackra ord över honom och Jenny sitter där 
som änka: "Barnen flyger ut och inga bekanta kommer. / Det blir fattigt 
och ensamt igen." (s 84) Anette levererar sin sista moral 7: 

Så har hon då äntligen förstått 
att hennes liv är helt förrått! 
Nu äntligen vet hon vad alla vet 
att detta var e n omoralisk moralitet! (ibid) 

Liksom ifråga om Tilda är de yttre konturerna av Jennys liv vardagsrea
listiska och visar upp ett människoöde att gripas av. På symbolplanet är 
emellertid Jennys sorglösa dans till "Livet i Finnskogarna" en bild av det 
lättsinne med vilket socialdemokraterna anses ha agerat i förhållande till 
kapitalismen. Hennes levnadshistoria är en politisk allegori, som berättar 
hur socialdemokraterna bit för bit sålt ut sin ursprungsideologi för kort
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siktiga materiella fördelar. För att använda samma erotiska bildspråk som 
förekommer i scenen i övrigt — liksom i bordellvisan i Flotten — kan man 
säga, att partiet genom att "boia" med kapitalet begått politisk prosti
tution. 

Eftersom historien om Jenny måste uppfattas som en uttalat politisk 
markering från upphovsmännens sida, var det logiskt att drömsekvensen, 
som avslutade dramat i den första scenversionen (s 85-94) ströks. Den 
kom att förta den avsedda ideologiska effekten på grund av att den innehöll 
en existentiell, nästan religiös dimension. Alf Nilsson, en av dem som mot
satte sig att sekvensen skulle strykas, beskriver hur den tog sig ut sceniskt. 

Det var pe nsionärens dröm om en sorts försoning, som i formen innebar, att 
gestalter vandrade i en sorts diffust grönskimrande ljus, som rann runt nerför 
rundhorisonten, vandrade i grupper [...] och hade ett [...] nästan profetiskt, 
gammalt, arkaiskt språk. Ett helt sjok med ordspråk var det, och sen utmynna
de den så småningom i n ån sorts förtätning, då man satte sig i en halvcirkel
form längst fram som hjolbänningar i pal tor [...] Sen gick då ett aktiverande 
hett ljus upp [...] och då sjöng vi en kampsång med bibliskt motiv: Israels barn 
som vandrar u t från Egypten.21 

Nilsson ser det som en "politisk manipulation att ta bort den, därför att 
den var lite för transcendent; den hade nästan en religiös överton, som stöt
te många radikaler som fanns".22 Även bland recensenterna fanns det en 
viss tveksamhet inför scenen, vilket Nilsson också framhåller som en orsak 
till strykningen. Göran O Eriksson uttrycker sina reaktioner på följande sätt: 

Mot slutet är dramat på väg att glida in i en metafysiskt färgad expressionism 
som det dittills har undgått [...] Det är samhället, inte döden, som detta åld
ringsproletariat har till fiende. Det framstår så klart i resten av föreställningen 
att man blir besviken när den utmynnar i något som mest liknar Wigeland-
grupperingar; ty dessförinnan har samhällskritiken varit bitande, vital och 
djupgående.23 

Resultatet av ändringarna blev, a tt man direkt efter Jenny-episoden åter
knöt till de första tidigare citerade inledningsreplikerna (s 8 f), vilka uppre
pades, innan scenen lades i mörker. "Och plötsligt sitter man här med iskal
la händer och känner sig lurad" blir den replik som ligger kvar i minnet 
som en anklagelse från folkhemmets innévånare mot dess makthavare. Me
dan slutorden i Flotten "Ta ner mig på jorden är du snäll!" uttrycker en 
allmän strävan efter större ideologisk insikt, nyttjas denna insikt i Hemmet 
för att dramatiskt gestalta en historisk utveckling. Därvidlag får Tilda stå 
som bärare av de grundläggande, socialistiska idealen, medan Jenny repre
senterar den praktiska politikens utformning. 
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Sandlådan 

Göteborgs stadsteater seglade i stark medvind, när arbetet med den tredje 
gruppteaterproduktionen, Sandlådan, inleddes. Hemmet, som — fö rutom 
gästspel på andra orter — spelats 58 gånger på Stora scenen med säsongens 
högsta beläggning (746/föreställning)1 blev årets teatersuccé, och grupptea
terverksamheten tilldelades Göteborgs stads kulturstipendium på 3 000 kro
nor.2 Göteborg hade börjat betraktas som landets, ja Nordens teater
centrum.3 

Sandlådan fick sin premiär den 4 december 1968 med Lennart Hjulström 
som regissör samt Barbara Öberg och Leif Meréus som scenografer. Sven-
Eric Johanson både komponerade och deltog i framförandet av musiken. 
Av ensemblen från Flotten och Hemmet fanns Ingvar Hirdwall, Arne Ny
berg och Måns Westfelt kvar och av de medverkande i Hemmet Margita 
Ahlin, Birgitta Palme och Dan Sjögren. Nya i gruppen var Nils Nygren, 
Ulla Smidje, Evabritt Strandberg, Kerstin Tidelius, Wiveca Warenfalk och 
Sven Wollter. 

Den hittills enda, mera omfattande analysen av Hjulströms uppsättning 
av Sandlådan återfinns i Sverker Eks språksociologiska studie "'Använd 
dom rätta orden — at t era barn må se världens ansikte naket' ". Ek utgår 
från den brittiske forskaren Basil Bernsteins teorier, grundade på undersök
ningar av olika samhällsklassers användning av talspråket. Bernstein uppe
håller sig främst vid socialiseringsprocessen inom familjesfären varvid han 
urskiljer olika familjetyper med avseende på språkbruket. Genom att appli
cera hans teorier på Sandlådan analyserar Ek poängrikt några olika tal
situationer i dramat, som enligt honom handlar om språkets betydelse som 
"maktmedel och instrument för förtryck".4 

En helt annan sorts undersökning utgör Björn Andersens och Janne Ri-
sums teatersociologiska avhandling, grundad på en dansk uppsättning av 
Sandlådan.5 

Inledningsvis beskriver jag tillkomst och arbetssätt varefter följer ett av
snitt om dramats handling, struktur och tematik. Efter en preliminär karak
teristik av personerna — både som individer och medlemmar i ett kollektiv 
— följer en kort genomgång av inledningsscenen som inkörsport till huvud
handlingen. I den därpå följande analysen undersöker jag dramat på olika 
nivåer i syfte att visa hur ramhandlingen symboliskt gestaltar den svenska 
samhällsbilden under slutet av 1960-talet. 
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Tillkomst och arbetssätt 

Ursprungligen var avsikten att Kent Andersson och Bengt Bratt skulle fort
sätta sitt samarbete med Sandlådan. Den senare hann delta i en del av förar-
beteet — bl a bestående i besök på en barnpsykiatrisk klinik — och skrev 
en scen om barnmisshandel. Enligt Bratt kunde denna emellertid inte inte
greras i dramats struktur och utarbetades i stället till en fristående pjäs, som 
sedermera gavs i TV under titeln Bernt och Anita. Om förarbetet i övrigt 
säger Kent Andersson, att man i tre veckor bedrev seminarieövningar till
sammans med barnpsykologer.6 

Det praktiska arbetet med Sandlådan försiggick i stort sett på samma sätt 
som ifråga om Flotten och Hemmet. Under gruppens diskussioner började 
emellertid ideologiska skiljaktigheter utkristallisera sig mellan dess med
lemmar, vilket gjorde, att man inte kunde enas fullt ut vare sig om ramhand
lingen eller det politiska budskap den skulle förmedla. Margita Ahlin, pjä
sens Monika, beskriver sina erfarenheter av gruppdiskussionerna. 

Vi tyckte inte riktigt att Sandlådan kändes som vår grej lika mycket som Hem
met [...] Det fanns de som kommit längre och tagit politisk ståndpunkt hårda
re än andra. De flesta var nog mera allmänt socialister; andra arbetade inom 
något parti. Kluvenheten fanns kanske hos Kent också. Vi kände oss i alla fall 
inte lika delaktiga i det material som kom ut.7 

Sven Wollter redovisar motsatta erfarenheter, säkerligen präglade av att 
han i grupparbetsformen såg sin dröm om en kollektiv teater förverkligad. 
Han beskriver spänningen inför varje ny pappersbunt, som författaren leve
rerade till repetitionerna. 

Det var som att kliva upp som första man på Nordpolen! Kents nervositet [...] 
Lennarts oerhörda koncentration på: "Är detta rätt bit eller ej?" Gruppens all
männa entusiasm, för vi blev entusiastiska för varje ny text. [...] man såg resul
tatet av egna tankar. Vi hade suttit och diskuterat och sedan: helt ny dräkt, helt 
nya ord, med Kents språk [...] Så uppstod de blommor som man själv hade 
varit med och vattnat dagen innan eller kanske kvällen innan och han hade sut
tit uppe på natten. Helt fantastiskt! Det är det mest enormt skaparmässigt vik
tiga grejor som gjorts.8 

Det är tänkbart att Wollters entusiasm också bottnar i att han tyckte sig få 
— elle r kanske fick — s ina egna idéer dramatiskt utformade i större ut
sträckning än exempelvis Ahlin. Att han inte tidigare deltagit i e tt sådant 
grupparbete kan även ha spelat in. I varje fall finner han den ideologiska 
diskussionen i Sandlådan mera intresseväckande än den i de tidigare pjäser
na, något som han förklarar med att den är "mer motsättningsfull [...] Det 
berodde bland annat på att Wiveka Warenfalk, renodlad kommunist liksom 
jag själv, var stökiga i det arbetet. Homogeniteten var mindre i Sandlådan 
än i Hemmet och Flotten"9 
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Kent Andersson liknar den ideologiska splittringen vid en andlig "glapp-
kontakt", som tog sig uttryck i att gruppmedlemmarna drog åt olika håll. 
Han hävdar, att författaren i ett sådant läge är den som måste åta sig det 
slutliga ansvaret för utformningen men medger också, att oenigheten satt 
sina spår i det färdiga verket.10 I samband med efterhandsdebatten kring 
Sandlådan blir det anledning att återkomma till de ideologiska konflik
terna. 

Handling, struktur, tematik 

Själva handlingen i Sandlådan utspelar sig mellan respektive sju barn i en 
sandlåda, i dialogen mellan barnen och tre föräldrar samt en barnflicka, 
och i dialogen mellan vuxenrepresentanterna. Dramat avslutas med en lång 
slutscen, där en ölgubbe gör entré för att — u nder föräldrarnas protester 
— sa mtala med barnen. 

Dramats övergripande struktur bygger på över- och underordning, vilket 
scenografiskt illustreras genom att föräldrarna är placerade på en halvcir-
kelformig, upphöjd plattform, avskärmad med ett räcke. Några trappsteg 
på vardera sidan leder ner till sandlådan, där barnen — spel ade av vuxna 
aktörer — befinner sig, omgivna av extra stora leksaker. Mellan generation
erna rör sig — b åde fysiskt och mentalt — en b arnflicka, som än sitter till
sammans med föräldrarna, än går ner till barnen i sandlådan. I alla bemär
kelser utanför gruppen i och kring sandlådan befinner sig ölgubben ända 
till slutscenen, då han bryter sig in och uppträder som ett det verkliga livets 
exempel på resultatet av rådande över- och underordning. 

Med relationen föräldrar-barn som modellbild av en vanligt förekom
mande hierarki är avsikten att visa upp relationen förtryckare-förtryckt 
och i vid mening makthavarnas förtryck av de svaga i samhället. Medan 
detta i Flotten uttrycktes som en allmän känsla av ideologisk förvirring och 
i Hemmet fick sin förankring i en särskild samhällssektor, söker sig förfat
tare och ensemble i Sandlådan tillbaka till barndomens erfarenheter för att 
finna ut hur ideologier ursprungligen formas och vidarebefordras. Både i 
Flotten och Hemmet gestaltades hur de makthavande manipulerade de 
maktlösa, men i Sandlådan görs manipulationen till ett huvudtema. Man 
kan också uttrycka det så, att den mera allmänna känsla av att vara manipu
lerad som härskade hos personerna i de tidigare pjäserna var resultatet av 
den manipulation de varit utsatta för i barndomens sandlåda. 

I första hand uttrycks manipulationen som en språklig akt genom vilken 
verkligheten döljs — men också i viss mening skapas — bakom svårgenom
trängliga ordridåer. Betecknande nog har dramat också i premiärprogram
met fått genrebeskrivningen 'Ett spel med texter'. Orden och formuleringar
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na framstår därigenom som särskilt viktiga, medan spelet och karaktärerna 
fått en mera tillbakaskjuten plats än exempelvis i Hemmet. Det har fått till 
följd att Sandlådan endast undantagsvis innehåller distanserande sketcher 
i den meningen att en person går in i en annan roll för att belysa ett aktuellt 
skeende på scenen. Personerna behåller hela tiden sin grundkaraktär genom 
språket och lämnar bara momentant ramhandlingen genom att exempelvis 
gå in i sin framtida vuxenroll. Sketchsituationen är då klart relaterad till 
vederbörandes bakgrund och uppfostran för att visa på konsekvenserna av 
barndomens prägling. Undantagen förekommer i slutscenen, där föräldrar
na — med megafoner för munnen — kollektivt ikläder sig myndighetsroller 
gentemot den socialt utslagen Gajen, och där även några av barnen deltar. 
Carin Mannheimer är en av dem som särskilt uppmärksammat textens be
tydelse. 

Spelet [...] vilar helt och hållet på texten och avstår från varje möjlighet till 
insmickrande gestaltning och konventionell psykologisk individualisering. 

Texten är viktigare än skådespelarna. [...] Därför finns här inget stjärnspel, 
ingen publikflirt utan i stället det självklara allvar som infinner sig när man 
tror på den text man spelar.11 

Det sista kan låta motsägelsefullt med tanke på vetskapen om de ideologis
ka konflikter som fanns inom gruppen vid utarbetandet av Sandlådan. San
nolikt förhåller det sig så, att de flesta åskådare — recensenterna inräknade 
— under den färdiga föreställningen uppfattade orden från scenen som ett 
samlat uttryck för hela gruppens hållning, även om skilda meningsyttringar 
fanns under konceptionsperioden. 

Personerna 

I egenskap av föräldrar utgör de vuxna kring sandlådan en relativt enhetlig 
konstellation gentemot barnkollektivet. Såtillvida är parallellen makt
havare-föräldrar och maktlösa-barn enkel. Relationen mellan olika för
äldrar, barnen sinsemellan samt mellan föräldrar och respektive barn skiftar 
dock, beroende på den aktuella situationen. När socialt betingade konflik
ter uppstår, splittras föräldrakollektivet och meningsmotsättningarna arti
kuleras utifrån klassmässiga aspekter. Samma är förhållandet med barnkol
lektivet. Utanför de bägge kollektiven står barnflickan Christina, som ställs 
inför valet att solidarisera sig med endera barnen eller föräldrarna, och Gaj
en, som redan från början valt sida. 

Går man till de enskilda personernas grundkaraktär, finner man i några 
fall en viss kontinuitet ifråga om val av skådespelare från de tidigare grupp
arbetena. Ingvar Hirdwalls Robert, Herr Westins son, har drag av "fixaren" 
Freddy i Flotten, den som i ett givet läge drar nytta av situationen och 
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anpassar sig för att vinna största möjliga fördelar. Kanske har han också 
en viss släktskap med den klurige Hjalmar i Hemmet i det att han, fast här 
i högre grad, står utanför sitt kollektivs solidaritet. Måns Westfelt behåller 
sin makthavarroll från Hemmet och agerar i Herr Westins roll som över
klassens främsta representant, här med Evabritt Strandbergs Fru Roos som 
Sekundant. Dan Sjögren i rollen som proletärpojken Kenneth är en ideo
logisk avläggare till den socialistiske revoltören Nils i Hemmet. Margita 
Ahlin, som spelade den förvirrade Svea i Hemmet, har i rollen som Monika 
i Sandlådan liknande karaktärsdrag, nu förstärkta näst intill hysteri. Rollen 
som Monikas mamma, Fru Eriksson, innehas av Birgitta Palme, som i 
Hemmet spelade Charlotte Lindenberg. Det finns emellertid i detta fall inte 
någon ideologisk överensstämmelse mellan överklassens patronhustru och 
den lägre medelklassens hemmafru. Däremot präglas bägge rollfigurerna av 
den brist på självförtroende som betingas av att bägge definieras mindre 
som självständiga individer än som typiseringar av hustrur och mödrar, 
dvs familjens sammanhållande kraft. I denna kapacitet månar de om fasa
den utåt, och deras bristande självkänsla tar sig — om än från ideologiskt 
skilda utgångspunkter — uttryck i auktoritetsbundenhet. I alla tre dramer
na har Arne Nyberg tilldelats olika varianter av rollen som den sanna socia
lismens och solidaritetens företrädare. En ideologiskt klar linje löper från 
Harry i Flotten via Anette i Hemmet till Gajen i Sandlådan. I den sistnämn
da är rollen renodlad i den meningen att han inte någon gång går in i någon 
tillfällig sketchroll av annan karaktär. 

Av de nytillkomna i ensemblen spelade Nils Nygren rollen som den över
viktige och materiellt omhuldade Per-Åke Roos. Som Johanna Westin age
rade Ulla Smidje i rollen som misslyckad revoltör mot sin egen klass. Kers
tin Tidelius' uppnosiga Pernilla hade som övervakare den osäkra 
barnpraktikanten Christina, spelad av Wiveca Warenfalk. Den ständigt 
underkuvade Johan Eriksson gestaltades av Sven Wollter. 

Inledningsscenen 

Sandlådan inleds med två sekvenser varav den första "Röster i mörkret" 
(s 109 ff) starkt komprimerat återger några dialoger mellan olika par, vars 
kontrahenter växelvis argumenterar för och emot en sexualakt med havan
deskap som eventuell följd. 

Röst 3 (ikvinna) Nej, jag vill inte! 
Röst 4 (man) Men jag vill! 
Röst 3 Jag vill inte ha fler barn! 
Röst 4 Det behöver väl inte bli barn varenda gång? 
Röst 3 Jag tycker man ska planera det här ... 
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Röst 4 Det är väl inget att planera. Klä av dig och hoppa i säng. 
[...] 
Röst 5 (man) Jag har jobbat hela dagen. Jag är trött! 
Röst 6 (kvinna) Kom nu, det är ju evigheter sedan! (s 109 f) 

Replikskiftena uttrycker den slumpmässighet med vilken nya barn sätts till 
världen och kommenteras i Per Erik Wahlunds recension som "det mörker 
där äktenskapen med långa intervaller fullbordas, den könslivets natt där 
hustrun är ovillig eller mannen dödstrött och båda parter ängslas för att 
fem minuters liknöjd aktivitet skall öka världens överbefolkning".12 För 
att markera kärleksakten mera som pliktuppfyllelse och möda än lek och 
glädje avslutas sekvensen med en rytmisk växelsång mellan mansröster och 
kvinnoröster, vilka respektive upprepar "Och hej!" samt "Och hå!" (s 112). 
Allmängiltigheten understryks genom att alla förenar sig i det som av Sver
ker Ek karakteriseras som en erotiskt "knegande arbetssång".13 

Och hej och hå 
Och hej och hå 
Och hej och hå 
Och hej och håååååååååååååååååååååååååååååååååååå! (s 112) 

Den andra sekvensen "Blandade rop" (s 112 ff) ut görs av barnröster, vilka 
först vädjande och därefter alltmer pockande, försöker tilldra sig föräldrar
nas uppmärksamhet. När kontaktförsöken misslyckas, reagerar barnen med 
ångest, som efterhand stegras till aggression och utfall mot de alltjämt ti
gande föräldrarna, vilka tilldelas epitet som "Sketmamma!" och "Sketpap-
pa!" eller "Gubbjävel" och "Käringjävel", följda av TV-inspirerade och 
ljudillustrerande "Pangpangpangpangpangpangpangpangpangpangpang-
pangpangpang!" (s 117). Sekvensen avslutas med en imitation av föräldrars 
förmaningar och förhållningsorder och sammanfattas i sångform. 

Vi myllrar i samma låda 
vi kryllar i samma sand 
vi plågas av samma klåda 
som vi kliar på ibland. 

Vi lever i samma samtid 
vi kräver varandras krav-
vi strävar mo t samma framtid 
vi gräver varandras grav. 

Den allra värsta klådan 
är frågorna vi har 
varför världen inte är sådan 
som dom påstod att den var! (s 119) 

Sången anger den konkreta spelplatsen och förutskickar dess — och det föl
jande spelets — funktion som symbol för det omgivande samhället men 
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också för de existentiella villkor som delas av alla. Det grundläggande mot
satsförhållande mellan sken och verklighet som gestaltades både i Flotten 
och Hemmet, uttrycks i den sista strofen som en motsättning mellan ett 
manipulerat och maktlöst "vi" och ett manipulerande och maktfullkomligt 
"dom". Som verklighetsbeskrivning är det givetvis en förenkling som ge
nom sin dramatisk-dialektiska effekt ändå tjänar ett pedagogiskt syfte. 

Sandlådan — ett klassamhälle i miniatyr 

Sandlådan är pedagogisk i olika bemärkelser. Rent konkret handlar den om 
barns utveckling och socialisering in i vuxenvärlden. Den utgör samtidigt 
ett klassamhälle i miniatyr i vilket föräldrarna och barnen i de flesta fall kan 
hänföras till lätt urskiljbara sociala grupperingar, vilket pedagogiskt tydlig
gör uppfostringsmönstren. Av p remiärprogrammet tycks det som om för
fattaren och ensemblen hyst stor tilltro till att en god, samhällelig barnom
sorg vore det bästa medlet för att motverka de negativa effekterna av 
klasskillnaderna. Här avspeglar sig resultatet av seminarieverksamheten un
der förberedelsetiden. I programmet citeras ett avsnitt ur en barnomsorgs
utredning i Göteborg i vilken framhålls barns behov av institutionsvård 
under ledning av pedagogiskt kvalificerad personal. 

En tidig fostran till gruppgemenskap och samarbetsförmåga kan i dagens sam
hälle ses som en nödvändighet. Denna fostran kan ej längre förmedlas i små 
en à tvåbarns familj er. Men även ur social rättvisesynpunkt bör detta system ge
nomföras eftersom skillnader i kulturell miljö sammanhängande med famil
jens sociala ställning fortfarande i hög grad bestämmer barnens livschanser. 
Ett införande av ett barninriktat system, som ovan skisserats skulle göra barn
ens uppväxtmiljö mer likvärdig och onda sociala cirklar skulle brytas.14 

Ovannämnda bör emellertid i lika hög grad betraktas som ett dramatiskt-
pedagogiskt hjälpmedel för den grundläggande ambitionen, nämligen att 
gestalta förtrycksmekanismerna i samhället. Det framgår också av ett de
battinlägg från Wiveca Warenfalk och Ulf Wideström, som betonar grup
pens gemensamma intentioner att "göra en 'pjäs om samhället' och att de 
samhälleliga förhållandena skulle återspeglas i förhållandet föräldrar
barn".15 

Även Kent Andersson betonar den ideologiska dimensionen, när han kri
tiserar det förhållandet att riktig information om verkligheten i barnuppfost
ran och barnkultur ersätts av "en värld, full av grodor, möss, Pippi Lång-
strump, knepiga valar och negerkungar". Han ifrågasätter kärnfamiljens 
isolationistiska tillvaro och deklarerar fortsättningsvis gruppens utgångs
punkt som "klart politiskt, för det gäller ju att skapa en ny generation, som 
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inte är offer för samma vilsenhet som mellangenerationen, vi i 30-40-års-
åldern".16 

Sandlådan kan alltså betraktas som ett försök att sceniskt gestalta de 
hierarkiska strukturerna i 1960-talets svenska samhälle. Barnens sandlåde
lek erbjuder därvid ett åskådningsmaterial genom vilket det blir möjligt för 
publiken att ta aktiv ställning till det regelsystem som demonstreras som 
verksamt i olika konfliktsituationer. I dramat tematiseras de hierarkiska 
strukturerna på två plan. Den övergripande ligger på det konkreta planet 
och utgörs av föräldrakollektivet som det överordnade och barnkollektivet 
som det underordnade. På symbolplanet är den relationen transformerad 
till att gälla olika samhällsklassers inbördes konfliktladdade relationer. 
Dessa två plan griper dock hela tiden in i och belyser varandra för att slut
ligen syntetiseras i slutscenen, då Gajen gör entré. 

Några uppfostringssituationer 

När ljuset, efter de två inledande sekvenserna i mörker, faller över sandlå
descenen kastas vi direkt in i ett antal lätt igenkännliga uppfostringssitua
tioner. Några vardagskontroverser mellan barn och vuxna rörande kläder 
och skor tjänar som en första introduktion av föräldrarna men också som 
en preliminär bestämning av olika familjers klassmässiga position. 

Först är det Pernilla — med bä gge föräldrarna förvärvsarbetande — som 
demonstrerar sitt övertag genom att provocera barnflickan Christina. Hon 
hotar ta av sig sin jacka, något som Christina — under hänvisning till order 
från Pernillas mamma — förbjuder henne. I fortsättningen lyckas Pernilla 
dock argumentera så skickligt, att hon får Herr Westin på sin sida. När 
Christina hänvisar till mammans order, spelar Pernilla ut ett av sina trumf
kort. Hon klagar över tandvärk och ber Christina bota den. 

Christina Det kan jag väl inte! 
Pernilla Mamma kan! (s 121) 

De andra barnen ställer sig på Pernillas sida och upprepar unisont: "Mam
ma kan! Mamma kan! Mamrtia kan!" (ibid) Christina har inte mycket att 
sätta emot, och när alla barnen retsamt ropar "Tandvärk! Tandvärk! Tand
värk!", resignerar hon och säger: "Ja, ja, ja! Ta av dig jackan då!" (ibid) 
Det är en första demonstration av hur språket kan användas i manipulativt 
syfte. 

Uppmuntrad av Pernillas framgång börjar Johanna ta av sig sina kläm
mande skor. Då rämnar Herr Westins toleranta attityd ifråga om barnens 
självbestämmanderätt. Uppträdandet mot de egna barnen vittnar om att 
Herr Westin — i m otsats till Christina — är van att bli åtlydd. Hans aukto
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ritära framtoning placerar honom bland de tongivande skikten i samhället. 
Dottern når honom inte med sina argument. 

Johanna Dom kläms! 
Herr Westin Men du har ju själv valt dom! 
Johanna Jag vill gå barfota. 
Herr Westin Och bli svart om fötterna? Som en ... Ta på dig skorna! 
Johanna Jag kan bada hemma! 
Herr Westin Jag vill inte komma hem med en lortlisa! Ta på dig skorna igen, 

annars ... (s 122) 

Westin ersätter logisk argumentation med auktoritär ordergivning, och där
för avvisar han uppbackning från sin anpasslige son Robert, som säger: 
"Det är bra pappa! Säg till henne!" (ibid) Han klipper av allt resonemang 
med: "Du håller tyst!" (ibid) 

Konflikten mellan Fru Roos och sonen Per-Åke har en annorlunda upp
takt. Den inleds med att Fru Eriksson berömmer hans vackra väst och Fru 
Roos, som själv har sytt den, vill att Per-Åke skall agera mannekäng, vilket 
han först protesterar mot. 

Fru Roos RES DIG UPP! 
(Per-Åke reser sig) 

Så ja. Visa tanten din fina väst. Nej, puta inte med magen så där. Dra in 
magen! Och räta lite på ryggen. Gud vilken dålig hållning du har! Så där 
ja. Och så framsidan också! Framsidan lillgubben! Vänd dig om! (s 123) 

Rollfiguren får en tragikomisk framtoning genom att han iklätts rödrutig 
väst, vit skjorta med fluga och dessutom har glasögon och mustasch. Skå
despelaren Nils Nygrens rondör fullbordar demonstrationen av ett direktörs
ämne. Som senare kommer att framgå håller han på att drillas till att uppnå 
någon hög post, kanske inom affärsvärlden. Att lydnadsträningen haft 
effekt framgår redan därav att Per-Åke efter "mannekänguppvisningen" 
inte självmant kommer sig för med att sätta sig ner. Spelet runt honom fort
sätter en stund, innan han till sist desperat frågar: "Får jag sätta mig nu, 
mamma?" (s 126) 

Mera av hönsmammeattityden kommer fram i Fru Erikssons mellanha-
vanden med dottern Monika. 

Fru Eriksson Monika! Vill du inte ha din kofta på dig i alla fall? 
Monika Jag fryser inte, mamma. 
Fru Eriksson Men du kan bli kall. 
Monika Jag vet hur det känns när man fryser, m amma. Och det känner jag 

inte nu, alltså, (s 123) 

Här är det dottern som får sista ordet, och mamman driver inte fram någon 
direkt konfrontation. Hennes osäkerhet i uppfostrarrollen manifesterar sig 
i vardagstjat om saker, som utifrån barnets behov ter sig som oväsentlig

177 



heter. Jämfört med Herr Westin och Fru Roos, vilka klart genomdriver sin 
egen vilja, är Fru Eriksson undfallande. Hon vädjar till sonen Johan att 
inte vara påstridig i sandlådeleken utan i stället undvika konflikter med de 
andra barnen. När hon uppmanar Johan att åka "brumbrum" en annan 
väg än just där Johanna sitter, är det hennes egen känsla av underlägsenhet 
gentemot Herr Westin som styr hennes agerande (s 124). 

Kenneth är också involverad i olika uppfostringssituationer i vilka alla 
vuxna deltar, eftersom han är "lämnad vind för våg" (s 134) av sin från
varande mor. Indirekt får vi veta, att mamman är ensamstående, arbetar på 
en textilfabrik och, enligt sonen, är "underbetald" (s 137). Att han inte har 
någon övervakare har gjort honom självständig, men det innebär också, att 
de bättre ställda barnen tar avstånd från närmare sociala kontakter med 
honom. Per-Åke vill inte leka med honom (s 128), och Robert hånar hans 
fantasihäst (s 155 ff). Kenneth ställer sig dock solidarisk med sin mamma 
och försöker få de andra barnen att inse, att det är "nån som luras" (s 175). 
Av de vuxna är det bara Christina som sluter upp på hans sida, dels när 
hon hävdar hans rätt att — trots sitt rebelliska uppträdande — vistas i sand
lådan (s 161), dels nä r hon deltar i hans fantasilek om den röda blodhästen 
(s 158). Kenneths roll blir att blottlägga det manipulerande draget i de övri
ga föräldrarnas uppfostran. 

De ovan demonstrerade familjeinteriörerna får givetvis inte betraktas 
som allmängiltiga beskrivningar av hur olika samhällsklasser uppfostrar 
sina barn. Föräldrarnas skilda reaktionsmönster inför samma typ av kon
flikter måste i stället tolkas som symboliska för deras sociala position. Den
na manifesteras företrädesvis indirekt, dels genom de olika personernas 
agerande och allmänna framtoning på scenen, dels genom deras språkan
vändning. Exempel på det senare finner vi i den scen som följer på de ovan 
beskrivna i vilken föräldrarna och barnflickan med slagordsmässig snabb
het ger barnen olika epitet. 

Herr Westin finner det "fascinerande att studera det här lilla samhället. 
Hur dom utvecklas. Dom små liven!" (s 124) Av sammanhanget framgår, 
att han normalt inte följer sina barn till sandlådan, och när han nu "för 
en gångs skull" (ibid) gör det, är barnen främst objekt för ett slags veten
skapligt intresse från hans sida. Det är därför följdriktigt att han benämner 
dem "Anslagsbärarna!" (s 126). Andra uttryck som han använder ligger i 
linje med hans auktoritära behandling av barnen och antyder en politiskt 
reaktionär hållning. "Dom små infantilisterna [min kurs] på marsch mot 
morgondagen" (s 125) ger associationer till infanterister, som marscherar 
på order. Dessutom fungerar ordformen ironiskt distanserande p g a den 
pejorativa bibetydelsen i ordet 'infantil'. Herr Westin markerar den ekono
miska position barnen har att upprätthålla och förvalta genom att kalla 
dem "Våra testamentens adressater" (ibid). Härigenom framstår han som 
representant för vad vi för enkelhetens skull kan kalla överklassen. I den 
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riktningen går också tolkningarna bland recensenterna. Bengt Jahnsson 
kallar honom "övermedelklasspappa",17 medan Sune Örnbergs karakteris
tik är mera indirekt. Han talar om hur "de inflytelserikas barn" inskolas 
i "sin framtida roll".18 Carin Mannheimer tar till ett så politiskt laddat ut
tryck som "Måns Westfelts halvt fascistiska pappa".19 

Herr Westins motsvarighet på kvinnosidan är Fru Roos, vilket epitetet 
"Våra små investeringar" (s 124) signalerar genom anspelningen på ekono
miska transaktioner. Hennes välmenande omsorger om Per-Åke skall i 
sinom tid ge god räntabilitet. Ett par inpass låter dock ana vilken konflikt-
fylld roll hon har. För henne är barnen också "Sagoslukarna!" och "Öm
het skrävarna!" (s 125). Hennes svårigheter som uppfostrare ligger i att till
fredsställa barnets behov av fantasi och känslomässig närhet, samtidigt som 
hon förväntas uppmuntra dess karriärinstinkt. 

Fru Erikssons första inpass, som är präglat av hemmafrurollen, håller sig 
inom familjesfären och lyder: "Våra barnbarns föräldrar" (s 124). Det tru-
istiska uttrycket markerar till synes hennes bristande språkliga kompetens 
jämfört med de välutbildade föräldrarnas mera pregnanta formuleringar. 
Djupare sett är det emellertid framtidsladdat: Som vi uppfostrar våra barn, 
kommer de att uppfostra sina. Epitetet "Sömnförstörarna!" (s 126) vittnar 
om en — i d et här sammanhanget — kö nsrollsbetingad arbetsbörda. När
mast vill jag räkna henne till arbetarklassen, men hon uppträder inte som 
någon medveten representant för denna grupp utan anlägger snarare en 
"småborgerlig" framtoning. 

Christina faller lite utanför den kategorisering som gäller för föräldrarna. 
Hon är visserligen ett slags ställföreträdande mamma, men kan — på grund 
av ungdom och bristande erfarenhet — inte uppfylla den rollen. Det är sna
rare Pernilla själv som får representera familjen, som jag — mera intuitivt 
— up pfattar som tillhörande en välbeställd medelklass. Bägge föräldrarna 
förvärvsarbetar, och Christina fungerar som en nödlösning på deras barn
tillsynsproblem. I det här sammanhanget är det emellertid i egenskap av 
barnflicka hon får fälla epiteten om barnen. Hennes inpass, som varvas 
med föräldrarnas, refererar till tidsaktuella företeelser och har ofta en iro
niskt samhällskritisk udd. "Våra spjutspetsar mot framtiden!" (s 124) har 
karaktären av en samtida skolpolitisk slogan och framförs på ett sådant 
sätt, att den motsatta innebörden är underförstådd. "Dom små undanröj-
arna av andras misstag" (s 125) är allmänt ägnat åt att kasta skulden på 
en misslyckad föräldra- eller politikergeneration, medan "Orosandarna!" 
(ibid) ger associationer till ungdomsrevolten. I ordvalet ryms också en dold 
kritik mot vuxenetablissemangets benägenhet att klistra psykologiska eti
ketter på — i grunden — politiska missnöjesyttringar. Öppet kritiskt är 
hennes sista epitet "Statussymbolerna!" (s 126) med vilket hon tillvitar 
föräldrarna en egoistisk och krasst materialistisk syn på det uppväxande 
släktet. 
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När till sist alla fyra samlar sig till en unison manifestation, klingar den 
tomt retorisk: "Övertagarna av våra enorma förhoppningar? / Arvtagarna 
till vår ärorika historia!'' (ibid). Den överdrivet deklamatoriska högtidlig
heten i aktion och artikulation bidrar till att ge det sagda en ironisk distans. 

Relationerna mellan föräldrarna/barnpraktikanten och respektive barn 
utvecklar sig i fortsättningen utefter de tidigare uppdragna linjerna. Så 
tvingas Johanna att i sina trånga skor gå den väg som fadern utifrån sina 
sociala förväntningar stakat ut åt henne, medan hennes bror, Robert, fort
sätter på anpassningens väg. Per-Åkes granna väst visar sig vara en social 
tvångströja, som sluter sig allt fastare kring honom. Christinas och Pernil
las "ombytta" roller utkristalliseras än tydligare såtillvida att det i s jälva 
verket är Pernilla, som — i kraft av sin familjs sociala ställning — "ö ver
vakar" sin övervakares göranden och låtanden. Fru Erikssons svaga sociala 
identitet leder till att hon ängsligt värnar om familjen och moderskapet, 
men inte vågar gå utanför den privata sfären för att lotsa barnen ut i det 
offentliga livets realiteter. Som vi skall se längre fram, utmanar den ensam
me men självständige Kenneth gång på gång sandlådans föräldrar genom 
att frejdigt påvisa samhällets orättvisor och avslöja uppfostrans indoktri
nerande effekt. 

Familjen Westin 

I en framåtblickande scen får vi i sex sekvenser följa Johanna från tonårsti
den tills hon som trettioårig hemmafru ger uttryck åt sin besvikelse över hur 
livet gestaltat sig. Hennes situation framstår som ett resultat av att hon 
tvingats underordna sig faderns reaktionärt samhällsbevarande uppfostran. 
Som Sverker Ek påpekat är scenen inspirerad av filmens klippteknik för att 
markera tidsförskjutningen.20 Varje sekvens motsvarar ett ålderssteg, som 
sceniskt illustreras genom att Johanna tar ett steg framåt. Hon rör sig robot
aktigt, vilket successivt förstärker intrycket av att den sociala pressen ökar 
så att hon till sist fastnar i en marionettartad attityd. 

Det börjar med att Herr Westin vill hindra henne från att självständigt 
välja socialt umgänge; han tänker inte bekosta hennes utbildning för att 
hon "ska sitta på en massa lokaler tillsammans med böss!" (s 129). Motvil
ligt lyder hon men gör ett nytt försök att bryta sig ur sin miljö. Hon vill 
hellre gå på allmän dans än "trevliga bjudningar" (s 130) — underförstått 
hos sociala jämlikar — o ch åter hindras hon av fadern, men nu med en 
språkligt sofistikerad argumentation. "Du har fullständig frihet att gå vart 
du vill och så går du alltid på dom sämsta ställena. " (ibid) Det är ett exem
pel på vad som brukar kallas repressiv tolerans, vilket Johanna är oförmö
gen att värja sig mot. Hennes nästa plan, att läsa sociologi, avfärdar fadern 
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som en nyck och frågar ironiskt: "Och vad tänker du bli intresserad av näs
ta månad?" (s 131) Resultate t blir, att hon följer faderns råd att läsa språk 
i stället. När hon för fjärde gången manifesterar sin egen vilja, gäller det 
kärlek. För fadern räcker det inte att pojken hon är kär i är "jättetrevlig" 
(ibid). 

Herr Westin Jag vill veta vad han gör! 
Johanna Han vet inte. Men han vill göra något viktigt. 
Herr Westin Och medan han funderar på det, så har han väl skaffat sig parkas 

och skägg förstås, (ibid) 

Associationen till den revolterande vänsterns förment proletära klädsel och 
utseende infinner sig lätt. För den — troligen till större delen — borger liga 
publik som befann sig på teatern vid det här tillfället torde replikväxlingen 
ha klingat synnerligen välbekant. 

Nästa självständighetsyttring från Johanna är önskan att flytta från hem
met (s 132) vilke t fadern motarbetar med samma försåtliga argument som 
vid tidigare tillfällen. 

Herr Westin Menar du att jag har hindrat dig? 
Johanna Ja, men du bestämmer ju allting! 
Herr Westin Men snälla Johanna, jag uppmuntrar dig bara att välja det, som 

jag vet, att du kommer att acceptera som den bästa lösningen, (ibid) 

När hon vidare redovisar sitt dåliga samvete för att hon materiellt sett är 
privilegierad jämfört med andra grupper, konstaterar fadern, att det "ty
värr" (s 133) ä r ett faktum som inte går att ändra på. Hennes försök att 
kommunicera på en mera känslomässig grundval avfärdar han ånyo med en 
antydan om att hon väljer umgängeskretsar som han inte accepterar. "Har 
du nu lyssnat på alla enögda virrhjärnor igen? Håll dig till det du har fått 
och låt mig slippa tjafsa om såna här saker. " (ibid) 

Slutligen tar Johanna det sista steget mot anpassningen genom att berät
ta, att hon funnit en man som liknar fadern och har samma sociala status. 
Som en sista rest av protest framkastar hon tanken på att inte föda några 
barn, och på faderns fråga "Det där menar du väl ändå inte?" (ibid) släp
per fördämningarna, och hon bryter ut i en ström av anklagelser. Med iro
nin som vapen gisslar hon det patriarkaliska samhället, som — un derstött 
av bl a veckopressen och reklamvärlden — fö rhindrar kvinnans utveckling 
till en fri och självständig individ. 

Johanna 
Nej, pappa! — Ja, pappa! Nej, pappa! Tkck, pa ppa! 
Å, vad jag är lycklig! I min skönt respektabla tristess. 
Jag har allt att tacka dig för, pappa. 
Tack fö r att du valde åt mig. 
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Tack för alla recept jag klipper ur veckans damtidningar 
för att kunna överraska min man varje fredag. 
Tack f ör den pynt värld jag lever i 
och för all påtvingad kvinnlighet 
som gör hyn så ung och silkeslen. 
Tack för allt tal om den jämställdhet 
som jag bit för bit begraver 
i de tomma cremeburkarna. 
Trettio år av undertryckt självrespekt 
har nött ut mitt intresse för verkligheten (s 134) 

Det ligger nära till hands att jämföra Johannas tänkta, framtida kvinnoroll 
med Fru Roos' redan invanda, dvs som dekorativ representationshustru 
utan egenvärde. 

Med Robert har Herr Westin — åt minstone till synes — ing a egentliga 
konflikter utom när han ett par gånger hutar åt sonen för mindre gott upp
förande. Robert mutar in sitt revir i sandlådan och försvarar det tappert 
med sin k-pist (s 143 ff). Oftast står han utanför, när barnkollektivet i övrigt 
sluter sig samman, exempelvis kring Kenneths fantasihäst. För att rättfärdi
ga sin utanförställning intar han en hånfull attityd och kallar hästen för "en 
spattig indiankuse" (s 155), vars snara undergång han förutspår. Han flyr 
in i sin egen fantasivärld, som hämtar näring ur vildavästernfilmer, där den 
ensamme, starke hjälten är idealet. De andra barnen visar — till sammans 
med Christina — kollek tivets styrka genom att rida i en ring runt Robert, 
som med gråten i halsen försöker behålla sin tuffa attityd. 

Robert 
Den kommer att dö i River Valley 
innan Montanas sol har gått ner! 

Alla barnen 
Vi är inte med dig! Vi är inte med Dig! 

Robert 
Haha! 
Ni kan inte rida! 
Ni hittar aldrig fram till vattenhålet! 
Ni kommer att bli törstiga som ökenråttor! 
Det vore bättre om ni rçd på kameler! 
För det här är ett ökenkrig! 
Ökenkrig! 
(slänger sand) (s 158 f) 

När till och med Herr Westin tycker att sonen gått för långt och ber honom 
sluta kasta sand, visar Robert prov på sin anpassningsförmåga och räddar 
ansiktet genom att snabbt ställa om känsloläget, så att scenen vänds till en 
dråplig cirkusföreställning. 
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Robert 
Det är cirkus, pappa Cirkus! 
Det är den osynliga hästen 
som springer på lina! 
[ . . . ]  
Får jak be den ärate pybliken håla andan! 
Teta är Historiens förste häst 
som palanserar på line! 
Och ten kan inte slute förrän ten faler! 
Ten kåmer at fale med et jätebrak 
så hele cirkysen exploterer! Pang pang! 
Pangpangpangpangpangpangpang ! 
(Hästen faller) 
Där fick ni! (s 159) 

Han tar hem poäng på samma sätt som Freddy i Flotten, när denne lät 
Främlingen i sina paltor agera mannekäng. Här har det varit tacksamt att 
låta Ingvar Hirdwall utnyttja sin förmåga att förena plastisk rörlighet med 
agerandet som ,,stand-up-comedian,,. I enlighet med lekens fiktion faller 
barnen "döda" ner utom Kenneth, som fortsätter att tro på sin häst och 
därigenom får alla föräldrarna mot sig. Den scenen kommer att behandlas 
i ett annat sammanhang. För Roberts del ser det ut som om han avgått med 
segern, men ur barnens synpunkt framstår han som svikare, när han på fa
derns uppmaning visar, att han lärt sig sin anpassningsläxa, i premiärpro
grammet — m ed anspelning på "Sången om den stora kapitulationen" i 
Brechts Mutter Courage — kallad SÅNGEN OM DEN STORA ANPASS
NINGEN. Genom en tidsförskjutning får den vuxne Robert inkarnera oli
ka, lätt igenkännliga, varianter av anpasslighet som medel att nå individuell 
framgång. I den första strofen är perspektivet allmänt existentiellt men gli
der sedan över i ett aktuellt samhällskritiskt. 

Robert 
Man föds med två tomma händer 
och inte ens en skjorta på. 
Alla föds utan tänder 
och många hinner inga få! (s 166) 

För att tydliggöra två motsatta förhållningssätt använder författaren meta
forer varav den ena, "gubben röd" (s 166) har dubbel betydelse. Dels signa
lerar den en viss politisk inriktning, dels anspelar den på det motstånd den 
revolterande röner; han får "röd gubbe" i karriärtrafiken. Den andra, 
"gubben grön" (ibid) representerar anpasslingens många möjligheter att 
kryssa sig fram, "att segla ovanför trafiken" (ibid). Kritiken riktar sig mot 
både det ekonomiska och politiska etablissemanget, eller snarare mot sam
mansmältningen av bägge till ett korporativt och repressivt tolerant system 
inom vilket "TLir, Pengar, Fräckhet, Namn och medlemsbok" utgör gen
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vägar till framgång. I ett röstcollage, där Robert likt en dirigent anför de 
övriga, anges taktiken men också toleransgränserna för den som vill bli ac
cepterad av "Systemet" (s 167). Han inleder själv med den första repliken. 

En lite lagom smidighet 
Röst 1 

en välmasserad böjlighet 
[ . . . ]  

Röst 6 
en lagom charmig gudlöshet 

Röst7 
en modererad bråkighet 
[ . . . ]  

Röst 10 
en ekonomisk snabbtänkthet 

Alla 
och så 
på toppen 
en taktfull 
föraktfull 
förståelse för Konst och Vitterhet! (s 166 f) 

De rader som sjungs unisont fungerar provokativt både mot publiken och 
mot de makthavare som författaren och teatergruppen vill nå med sin 
konst. Återigen aktualiseras Kent Anderssons tidigare refererade kritik mot 
Erlanders kluvna hållning till de intellektuella — att å ena sidan ge dem rätt 
men å den andra underlåta att lyssna på dem. Andersson finner det "fruk
tansvärt: att ha en insikt som man inte gör något åt. Det är ett svek, det 
är ett uttalande i svek."21 I motsats till detta agerande vill författaren/skå-
despelarkollektivet visa att de inte sviker sin intellektuella radikalism utan 
försöker att genom sin teater konst avslöja maktens svek. Mot bakgrund av 
denna strävan blir Herr Westins både manipulativa och diktatoriska upp
fostran av barnen en bild av relationerna mellan de mäktiga och de makt
lösa. Att påverkan underifrån är en omöjlighet visas i Johannas fall, och 
att anpasslighet är en dygd, som belönas, demonstreras med Robert som 
exempel. 

Familjen Roos 

Fru Roos' viktigaste uppgifter som hustru och mor är att representera vid 
mannens affärsresor samt att lotsa sonen, Per-Åke, in i hans framtida yrke. 
Omedvetet avslöjar hon den socialt kringrända sfär som familjen lever i, 
när hon ifråga om sonens yrkesval "generöst" tillåter Per-Åke att "välja 
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precis vad han vill. Ingenjör eller ekonom." (s 135) Hennes uppfostrarroll 
är konfliktfylld, eftersom barnets känslomässiga behov måste underordnas 
de sociala förväntningar som ställs på dem bägge. Därigenom kommer rela
tionerna mellan mor och son att präglas av en tilltagande kontaktlöshet, vil
ket demonstreras i en distanserande sketch. Vända mot åskådarna för de en 
dialog, där Fru Roos uttrycker sig i sångform och Per-Åke i talade repliker 
varpå bägge förenas i en sjungen sammanfattning. Scenen inleds med Per-
Åkes protest mot att återigen lämnas över till farmor för att föräldrarna 
skall åka iväg på sitt "vanliga weekendhotell" (s 138). Medan männen skri
ver affärskontrakt är fruarna hänvisade till att "sitta och fjanta / med port
vin, och ost och kontakt" (ibid) Affärslivets ytliga umgänge med dess in
byggda krav på kvinnors solidaritet med mansvärlden ställs mot barnets 
vardagliga behov av närhet och kontakt. 

Fru Roos 
Vi ska sitta fem fruar på hotellet 
och prata lite barnpsykologi. 
Vi ska dricka några skålar för manssamhället 
som mumlar effektivt om industri. 
Och när fruarna är fulla, och kontraktet är skrivet 
ska man supera, vara fräsch och sensuell 
för att somna i sin weekendvärld i äckel över livet ... 
Så Per-Åke kasa inte är du snäll, (s 139) 

Genom en tidsförskjutning stiger Per-Åke in i sin framtida vuxenroll i vilken 
han öppet anklagar sin mor för att hon spelat med i den föreskrivna kvin
norollen. 

Per-Åke 
Nej, jag kasar inte längre, mamma! 
Ditt lilla gullehjärta. 
Din lilla dockepojk! 
Tjockisen som du proppade full 
med kaloriawägda måltider och vitaminpreparat 
medan pappa lärde mig Sveriges Fåglar 
och multiplikationstabellen utantill! 
[...] 
I stark och obarmhärtig kärlek 
fyllde du mig med ensamhet och äggstanning 
tills den fina västen föll i bitar 
och du svepte tonårspälsen hårt 
om din ålsmalt nedbantade figur (ibid) 

-Hans avslutande replik växer ut till en allmän civilisationskritik, som han 
med ironiskt tillspetsade formuleringar riktar mot det teknokratiska sam
hället, där även känslolivet är formaliserat och underlagt kontroll (s 140). 
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Det gemensamt sjungna omkvädet ger uttryck åt bägges känsla av existen
tiell tomhet mitt i det materiella överflödet. 

Båda 
Man glider från varandra meter efter meter 
man står på var sitt tunna isflak på rutinens gråa sjö 
man ropar in i varandras e nsamheter 
tills ingen hör, och orden faller ner som snö! (ibid) 

I Fru Roos' fall är den idelogiska implikationen mer indirekt angiven. Ob
jektivt sett främjar hon det rådande hierarkiska systemet, även om det är 
svårt att uppfatta henne som en reell makthavare. Troligen är det emellertid 
medkänslan med henne — och naturligtvis med sonen som individ — som 
dominerar publikens upplevelse, något som säkerligen också ligger i linje 
med författarintentionen. Ansvaret förläggs i stället till det i bakgrunden 
opererande manssamhället, som utgör den reellt förtryckande makten. Fru 
Roos' ställning i den sociala hierarkin gör det svårt för henne att agera i 
strid med de uppställda förväntningarna. 

Christina och Pernilla 

I relationen mellan Christina och Pernilla är det den senare som, i föräldrar
nas frånvaro, står för ett slags maktutövning genom att gång på gång kriti
sera sin övervakare för bristande kompetens. När Pernilla stolt visar den 
leksaksträdgård hon byggt, och Christina förväxlar ett träd med en båt, 
brister Pernilla ut i en ström av negativa omdömen, som utgör en intrikat 
blandning av föräldrarnas ordval och hennes barnsliga syntax. 

Pernilla Det är ju ett träd! Det skulle min mamma och pappa ha sett med en 
gång. Men du ser det inte därför att du är bara en outbildad barnflicka, 
som mamma och pappa har ett sånt sjå med att få tag på varje höst, därför 
att det är så ont om er och jag är för känslig för daghem, som det ändå 
inte finns platser på. Och ni kan bestämma en massa förmåner, så det är 
nästan inte nån idé att mamma arbetar, men hon vill inte ge upp sin karriär, 
och för pappa är det otänkbart att stanna hemma, som systemet nu en gång 
är. O ch nu fick jag sagt det. (s 141) 

Orden får en speciell effekt genom den oförblommerade rättframhet — för 
att inte säga impertinens — med vilken Pernilla obarmhärtigt avslöjar det 
föräldrarna vill dölja. Per Erik Wahlund karakteriserar träffande yttrandet 
som "det noggrant avlyssnade ovett, varmed två förvärvsarbetande makar 
rationaliserar sin egen otillräcklighet".22 

Christina går till motattack men har inte något språk för att formulera 
sin anklagelse, fast hon intuitivt vet vad som är fel. 
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Christina 
[...] 
men jag har inga ord för det. 
Dom har säkert ord för det 
men dom skulle aldrig våga säga dom. 
Så dom kommer att fortsätta då 
fast det är fel. Fel! Fel! (s 142) 

När Christina får distansera sig från sin roll som oerfaren och utnyttjad 
praktikant låter författaren henne finna ett språk för att tolka ungdoms
generationens materiella och existentiella belägenhet. Det sker utifrån en 
annan scen, där hon kritiserar de bredvidsittande föräldrarna för deras lik
giltighet gentemot den gråtande Monika. Fru Eriksson, som är hjälplös 
inför dotterns gråt, får som råd av Fru Roos: "Låt dom gråta! Det går snart 
över." (s 147) Christina uppmanar henne i stället att trösta barnet och går 
själv ner till Monika för att prata med henne. Då utbryter en skarp replik
växling i vilken föräldrarna sammangaddar sig mot Christina. 

Herr West in Lägg er inte i det här! 
Christina Men vad sitter vi här för? Och glor. Vi måste väl försöka göra nån

ting med dom? Det måste väl vara fel att bara si tta och titta på dom som 
några konstiga djur? Det måste väl finnas ett annat sätt? 

Fru Roos Vilket då? 
Christina Jag vet inte ... 
Herr Westin Ni är hemskt ung! 
Christina Än sen då? Jag har väl rätt att säga nåt för det? Jag sitter ju också 

här [...] Sitter ni så här hemma också eller pratar ni med dom då? Eller slår 
ni dom? Vad f an har ni dom för? 

Fru Roos Hör ni ni! 
Fru Eriksson Sköt ni ert! 
Fru Roos Ja. Eller skaffa er egna, så får ni se hur lätt det är! (s 147 f) 

Den folkviseinspirerade sång — i molltonart och till orgelackompanjemang 
— som därpå följer är formellt självbiografiskt hållen, men egentligen för 
Christina sin generations talan. Vissa nyckelord, bestående av personifie-
ringar, framhävs genom rim, som fortsätter in i barnens unisona och varie
rade omkväde. Visan inleds med en betraktelse, som ger utblickar över 
världsläget, vars mekanismer Christina utifrån sin åldersmässiga mellan
ställning försöker tränga bakom. Analogt med dramats övergripande struk
tur av över- och underordning demonstreras de politiska förhållandena som 
kraftigt polariserade. 

Christina 
[...] 
Däruppe är lyx och därunder är slum 
och gatan bär ekon från morden 
på dom som ställde till obehag 
för dom som dikterar ordning och lag. (s 148) 
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Mellanställningen gäller också Sverige, "en smal korridor på jorden" (ibid) 
och dess s k mellangeneration av intellektuella, vars uppgift är att ifrågasät
ta och ta ställning. Här för Christina deras talan. 

Men varför finns alltid en lag beredd? 
Är den köpt eller vilseledd? 

Så lagarna tror jag inte på. 
Dom måste väl göras om? 
Om lagarna inte går att förstå 
Så är det väl fel på dom? (s 148 0 

Att det är Pernilla, som får förklara sammanhangen fungerar distanseran
de. Spindeln, vars "nät är starkt som en gallergrind" (s 149) blir symbolen 
för den ointagliga, ekonomiska makten, som omvärver allt och alla. Nyckel
ordet i sammanhanget är "Snödhet", som genom sin rimställning med 
"sprödhet" framhäver motsatsen mellan mäktig och vanmäktig. 

I nästa sekvens är det den näraliggande verkligheten med äktenskaps
krascher, drogmissbruk och gängbildning, som skapar vanmakt och ångest, 
vilket leder till delvis oreflekterade uppror: "Man spottar på rätt och man 
spottar på fel/man spottar på fan och gud." (ibid) Här är nyckelordet 
"Dumhet" symbolen för undertryckandet av kunskap. Frågorna får inga 
svar utan möts med "Stumhet", ett ord som samtidigt syftar på frågarens 
avsaknad av språkliga redskap. Det unisona rimordet "ljumhet" ger associa
tioner till likgiltighet och laddas med existentiell innebörd genom att ställas 
bredvid frasen "världens ondska" (ibid), på samma gång som grymheten 
och förtrycket därmed sätts in i ett internationellt perspektiv. 

Den sista sekvensen ger associationer till ungdomsrevolten 1968 och för 
Sveriges del kanske särskilt till demonstrationerna mot tennisturneringen 
mellan Sverige och Rhodesia i Båstad, där polisen motten demonstranterna 
med "vattenkanoner och galler" (ibid). Där stod också valet "mellan våld 
och flykt" (s 150). Här ställs hela vuxenvärlden till svars och i förlängning
en det svenska, samtida samhällets verkliga makthavare. Som ett bräckligt 
hopp lyser lyktan "Trygghet", vars obeständighet gör att "snygghet" kan 
gå över i "Stygghet". Med ytterligare ett rimord som symbol för underläge 
upprepar barnen frågan: "Vart ska du gå då, Christina Lind! / Vart ska du 
gå med din Skygghet?" (ibid) 

De envist återkommande rimorden i omkvädet ger stadga och rytm åt 
sången. Samtidigt skapar de en evighetskänsla såtillvida att frågor, som 
från början är sprungna ur en materiell verklighet antar existentiella dimen
sioner. I likhet med mor och son Roos bildar Christina och Pernilla en duo, 
som gemensamt får tematisera den manipulation bägge är utsatta för, me
dan ansvaret får sökas hos krafter som står över dem. 
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Familjen Eriksson 

Efter Christinas sång återupptas scenen mellan Fru Eriksson och Monika, 
som fortfarande inte låter sig tröstas. Det hon egentligen vill, är att få reda 
på varför det förekommer så många små, magra barn i TV. 

Fru Eriksson Det är för att du ska tycka synd om dom och hjälpa dom. 
[...] 
Monika Får dom ingen mat? 
Fru Eriksson Deras mamma och pappa har ingen mat. 
Monika Vem har ätit upp deras mat då? 
Fru Eriksson Det har ... det har andra gjort! 
Monika Varför är inte dom med på bilderna då! Mamma! varför får man ald

rig veta hur dom stygga ser ut? 
Johan Så man kan kasta bajsbomber på dom! 
Fru Eriksson Var tyst, Johan! Gå och sätt dig nu, Monika! 
Monika Dumma mamma! (s 153 0 

Scenen är typisk som demonstration av hur föräldrar i allmänhet ger und
flyende svar, när barnen ställer svåra och provokativa frågor. Särskilt Fru 
Eriksson sneglar ofta på hur de övriga föräldrarna skall reagera i ett slags 
dunkel rädsla för att misshaga dem, både genom det hennes barn och hon 
själv gör eller säger. Hennes ängsligå agerande påverkar också barnen, nå
got som hos Johan skapar en underlägsenhetskänsla och hos Monika hyste
riska reaktioner. 

Det är särskilt i förhållande till Robert som Johan får lära sig att ge vika, 
och när han framlägger sin sak, ligger klassmotsättningarna dolda i hans 
argument. 

Johan Du säger till mej: Gå därifrån. Men han får göra som han vill. Han får 
ha sitt land. han får skjuta ner mig. Han får t a min spann. Han får göra 
som han vill. Men jag ska alltid gå undan. Vill du inte att jag ska ha min 
spann? (s 145) 

Tolkat i vidare bemärkelse handlar det om ägandeförhållandena, vilket gör att 
både Fru Roos och Herr Westin känner sig hotade, men det gör också Fru 
Eriksson, eftersom hon inte vågar ställa sig på Johans sida i kampen för rätt
visa. Genom att manipulera med orden får Herr Westin Fru Eriksson på sin 
sida. När Johan antyder att han kan komma att gå handgripligen tillväga för 
att få rätt, varnas han skarpt av Herr Westin för att använda "pöbelfaso-
ner", och Fru Eriksson vidarebefordrar åthutningen genom att skrämt befal
la: "Johan! Hör vad farbrorn säger!" (ibid) Handlingen växlar över till fram
tiden, och i en tillbakablickande monolog anklagar Johan sin mor för svek. 

Johan 
OK, morsan! OK. 
Jag gjorde som du sa mej. OK. 
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Jag gick undan. Jag la mej. OK. 

Jag trodde att alla som var t askiga mot mej 
alltid hade huvet på skaft. 
Jag levde i tron att jag föddes till 
okvalificerad arbetskraft. 
Jag gav fan i ansvar för mer än mej själv 
och den lilla bit som var m in. 
Jag bocka och tacka och gick baklänges ut 
när cheferna sa: Försvinn! 

Jag vet att du svek mej. OK. 
Jag gick undan jag vek mej. OK. (s 145 f) 

Orden får räckvidd utöver sitt sammanhang i dramat, och Johan agerar här 
i rollen som representant för den passiviserade delen av arbetarklassen, 
medan Fru Eriksson på motsvarande sätt växer ut till företrädare för dem 
inom arbetarrörelsen som svikit i klasskampen och i stället låtit de ekono
miska makthavarna bestämma villkoren och spelreglerna. 

Medan Johan underordnar sig, kompenserar Monika sig genom att fly in 
i fantasier kring sin docka, Malame, som får kanalisera hennes känslor och 
representera allt det hon inte förstår och heller inte får förklarat av mam
man. I dramats senare hälft kommer den stora uppgörelsen mellan mor och 
dotter, och den centreras kring Malame. Den utgår från andra delens inled
ningsscen, vilken fungerar som en pendang till första aktens början. Sam
ma dunkel som råder över föräldrarnas könsakt råder hos barnen, när det 
gäller kunskaperna om deras egen tillkomst. 

Scenen har fått en spexartad utformning och utgör en provkarta på de 
fantasifulla teorier som muntligt traderats inom barnkollektivet i stället för 
saklig upplysning om sexuallivet. Kenneth tycker till sist att spekulationerna 
gått för långt och frågar irriterat: "Hur fan är det med det här egentligen?'' 
(s 174) Efter Monikas fantastiska historia om att Johan kom till genom att 
mamman vispade ihop en smet som gräddades i ugnen, ställer Kenneth den 
retoriska frågan: "Det måste vara nån som luras?" (s 175) Han sammanfat
tar barnens fantasier i en upprörd replik, som pekar framåt mot de efterföl
jande exemplen på desinformation om verkligheten. De ångestreaktioner 
hos barnen som blir följden beskriver han med anspelning på ett berömt, 
politiskt uttalande av kommunistpartiets dåvarande ordförande C H Her
mansson i samband med partisplittringen 1967. "Dockor på Epa, fiskar 
som äter ägg, kanariefåglar som lägger frön och limpor i ugnen. Måste väl 
finnas nån djävla ordning. Det kan väl inte gå till hur som helst!" (ibid) 

När Monika därefter börjar tala om Malame, går Fru Eriksson genast i 
försvarsställning och föreslår att de skall gå hem, men Monika lyckas få de 
andra barnen intresserade. En efter en smakar de — utom Robert — på doc
kans namn, och till och med Fru Roos låter sig ryckas med: "Malame ... 
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Vilket underligt namn ..." (s 180) Sverker Ek har tolkat namnet symbo
liskt och därvid utgått från franskans 'mal', ond och 'ame', själ.23 Enligt 
min mening blir figuren alltför entydig med den tolkningen. För Monika 
representerar hon alla möjligheter: "Hon kan göra allting." (s 179) Att 
Malame kopplas ihop med negativa företeelser beror mera på att barnen på 
henne kan projicera dels sina egna felsteg, dels allt som de inte förstår av 
omvärlden, och som de upplever som skrämmande. 

Johanna Hon välter mjölkglaset! 
Pernilla Hon gör så man ramlar ner från stolen! 
Per-Åke Hon gör så man tappar sin tjufemöring! 
Kenneth Så man får ont i magen för ingenting! 
Johan Så dom stora blir förbannade när dom små har rätt! 

Från att ha figurerat i liknande triviala förtretligheter, placeras Malame in 
i allt allvarligare sammanhang och antar skepnaden av ett u-landsbarn, ut
satt för krigets fasor. Barnen fyller på med sina fantasier, och identifierar 
sig med Malame. 

Monika Titta! Malame är liten som en myra. Hon går vilse i det brinnande 
gräset! 

Kenneth Är det en myra, Monika? 
Monika En myra. Vi är myror. Vi går vilse i det brinnande gräset! 
Robert Djungelkrig! 

(han skjuter) (s 183) 

Barnens fortsatta skräckvisioner av bombade vägar, sprängda broar, förgif
tade träd och dödade barn får ses mot bakgrund av deras upplevelser både 
av TV:s dokumentärbilder — främst från Vietnam-kriget — och dess utbud 
av underhållningsvåld. Sverker Ek ger en träffande karakteristik av scenen, 
och noterar även här likheten med filmen. 

I de tta spel av röster med sina uppskruvade lägen och korta stichomytier [...] 
målas barnens på en gång skrämmande men fascinerande vision upp med den 
sökande reportagekamerans knyckiga och snabba rörelser. Över en rad koder 
— ord, gest och mim — blir leken ett realiserande — och naturligtvis då främst 
ett verbaliserande — av en kollektiv ångest inför det obegripliga i dessa frag
mentariska verklighetsbilder.24 

När Fru Eriksson försöker släpa med sig Monika från sandlådeleken, får 
hon mothugg från de andra föräldrarna, som beskyller henne för att gå för 
bryskt tillväga. Först nu, då det gäller värnandet om familjeintegriteten, 
vågar hon sätta sig upp mot Fru Roos och Herr Westin. 

Fru Eriksson Det är mitt barn! Jag försöker bara skydda henne! Jag vill inte 
höra henne skrika om nätterna, när hon drömt om blixtar som slår ner in
vid sängen! Om krigare som stampar på taket och vidunder som klättrar 
in genom ventilen! 
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Ja, jag vet a tt världen är grym, jag vet att den kanske inte kan bli bättre. 
Men jag vill att hon ska få vara ly cklig så länge hon är barn! (s 188 0 

I den fortsatta scenen växer Malame ut till en symbol för de kunskaper om 
verkligheten som Monika vill tillägna sig och Fru Eriksson söker undanhål
la henne. 

Monika Jag vill till Malame! 
Fru Eriksson Nej! Det är farligt! 

[...] 
Vi vill bara skydda dig, förstår du? 

Monika Robert har en k-pist. 
Fru Eriksson Du ska inte tänka på vad dom andra barnen gör! Deras mammor 

och pappor bryr sig inte om dom, förstår du! [...] Vi ska ha dig för oss själ
va, Monika! [...] Vi ska hålla varandra i handen, hårt. Så att ingen kan 
komma och ta oss ifrån varandra! Hårt, Monika! 

Monika Det gör ont, mamma! 
Christina Släpp barnet! (s 189) 

Det sista är en uppmaning att gå utanför den trånga privatsfären och vidga 
perspektiven för att upptäcka världen utanför. Samtidigt är det en kritik 
mot benägenheten att slå sig t ill ro i den egna välfärden och glömma den 
internationella solidariteten. Återigen sker en framflyttning i tiden, och 
Monika får, med bistånd av brodern Johan anklaga sin mor för att ha för
summat deras behov av kunskaper; modern har förnekat Malame. 

Monika Varför vill e du aldrig se henne, mamma? Du tjatade bara om att jag 
var hysterisk. Det är klart att jag var. Du hjälpte mig ju inte. Du var ju så 
dum. Du mutade mig med kakor, istä llet för att en enda gång sätta dig på 
huk och försöka följa mig. [...] Jag såg saker som jag inte förstod. Jag 
blandade ihop allting och blev olycklig när min kunskap inte räckte till. 

Fru Eriksson Du var för liten för att förstå såna saker! 
Monika Jag var för liten för att inte förstå. Det är värre att bara veta nånting 

till hälften och bli olycklig för det, än att bli olycklig när man vet hela san
ningen. (s 190) 

Gradvis glider perspektivet i dialogen över från det privata till det politiska 
planet, och liksom i den tidigare uppgörelsen med Johan står Fru Eriksson 
här som representant för den förstelnade socialdemokrati som författaren 
i egenskap av besviken partimedlem kritiserar. Barnen företräder den unga 
generationen och ger uttryck åt dess revoltanda. Med ökade kunskaper har 
de insett att "världen inte är sådan / som dom påstod att den var!" (s 119) 
Malames död rymmer en dubbel symbolik. Den sätter punkt för barndom 
och oskuld, för fantasi och verklighetsflykt; det vuxna allvaret har börjat. 
Det sätt på vilket Malame dör — för st stympas armarna och sedan skjuts 
hon — kan också ses som symbolen för stympade och döda ideal, omöjliga 
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att återupprätta. Monika kan inte be mamma om tråd för att sy fast armar
na: "Det var ju djungeln. Och hon var en rebell!' (s 192) Dit kan inte mam
man följa barnet, eftersom hon överhuvudtaget förnekar Malames existens. 
Det finns inga förbindelser — ingen tråd — mell an det politiska etablisse
manget och en rebellisk ungdomsrörelse. 

Åtminstone från upphovsmännens sida var avsikten att Malame skulle 
fungera som både skrämsel- och trygghetssymbol, samtidigt som u-
landsproblematiken betonades. Margita Ahlin, som spelade Monikas roll, 
och som initierade avsnittet om djungelkriget, har redogjort för tankegån
garna bakom. 

Den här låtsasdockan är något hon är r ädd för, dels tyr sig till. Det handlar 
mycket om skuldkänslor gentemot Malame, för hon är fattig, ett bara i et t u-
land; hon dör. Vi i väl färden snyltar på dessa länder, som blir fattigare och fat
tigare, men vi har som individer svårt att påverka det. Då hamnar man i n ån 
sorts dubbel skuldkänsla.25 

Huruvida en publik utan dessa förhandskunskaper uppfattade de bakom
liggande avsikterna är svårt att avgöra. Ingen av recensenterna har ägnat 
Malame-episoden någon djupare analys, men Jacob Branting har upp
märksammat det vanskliga i att låta Malame få dubbla funktioner, och jag 
delar hans åsikt. 

Jag tror att svårigheten har legat i hur man ska finna ett språk för två slags 
uppror: fantasins revolt och verklighetssinnets revolt. Låtsasdockan som inte 
er känns är syster med TV-bildens brända barn från Vietnam. Vuxenlögnerna 
är i båda fallen undflyende men det är svårt att tala om psykologi och inforsan-
de värld i samma andetag.26 

Föräldrakollektivet mot barnkollektivet 

I den tidigare analysen har vi sett, att familjerelationerna fungerat på så 
sätt, att barnen — mer eller mindre medvetet — försökt bryta sig ur det som 
kallats "onda sociala cirklar". Föräldrarnas maktställning gentemot barn
en i den isolerade kärnfamiljen samt familjens ställning i den sociala hierar
kin har visat sig utgöra hinder för en sådan utbrytning. Detta har också fått 
tjäna som symbol för de samhälleliga förhållandena, i det här fallet svårig
heten att bryta "onda politiska cirklar". Gemensamt för både familjen som 
institution och det socialdemokratiska partietablissemanget är att de fram
ställs som hårt cementerade, patriarkala strukturer, svåråtkomliga för på
verkan i radikal riktning. Hos Kent Andersson fanns — trots allt — vid den 
här tiden att slags förhoppning om att få igång en dialog kring nödvändiga 
förändringar inom rörelsen, och därvidlag skulle teatern kunna vara ett 
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bland många medel att påverka. Att använda ett Erlander-citat som motto 
för Sandlådan var säkerligen avsett som en provokation för att förmå parti
ledningen att lystra. Han var emellertid medveten om svårigheterna, vilket 
framgår av ett uttalande där han hävdar att 

protesten oskadliggjorts genom att den blivit så in i helvetet tillåten. Jag höll 
på att säga, att det vore bättre att protestera under en borgerlig regim här i 
landet. Alltså, en klart borgerlig i stäl let för en halvborgerlig som vi har nu.27 

På frågan varför han ändå röstar på socialdemokraterna svarar han: 

Jag när drömmen om att partiet kan radikaliseras inom sig självt. Det låter väl
digt knepigt, och är närmast en motsägelse till det jag sa förut om att protesten 
är oskadliggjord.28 

Det finns således hos författaren en kluvenhet, som han har svårt att hante
ra. Att han ändå gång på gång tematiserar sin och den på 1960-talet unga, 
radikala generationens besvikelse över socialdemokratins utveckling beror 
enligt min mening på att det endast är genom konsten han kan ge uttryck 
åt sitt personliga ställningstagande. 

I de avsnitt, där Kenneth och Gajen uppträder, framstår klassmotsätt
ningarna tydligast. Både föräldrar och barn formerar sig i dessa scener som 
två enhetliga kollektiv varav det ena symboliserar förtryckarna och det 
andra de förtryckta. Den avsiktliga symboliken blir klarare, när de enskilda 
individerna kopplas från familjerelationerna och uppgår i en större enhet. 

Kenneth 
Kenneth och hans ensamstående mor — som omtalas men inte uppträder 
på scenen — är klart definierade klassmässigt. Han revolterar inte mot en 
enskild förälder men däremot utifrån sin ställning i den sociala hierarkin. 
Som Sverker Ek påpekat agerar han ibland mera som "klassmedveten pro
letär"29 än som sandlådeunge. Därigenom blir kollisionerna med den lika
så klassmedvetne Herr Westin så kraftiga. 

Den första kontroversen mellan Kenneth och Herr Westin uppstår, när 
den förre tar hem poängen i en ordstrid genom att beslå den senare med 
hans egna argument. Det börjar med att Fru Roos skryter över sin väldrilla-
de sons kunskaper i multiplikation. När Herr Westin försöker testa Per-Åke 
följer ett replikskifte med Kenneth i vilket Herr Westin obönhörligt drivs 
in i ett hörn, tills han inte längre kan försvara sig. Kenneth får tillfälle att 
dela ut nådastöten, sedan Herr Westin definierat ordet 'fusk' som "att inte 
räkna ut det själv" (s 137), men nu gäller det inte en räkneuppgift utan för
mågan att genomskåda sociala missförhållanden. 
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Kenneth Nån måste väl för fan räkna ut det! Om nån räknar ut att man måste 
ha tråd för att göra tyg och sen gör maskiner som gör tyget av tråden och 
sen gör stora fabriker omkring dom där maskinerna, och sen låter morsan 
komma till fabriken och stå vid maskinen ... fuskar hon då? Va? 

Herr Westin Hon arbetar! 
Kenneth Ja, men hon har ju inte räknat ut det själv. Det har ju dom andra 

gjort. Men det är hon som gör tyget. Men hon har det inte lika bra som 
dom som har räknat ut det. Varför s ka det alltid vara finare att räkna ut 
sakerna än att göra dom? Ska det inte finnas skjortor? 

Fru Eriksson Jo, det är klart. 
Fru Roos Stackars lilla bubben, såna problem du dras med! 
Kenneth Ge fan i och tyck synd om mej. Det är inte morsans fel att hon är un-

derbetald! 
Herr Westin Vem har tutat i dig det där? 
Kenneth Det har jag räknat ut!!!!! (ibid) 

Slutrepliken återkallar i minnet den replik som samma skådespelare i rollen 
som Nils i Hemmet (s 66) fäller i sketchen "Hela havet stormar": "Ett pri
vat initiativ!" Dessa ord slår också tillbaka på antagonisten, liksom Ken
neths — åtminstone tillfälligt — br ingar Herr Westin ur fattningen. Genom 
sin triumf blir Kenneth den självklare ledaren för de fortsatta barnuppro
ren, och den "kaptenkeps" som han — enligt Bengt Jahnssons terminologi 
— bär,30 signalerar hans dubbla funktioner. Dels tillhör han arbetarklas
sen, dels skall denna en gång styra samhället, dvs enligt den ideologi som 
de här behandlade pjäserna förespråkar. 

Nästa sammanstötning mellan Herr Westin och Kenneth kommer i an
slutning till scenen om "den röda blodhästen". Kenneth drar med sig de 
andra barnen — u tom Robert — i e n lek kring en häst, vilken de tillsam
mans skall rida på. För Kenneth och alla som tror på den är den verklig, 
och Christina väljer också försiktigt att delta i ritten. Hästen fungerar som 
symbol för sammanhållning och solidaritet, vilka emellertid spricker, när 
alla, utom Kenneth, låter sig skjutas ner. Denne får ensam rida vidare som 
en socialismens Don Quijote mot nöd och förtryck. 

Kenneth 
[...] 
Var inte lessen, häst. 
Skit i om dom skrattar åt dej. 
Skit i om dom skjuter på dej. 
Dom kan ändå inte döda dej, ser du. 
Men du måste växa. 
Du måste bli stark. 
[...] 
Det är många du ska lyfta ur förnedringen, min vän. 
Du ska bli tolv meter lång 
och stark som en ångvält. 
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Sen ska vi rida, du och jag, långt, långt bort 
över alla länder 
och befria fångarna. 
[...] 
Vi ska ta med oss en tång 
och befria kannibalerna. 
Missionärerna tänker koka dom levande, ser du 
och äta upp dom som man äter kycklingar, (s 159 f) 

Mot detta protesterar Monika, som kan sin söndagsskoleläxa: "För så är. 
det inte! Det är kannibalerna som äter upp missionärerna!" (s 160) M en 
Kenneth vet bättre. Med drastiskt målande liknelser — fasci nerande för de 
storögt lyssnande barnen och hotande för föräldrarna — ger han genom en 
parallell med missionens indoktrinerande uppfostran sin alldeles egna bild 
av en desinformerande vuxenvärld. 

Kenneth 
Trodde du, ja! men det är inte sant! 
Det är en helvetes brinnande lögn 
som mammor och pappor och söndagsskolor 
bankar in i huvena på små barn 
för att dom inget ska få veta. 
Dom bankar in det med hammare 
och om barna bråkar 
så klyver dom huvena på dom 
som man klyver meloner 
och gräver ut det friska köttet därinne 
och när dom har slafsat i sig det som grisar 
så tar dom alla sina lögner 
och lägger i det urgröpta skalet! 
[...] 
Sen tejpar dom ihop huvena igen. 
Och sen ligger våra förtorkade liv och 
skramlar därinne 
som ärterna i en skallra. 
Det är det dom kallar demokratisk uppfostran, (s 160 0 

Tvärs igenom den barnsliga öppenheten hörs den politiske agitatorns röst, 
som avslöjar klyftan mellan sken och verklighet i ett postindustriellt infor
mationssamhälle, där de mäktiga styr informationen och med språkets 
hjälp manipulerar de svaga och maktlösa. Herr Westin ställer sig i spetsen 
för föräldrarnas kollektiva reaktion mot Kenneth och försöker köra iväg 
honom från sandlådan, vilket Christina protesterar mot. Fru Roos och Fru 
Eriksson sluter upp kring Herr Westin för att försvara föräldrarnas posi
tion, men Kenneth, som kan sina argument och vet sina rättigheter, frågar 
provocerande: "Vi har väl yttrandefrihet? / Eller är det också en fantasi-
häst?" (ibid) Därefter följer föräldrarnas bortförklaringar, vilka — för att 
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låna Sverker Eks karakteristik — ''u ppvisar en färgrik provkarta på insän
darspalternas tanke- och språkschabloner".31 Inmängda i plattityderna 
finns ideologiska markeringar, som demonstrerar dramats strukturerande 
princip av över- och underordning. 

Herr West in Man behöver väl inte riva upp himmel och jord för att den enes 
kaka är lite större än den andres!? Herregud! Man får väl rätta mun efter 
magsäcken! 
[...] 
Det finns så mycket man inte kan avslöja därför att informationen kunde 
missförstås. 
[...] 
Demokrati är en form av uppfostran. 
[...] 
Man kan inte ta hänstyn till alla kategorier! Några måste helt enkelt bli 
lämnade utanför om vi ska kunna fortsätta att styra detta samhälle på dom 
jämlikhetsprinciper som ju i alla fall finns, (s 162 ff) 

Här hörs det ekonomiska och politiska etablissemangets myndiga stämma 
tala med Herr Westins röst. Fruarna Roos' och Erikssons inlägg är å ena 
sidan nära anknutna till den egna familjen och å den andra bestående av 
allmänt hållna fraser, som under sken av axiomatiska sanningar uttrycker 
en blandning av omedvetenhet och auktoritetstro. 

Fru Eriksson 
[...] 
Det måste väl finnas lagar och förordningar? 
[...] 

Fru Roos Experterna vet mycket mer än vi. 
[ . . . ]  

Fru Eriksson Man kan inte hejda utvecklingen! 
[ . . . ]  
Det är ju ändå mycket bättre än förr. (s 163 f) 

Mellan föräldrarnas repliker har Kenneth hela tiden kastat in små brand
facklor i form av provokativa frågor eller påståenden. Barnens agerande de
monstrerar, att det inte är första gången de lyssnar till den malande ord
strömmen, vilken de rytmiskt-monotont ackompanjerar på slaginstrument. 
Ljudillustrationerna ger associationer till Kenneths tidigare beskrivning av 
hur föräldrarna "bankar" in sina lögner i barnens huvuden, samtidigt som 
det ligger något hotfullt i trummandet. Efter Kenneths slutreplik "Dom 
pumpar in utländskt kapital!" (s 165), vilken låter som hämtad från den 
vänstersocialistiska agitationen, förlorar Herr Westin behärskningen och 
ger Kenneth en öppet auktoritär åthutning. 

Herr Westin Det där är något som du och din lilla proletära morsa inte förstår! 
Och nu tiger du, så länge våra barn finns i närheten! (ibid) 
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Därefter samlar sig föräldrarna till en gemensam manifestation, vars slut
kläm uttrycker den borgerliga ideologi som redan tidigare legat inströdd här 
och var i deras argumentation. Härigenom stärks deras symbolfunktion 
som den samlade maktens representanter. 

Alla föräldrarna 
Vi föräldrar 
försöker med alla medel 
uppfostra våra b arn 
till goda medborgare 
i detta valfrihetens samhälle 
[ . . . ]  
Var tacks amma för 
att det ni så föraktfullt 
kallar storfinansen 
garanterar er arbete och trygghet! 
Uppfattat!? (ibid) 

Det är på denna fråga Robert svarar jakande och sjunger SÅNGEN OM 
DEN STORA ANPASSNINGEN. 

Gajen 
Som avrundning på Malame-episoden, vars krigsscener har verklighetens 
våld som referent, följer en scen, som är inspirerad av TV:s underhållnings
våld. Den illustrerar barnens oförmåga att skilja fakta och fiktion åt samt 
föräldrarnas försök att lugna barnen med att det inte är riktiga människor 
man skjuter på utan dockor. Herr Westin i sin tur lugnar föräldrarna med 
ett slags vetenskaplig förklaring och säger, att det "finns undersökningar 
som säger att barn är påfallande okänsliga för sånt där" (s 195). Men barn
en lever sig in i vad de sett och blir alltmer upphetsade. Scenen avslutas med 
en distanserande sång, som kritiskt kommenterar de vuxnas undanflykter, 
när det gäller att förklara de verkliga sammanhangen bakom samtidens 
komplicerade politiska händelser. 

Alla 
Stanna, alla klockor, 
i alla stora städer! 
Mänskorna är dockor 
som Några skjuter på! (s 195) 

Personifieringen av ordet 'Några' gör det unisona sångpartiet allegoriskt, 
och anger därmed att TV-våldet har sin motsvarighet i verkligheten. Vuxen
representanten i Fru Roos' skepnad som SOLORÖST demonstrerar där
emot den metafysiska tolkning som bestås barnen av skeendet i TV-rutan. 
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Ingen utpekas som ansvarig i en värld "som styrs av dårar" (ibid). Det lig
ger en djup anklagelse mot vuxenvärlden i rimsammanställningen "skjut
ning"-"njutning", följt av det ironiskt sammanfattande "Men vad det 
hela gäller / får du veta sen, min son" (s 196). Samma funktion har ordfog-
ningen i soloröstens distanserat framförda anmaning: "Mördarna och 
mödrarna [min kurs] är glada om du lyder! / Din mor och far ska åldras 
i en värld som styrs av dårar ... / Så gråt i stället, länge! Gråt förtvivlan, 
blod och tårar ..." (ibid) Som helhet andas sången en undertryckt vrede 
men skapar samtidigt ett slags kosmisk stämning av uppgivenhet, en känsla 
som får sin skarpa kontrast, när Gajen, efter en stunds tystnad, plötsligt gör 
sitt — för alla oväntade — inträde på scenen och på stilbrytande vers anrop
ar barnen. 

Gajen 
{in från fonden) 
Kom flitiga barn 
Kom skitiga ungar 
Det blåser i kväll 
Hela jorden gungar 
Det stormar i världens träd ... 
(iöppnar en ölburk) (s 196) 

Den överförfriskade Gajen talar överdrivet deklamatoriskt, och hans appa
rition andas rusets välvilja och tillförsikt. Han bemöts emellertid bryskt av 
Herr Westin och de andra föräldrarna, och en dråplig ordväxling följer i vil
ken Gajen avgår med segern. 

Herr Westin Vad gör ni, människa? 
Gajen Öppnar en ölburk. 
[...] 
Fru Eriksson Tänker ni dricka upp den också? 
Gajen Jag tänker då fan inte vattna sandlådan med den. (s 197) 

Herr Westin befaller honom att gå därifrån, men Christina tar Gajens parti. 
När Herr Westin anklagar honom för att han "super på understöd" (s 198), 
svarar Gajen avväpnande sarkastiskt: "Ja. Jag har betalt för att vara den 
jag är. Samhället betalar mig. Underlägsenhetsbidrag. " (ibid) Föräldrarna 
försöker ånyo köra iväg honom, men då tar barnen honom i försvar och 
säger: "Ni är dumma! / Ni är stygga mot farbrorn!" (ibid) Därmed form
erar sig barnen, liksom föräldrarna åter i två, varandra motstående kollek
tiv. I en distanserande sketch går föräldrarna in i myndighetsroller och med 
megafoner för munnen frågar de ut Gajen. 

Röst 1 Nummer och namn! 
Gajen Vad då? 
[...] 
Röst 1 Förstår ni inte vad vi säger? Nummer och namn! 

199 



Röst 1 Födelsenummer? 
Gajen Födelsenummer? Det skötte väl farsan om? (s 199) 

Överhetens representanter, som inte senterar Gajens slagfärdighet, påmin
ner Gajen om hans sociala underläge genom att notera: "Ni har ett ärr i 
pannan. " (s 200) Ärret fungerar som symbol för stigmatisering; Gajen är 
stämplad för livet. Genom den fortsatta utfrågningen dokumenteras hans 
liv från födseln, via skolan, korrektionsinrättningen och anstalten. Då och 
då korrigerar Gajen myndighetsspråkets eufemismer och påpekar, att det 
skall heta "arbetslös" och inte "friställd" (s 200). Med vändningar, som 
ger associationer till Strindbergs språkbruk, karakteriserar han straffskolan 
som en "korrektionsinrättning, där överklassen korrigerar underklassens 
barn" (s 203). Han använder också parodin för att illustrera hur språket 
används i manipulerande syfte. 

Gajen OK. Jag kan fina till språket. Vederbörande haver nämligen konfront
erats med ett språk vilket makthavande myndigheter till yttermera visso 
rättsligen och grannlaga haver komplicerat i syfte att trycka ned vederbör
ande i de skor där han rätter ligen hörer hemma ... (s 201) 

Skildringen av hur Gajen tryckts ned är utformad som en revy av snabbt 
antydda episoder ur arbetslivet, äktenskapet etc för att visa hur han ständ
igt blivit misstrodd av omgivningen och till sist gett upp hoppet om att kun
na rehabiliteras; pariasmärket i pannan förblir outplånligt. I stark förkort
ning sammanfattas hans socialt nedåtgående kurva genom de domar som 
utfärdas. 

Röst 1, 2, 3 
Härmed dömer vi 
Villkorligt 
Ovillkorligt 
Tre månader s fängelse 
Fyra år på anstalt 
(Under dessa repliker säger de övriga:) 
Gajen, Gajen, Gajen. (s 206 0 

Som ett omkväde upprepas d'à och då rytmiskt "Finkan, Torken, Kåken" 
av de anonyma myndighetsrösterna, vilket ger en kusligt ödesmättad effekt. 

Gajen fungerar som ett ideologiskt korrektiv för både föräldrar och barn. 
Hans öde blir till en anklagelse mot föräldrarna-förtryckarna och ett varn
ande exempel för barnen-de förtryckta. Genom hans plötsliga inträde på 
scenen tvingas bägge parter att ta ställning. Han tar sig friheten att — med 
ålderns och erfarenhetens rätt — undrvisa barnen om hur samhället funge
rar, när inte föräldrarna eller de som har makten över kunskapen och in
formationen gör det. Därigenom uppfattas han som trovärdig, när han i 
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slutmonologen river slöjorna av makthavarnas språk. In i det sista försöker 
föräldrarna hindra honom från att tala till barnen, men Gajen insisterar. 

Gajen Nej! Vänta lite! Jag är inte färdig. Nu ska ni få höra barn! 
Röst 2 Lyssna inte på farbrorn! 
Röst 3 Per-Åke! 
Röst 1 Hör inte på honom! 
Gajen Där hör ni barn! Det är så dom gör. Det är så dom säger. Det är det 

dom menar med det dom kallar kärlek. Men lyd dom inte. [...] Lita inte 
ett ögonblick på det dom tutar i er. Det sitter överallt i världen höga herrar 
med vita huven runt stora bord och bestämmer över era liv [...] Lita inte 
på vad dom vita huvena talar om när dom talar om demokrati. [...] Dom 
talar om jämlikhet. Men vad menar dom med jämlikhet? Dom menar inte 
mej. Dom menar inte er. M en slå in ekdörrarna! Dra ut dom i håret och 
ställ dom på torgen och tvinga dom att säga sanningen! (s 217 f) 

I de skiftande kontexterna får ordet 'dom' successivt olika betydelser. Först 
avses föräldrarna, sedan världens mäktige, vilket bör tolkas som att makt
ens ansikte är sig likt överallt i världen. I de meningar, där ordet 'jämlikhet' 
förekommer, går associationerna till den socialdemokratiska valagitatio
nens honnörsord. Genom att konsekvent omtala föräldrarna-förtryckarna
makthavarna som "dom" sker en återknytning till ordparet 'vi-dom' i in
ledningsscenen (s 119), vilket betonar motsatsförhållandena. Med tanke på 
Kent Anderssons på förhand deklarerade avsikter med Sandlådan ligger det 
nära till hands att uppfatta den avslutande delen av monologen som förfat
tarens egen appell till det parti som han vill förändra inifrån, och som — 
ifall detta kunde åstadkommas — ock så skulle omvandla samhället i rikt
ning mot jämlikhet och solidaritet. 

Gajen 
Tvinga dom att använda dom rätta orden! Att inte säga 
uppfostran när dom menar misshandel. 
Förfalska inte det språk ni talar! 
Ljug inte om verkligheten för att få frid i era samveten! 
Använd dom rätta orden 
inte för er egen skull 
men för era barns 
att dom må se världens ansikte naket 
[ . . . ]  
Säj inte tolerans när ni menar hyckleri 
säj inte brist på förståelse när ni menar hat 
säj inte våra svarta bröder när ni menar nigger jävlar 
säj inte jämlikhet när ni menar privilegier 
säj inte utveckling 
säj förstörelse 
säj inte lönsamhet 
säj utnyttjande 
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säj det 
säj det 
säj det! (s 218) 

Här utnyttjar Arne Nyberg, liksom tidigare i Flotten (s 28 ff) och Hemmet 
(s 53), sin speciella förmåga att gestalta de texter i vilka Kent Andersson an
vänder ett religiöst betonat språk för att uttrycka ett samhällskritiskt bud
skap. Han vänder sig till publiken med en blandning av politisk agitation 
och uppfordrande omvändelseförkunnelse, framförd med en brechtsk dis
tansering, som manar till eftertanke. I detta sammanhang kan det vara på 
sin plats att framhålla hur betydelsefull Arne Nyberg — båd e som individ 
och yrkesman — var för sina yngre skådespelarkamrater. 

Inom gruppen hade det förts en diskussion om hur episoden med Gajen 
skulle integreras i dramat. Av några intervjuer framgår det, att det fanns en 
viss ambivalens inför att så sent i det dramatiska skeendet införa en ny per
son, eftersom det kanske skulle bryta den strängt iakttagna sandlåderamen. 
Rollinnehavaren själv redovisar sin skepsis, även om han tycker episoden är 
"briljant och fint gjord". Formmässigt betraktar han den som relativt fris
tående, men innehållsmässigt anser han den vara väl integrerad i handling
en. Han gör en träffande iakttagelse, när han associerar Gajen med Barbro 
Hörbergs visa "Gamla älskade barn",32 som också tematiserar den socialt 
utslagnes situation. 

Det tycks emellertid ha varit angeläget både för författaren och ensemb
len att skapa en roll som var väl avpassad för just Arne Nyberg, vilket bl a 
Lennart Hjulström vittnar om. Han berättar om hur de under repetitions
tiden bytte roller, och att en av dem alltid blev över. 

Det var en tanke, att Kent skulle ha varit med [...] och Arne skulle vara med 
... Det var väl en av anledningarna till att en sådan scen uppstod, att det kom 
in någon i sandlådan. Vi ville påverka den här gruppen [...] med en person, 
som kom utifrån. Det var e n scen, som kom på ett väldigt sent stadium.33 

Måns Westfelt finner visserligen avsnittet problematiskt ur dramaturgisk 
synvinkel men anser effekten mera dramatisk, när Gajen plötsligt kom in 
utan att någon kunde värja sig, än om han funnits med hela tiden, vilket 
också diskuterades.34 

Sven Wollter är den som mest klargörande beskrivit Nybergs funktion i 
gruppen. Han poängterar det värdefulla i att Nyberg, som en av de äldre 
skådespelarna, helhjärtat ställde upp på de nya arbetsformerna. 

Det stämde överens med Arnes hela politiska ideologi. För oss betydde det 
naturligtvis en oerhörd styrka att ha med en kunnig skådespelare med stor er
farenhet, som dessutom hade stor respekt inom ledningen och bland kamrater 
[...] I Sandlådan är han en väldigt vital och viktig del i arbetet , som människa 
bara. [...] Det är möjligt, att figuren kan ha sin svaghet [...] den är delvis hit
tad för att Arne skulle ha nånting att göra, men ändå [...] inte en konstruktion 
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och påklistrad, för tanken var att skapa en brygga mellan den utslagne prole
tären och barnen av vilka många kunde tänkas hamna i hans roll.35 

Det enda Wollter ifrågasätter är om dessa intentioner realiserades tillräck
ligt bra; han tycker kanske, att det tenderade att bli två pjäser. 

Som dramatiskt knep är det ju inte något nytt att föra in en person ut
ifrån, låta en främling, avlägsen släkting e d plötsligt dyka upp för att skär
pa den dramatiska konflikten. Kent Andersson prövade greppet redan i 
Flotten, där Främlingens uppdykande tvingade både personerna på scenen 
och åskådarna i salongen till ett ställningstagande. 

I den sång som utgör dramats slutscen lämnar föräldrarna sina upphöjda 
platser och går ner till barnen. Bägge grupperna träder ut ur sina roller och 
vänder sig ut mot publiken för att manifestera en gemensam hållning. Som 
Carin Mannheimer framhåller, innebär det inte att "pjäsens konflikter [...] 
plötsligt lösts i samförstånd. Det är skådespelarna som direkt över rampen 
deklarerar sin övertygelse."36 Till orgelackompanjemang och i gungande 
valstakt inleds sången med en unisont framförd, refrängliknande strof i 
durtonart. Dess anslag "Kom flitiga barn! / Kom skitiga ungar!" (s 218) 
har karaktären av allsång och drar därmed in åskådaren i gemenskapen. 
Fortsättningen "Det blåser ikväll/hela jorden gungar!/Det stormar i 
världens träd!" (s 218 f) ger en kosmiskt existentiell dimension, som för
stärks i strofens senare del. 

Det vandrar strömmar av mannens säd 
mot kvinnodrömmar 
mot moderssköten 
mot hemliga, nattliga möten 
i lä! (s 219) 

Innehållsligt återknyter dessa rader också till mörkerscenen i dramats in
ledning. 

Tonarten växlar i de två följande stroferna över i moll, och Gajen får stäl
la existentiella frågor kring livets ursprung och mening: "Vi vaggar en dröm 
mellan bröst och knän. / Var kommer den från? Och vart blåser den hän?" 
(ibid) Som en påminnelse om diskrepansen mellan de högstämda idealen 
och den krassa verkligheten heter det fortsättningsvis: "Drömmen om barn
et, för kvinna och man, / är fruktansvärd, när den blir sann. " (ibid) I den 
första variationen av refrängen kontrasterar den frejdiga valsrytmen mot 
det samhällskritiska innehållet. Anropen "välfärdsbarn!" och "ofärdsung-
ar!" (ibid) står både som synonymer för och motsatser till varandra, vilket 
ställer orättvisorna mellan olika grupper i fokus och vidgar sig till en väd
jan om internationell solidaritet. 

Hela jorden gungar 
av orättvis orätt färd! 
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Ditt eget bröd 
blir till andras hunger. 
Blir till hunger 
när grannarna sjunger 
om Nöd! (ibid) 

De därpå följande mollstroferna bekänner sig till en samhörighet, som 
sträcker sig utöver den egna, isolerade gruppen. Mot "vår självklara ägan
derätt'' ställs idealet, uttryckt som "LIV är Gemenskap med fler än två" 
(ibid). När till sist refrängens andra version upprepas, kvarhålls samhörig
hetskänslan, samtidigt som dramats samhälleliga problematik kopplas sam
man med mänsklighetens existentiella villkor, uttryckta redan i dramats in
ledning: "Vi lever i samma låda/vi gräver i samma sand." (s 118) 
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Mottagandet 

Alla pjäserna i den trilogi som Flotten, Hemmet och Sandlådan — sed da 
i historiens ljus — ka n sägas utgöra mottogs överlag entusiastiskt både av 
kritik och publik. Självklart fanns det emellertid mest av nyhetens behag 
hos Flotten, som dessutom förlöste något efterlängtat i hela teatersverige. 

Flotten 

Efter att ha spelats 24 gånger på Studion flyttades Flotten över till stora sce
nen, där den fick avsluta vårsäsongen 1967 m ed åtta föreställningar. Den 
fortsatte under höstsäsongen med 37 föreställningar på stora scenen och 
återupptogs där våren 1970, då den repriserades tillsammans med Hemmet 
och Sandlådan. Inklusive de turnéer som företogs på andra orter gavs Flot
ten totalt 95 gånger för 46 585 åskådare förutom några föreställningar på 
Härianda-fängelset och Lillhagens mentalsjukhus.1 Det kan vara intressant 
att jämföra Mats Johanssons och teatergruppens farhågor för ett eventuellt 
misslyckande med deras reaktioner efter framgången. 

Både jag och gruppen som skulle göra den var väldigt försiktiga. Det var inte 
en tillfällighet, att vi lade pjäsen som sista program på våren. Då hade det bara 
kunnat rinna ut i sanden; vi hade kunnat avkorta speltiden utan att det blev 
någon skandal. Vi blev alla helt överraskade över bärigheten i det här.2 

Genomgående mottog recensenterna Flotten som något nytt och epok
görande i svensk teater. Som tidigare konstaterats kände sig en del tvungna 
att uppfinna nya genrebeteckningar i samband med att man försökte sätta 
inpjäsen i den teatrala traditionen. Givetvis fann man förbindelser bakåt 
men också egenskaper, som syftade framåt och av en del spåddes bli före
bildliga för svensk teater som helhet. Det gällde särskilt det återuppståndna 
ensemblespelet, som nu fick en förnyelse i gruppteaterformen. Därför var 
det naturligt för flertalet recensenter att resonera kring gruppteaterbegrep-
pet och dess innebörd(er), eftersom detta avhandlats i 1960-talets teater
debatt. 

Bernt Eklundh redovisar sin tidigare misstänksamhet mot gruppteater
formen och ställer den mot sina positiva upplevelser av Flotten. Utifrån sin 
helhetsupplevelse av uppsättningen som en "samfälld artikulation av en 
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tidskänsla, en livskänsla" deklarerar han nu sin tilltro till gruppteatern. 
Trots att han anser det strida mot dess idé att notera individuella presta
tioner, är han benägen att urskilja styrande krafter inom kollektivet varav 
"Anderssons 'feeling' är vinden som för framåt" och "Hjulström [...] står 
för styrningen, den intellektuella överblicken".3 

Även Tord Baeckström inleder med ett resonemang, som anknyter till 
gruppteaterdebatten, däribland talet om en skådespelarnas teater. Även om 
han finner oklarheter i hur en sådan är tänkt att realiseras, menar han att 
det enda hållbara argumentet är att skapa en teater som når sin publik. Däri 
anser han, att man lyckats i och med Flotten: "Efter alla spekulationer, teo
rier och drömmar någonting förverkligat, något som fötts och lever med ett 
eget liv."4 

För Carin Mannheimer är gruppteatersatsningen något efterlängtat. Ef
ter en tillbakablick på tidigare försök i den vägen konstaterar hon, att det 
är med Flotten som förväntningarna infriats. 

Det är en arbetsform som inte bara teaterarbetarna drömt om. Bakom den 
finns en vision om arbetsgemenskap och förnyelse [...] ''Flotten'' är ett starkt 
bevis för vad som händer, när alla inblandade i ett teaterstycke vet vad det rör 
sig om och från början till slut spelar i den medvetenheten.5 

Leif Zern går inte direkt in på den tidigare gruppteaterdebatten men 
framhåller den kollektiva insatsens betydelse. Han gör också en koppling 
mellan gruppmedlemmarnas ideologiska utgångspunkt och deras arbets
sätt, som han tror möjliggjorts på grundval av en gemensam, politisk över
tygelse.6 

Det beröm som recensenterna överlag slösade på enskilda aktörer innebar 
ofta ett indirekt erkännande av grupparbetsformen genom att de individu
ella prestationerna gärna sattes i relation till kollektivet. Några exempel får 
visa detta. 

Bernt Eklundh påpekar finessen med att både texten och musiken utar
betats just med tanke på de aktuella aktörerna. Han ger en sammanfattande 
karakteristik av varje rollfigur, underförstått kopplad till respektive skåde
spelares utseendemässiga framtoning och sceniska aktion. Exempelvis om 
Kent Andersson säger han: "Han har hambo i benen och är slängd i käften, 
hans kattmjukfarliga scenutstrålning fortplantar sig som i stötar mot de öv
riga; man är i ett elektriskt fält, där det andliga och kroppsliga skeendet blir 
ett, synkroniserat."7 

Tord Baeckström går igenom hela rollistan och inordnar varje aktör i 
pjäsens handling. Därefter beskriver han sättet att agera på ett övergripande 
plan. 

På detta sätt flätas sångerna och spelet samman till ett dubbelbottnat mönster. 
Det är fullt av lek, gags och fräcka kvickheter, utflöden av ensemblens överdådiga 
spelglädje — glädjen vid att gå samman och bära fram något som alla tror på.8 
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När han sedan ger exempel på en individuell prestation ställer han denna 
i relation till kollektivet, men också till publiken. 

Skall man tala om skådespelarna blir det först och främst om Hirdwall, därför 
att det som är typiskt för denna sällsynt sammansvetsade grupp är mest renod
lat hos honom. Han har ett alldeles eget sätt att upprätta kontakt med publik
en. [...] En underförstådd, subtil dialog löper hela tiden mellan honom och oss 
i salongen, som om det var något gemensamt, hemligt ofog vi hade för oss till
sammans [...] Han är oemotståndlig, och hans sätt att häva ytspänningen mel
lan scenen och salongen är tecknet för denna form av teater.9 

Efter att på liknande sätt ha inrangerat varje roll i den totalitet som ensemb
len utgör liknar han dem sammanfattningsvis vid "instrument i en orkester, 
alla med sin preciserade andel i helheten". Till sist infogar han musiken som 
en integrerande del av spelet "kommenterande eller inciterande".10 

Hur olika recensenter förhåll sig till Flotten i ideologiskt avseende kan 
vara svårt att med säkerhet avgöra, men vissa slutsatser kan dras av det out
sagda såväl som av det uttalade. 

Till dem som undviker ett öppet ställningstagande hör Tord Baeckström, 
som något svävande anger poängen med Flotten vara att vi "hänger i luf
ten". Trots den i övriga avseenden grundliga analysen av olika sketcher ut
tolkar han dessa främst ur existentiell aspekt men bortser från den politiskt-
sociala dimensionen. Marian Gräns' sketch om fotomodellen, följt av visan 
om samhället som bordell, omnämner han som "en sketch om det ljuva 
livet, utmynnande i en visa". Scenen med Främlingen framstår för honom 
som "en bild av egoismens generade tafatthet inför den konkreta, nakna 
nöden".11 Medvetet eller omedvetet går han således förbi dramats djupare 
ideologiska implikationer. 

En något annorlunda position intar Bernt Eklundh, som kallar Flotten 
"en undersökning vart vi är på väg" och menar, att den uttrycker behovet 
att "finna en position: Ta ner oss på jorden är du snäll!" Han applåderar 
frånvaron av "program och protester" till förmån för "engagemang och 
humör, sprittande uppfinningsrikedom och härlig gäng-anda". I stället för 
att öppet analysera de samhällskritiska inslagen i Flotten använder han be
römmet som en negativ markering, underförstått riktad mot det han upp
fattar som politiserande teater. 

All god konst är lokal men all lokal konst är inte god. [...] men här märks inte 
ett dyft av provinsiell inkrökthet eller självbelåtenhet, inget av den tröttsamma 
aggressivitet nerifrån som tagit kål på så många lovande ansatser i denna 
stad.12 

Vad exakt han syftar på är svårt att veta, men möjligen är det Ralf Långbac
kas uppsättning av Weiss' Mordet på Marat och Herman Ahlsells av Shake
speares Macbeth, vilka bägge spelats på Göteborgs stadsteater tidigare un
der vårsäsongen. Om den förra säger han i sin recension, att det politiska 
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fått skymma blicken för regissören,13 och ifråga om den senare kritiserar 
han adaptionen till 1960-talsförhållanden. 

I linje med illusionsbrytningen ligger en halvhjärtad antydan att Macbeth 
egentligen bör heta Lyndon Johnson och hans hustru Macbird. Ett vanställt 
stjärnbanér flaggar för den numera så eftersträvade politiska teatern, men pa
rallellen Johnson-Macbeth har föga stöd i texten.14 

Här är det således kritiken mot USA som irriterar honom. 
En liknande hållning intar Åke Perlström, som efter att ha beskrivit 

flaggan-seglet som "så urblekt att den börjar närma sig säckvävskulör", 
ironiskt tillfogar att man "som bekant börjat umgås respektlöst med flag
gor på senaste tiden".15 Förmodligen har han någon flaggbränning, riktad 
mot USA, i tankarna, och kanske syftar även han på nyssnämnda Macbeth-
uppsättning med det deformerade stjärnbanéret som betydelsebärande rek
visita. För övrigt fördjupar han sig inte i den samhällskritiska dimensionen. 
Exempelvis det omfattande avsnittet om Främlingen kommenterar han en
dast på följande sätt: "Mot slutet av spelet kryper också Måns Westfelt in 
på scenen och gör en rolig och skicklig men ganska gåtfull sak."16 När 
han ändå tillfälligtvis snuddar vid den ideologiska aspekten, noterar han 
tacksamt, att pjäsen visserligen "har färg av ung radikalism men som väl 
är, är den också balanserad".17 

Genom en historiskt-politisk koppling bakåt i tiden gör Bengt Jahnsson 
en annan ideologisk markering utifrån flaggsymbolen. För honom framstår 
den svenska fanan, som "rentvättad från striderna kring Ådalen och Salt-
sjöbadsavtalen"18 varigenom han antyder, att kampen för socialismen — 
och mot kapitalet — b etydligt avmattats. 

Per Erik Wahlund lyfter fram det han uppfattar som kritik mot den sit
tande regeringen, när han finner det 

ytterst välgörande att höra en ung man av socialdemokratisk trosbekännelse 
hävda att man bör kunna kalla investeringsbanken socialistisk utan att rodna, 
och i fråga om rättframhet torde finansdepartementet ha åtskilligt att lära av 
hr Andersson.19 

Wahlund uppfattar Harrys replik "Varför kan dom inte säga att den nya 
investeringsbanken är socialistisk — utan att rodna?" (Flotten s 51) som en 
kritik från författaren mot att bankledningen försöker dölja ett sakförhål
lande. Vidare skulle socialdemokraterna rodna när saken förs på tal, efter
som de inte vill erkänna att så var fallet. Enligt min tolkning och författa
rens egen utsago är innebörden givetvis den motsatta; socialdemokraterna 
borde rodna över att investeringsbanken inte är i tillräcklig grad socialistisk. 
Det är således en kritik från vänster, medan Wahlund tolkar repliken som 
om den kom från höger. Kent Andersson kommenterar svårigheten att vara 
tydlig nog utan att vara övertydlig i politisk teater. 
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När kritiken kommer från vänster och alltså är riktad inåt, så kan den som står 
till höger samtidigt uppfatta den som sin kritik. Därför att man inte känner 
premisserna för kritiken. Och det gör att man inte kan vara ty dlig nog. Och 
ju tydligare man är, desto mer närmar man sig agitationen och agitationer bör 
vara sakliga, och då är man alltså inne på det politiska talet, och då är det inte 
längre teater.20 

Med just ovan citerade replik ur Flotten som exempel beskriver Andersson 
hur ironi fungerar på olika människor. Han säger att 

en ironi kan slå väldigt bra för människor som fattar ironi — krävs en viss öv
ning för det — m en om det sitter ett gäng och tar den på allvar, d å är vi illa 
ute. Om jag ex.vis säger i Flotten: 'Varför kan vi inte säga att den nya inves
teringsbanken är socialistisk utan att rodna?' — då får man en applåd från 
människor som tycker väldigt illa om hela företeelsen investeringsbank — det 
är alltså en applåd från högerhåll.21 

Leif Zern och Carin Mannheimer är de enda som öppet ger Flotten en 
politisk tolkning, vilket troligen har sin grund i att de också ställer sig soli
dariska med dess ideologiska budskap. 

Zern betraktar Flotten som en "klart ideologisk, politisk teater, en 
vänster-teater". Han tar särskilt fasta på gestaltningen av u-landsproble-
matiken, som han relaterar till svenska, politiska förhållanden. 

Den samhällskritik den formulerar handlar framför allt om vårt förhållande 
till de fattiga folken och den säger att vår egen välfärd är en frukt av deras 
misär. Men den får oss också att se att vår e gen välfärd till stora delar är en 
myt, en kuliss bakom vilken klasskillnaderna fortfarande är påtagliga.22 

Mannheimer framhåller som det viktigaste "den politiska och sociala 
medvetenhet, som finns där, lyhördheten för komplikationerna, skärpan i 
analyserna och kommentarerna". Genomgående relaterar hon varje sketch 
till den samhälleliga bakgrund hon uppfattar som gestaltad. Ett exempel är 
Marian Gräns' framträdande, som av Tord Baeckström fick en "opolitisk" 
tolkning. För Mannheimer framstår Lillys visa som brechtsk och handlar 
om "lyxbordellen Sverige".23 

Sammanfattningsvis kan sägas, att endast ett fåtal recensenter fäste sär
skild vikt vid det politiska budskapet. Visserligen kan man hos några mel
lan raderna utläsa en allmän uppskattning av den kritik som riktades mot 
det socialdemokratiska etablissemanget, men det var få som mera konkret 
satte samhällskritiken i Flotten i samband med det aktuella, politiska skeen
det på 1960-talet. Det som verkar ha överraskat och glatt recensenterna 
mest var det som upplevdes som nytt ifråga om dramaturgin och aktionen. 
Samspelet, lagarbetet, fyndigheten, spelglädjen med flera kvalitéer vad gäll
de framförandet var det som främst betraktades som epokgörande. Det låg 
säkerligen nära till hands att blicka tillbaka på Göteborgs stadsteaters stor
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hetstid på 1940-talet, då just ensemblespelet utgjorde en av grundvalarna 
för denna teaters speciella profil. 

Hemmet 

På grund av sin konkret förankrade ramhandling kom Hemmet att i första 
hand uppfattas som en — om än satiriskt tillspetsad — socialrealistisk 
skildring av åldringsvården, vilket framgår av flertalet recensioner och upp
följningsartiklar. Det behöver inte betyda, att recensenterna missförstod 
författarnas på förhand uttalade politiska avsikter.24 I några fall kan det li
ka gärna ha varit fråga om oförmåga eller ovilja att gå in i ett ideologiskt 
resonemang, som rörde den grundläggande samhällsstrukturen. Recensen
terna analyserade Hemmet utefter tre huvudlinjer. Några berörde i stort sett 
inte alls den ideologiska aspekten, medan de flesta gjorde det i förbigående 
och med större eller mindre avståndstagande, samtidigt som de betonade 
andra kvaliteter i uppsättningen. Endast ett par recensenter gjorde den sam
hällskritiska dimensionen till en huvudsak och betraktade, i enlighet med 
författarnas intentioner, dramat som en symbol för folkhemmet Sverige och 
dess politiska utveckling. 

Representativa för den första huvudlinjen är exempelvis Alex Esser och 
Alf Thoor. Esser tar fasta på de omedelbart gripande inslagen i handlingen, 
de som visar de gamlas utsatthet och utanförställning. Han relaterar upp
levelsen av dramat till sin egen person och hoppas slippa "bli utsatt för väl
färdssamhällets effektiva omhändertagande' V25 

Alf Thoor uppskattar dramats vildvuxna struktur, eftersom den för hon
om är en bild av livet självt "stort och slarvigt". Förutom de satiriska in
slagen om åldringsvården läser han in en generellt existentiell problematik. 
I så måtto framstår dramaföreställningen för honom som "lyrisk, inåtvänd, 
svenskt svårmodig" och handlar om "åldrande, livet, om mycket slit och 
lite tack, och svek och orättvisa".26 De gamlas vedermödor görs till en 
oundviklig del av livet självt i stället för att ses som sprungna ur ojämlika 
sociala och ekonomiska förhållanden. Både Esser och Thoor uppehåller sig 
för övrigt mycket vid — oc h berömmer — såvä l det kollektiva agerandet 
som de individuella rollprestationerna. 

Två av f öreträdarna för den andra huvudlinjen, Bernt Eklundh och Åke 
Perlström uppfattar i likhet med Esser och Thoor, den existentiella dimen
sionen som betydelsefull. Eklundh, en av de positivt inställda till den slut
scen som sedermera togs bort, uttrycker sin uppskattning på följande sätt. 

Skeendet driver allt längre in mot hägringen, drömspelet: det är storartat. Sven-
Eric Johanson och aktörerna knäpper på alla våra inre strängar, från dansba
neromantik till myt, saga och bibliska syner: vi är ett vandringsfolk, pilgrimer 
på denna jord.27 
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Enligt Perlström granskar Hemmet "människans själva livsvillkor" och 
skådespelarnas agerande uppfattar han som ett "frontalangrepp mot pub
liken med en brutal och osentimental men också medkännande och aktions-
krävande bild av hur människans liv egentligen ter sig".28 Han visar sig 
emellertid medveten om upphovsmännens politiska inriktning men und
viker att närmare beröra det han uppfattar som ett politiskt budskap genom 
att lyfta det åt sidan för att i stället betona de aspekter vilka inte kommer 
i konflikt med hans egen ideologi. 

Solidaritet är ett av deras honnörsord och när man huggit rent i den nyradikala 
snårskog som onekligen breder ut sig i pjäsen, kan man urskilja att det snarare 
rör sig om en allmänt medmänsklig solidaritet än om en partipolitisk sådan. 
Det är en revolutionsappell som har varit aktuell för mänskligheten i alla tider.29 

Eklundh går mera rakt på sak och ger exempel på ideologiska inslag han 
ogillar. 

Genom att svika solidariteten kommer man sig upp, förkunnas det: strejkbryt-
aren är framgångens man. Den valsen var alltför enkel, tycker jag: här förs ett 
schematiskt resonemang som ligger närmare den socialistiska nostalgin än den 
komplexa sanningen.30 

Han förkastar således vissa inslag i det han uppfattar som en analys av den 
politiska utvecklingen i Sverige. Liksom i sin recension av Flotten deklare
rar han sin principiellt negativa inställning till tidigare politisk teater för att 
därigenom ge eftertryck åt sitt beröm åt den sort som han anser Hemmet 
representerar. 

Politisk, s k tillvänd teater har på sistone varit liktydig med hån och förakt för 
publiken. Den har varit motmänsklig. Det fina med både Flotten och Hemmet 
är att de är med-mänskliga mitt i den bitska satiren. De spelar med publiken 
utan att flirta med den.31 

Per Erik Wahlund gör en koppling mellan dramats realistiska innehåll och 
dess symbolfunktion och placerar därigenom in författarna ideologiskt. 

"Hemmet' ' är alltså ett ålderdomshem, den sista rastplatsen för vår katastro
falt ökande medellivslängd men samtidigt symbolen för en alltmer förborger
ligad samförståndsdemokrati; ingen behöver sväva i tvivelsmål om att kvällens 
författare tillhör den nygamla vänstern.32 

Han noterar tacksamt den kritik som riktas mot den socialdemokratiska 
politiken, men vänder samtidigt den polemiska udden mot extremvänstern, 
vilken han menar ofta solidariserar sig med socialdemokraterna. 

Även på den ytterkant där hrr Andersson och Bratt befinner sig betraktas det 
som näst intill kriminellt att konstatera förekomsten av bostadsköer och vård
kriser, och man kan bara lyckönska alla författare som åtnjuter såväl tak över 
huvudet som hälsans dyra gåva.33 
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Utifrån sin öppet ironiskt redovisade politiska hemvist — "det hjärtligt av
skydda trefaldighetspartiet" — uttrycker Wahlund ett slags tillfredsställelse 
över att föreställningen är måttfull, att den är "aggressiv utan att vara oan
svarig, tänkvärd utan att vara docerande, renhjärtad utan att vara verklig
hetsfrämmande". När det gäller de, enligt min mening, tyngst vägande 
ideologiska avsnitten om Tilda och Jenny väljer han att i första hand lyfta 
fram Maria Hörnelius' och Marian Gräns' individuella rollprestationer.34 

Gösta Andrén är odelat positiv till Hemmet och ser den i första hand som 
en stor framgång i teatermässigt hänseende. Huruvida det beror på lojalitet 
mot det socialdemokratiska partiet, vilket tidningen företräder, är svårt att 
säga, men han vidrör den ideologiska aspekten endat i förbigående, när han 
i dramat noterar "en metafysisk protest mot tillvarons villkor, mot åldrande 
och död, men också en uppgörelse med vår tid och vårt samhälle som inte 
saknar politiska broddar".35 Jenny- och Tilda-episoderna behandlar han 
på ungefär samma sätt som Wahlund, då han om Marian Gräns säger, att 
hon "representerar en blodfull, jordfast köttslighet" och om Maria Hörne
lius, att hon "låter oss se en människas dröm och det goda framtidssamhäl
let gråna bort och torka ut".36 

Av tidningsrecensenterna är Göran O Eriksson ensam företrädare för den 
tredje huvudlinjen tillsammans med Carin Mannheimer, som i en separat 
artikel analyserade Hemmet. 

Eriksson sätter in Hemmet i det samhällspolitiska sammanhanget och 
uppmärksammar relationen mellan upphovsmännen som privatpersoner 
och som konstnärer för vilka det kollektiva arbetssättet haft betydelse för 
resultatet. 

Den är mycket enkel, eftersom arbetsformen har förkortat vägen från ord till 
handling. Den är gjord av unga konstnärer som är tillräckligt gamla för att ha 
hunnit känna vittringen av ålderdom i sina egna liv och skrämmas av den. De
ras engagemang börjar inte i skuldkänslor. Det bottnar i en samhällsupplevelse 
så omedelbar att den tycks utplåna varje gränslinje mellan allmänt och privat, 
mellan det enskilda ödet, villkoren som bestämt det och rollen som gestaltar 
det.37 

När han i likhet med en del andra recensenter utnämner Tilda som central
gestalt för spelet är det den politiska dimensionen han sätter i förgrunden. 
Han karakteriserar hennes dialog med Johan som "ett av de mest gripande 
avsnitten i hela föreställningen, den punkt där vi tydligast urskiljer vilka 
möjligheter och vilka människor deta samhälle har förrått".38 Eriksson 
lyfter således fram det politiska budskapet och berömmer dess slagkraft. 
Däremot ställer han sig kritisk till de inslag som vetter åt det metafysiska 
och existentiella, något som redan berörts i avsnittet om den ursprungliga, 
sedermera strukna, slutscenen. Dessa resulterar, enligt honom, i en för-
dunkling av den ideologiska medvetenhet som både författarna och teater
gruppen som helhet representerar. 
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Carin Mannheimer konstaterar inledningsvis den kritikerframgång som 
Hemmet inneburit och särskilt ställer hon sig bakom Göran O Erikssons tes 
om att både författarnas och ensemblens självkänsla grundar sig på över
tygelse snarare än på tidigare framgångar. Som centrala framhåller hon sär
skilt avsnitten om Tilda och Jenny. Hon uppfattar Tilda-episoden som klart 
politisk och genomsyrad av ett "allvar och en uppfordrande klarsyn på hur 
det gått med samhällsutvecklingen". Berättelsen om Jenny beskriver hon 
som "en kavalkad över fattig-Sverige via arbetarrörelsens framväxt till and
ra världskriget och nutiden". Likaledes ägnar hon stort utrymme åt Dan 
Sjögrens gestaltning av svarvaren Nils 

den kämpande socialisten som hela sitt l iv blivit utnyttjad och som under pjä
sens gång ideligen återför debatten till ett politiskt perspektiv. För "lurad" be
tyder inget annat än lurad på samhällsomvandlingen. Vad pjäsen klart och tyd
ligt visar är att all denna uppdämda besvikelse bottnar i e tt samhällssystem, 
för vilket dessa gamla människor varit medvetna eller omedvetna offer. Och 
det är mot det samhället de till sist gör revolt.39 

Till skillnad från bl a Göran O Eriksson ställer sig emellertid Mannheimer 
positiv till den ursprungliga slutscenen, vilken hon uppfattar som "en vand
ring mot frigörelsen". Att de gamla ändå återvänder till hemmet betraktar 
hon som en realistisk bild av det jag tidigare kallat det inställda upproret: 
"Och liksom vår egen generation hittills svikit sviker också de sin dröm för 
trygghetens skull. De vågar inte följa efter, de vågar inte satsa på föränd
ringen, på vandringen mot målet."40 Man kan således säga, att Mannhei
mer och Eriksson är ensamma om att ställa sig helhjärtat solidariska med 
den samhällsanalys de finner gestaltad i Hemmet. 

Även i några uppföljningsartiklar redovisades mottagandet av Hemmet, 
som i Dagens Nyheter den 8 februari 1968 utnämndes till "månadens 
pjäs".41 Där intervjuas Kent Andersson, som uttrycker förvåning över att 
den borgerligt dominerade kommunen i Göteborg, som finansierar Stads
teatern, inte är intresserad av att debattera det som sägs från dess scen. Han 
konstaterar, att intresset koncentreras king formen, ej kring innehållet, ett 
påstående som främst torde syfta på recensenternas bedömning av Hemmet. 

Efter göteborgsgruppens gästspel på Dramaten (21.2.1968) dit Stock
holms stad bjudit ett 40-tal åldringsvårdare för att se Hemmet, samlade Da
gens Nyheter sex av de för vården högsta ansvariga till en debatt. Praktiskt 
taget alla tycktes eniga om att pjäsen tog upp väsentliga inslag i åldrings
vården, vilka behövde diskuteras. Även om de tog till sig stora delar av den 
kritiken, var det ingen som vidrörde den politiska struktur som låg till 
grund för vårdens utformning eller uppfattade pjäsen som symbolisk för 
samhällsutvecklingen.42 

I en understreckare i Svenska Dagbladet redovisade kyrkoadjunkt Astrid 
Andersson sina upplevelser av Hemmet. Hennes analys är, med de begräns
ningar som det religiöst-existentiella perspektivet innebär, insiktsfull och 
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pläderar i första hand för en nödvändig självkritik från kyrkans företrä
dare.43 

Under rubriken "Föraktets teater" gjorde författarkollegan Lars Forssell 
ett inlägg i vilket han kritiskt granskade Kent Anderssons och Bengt Bratts 
gruppteaterarbeten: "De skulle utmana borgerligheten, de skulle sätta tor
pedo under arken. Men hur kommer det sig då att vid de föreställningar jag 
besökt sitter hela borgerligheten [...] och småputtrar i förtjusningens 
smör?"44 Han beskyller skådespelarna för politisk opportunism och tyc
ker sig se "borgerlighet i radikalismens kapprock". 

Saken är den att skådespelarna i - o ch i någon mån författarna till — d essa 
pjäser inbillar sig själva att de säljer en sak, att de kastar en bomb, medan de 
i själva verket, med den sälj teknik de lärt sig på elevskolorna, är i full färd med 
att sälja sin egen charm. De tror sig utmana publiken när de i verkligheten 
flirtar med den.45 

Forssells argument, att teater som applåderas av borgerligheten inte skulle 
kunna vara radikal eller omstörtande, skulle återkomma i efterhandsdebat
ten kring Sandlådan. 

Författarna och teatergruppen fick således inte den dialog med maktens 
respresentanter de förväntat sig. Det förtjänar också påpekas, att Afton
bladet, den enda — efter Stockholms-tidningens nedläggning 1966 — riks 
täckande, socialdemokratiska tidningen inte, såvitt jag kunnat finna, recen
serade vare sig Flotten eller Hemmet. Eftersom tidningens teaterbevakning 
inte alltid varit kontinuerlig är det äventyrligt att påstå, att de uteblivna 
recensionerna tydde på en långt driven lojalitet med det socialdemokratiska 
partiet och därmed rädsla för att gå i närkamp med kritiker av välfärdssam
hällets utveckling. Möjligen kunde det ha förväntats, att tidningens kultur
ansvariga känt sig uppfordrade att bevaka två på varandra följande teater
händelser, som i den övriga pressen rönt så stor uppmärksamhet. 

Om den förväntade dialogen uteblev i anslutning till Flotten och Hem
met, skulle teatergruppens nästa projekt, Sandlådan, bli upptakten till — 
och ingå som ett led i - en desto mer genomgripande samhälls- och teater
debatt. 

Sandlådan 

Den ökade polariseringen av samhällsdebatten och splittringen inom väns
tern, vilket haft betydelse för hur Sandlådan utformades, låg säkerligen ock
så till grund för de motsatta reaktioner med vilka uppsättningen mottogs av 
kritik och publik. Gemensamt för flertalet recensenter var, att de berömde 
både författare och teatergrupp för att ånyo ha lyckats. Författaren hyllades 
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för sitt lyriska språk och regissören för förmågan att skapa ett ensemblespel 
i vilket de individuella prestationerna smälte samman till en föredömlig hel
het. En del av recensenterna försökte utvärdera gruppteaterns betydelse för 
vitaliseringen av teaterlivet, samtidigt som de framförde vissa farhågor för 
att framgångarna skulle leda till en rutinmässighet, som — trots publik
entusiasmen — kunde följas av en motreaktion från kritikerna. Representa
tiva för denna hållning är Per Erik Wahlund och Tord Baeckström. Den 
senare karakteriserar grupparbetena som 

en insats i svenskt teaterliv som inom loppet av halvtannat år stigit likt en tre-
stegsraket på firmamentet. Tillsammans med en grupp som vuxit kring den ur
sprungliga kärnan har de satt ett mönster för en teaterform med vittgående 
möjligheter och spritt ringar i vattnet inom och utanför landets gränser.46 

Därigenom har, enligt Baeckström, förväntningarna ökat, och han förut
spår, att " publiksuccén är given och likaså visa reservationer från kri
tiken".47 

Även Per Erik Wahlund berömmer gruppen för att den "verkligen har 
tillfört svensk scenkonst något nytt", men finner det "oroande" att Sand
lådan strukturellt liknar de föregående pjäserna alltför mycket. Han anser, 
att författaren, genom att ånyo använda samma stilgrepp, får "finna sig i 
anklagelsen för att plagiera sig själv".48 

Reaktionerna på de samhällskritiska inslagen gick i olika riktningar. De 
recensenter som till stor del uppehöll sig vid uppfostran och generations
motsättningar undvek — eller berörde endast i förbigående — den ideolo
giska aspekten. En av dem är Tord Baeckström, som analyserar rollfigurerna 
som individuella människoöden, inte som representanter för olika sam
hällsgrupper. han rör sig med uttryck som "hjälplös förtvivlan inför vuxen
världens ogenomtränglighet" eller "dumma ingrepp uppifrån av föräldrar
na". Den uttalat politiska Gajen-episoden bedömer han främst ur 
dramaturgisk synvinkel och karakteriserar den som "en främmande kropp", 
vilken "faller ur helheten".49 

Åke Perlström snuddar visserligen vid samhällsaspekten, men genom att 
uttrycka sig i allmänna ordalag avstår han från ett personligt ställningsta
gande. Han berömmer det han uppfattar som hovsamma uttryck för sam
hällskritiken, när han om barnen säger att de inte behöver "fula ord för sin 
samhällskritik; det räcker med frågor eller situationer som hos åskådaren 
ifrågasätter förträffligheten i rådande tillstånd". Dramats relevans för 1960-
talets verklighet undviker han genom att via en allmän generationsproblem
atik lyfta upp skeendet till en generellt existentiell nivå. 

"Sandlådan" [...] är [...] full av förundran, förväntningar och förhoppningar 
som åskådaren vet skall svikas och vars förfall de tre äldre i pjäsen får demonst
rera. Det är e tt grepp som försöker famna hela världsbilden, hela systemet.50 

Per Erik Wahlund strör i sin recension in egna politiska markeringar, vilka 

215 



kan vara svårtolkade men sammanfattningsvis ger som resultat, att han gil
lar kritiken mot det socialdemokratiska samhället, men tar generellt av
stånd från revolutionär samhällskritik. När han utifrån inledningsscenen 
ger Sverige benämningen "de sambeskattade passionernas fosterland", är 
det mera fråga om en understucken ironi över skattesystemet, men har 
knappast något att göra med pjäsens budskap. Om spelplatsen säger han, 
att den är "belamrad med de psykologiskt riktiga plastföremål, med vilka 
leksaksindustrin indoktrinerar statustänkande hos de försvarslösa små". 
Hans ironiskt hållna framställning antyder att farhågorna angående barn
ens utsatthet ifråga om indoktrinering skulle vara överdrivna, liksom påstå
endena om leksaksindustrins skuld härtill. Han använder sitt beröm gent
emot Kent Andersson för att gå till rätta med andra gruppers revolutionärt 
inriktade teater. 

Det finns i Sandlådan en revolutionär aggressivitet som säkert är starkare än 
i hans föregående samhällskritiska verk [ ...] Denna tendens är [...] just nu 
utomordentligt comme il faut; att framträda som intellektuell vänsterradikal är 
[...] så konventionellt, så komplett ofarligt att många potentiella samhällsom-
störtare borde tröttna på den rollen innan de hunnit kränga den på sig. Men 
vad som skiljer Kent Andersson från andra militanta revolutionärer är ett per
sonligt patos, en blandning av oskuldsfull äkthet och slug beräkning som har 
avsevärd genomslagskraft.51 

Det fanns emellertid också recensenter som både framhävde — och ställ
de sig solidariska till — det samhällsengagemang de ansåg kom till uttryck 
i Sandlådan. Deras uppmärksamhet var främst riktad mot granskningen av 
de medel med vilka detta framfördes och vilken verkan det kunde ha på 
publiken. 

Jacob Branting slår fast, att gruppen kring Kent Andersson står för den 
mest angelägna samhällskritiken inom svensk teater men hyser farhågor för 
att författarens starkt koncentrerade språk skall ställa sig hindrande i vägen 
för budskapet genom den "formbundenhet som låser handling och musik". 
Som redan nämnts i avsnittet om Malame, ser han svårigheterna ligga i att, 
med ett och samma språk, uttrycka både "fantasins [...] och verklighetssin
nets revolt". Enligt honom finns inte den komplikationen i exempelvis 
Gajen-episoden, vilken har en "flödigare och mindre perfektionistisk rytm, 
en sannolikhet som är mer beroende av iakttagelse än av teori".52 

Utifrån samma ideologiska ståndpunkt utnämner Carin Mannheimer 
Sandlådan till det dittills bästa Kent Andersson skrivit. 

Hans lyriska begåvning, som ibland lett honom in i en alltför stor charmfull-
het, har här i stället åstadkommit underverk av pregnans och koncentration. 
[...] I " Sandlådan" är de [sångnumren, min anm] klart integrerade i p jäsens 
budskap. De fungerar helt enkelt som ett koncentrat av det ställningstagande 
som pjäsen innebär.53 
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Hon avslutar recensionen med en förhoppning om att "publiken på allvar 
skall uppfatta den direkta utmaning som denna socialistiska pjäs innebär 
och att budskapet inte försvinner i den väluppfostrade artighet med vilken 
vi applåderar allt som är konst".54 

I likhet med Branting och Mannheimer ser Sune Örnberg kopplingen 
mellan dramats olika plan. Han uppmärksammar parallellen mellan makt
konstellationen föräldrar-barn och maktrelationerna både inom det egna 
landet samt mellan rika och fattiga länder. I författarens "förrädiska text
er" spårar han en medveten strategi. 

När det smeksamma flödet har fått oss att sänka garden hugger han till. För
modligen är det en effektiv teknik. Brutala metoder åstadkommer visserligen 
värre buller, men inte mycket mer än buller. Kent Anderssons text är svår a tt 
göra sig kvitt.55 

Örnberg för också ett resonemang kring samhällskritikens estetiska för
packning visavi åskådarna i salongen. 

Det sägs ofta att vi avväpnar den samhällskritiska konsten genom att njuta den 
som konst. Budskapet kapslas in så att det blir ofarligt. Men Sandlådan vänder 
sig direkt till människorna ur de sociala skikt, som anses rekrytera teaterpub
liken. Så kulorna vet nog var de tar.56 

På den punkten skulle Örnberg komma att få både mothugg och medhåll 
i den debatt som följde på Sandlådan. 

Efterhandsdebatten 
Om Kent Andersson inte, som han hoppats, fick igång något meningsutbyte 
inom det socialdemokratiska partiet, så utlöste Sandlådan ändå — särskilt 
inom vänstern — en ideologisk diskussion. 

Debatten inleds av Håkan Jaensson, som under rubriken 'Feg teater' kri
tiserar Sandlådan för bristande ideologisk klarhet. Han jämför Kent Anders
son med revymakaren Tjadden Hällström genom att hävda, att bägge "gör 
buskis" och därigenom drar till sig en stor publik. Enligt Jaensson är pjä
sen truistisk och "lika radikal som Expressens ledarsida". Hans främsta in
vändning är, att Sandlådan gör halt, när det "börjar brännas". Då, säger 
han, 

bryter man med t ex en vuxenreplik på barnspråk, kniper en applåd och låter 
engagemanget rinna ut i sanden. 

Så gör man populär teater. 
Så gör man verkningslös, värdelös teater.57 

Därigenom, menar han, är det ingen risk att publiken känner sig drabbad, 
eftersom "buskishumorn tar bort alla uddar och publiken sitter säkert". 
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Som avslutning citerar han några rader ur "Sången om den stora 
anpassningen", vilket skall tjäna som svar på frågan varför Sandlådan bli
vit en succé. 

En lite lagom smidighet 
en välmasserad böjlighet 
[ . . . ]  
en lagom charmig gudlöshet 
en modererad bråkighet 
en koversabel inskränkthet 
en pantomimisk bitterhet 
en ekonomisk snabbtänkthet ...58 

Jaensson försöker alltså beslå författaren med hans egen satir och beskyller 
honom därmed indirekt för att anpassa sig till rådande samhälls- och teater
klimat. De antydande punkterna i slutet av citatet insinuerar därtill, att den
na anpassning skulle ha kommersiella bevekelsegrunder. 

Monica Malmström är den som först rycker ut till försvar för Sandlådan, 
vilken hon hävdar når ut med sitt budskap utan att kasta brandfacklor. Hon 
tror att den, genom sin folklighet, når en delvis ny publik och varnar för 
den sortens radikalism som kan förstås endast av dem som är insatta i kul
turdebatten. I stället för att rikta sig till de "redan omvända" bör, enligt 
henne, den samhällskritiska teatern söka nå "den stora omedvetna publik
en. Hennes tes är: "Svensson går inte på bio för att se Godards 'engagerade' 
filmer och inte på teater för att se Peter Weiss. Men han går på Sand
lådan. "59 

Sune Örnberg är ense med Monica Malmström i det mesta utom när det 
gäller resonemanget om "den stora omedvetna publiken", vilken skulle vara 
rekryterad från "svenssönerna". Han anser sådana teorier elitistiska, efter
som ingen utomstående kan avgöra hur mycket andra förstår av en teater
föreställning. Vidare hänvisar han till sociologiska undersökningar som slår 
fast, att teaterpubliken kommer från en begränsad krets, som exempelvis i 
Stockholm utgör tio procent av befolkningen. Publikökningen beror på att 
dessa procent uppbådas mera mangrant vid en succé som Sandlådan, en 
pjäs som han också tror gjort ett djupt intryck på publiken. Örnberg finner 
det 

uppenbart att Sandlådan tar s ikte på teaterns ordinarie publik, den som man 
i brist på annat brukar kalla borgerlig. Många repliker och situationer går di
rekt in om man får döma av publikreaktionerna. Jag har hört flera exempel 
på att människor har känt igen sig och blivit skakade.60 

Örnberg vill föra över diskussionen på ett principiellt plan och ställer den 
för honom relevanta frågan, om man kan förändra publiken genom under
hållning, eller om det måste ske genom polemik. Hans personliga åsikt är, 
att varje konstnär måste följa sin egenart och till Kent Anderssons hör dennes 
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glädje i att behandla konkreta situationer i allmänna termer. [...] Agitation får 
våra känslor att svalla, men ger inte lika stor utrymme åt eftertanke. Kent An
derssons mångtydighet vädjar till känslan och fantasin och får oss framför allt 
att fundera.61 

Från teaterhåll kommer endast ett inlägg, som Wiveca Warenfalk (Chris
tina i Sandlådan) gör tillsammans med Ulf Wideström. De sammanfattar 
kritiken både från höger och vänster samt redovisar den oenighet som fanns 
inom ensemblen under förarbetet. Vid starten var de eniga om att göra en 
pjäs om samhällsförhållandena och låta dessa "återspeglas i relationen 
föräldrar-barn' ', men man kunde inte enas om hur dessa förhållanden 
skulle beskrivas. 

Vår a llvarligaste invändning [...] är att den parallell som utgör själva temat 
[...] är fe laktig. Det går inte att med hjälp av bilden föräldrar-barn åskådlig
göra [...] förhållandet mellan de makthavande och folket. [...] kännetecknet 
i re lationen mellan de makthavande och folket är ett grymt utnyttjande vilket 
möjliggör de makthavandes existens och [...] sker på folkflertalets bekostnad.62 

Trots dessa invändningar anser artikelförfattarna inte att det finns anled
ning att diskvalificera verksamheten och — som Jaensson — använda 
" 'borgarnas' skratt och applåder" som kriterium på att Sandlådan skulle 
vara verkningslös. 

När det inom borgerligheten uppstår grupper som vill föra fram skilda demo
kratiska krav, vore det synnerligen olämpligt om detta gjordes på ett provoka
tivt sätt. [...] Arbetet är en återspegling av objektiva intressemotsättningar in
om borgarklassen. Det ökar möjligheterna för den socialistiska rörelsen att få 
stöd från den del av borgarklassen som inte har intressen gemensamma med 
monopolkapitalet.63 

Här framgår det således var spänningarna fanns, såväl inom vänstern som 
ensemblen, men också orsakerna till att Sandlådan gav ett splittrat intryck, 
vilket i sin tur ledde till att tolkningarna gick kraftigt isär. Inlägget kan an
ses representativt för det enhetsfrontstänkande som var centralt för grup
perna till vänster om VPK och särskilt för Vietnam-rörelsen. Kortfattat 
innebar det att man accepterade stöd även från borgerliga sympatisörer, när 
det gällde enskilda aktioner. Det bästa exemplet är väl FNL-gruppernas 
strävan att få så många som möjligt ur alla politiska läger att ställa sig bak
om kravet, att USA skulle lämna Vietnam. 

Tord Baeckström gör ett försök att sammanfatta debatten och framlägger 
mot bakgrund av de olika inläggen sin egen syn på teaterns funktion. Förut
om att han uttrycker vissa tvivel på den politiska taterns möjligheter att på
verka samällsklimatet, framhåller han svårigheterna med att avgöra vilket 
inflytande teatern — eller konsten generellt — utövar på publiken. 

En renodlat politisk teater riskerar att få spela uteslutande för meningsfränder 
[...] om det inte dessutom är roligt så kommer de andra inte. 
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Man ska bara inte vänta sig, att dessa andra ska bli så träffade [...] att de 
omedelbart börjar ett nytt liv. Den verkan konsten kan ha liknar en omätbar 
och omärklig bestrålning. Ett smygande bidrag till förändringen av ett andligt 
klimat. Får ett sådant verka tillräckligt länge i en viss riktning börjar vissa atti
tyder att kännas genanta.64 

Om jag tolkat Baeckström rätt, menar han att den göteborgska grupp
teatern bidragit till att — underförstått tillsammans med andra krafter i 
samhället — generellt öka toleransen gentemot politiskt radikala idéer. Att 
bemöta dessa styvnackat reaktionärt skulle således skapa ett slags genans
effekt. 

Ett exempel på en attityd, som — om man applicerar Tord Baeckströms 
terminologi — skulle kunna betecknas som genant, är ett inlägg från läkaren 
Pelle Elfvin, som hårt attackerar "pseudoproletärerna vid Götaplatsen". 

Omogna, affektlabila och inte direkt överbegåvade personer med aktivitetsbe
hov har i alla tider utgjort jordmånen för frälsningsläror och fantasterier av 
religiös eller politisk art [...] men vad som i sammanhanget är betänkligt är 
att teaterchefen [...] fullständigt accepterat att teatern blivit vänstervriden intill 
en grad som har en fullt tydlig doft av politisk indoktrinering.65 

Exemplen på "genanta" attityder skulle ökas i och med den långdragna de
batt som följde på Elfvins inlägg, och som i huvudsak kretsade kring den 
påstådda vänstervridningen på Göteborgs stadsteater. Redan tidigare, men 
också parallellt, fanns tongångar liknande Elfvins hos en del av stadsfull
mäktiges ledamöter, även om de inte uttrycktes på samma oförblommerade 
sätt. Till detta återkommer jag i anslutning till den s k rötmånadsdebatten. 

Publikmottagandet 

Publikens manifesta reaktioner på Flotten, Hemmet och Sandlådan kan 
med hjälp av ljudupptagningarna mätas exempelvis vad gäller frekvensen 
av applåder, skratt, bravorop etc. I det avseendet var reaktionen, enligt min 
personliga bedömning, störst på Flotten och därnäst på Hemmet. Sådana 
publikyttringar var något mindre frekventa inför Sandlådan, men desto in
tensivare när de förekom, medan Tillståndet möttes med större återhållsam
het ifråga om hörbara reaktioner. Här bör noteras, att de ljudupptagningar 
som ligger till grund för beskrivningen endast gäller för just den föreställ
ning som råkade bli bandad av respektive pjäs. Generellt växlar ju publik
reaktioner från kväll till kväll, och eftersom särskilt trilogins pjäser gav ut
rymme för improvisationer blev inte någon föreställning den andra lik. 
Lennart Hjulström säger, att skådespelarna "surfade på publikens reaktio
ner", varför vissa scener kunde växa ut till långa improvisationer.66 
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Hur man lyckades i sin allmänna strävan att nå nya publikgrupper är där
emot svårt att avgöra, då inga undersökningar angående publiksamman
sättningen finns. Vi får lita till de bedömningar som gjorts från teaterns 
egen sida, exempelvis av Mats Johansson. 

Det man kan säga var att en föryngring av publiken började då. Det kunde 
man se genom en okulärbesiktning varje kväll. I takt med att den äldre, kanske 
mer konventionellt inriktade publiken lämnade teatern kom det ungdomar i 
stället.67 

Enligt Johansson höll denna utveckling i sig under några års tid även ifråga 
om den övriga repertoaren. 

Reaktionerna från arbetarrörelsen 

Som tidigare berörts fanns det en önskan, särskilt hos Kent Andersson, att 
med sin dramatik få igång en diskussion inom socialdemokratin angående 
dess ursprungliga mål, förverkligandet av socialismen. Det finns inga be
lägg för att så blev f allet, åtminstone inte i sådan form att det nått ut till 
offentligheten. Däremot uppmärksammades författarna i viss utsträckning 
av fackföreningspressen. Exempelvis Ingvar Ygeman säger om Flotten: 
"Dess nödvändighet var vi på Statsanställd tidigt klara över, föreslog direkt 
att den skulle spelas på fackliga kurser."68 Huruvida så skedde har inte gått 
att utröna. 

Till skillnad från många recensenter visar Birger Norman medvetenheten 
om att Hemmet djupare sett uttrycker "sanningen om det här samhället 
och människorna i det". Han anser den därför omöjlig att diskutera på 
samma sätt som om den enbart handlade om åldringsvård. Som för att 
trösta författaren och teatergruppen uppmanar han dem att "inte misstolka 
olusten att debattera" genom följande redovisning av sin teaterupplevelse. 

"Hemmet" når in på andra djup än debattpjäser gör. Den följer med hem, 
som ett nederlag, som en sorg. Det är inte sånt man sätter sig och käftar om. 
Men många människor måste fråga sig, vart de och deras samhälle är på väg?69 

Fackföreningsrörelsens uppskattning visades också genom att Kent An
dersson och Bengt Bratt tilldelades Metalls kulturpris 1969, vilket föranled
de en intervju med författarna.70 Sammantaget kan nog ändå sägas, att 
dessa inte möttes av de djupgående diskussioner som de hoppats frampro-
vocera genom att "undersöka vad som är svek och feghet eller kanske fel
aktigt i regeringens politik".71 
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Den profilerande och 
debattskapande repertoaren 

Utan tvekan hade gruppteatersatsningarna stor betydelse både för den in
terna demokratiseringsprocessen och denna, i sin tur, för repertoarpolitiken 
i övrigt på Göteborgs stadsteater.1 Skådespelarna hade visat vilka positiva 
resultat som kunde uppnås genom nära samarbete med författare och regis
sör, vilket stärkte självförtroendet. Stadsteaterns redan tidigaree så beröm
da ensemblespel hade ytterligare utvecklats, säkerligen till stor del som en 
följd av att varje roll i en gruppteaterpjäs är i stort sett lika betydelsefull. 
Sättet att arbeta inom gruppteatern påverkade även arbetet med "tradition
ella" pjäser, såtillvida som skådespelarna fick större inflytande över den 
slutliga utformningen av en uppsättning. På frågan om grupparbetssättet 
påverkat regissörsarbetet med den gängse repertoaren svarar Lennart 
Hjulström, att det inneburit en "effektiv skolning", när det gäller att "ska
pa en kreativ atmosfär inom ensemblen, att få alla att inte bara känna sig 
delaktiga av helheten utan också att vara det".2 

Bortsett från uppsättningarna av ett antal dagsaktuella, samhällskritiska 
pjäser, liknade Göteborgs stadsteaters repertoar i övrigt andra institutions-
teatrars. Det var emellertid den samhällsengagerade delen av repertoaren 
som framstod som profilskapande, och som väckte kritik från vissa recen
senter men främst från borgerligt politiskt håll. Den kommer att översiktligt 
behandlas under några tematiska rubriker. Därefter följer en kort redogör
else för barnteaterverksamheten, som också blev föremål för debatt. 

Den förborgerligade socialdemokratin 

Förutom den förnyelse som Flotten, Hemmet och Sandlådan innebar ifråga 
om formspråk och arbetssätt var de bland de första i en rad pjäser, som 
mera uttalat kritiserade det socialdemokratiska partiet för svek mot de 
socialistiska idealen.De flesta av dessa pjäser var nyskrivna, svenska och 
behandlade — eller avsågs vara tillämpliga på — svenska förhållanden. Kri
tiken gick ut på att partiet förde ett slags samarbets- och kompromisspolitik 
gentemot kapitalet och nöjde sig med den formellt politiska makten i stället 
för att kämpa för den ekonomiska. 
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Nästan samtidigt med Flotten var den danska musicalen Borgarbalen 
(hösten 1967), skriven av Ernst Bruun-Olsen och med musik av Finn Savery. 
Där finns också arbetarna, som offrat idealen för välfärden i form av olika 
statussymboler och därigenom framstår som klassförrädare. Den innehåller 
en tydligt artikulerad marxistisk analys av maktrelationerna i samhället 
och vänder sig, i likhet med pjäserna i trilogin, till den medelålders genera
tionen som ansvarig för den politiska utvecklingen i samhället. 

I Strindbergs Mäster Olof (hösten 1969) kunde Lennart Hjulström tilläm
pa erfarenheterna av grupparbetena på en klassiker, vilket i det här fallet 
betydde att regissören och ensemblen diskuterade sig fram till en gemensam 
analys av innehållet. Uppsättningen fokuserades kring debatten reformism 
kontra revolution, vilket också ansågs ligga i linje med författarintentionen. 
Hjulström hänvisade i en förhandsartikel till ett uttalande av Strindberg i 
vilket denne klagat över att det revolutionära i budskapet skymdes av estet
iska tolkningar och han motiverade uppsättningens relevans för 1960-talets 
svenska verklighet på följande sätt: "Det blir [...] Strindberg à la Brecht 
[...] ett politiskt drama som handlar om 1500-talet, om [...] åren efter Paris
kommunen 1871 och om oss själva, i Göteborg 1969, hösten efter teater
debattens sommar. "3 

Ett angrepp på socialdemokratins reformistiska inriktning gjordes även 
i Ronny Ambjörnssons och Agneta Pleijels Ordning härskar i Berlin (höst
en 1969). Handlingen baseras på dokument kring rättegången mot — och 
morden på — Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht 1919. Genom att visa, 
hur de tyska socialdemokraterna gick samman med de borgerliga partierna 
mot socialisterna, riktas uppmärksamheten indirekt mot 1960-talets Sveri
ge, där socialdemokratin framställs som lierad med borgerligheten och som 
en garant för dess supremati. Här finns ett mera öppet marxistiskt ställ
ningstagande än i Anderssons och Bratts allmänt radikala grupparbets-
pjäser. 

Strax före valet 1970 uppfördes på Stadsbiblioteket Sara Lidmans Marta, 
Marta, som av ett par recensenter misstänktes vara avsedd som ett inlägg 
i valdebatten. Här behöver man inte på omvägar tolka in svenska förhållan
den i handlingen. Pjäsen gestaltar den samhälleliga bakgrunden till förfat
tarens bok Gruva (1968) och skildrar den industriella utvecklingen i Sverige 
1870-1970, sedd ur "folkets" perspektiv. Arbetarrörelsens barndom fram
ställs som en tid, då fackföreningsrörelsen och socialdemokratin tillsam
mans med folket stod på samma sida gentemot kapitalet. LO:s ledning an
klagas för att efterhand ha förborgerligats och stå närmare SAF än det folk 
den har som uppgift att representera. Det var säkerligen Lidmans avsikt, att 
åskådarna skulle associera skeendet på scenen med gruvstrejken i Malm
fälten 1969-70, en konflikt för vilken skulden i lika hög grad lades på fac
ket och partiet som på den statliga arbetsgivaren, åtminstone av kritikerna 
från vänster. 
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I Ronny Ambjörnssons och Leif Zerns scenbearbetning av Don Quijote 
(våren 1971) görs Sancho Panza till ett slags medlöpande socialdemokrat, 
som lierar sig med överklassen i stället för med det folk han naturligen till
hör. Här får Don Quijotes idealistiska handlingar symbolisera samhällsför
bättringar, vilka framställs som meningslösa, eftersom de inte är baserade 
på en genomtänkt, långsiktig ideologi. 

Solidaritet — med vem? 

Mot bakgrund av den stora oron på arbetsmarknaden vid ingången till 
1970-talet var det naturligt att Göteborgs stadsteater satte upp pjäser, som 
tog upp förhållandena på olika typer av arbetsplatser, vilka fick tjäna som 
modeller för de hierarkiska strukturerna i arbetslivet. En vanlig rollfigur i 
dessa pjäser var en person som, utifrån en mellanposition, ställdes inför 
tvånget att solidarisera sig — nedåt eller uppåt. Regelmässigt valde han det 
senare. 

Bengt Bratts Föreståndaren (våren 1968) skildrar arbetet på ett lager, där 
huvudpersonen står inför just ett sådant lojalitetsval. Eftersom förestånda
ren själv är hunsad av sina överordnade, utövar han samma förtryck mot 
sina arbetare i stället för att solidarisera sig med dem. Den ende av arbetar
na som reagerar mot detta svek avancerar själv och blir föreståndare, medan 
företrädaren degraderas till arbetare. Trots goda föresatser kan inte heller 
den nye föreståndaren stå emot trycket uppifrån, och slutet på pjäsen an
tyder, att han — ge nom att ställa sig lojal med arbetsgivaren — kommer 
att inta samma förtryckarattityd gentemot arbetarna som den avsatte före
ståndaren. 

Samma solidaritetsproblematik som i Föreståndaren behandlas i Lennart 
F Johanssons Diskrummet (våren 1969), en socialrealistisk pjäs, där person
alen strider inbördes istället för att sluta sig samman mot arbetsgivaren. 
Där finns också hos en av personerna drömmen om att svinga sig upp, och 
i förlängningen anas karriäristens kommande maktmissbruk. 

Som exempel på en utländsk pjäs i samma ärende kan nämnas engels
mannen David Storeys Tältet (våren 1971) i vilken en tältresning utgör hela 
handlingen genom vilken arbetslivets hierarkiska struktur genomlyses. 

Stig Dagermans Streber från 1948 (våren 1971) ansågs lämplig att applice
ra på 1970-talets verklighet. Den skildrar ett svek mot solidariteten med 
konsekvenser liknande dem i Föreståndaren, dvs den som sviker sina ar
betskamrater kommer själv att bli sviken av sina överordnade, vilka inte 
betraktar honom som en av dem. 
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Antikolonialism — antikapitalism — antiimperialism 

Skälet till att här sammanföra tre skilda teman under en rubrik är att de 
ofta återfinns i en och samma pjäs som avhängiga av varandra. De pjäser 
som tas upp i det följande är emellertid heterogena såtillvida att de är för
lagda till vitt skiftande miljöer i tid och rum. 

Peter Weiss' Skråpuken (våren 1968) kan formellt betecknas som en musi
cal och handlar om Portugals Salazar-diktatur, vars förtryck av Södra Afri
ka var avsett att betraktas som representativt för västerlandets kolonialism 
gentemot u-länderna. Sveriges roll i sammanhanget uppmärksammades 
också genom att en del svenska företag utpekades som medskyldiga till för
tryck och utsugning. 

Ett exempel på att en pjäs kan fungera olika, beroende på den tidpunkt 
vid vilken den spelas, är Max Frischs Andorra (hösten 1968). Tillkomståret 
1961 ses den som en historisk bild av nazismen, och huvudpersonens prob
lem är individcentrerat. År 1968 däremot anser Ralf Långbacka att en för
skjutning skett från den moraliska till den sociala och politiska problematik
en, beroende på att referensramarna vid slutet av 1960-talet är annorlunda. 
Han räknar nogsamt upp olika länder och skeenden, vilka han anser borde 
styra tolkningen av hans uppsättning, exempelvis Vietnam, Tjeckoslovak
ien, ras- och studentoroligheterna samt tredje världen. För Sveriges del 
nämner han främst Båstads-demonstrationerna, Hans Hagnells uttalanden 
om att begränsa den utländska arbetskraften, Lamcos agerande etc. Lång
backa framhåller nödvändigheten av att ta ställning till det västerländska 
välståndet, som han anser vara "inkörsporten till en global rasism". Därför 
vill han med sin uppsättning skapa en modellsituation utifrån vilken åskåd
arnas skuldkänslor kan riktas mot det samtida och framtida i stället för mot 
det förgångna.4 

Långbackas nästa uppsättning, Timon från Aten (våren 1969), blev häft
igt omstridd och användes i repertoardebatten som ett exempel dels på väns-
tervridningen inom Göteborgs stadsteater, dels på otillåtet "manipuleran
de" med klassikerna. Regissören och översättaren, Göran O Eriksson, gjorde 
tillsammans en genomgripande bearbetning genom att renodla vissa teman, 
som de tyckte sig finna i Shakespeares pjäs. Genom att förlägga handligen 
till 1920-talets Aten avsåg de att underlätta för publiken att "associations
vägen komma till Chicago och därmed till USA som ledande kapitalistisk 
stormakt i världen".5 Timons individuella levnadsöde relaterades till sam
hällsutvecklingen, och motstridiga politiska krafter ställdes i relation till 
varandra. Liksom i Andorra underordnades det privatmoraliska temat det 
politiska genom att sambandet mellan Timons rikedom och folkets fattig
dom betonades. Resultatet blev en klart marxistisk pjäs, som bl a skulle 
åskådliggöra kapitalismens kris och sönderfall samt parlamentarismens 
otillräcklighet. 
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Att gruppteaterverksamheten inspirerat till efterföljd ifråga om reper
toarval, uppsättningsidéer och arbetssätt torde, mot bakgrund av det sagda, 
stå utom allt tvivel. Den uppfattningen delades också generellt av recensen
terna. Mycket kort sammanfattat kan man säga, att de som undantog Kent 
Andersson från kritik för politiserande teater samtidigt ofta var starkt kri
tiska till det som de uppfattade som öppet agitatoriska inslag i den ovan be
handlade repertoaren. Det gällde särskilt, om samhällskritiken i grunden 
ifrågasatte det svenska, politiska systemet, d v s om den kunde uppfattas 
som samhällsomstörtande. 

Det var emellertid en annan del av repertoaren som kanske ansågs vara 
ännu mer förgriplig, nämligen den som uppfördes inom den nystartade 
barn- och ungdomsteatern, vilken delvis möttes med skepsis både från skol-
och kommunledningen i Göteborg. 

Barn- och ungdomsteatern 

Utvecklingen mot en alltmer samhällstillvänd vuxenteater fick till följd, att 
det för många skådespelare blev motsägelsefullt att medverka i de — oftast 
vid jultid — årligen återkommande sagopjäserna. I likhet med de radikala 
kulturarbetare vilka mot slutet av 1960-talet kritiserat barnkulturutbudet 
som kommersiellt och reaktionärt, började man även på teater håll kräva en 
mer verklighetsförankrad barn- och ungdomsteater. Några skådespelare 
fick säsongen 1968-69 i uppdrag att starta försöksverksamhet med en re
pertoar, vars innehåll skulle spegla aktuella företeelser i samhället. I de två 
första pjäserna inriktade de sig på att etablera direktkontakt med publiken 
under själva föreställningarna (Fantasilådan, Vi håller låda) för att i de följ
ande ta upp dels ett politiskt kontroversiellt debattämne (Robin Hood), dels 
ett aktuellt lokalt (Vad sägs om miljöförstöring?). 

Mot bakgrund av den ökade polariseringen i samhällsdebatten, som ofta 
centrerades kring FNL och andra befrielserörelser, tedde sig adapteringen 
av Robin Hoods äventyr till barnpjäs som extra kontroversiell, särskilt för 
dem som redan hade en kritisk inställning till Stadsteaterns repertoarinrikt
ning överhuvudtaget. I Robin Hood (hösten 1968) styrdes publikens asso
ciationer mot samtida befrielsehjältar bl a genom att en projektionsbild av 
Che Guevara hängts upp i bakgrunden. Den latinamerikanske gerillaleda
ren kom att fungera som ett revolutionärt altenativ till Robin Hood, vars 
välgörenhetsinsatser inte ansågs tillräckliga, om inte samhällssystemet i 
grunden förändrades. Från skolhåll kom starka reaktioner men av skilda 
slag. Enligt skådespelarna reagerade barnen och vissa lärare positivt, med
an andra lärare och en del av rektorerna tog avstånd genom att vägra köpa 
in pjäsen som skolföreställning. Även från kommunalt håll hördes kritiska 
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röster, särskilt från moderaternas kommunalråd Åke Norling, som varnade 
för att alltför stor konstnärlig frihet inom barnteatern skulle leda till polit
isk indoktrinering. Apropå Robin Hood hävdade han, att de flesta svenskar 
"tycker lika illa om politiserande överstar som om kommunistiska banditer 
eller diktatorer av typen Che Guevara eller Fidel Castro".6 

Den samlade reaktionen på Robin Hood blev något av en riktningsgivare 
för hur långt barnteatergruppen kunde gå ifråga om politiskt radikala in
slag i repertoaren. Gruppen ålades — alternativt ålade sig — vissa r estrikt
ioner inför starten av den reguljära barnteaterverksamheten hösten 1969. 
Det allmänna intrycket är ändock, att både teaterledning och skådespelare 
var ense om att repertoaren skulle ta upp för barn och ungdomar näralig
gande, aktuella problem och företeelser, som kunde stimulera till debatt. 

En av barnteatergruppens tidiga ambitioner var att producera en svit 
pjäser med historisk anknytning, som skulle ge en annan bild av samhälls
utvecklingen än den skolan förmedlade. Det skulle ske genom att historiska 
händelser belystes ur folkets perspektiv, inte ur överhetens. Den första, och 
kanske mest framgångsrika, av de historiskt förankrade pjäserna var mel
lanstadiepjäsen Ostindiefarare (våren 1970), vars repliker skrivits samman 
av Bo Sigvard Nilsson på grundval av gruppens diskussioner. Innehållet 
bygger på verkliga händelser från slutet av 1700-talet, vilka dramatiserats 
för att belysa kolonialistisk mentalitet i allmänhet och i synnerhet Ostin
diska kompaniets förtryck av besättningen med kaptenen som verkställande 
förtryckare. Då besättningsmännen p g a matbrist gör myteri, ger kaptenen 
sken av att solidarisera sig med dem, men vid hemkomsten förråder han 
dem, och de straffas strängt. Detta bryter således mot konventionen ifråga 
om barnpjäser såtillvida att slutet inte blir "lyckligt". Den lärdom barnen 
förutsätts dra av dramats upplösning är, att man inte skall kompromissa 
med maktens hantlangare utan snarare misstro dem. 

Nästa projekt, vilket också var avsett som en motbild till skolans historie
undervisning, stoppades en vecka före premiären. Två av barnteaterensemb
lens medlemmar, Bertil Ahrlmark och Maria Hörnelius, hade skrivit en 
pjäs i vilken de tog upp historiska händelser ur mellanstadiebarnens histo
rieböcker, vars information de ansåg vara både tvivelaktig och förenklad. 
Pjäsen granskades av teaterledningen, en dramaturg och skolteaterkommit-
tén, vilka underkände den på kvalitetsmässiga grunder, något som teater
gruppen betraktade som ett svepskäl. Enligt Ahrlmark var det innehållet de 
var kritiska mot, och i ensemblen trodde man att det var från kommitté
medlemmarna som det största motståndet kom. Att pjäsen inte fick teater
chefens sanktion förklarar Ahrlmark på följande sätt: 

Det var i sl utet av skolteaterns första år. Han var väl rädd för att det skulle bli 
en stor diskussion om barnteaterns politisering — o ckså. Den hade nämligen 
också varit en ingrediens i rötmånadsdebatten [...] Robin Hood framför allt, 
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och Mats ville väl inte ha en upprepning av det helt enkelt. Det är väl en bland
ning av påtryckning från skolteaterkommittén och en ängslig självcensur, räds
la för att det skulle storma för mycket.7 

Ett annat tema, som barnteatergruppen fann det naturligt att behandla, 
var tonårskulturen och i samband därmed kommersialismens och gängtryc
kets inverkan på individen. Affärslivets målmedvetna satsning på tonåring
arna som en köpstark grupp fick bilda utgångspunkt för några pjäser, som 
visade hur både ungdomarna och deras föräldrar utsattes för ett allt hän
synslösare tryck från kommersiella krafter, vars strävan var att skapa en en
hetlig tonårskultur med föga utrymme för individuellt ställningstagande. 
Representativ i detta avseende var Bo Sigvard Nilssons Lillan (hösten 1970), 
som handlar om en tonårsflicka, utsatt för press från olika håll: kamrater
na, föräldrarna, skolan och det kommersiella samhället. Det senare symbol
iseras av diskoteksmiljön med dess krav på likriktning ifråga om kläder och 
utseende. Här finns ingen plats för hennes egen personlighet, ingen möjlig
het att göra sig gällande som individ. Bristande stöd från föräldrar och 
skola gör henne till ett lätt offer för reklamens förföriska påverkan, vilket 
i pjäsen symboliseras av ett boutiqueskärp, som hon "måste'' köpa för 98 
kronor. 

Samma författare stod för den dramatiska utformningen av Gänget (vå
ren 1971), som skildrar några sysslolösa förstadsungdomars rotlösa tillvaro, 
där både skadegörelse och sniffning förekommer. Solidariteten inom gänget 
sätts på prov och visar sig svikta, eftersom gruppen inte håller ihop på någ
ra positiva grundvalar, exempelvis gemensamma intressen utan på negativa, 
d v s i gemensam brist på intressen och meningsfull fritid. Genom att ställa 
stadsplanering, skola och hem i en kritisk dager stimulerade Gänget till de
batt bland berörda grupper. Ett påtagligt exempel på att den nådde sin mål
grupp var, att en sjätteklass i en göteborgsskola skrev en fortsättning på 
pjäsen, som spelades upp för föräldrar och lärare. 

Att barn- och ungdomsteatern startade i ett skede, då det allmänna de
battklimatet var ganska hett var ändå generellt till fördel för dess utveck
ling. Viktigare än att den av och till utsattes för skarp kritik var att den kom 
i fokus och därigenom fick en status, som den varken förr eller senare haft. 
För att skådespelarna skulle kunna prestera sitt bästa var det betydelsefullt, 
att den inte längre betrakades som en andra rangens verksamhet. På så sätt 
kom också barn- och ungdomsteatern att bli en viktig del i Göteborgs stads
teaters — både berömda och omdebatterade — radikala profil. 
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Repertoardebatten 

Man kan indela den omfattande debatten kring Göteborgs stadsteaters re
pertoar i tre faser. Under den första fördes diskussionen i Stadsfullmäktige 
hösten 1968, under den andra i pressen våren och sommaren 1969 och under 
den tredje fasen återigen i Stadsfullmäktige hösten 1969.1 

Fullmäktigedebatten 1968 

Med utgångspunkt från en diskussion i Göteborgs stadsfullmäktige den 31 
oktober 1968 rörande teatrarnas tilläggsanslag framförde Stig Günne (h) 
några kritiska synpunkter på repertoarpolitiken. Han tog stöd dels i en 
negativ recension av en Arrabal-pjäs, som getts på Stadsteatern, dels i en 
intervju med skådespelaren Edvin Adolphson, som gått till angrepp mot 
den experimenterande dramatiken och pläderat för klassikerna. Adolphson 
gjorde sig därvid till talesman för publiken, som han trodde höll på att 
"skrämmas bort från teatern" på grund av att den upplevde experiment
erandet som "tråkigt och djuplodande, modern snobbism".2 

Günne fick mothugg främst från socialdemokraterna och folkpartisterna, 
vilka uppfattade kritiken som riktad mot Stadsteatern, eftersom en pjäs ur 
dess repertoar fick tjäna som negativt exempel. Den fortsatta argumentation
en för och emot repertoaren var densamma som sedan kom att upprepas 
i pressdebatten 1969. Repertoar kritikerna — framförallt högerledamöterna 
och en av folkpartisterna — ansåg, att teaterns uppgift var att roa, att pub
liken stöttes bort av den moderna, experimenterande repertoaren samt att 
klassikerna försummades. Repertoarförsvararna hävdade motsatsen: teatern 
skulle både roa och oroa, vara underhållande och debattskapande. Vidare 
var det både dess rätt och skyldighet att experimentera. Slutligen fastslog 
de att fullmäktige överhuvudtaget inte borde diskutera repertoaren, efter
som det ålåg teaterstyrelsen. Av de fortsatta inläggen framgår det att både 
Ragnar Hedén (fp) och Olle Jansson (s) uppfattade Günnes kritik som — 
åtminstone implicit — främst riktad mot Stadsteaterns gruppteaterverk
samhet. 
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Pressdebatten — rötmånadsdebatten 

Medan repertoarkritikerna i Stadsfullmäktige försökte hålla resonemanget 
på en principiell nivå genom att inte peka ut någon enskild teater, attackera
de kritikerna i pressen öppet Stadsteaterns repertoar för "vänstervridning", 
ett ord som redan flitigt brukades särskilt av dem som var kritiska mot rap
porteringen i TV från kriget i Vietnam. När Åke Norling, som stöttat Günne 
i fullmäktige, sedan yttrade sig i pressen, visade det sig också att det var 
huset vid Götaplatsen som var måltavlan för kritiken. Men även inom 
teaterstyrelsen rådde delade meningar. Inför sin avgång som dess ordföran
de uttryckte Ove Stenhammar oro för utvecklingen ifråga om den "politiskt 
färgade" teatern. Han fann det "naturligt att en teater stödd av stat och 
kommun ej för en politik som riktar sig alltför utpräglat just mot staten och 
samhället".3 Om Stenhammar är rätt citerad, skulle det sistnämnda bety
da, att teatrarna borde ålägga sig en viss självcensur vad gäller samhällskri
tisk dramatik. 

Under våren 1969 följde en rad inlägg, vilka drev tesen att det skett en 
stor publikflykt från Stadsteatern, eftersom stampubliken kände sig ute
stängd från den teater de betraktat som sin. Efterhand kom debatten allt
mer att handla om de interna förhållandena, och exempelvis Göteborgs-
Tidningen hävdade i en ledare att roller fördelades "först efter prövning av 
vederbörandes politiska åsikt",4 vilket i sammanhanget skall utläsas som 
identiskt med kravet att vara socialist. Vid vårens slut ansågs vissa "fakta" 
etablerade: På Göteborgs stadsteater fanns en vänsterradikal junta, vilken 
styrde såväl teaterchefen som arbetskamraterna och därmed också reper
toaren. 

Efter att nästan helt ha avstannat under juni, blossade debatten åter upp 
i början av juli, sedan några skådespelare i intervjuer offentliggjort att de 
kände sig förfördelade vad gällde arbetsuppgifter. Den tändande gnistan 
blev dagens Nyheters ledarartikel den 9 juli 1969, som utgjorde ett koncent
rat av i stort sett all slags kritik som förekommit i spalterna sedan början 
av 1969. Ledarskribenten karakteriserar repertoaren som ensidigt domine
rad av "uppsättningar med marxistisk-didaktisk inriktning". Som en själv
klarhet utfärdar han följande påbud: "En skådespelare vid en kommunal 
teater är anställd för att spela teater — e j för att bedriva politisk agita
tion".5 

Det var i detta läge som teaterstyrelsens dåvarande vice ordförande Per 
Bergman (s) — enligt egen utsago — myntade uttrycket 'rötmånadsde-
batten'. 

Rötmånadsdebatten började i D agens Nyheter [...] Ordföranden var bortre st, 
och så ringde dom mig på landet och var förba nnade, så jag fick hoppa ifrån 
höbärgningen och svara på Sveriges Radios frågor. Jag sa: "Det är en för tidig 
römånadsdebatt" utan att egentligen tänka på vad jag sa i ilskan.6 
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Bergmans spontana reaktion tolkar hans syn på vederhäftigheten i ankla
gelserna mot Stadsteatern. 

Det är viktigt att hålla i minnet att nästan alla skribenter, som hävdade 
att publiken drevs bort på grund av en tråkig och vänstervriden repertoar, 
undatog grupptrilogin från kritiken. Åtminstone två skäl därtill är uppen
bara. All tre pjäserna hade av recensenterna berömts för att de framkallade 
både applåder och skratt och hade dessutom slagit var sitt publikrekord. 
Sandlådan som betraktades som mest kontroversiell hade t o m det högsta 
publiksnittet av dem. Troligen tyckte sig emellertid repertoarmotståndarna 
skönja en utveckling mot en alltmer politiserad teater med ett repertoarval 
som gick i socialistisk riktning. En ledarskribent i Göteborgs-Posten tolkar 
rädslan för denna utveckling, samtidigt som han är representativ för dem 
som gjorde undantag för Kent Andersson. 

Politisk teater kan mycket väl bedrivas privat och utan allmänna anslag. [...] 
Teatern får in te bli en lekstuga för var och en som tror sig hysa en dramatiker 
under sin kappa. [...] Varje ung skådespelare är inte en Kent Andersson som 
kan skriva pjäser om allmänmänskliga problem så att de rör åskådarna ända 
in i hjä rteroten och kommer dem att fylla salongen kväll efter kväll. [...] det 
är o nt om genier [...] Kent A ndersson är ett [...] man får vara glad att man 
har honom.7 

Kommunalrådet Åke Norling kan sägas representera de kritiska rösterna 
i stadsfullmäktige, när han i en tidningsartikel uttalar sig om de interna för
hållandena i relation till anslagsgivande myndigheter. Han finner det 

fullkomligt orimligt att en liten grupp vänsterradikaler, närmast maoister, skall 
kunna bedriva samhällsomstörtande propaganda med hjälp av skattebetalar
nas medel [...] men inte bör vi vara s å flata att vi låter någon enstaka procent 
av befolkningen bedriva något slags stats- och kommunalbidragsberättigad 
revolution. Skådespelarna på en teater måste ovillkorligen underordna sig sty
relse, teaterchef och regissörer.8 

Efter den mer än halvårslånga debatten tillkom i stort sett inga nya argu
ment utan positionerna var helt låsta. Ett par artiklar kan dock ses som ett 
försök att överbrygga de hårda motsättningarna. Göteborgs-Tidningens 
recensent Sune Örnberg gjorde ett inlägg som indirekt kan uppfattas som 
ett försvar för Stadsteatern. Han betraktar det som sker inom teatern som 
ett led i strävan att nå en ny publik, att spränga ramarna för den tradition
ellt borgerliga teatern. 

Mycket av det kontroversiella [...] har sin rot i försöken att komma åt dessa 
problem: attackerna mot institutionsteatern, den uppsökande verksamheten, 
avsöndringen av grupper även inom institutionsteaterns ram, aptiten på dags
aktuella ämnen, mixtrandet med klassikerna, arbetet med nya former, försöken 
med företagsdemokrati.9 

Liksom Örnberg intar Handelstidningens recensent Tord Baeckström en 
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medlande hållning och försöker att mera principiellt utreda begreppet 'po
litisk teater'. Han säger att densamma överlag visar upp mer av "känsla än 
kunskap" samt att den endast går i en riktning. Skådespelarkonst och polit
iskt engagemang har, enligt honom, förväxlats och därmed har man (han 
säger inte vem) misslyckats med att förena teater och politik så att det sam
tidigt blir god konst. Min tolkning av hans något diffusa formuleringar är 
att främst Stadsteatern men också dess kritiker borde känna sig träffade 
och inta en balanserad hållning ifråga om politisk teater. 

Först efter mitten av juli trädde Stadsteaterns försvarare fram mera sam
lat. Många av dem riktade sina angrepp främst mot Åke Norling, vilket 
starkast manifesterades i en skrivelse, där ett 90-tal göteborgare krävde den
nes avgång från posten som kulturråd. 

Med hänvisning till Stadsteaterns plikt att hålla en neutral och "verkligt konst
närlig" linje förebådar kommunalrådet Åke Norling omfattande förändringar 
i teaterns repertoar. [...] Undertecknade anser hans förtäckta hot att i kraft av 
sin politiska ställning dirigera teaterns verksamhet så graverande, at t han inte 
längre bör få behålla förtroendet att vara ansv arig för Göteborgs kulturliv.10 

Till och med Sveriges blivande statsminister Olof Palme kände sig manad 
att gå in i debatten, och därmed kom en — av Kent Andersson måhända 
välkomnad — reaktion från det socialdemokratiska etablissemanget. Först 
redogjorde Palme för skilda former av censur under olika tider, dels den 
direkta t ex i form av förhandsgranskning, dels den indirekta med hot om 
indragna anslag. Han menade, att Norling använt sig av den senare för att 
påverka Stadsteaterns repertoarval. I övrigt berörde han inte särskilt ingå
ende Stadsteaterns angelägenheter utan övergick till att i a llmänna termer 
hänvisa till samhällets skyldighet att stödja kulturaktiviteter av olika slag, 
även dem som kunde vara misshagliga för makthavarna. 

Förutom från enskilda recensenter och någon skådespelare utanför Göte
borg fick Stadsteatern stöd från litteraturforskarna Kenth-Åke Andersson, 
Kurt Aspelin och Tomas Förser. Under rubriken Hur man driver en kam
panj gjorde de en noggrann genomgång av argumentationen i pressdebatten 
för vilken de ansåg det signifikativt, att tidningarnas redaktionella kom
mentarer och nyhetsmaterial var övervägande negativa mot Stadsteaterns 
repertoar. På kultursidorna däremot fördes en debatt för och emot reper
toaren, vilket gjorde den mera principiell och därigenom för dem framstod 
som positiv. De kritiserade olika tidningars nyhetsmaterial och ledarartiklar 
för att bygga på förvrängda eller undanhållna fakta. Dessutom förkastade 
de metoden att låta beröm av Kent Andersson legitimera kritik av hans kol
leger, vilket de ansåg den ovan citerade ledarskribenten i Göteborgs-Posten 
gjort sig skyldig till. 

Det gäller först för skribenten [...] att neutralisera Kent Anderssons stora 
goodwill hos läsekretsen. [...] Sedan denne teaterman väl är ställd åt sidan, är 
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det tid att med ett antal anonyma exempel angripa "politisk teater" och form
ulera understuckna hot genom att hänvisa till det allmännas penninganslag.11 

Från teaterhåll hade man hela tiden varit återhållsam med att i form av 
egna inlägg gå ut och diskutera de interna förhållandena. De framträdan
den som gjordes skedde mest i intervjuform. Först i slutet av juli tog Mats 
Johansson självmant till orda, när han som ett svar på en ledare i Dagens 
Nyheter redogjorde för skådespelarnas avtal vad beträffar skyldigheten att 
utföra roller, men också för de överväganden den konstnärliga ledningen 
måste göra för att skapa tillfredsställelse med arbetet. Vad gäller relationen 
till publiken hävdar han att denna ej får "bestämmas av något majoritets-
tänkande' 

Alla vet att en teater som låter fjättra sig av sin publik riskerar att stagnera och 
förflackas. En stadsteater har skyldighet att spegla ströningar inom internatio
nell teater och allsidigt stå i kontakt med den debatt som förs inom det svenska 
samhället.12 

Samtidigt som han tillbakavisar påståendena om publikbortfall, varnar han 
för att sådana kan komma att fungera som självuppfyllande profetior. 

Just de program som inneburit en nyorientering formellt och idémässigt har 
[...] varit de största publikframgångarna. Våra belackare vet dock var en 
teaters akilleshäl sitter och ägnar sig därför just nu åt att odla myten om pub
likflykt. Om det talet får fortsätta, är det risk för att det i framtiden blir 
sanning.13 

I debattens slutskede gjorde Måns West felt ett inlägg, som får anses re
presentativt för skådespelarmajoriteten. Han hävdar, att kampanjen varit 
politiskt betingad och styrd från ledarsidorna, och att läsarna därigenom 
bibringats uppfattningen att det finns fog för kritiken. Därefter samman
fattar han de förändringar som skett inom tatern, från chefens envälde till 
ett system inom vilket inte bara st järnaktörer na kan påverka sin arbetssitua
tion. De enda som, enligt Westfelt, kan ha förlorat på denna utveckling är 
regissörerna, som inte längre ensamma är teaterchefens rådgivare ifråga om 
repertoarval och rollbesättningar. Även inom ensemblen diskuteras regis
sörsnamn i samband med en viss uppsättning, och eftersom majoriteten av
gör, kan minoriteten känna sig åsidosatt. 

Det är denna känsla av utanförstående och maktlöshet som är den reella grund
en till vad som i debattens hetta lett till sådana överdrivna uttryckssätt som 
"åsiktsförtryck", "klickvälde" och "intolerans mot oliktänkande".14 

Han visar på två metoder som praktiseras för att tillgodose minoritetens 
önskemål. Den ena är teaterchefens självklara uppgift att bevaka alla an
ställdas intressen och den andra att inom fackets lokalavdelning styra valet 
av representanter till artistrådet genom valberedning. Dessutom hänvisar 
han till en tredje som diskuteras, nämligen decentralisering genom att bilda 
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mer eller mindre konstanta grupper, bestående av anställda med likartad 
målsättning. Dessa skulle i samråd med teaterchefen dra upp riktlinjerna 
för sitt arbete, ungefär som den nystartade barnteatergruppen. Slutligen när 
han förhoppningen att även publiken skall göras "delaktig i teaterns ut
veckling", eftersom "Teater blir till först i det ögonblick då publiken finns 
på plats".15 

Fullmäktigedebatten 1969 

Som ett slags efterspel till den långvariga pressdebatten uppstod ånyo en 
bitvis hård debatt i Stadsfullmäktige rörande anslagsfrågor och repertoar. 
Utgångspunkten var Åke Norlings tidigare refererade artikel i vilken han 
kritiserade främst Robin Hood med bla följande formulering: "Gläfset 
mot näringslivet kanske bör förbehållas en något äldre och mer kritisk pub
lik än våra barn och skolungdomar."16 Erling Sundwall (s) interpellerade 
till stadskollegiets ordförande Lennart Ström (fp) angående principerna för 
anslag till Stadsteatern. Han ställde fyra frågor: 

A. Har från stadens sida krav ställts att biljettintäkterna ökas? 

B. Om frågan under A besvaras med ja, ställes frågan varför biljettintäk
terna måste ökas och på vilket sätt de avses öka? 

C. Har stadsteaterns ledning varit tvungen att avge försäkringar om att inte 
"gläfsa mot näringslivet" innan pengar garanteras till den nya given in
om barnteatern? 

D. Enligt kommunalrådet Norlings uttalande i tidigare åberopade artikel 
framhålles "helt naturligt har de anslagsprövande myndigheterna att 
tillse att pjäsvalet blir sådant att publikunderlaget inte sviktar". Skall 
denna deklaration anses som representativt för den göteborgska kultur
politiken och på vilket sätt avser man i så fall från "de anslagsprövande 
myndigheterna" infria denna målsättning?17 

Ström svarade nekande på de tre första frågorna, och angående den fjärde 
hänvisade han till en departementsutredning från 1964 som framhöll vikten 
av att kommunerna och teaterledningarna gemensamt strävade efter ökad 
publikfrekvens. 

Sundwall karakteriserade svaren som undanglidande och fortsatte med 
att pressa på vissa formuleringar både i S tröms svar och Norlings artikel. 
Han sekunderades av partikamraten Olle Jansson, som fann det angeläget 
att framhålla att inte minst socialdemokraterna drabbats av teaterns väns
terradikala repertoar. Den fortsatta diskussionen innehöll i stort sett inga 
nya argument, jämfört med de tidigare debatterna. Nu fick emellertid full
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mäktiges borgerliga majoritet stå till svars för vad dess mest aktive ledamot 
yttrat i pressdebatten. Den slöt visserligen inte helhjärtat upp bakom Nor-
ling men tog inte heller öppet avstånd från hans åsikter. Detta debattläge 
utnyttjade socialdemokraterna till att sätta press på de borgerliga leda
möterna att ta klar ställning — för eller mot Norling. Olle Jansson tog till
fället i akt att framhäva socialdemokraternas större tolerans gentemot sam
hällskritisk teater. 

Varje for m av repertoar, samhällskritik, som inte passar herr Norling, det är 
propaganda. Skulle socialdemokratin här i Göteborg reagera på samma sätt så 
skulle vi protesterat mot Flotten, Borgarbalen och Weskers pjäser, som är kritik 
mot socialdemokratin. Jag kallar det för samhällskritik, inte propaganda. [...] 
Den borgerliga sidan har icke yttrat ett ord av kritik mot den debatt som förts 
i sommar.18 

Skillnaderna mellan fullmäktigedebatterna 1968 respektive 1969 låg bl a 
i att den förra kom överrumplande för de flesta, medan den senare som 
byggde på en interpellation var mer förberedd. Den första debatten höll sig 
på ett principiellt plan och rörde sig snävare kring repertoaren, och där stod 
folkpartiet och socialdemokraterna eniga mot moderaterna. I interpella-
tionsdebatten kom man in på samhällsfrågor i vidare bemärkelse, närings
livet, demokratifrågor etc, och huvudmotsättningarna kom därför att gå 
mellan de borgerliga och socialistiska blocken. Dessutom hade sommarens 
tidningsdebatt dragit upp frontlinjerna skarpare, varför argumentationen 
fördes med en starkare politisk polarisering, vilket givetvis hade samband 
med den alltmer polariserade samhällsdebatten. Därigenom blev 1969 års 
debatt mera partipolitiskt präglad. 

En orsak till att socialdemokraterna hade "råd" att vara mer toleranta 
i repertoar frågor var att de efter 1968 års segerval stod rikspolitiskt mycket 
starka, medan de borgerliga i Göteborg regerade med endast ett mandats 
övervikt. Troligen reagerade de borgerliga särskilt mot den form i vilken kri
tiken framfördes exempelvis i barnpjäsen Vad sägs om miljöförstöring? 
(våren 1969). I den pjäsen kunde kommunalpolitikerna höra sina egna ord 
från fullmäktigesammanträdena användas som repliker på scenen. Man kan 
också gissa att både folkpartiet och moderaterna kände sig speciellt attacke
rade i Hemmet, där författarna låter Pelle Kalmark i Trefaldighetspartiet 
försöka locka till sig marginal välj are bland de gamla, och en annan, också 
borgerlig politiker, får tala sig varm för det privata initiativet vilket, enligt 
pjäsens tendens, leder till utslagning av de svagare i samhället. 

Vad som än kan vara rätt eller fel i ovanstående spekulationer — kvar står 
intrycket, att teaterns frihet i det här läget verkade hotad av en samlad bor
gerlig attack, liksom att även de borgerliga kände sig hotade av en del av 
Stadstaterns repertoar. 
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Några positionsbestämningar 

Utifrån ovan beskrivna utveckling kan ett försök att teckna läget för Göte
borgs stadsteater fyra år efter Flotten se ut på följande sätt. Grupptrilogin 
hade banat väg för nyskriven, svensk dramatik med starkt samhällskritiska 
inslag. Lennart Hjulströms regiarbete bestod mera i att fånga upp och 
strukturera de idéer som fördes fram under repetitionerna än i att leverera 
färdiga tolkningar. Det faktum, att skådespelarkollektivet ställde sig bakom 
helheten i en uppsättning, förlänade också teaterns ensembletradition en ny 
dimension. Bland recensenterna var man i stort sett ense om att Göteborg 
blivit något av ett centrum för svensk scenkonst och även en inspirations
källa för andra teatrar. Representativ för den uppfattningen var exempelvis 
Ingmar Björkstén, som i en tillbakablick på några års svenskt teaterliv be
römde utvecklingen under Mats Johanssons chefskap. 

Det torde [...] vara allom bekant [...] att de impulser som utgått bl a från Gö
teborgs Stadsteater kommit att genomsyra det nuvarande svenska teaterlivet 
och aktivt bidragit till den utveckling som på sina håll är så märkbar inom våra 
teaterinstitutioner.19 

Ett år senare står han fast vid sin bedömning, särskilt vid en jämförelse med 
övriga institutionsteatrar, vilka han menar visserligen låtit sig påverkas av 
Göteborgs stadsteater "men gudarna skall veta, att någon majoritet blev 
det aldrig fråga om".20 I det sammanhanget tar han upp den kritik som 
teatern fick utstå, och som han ansåg "bottnade [...] i borgerligt konserva
tiv rädsla för sådant nytt som inbegriper ett ifrågasättande av det etab
lerade".21 

Tre år efter rötmånadsdebatten gör Leif Zern en tillbakablick på de följd
verkningar kritiken mot Göteborgs stadsteater haft ifråga om repertoar
valet. I motsats till Mats Johansson, som förnekar att han känt sig tvingad 
att ändra repertoarinriktning p g a kritiken,22 hävdar Zern att teatercheferna 
överlag skrämts till lydnad av den borgerliga attacken mot teaterns politise
ring. Enligt honom har det lett till att de för en, visserligen inte reaktionär, 
men liberal och smidigt anpassad repertoarpolitik genom vilken vänstern 
stoppas på ett mjukt och tolerant sätt.23 Redan ett år tidigare hade dessa 
tankegångar fått sitt dramatiska uttryck i Tillståndet, som bl a tematiserar 
den speciella form av förtryck som Herbert Marcuse benämner repressiv 
tolerans. 

Att kritiken påverkade teatern framgår av ett uttalande av Måns Westfelt, 
som försöker tolka stämningarna på sin arbetsplats. 

Jag tror att vi famlade i en sorts desperat känsla av att vi h ade rätt [...] Men 
som situationen var i d en här staden med sin oerhört krämardominerade bor
gerlighet [...] med tre ti dningar som periodvis ledde reaktionen [...] det var 
en mycket svår tid. [... ] vi blev lite knäckta [... | vi famlade i våra fö rsök att 
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matcha det repertoarmässigt. Det ledde till vissa övertramp i desperation. Ibland 
kröp man för lågt, ibland stack man upp huvudet och fick sina smällar. Man 
ville inte lämna oss någon arbetsro ett tag, verkade det som.24 

Han går således till attack mot teaterns kritiker, samtidigt som han å tea
terns vägnar idkar självkritik. 

Det vore naturligt, om det inom den grupp, som kunde sägas vara "upp
hovet' ' till den uppmärksamhet som ägnades Göteborgs stadsteater under 
den expansiva tiden mellan 1967 och 1971, förelåg ett behov att göra en 
summering av — eller k ommentar till — det rådande läget. Åtminstone kan 
ett uttalande av Lennart Hjulström i en förhandspresentation av Tillståndet 
tolkas i den riktningen. Han förklarar pjäsens titel genom att berätta att 
den handlar om ett "nu-tillstånd, sammansatt av samhällstillståndet, en 
massa personliga små tillstånd och tillståndet hos en kabaret under upp
byggnad". Som en av målsättningarna anger Hjulström betonandet av den 
repressiva toleransen, som enligt honom träder i funktion, när makthavarna 
vill begränsa åsiktsfriheten, och han beskriver några metoder som används 
därvidlag. En är att suga upp oppositionella i etablissemanget, exempelvis 
att välja in Lars Forssell i Svenska akademin, en annan att acceptera kriti
ken som form i stället för att ta upp det kritiska innehållet i en l itterär text, 
och en tredje metod är att ge stipendier.25 Analyserad ur denna aspekt 
antar Tillståndet karaktären av metadrama och fungerar som ett slags ut
värdering av teatersituationen i allmänhet och gruppteaterverksamheten i 
synnerhet. I den följande analysen tar jag som utgångspunkt de av Hjul
ström redovisade intentionerna för att genom metaaspekten summera grupp-
teatertiden. 
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Tillståndet 

Kent Anderssons och Bengt Bratts Tillståndet fick sin urpremiär den 7 maj 
1971 med L ennart Hjulström som regissör, Leif M eréus som scenograf och 
Sven-Eric Johanson som kompositör samt en till större delen ny ensemb
le.1 Dess tillkomsthistoria är en annan än grupptrilogins. När repetitioner
na började, förelåg mer än halva pjästexten, vilket inte medgav något större 
utrymme för medskapande från skådespelarnas sida. Man kunde från bör
jan fördela rollerna, något som tidigare gjorts improvisations- och diskus
sionsvis.2 Även om rollfigurerna också här hade representativa funktioner 
var de fastare strukturerade och mer individualiserade. 

Formellt och strukturellt är emellertid Tillståndet besläktad med de tidi
gare pjäserna, exempelvis vad gäller förekomsten av distanserande sång-
och sketchinslag. Ideologiskt fungerar den både som fortsättning på — och 
slutpunkt i — den utveckling som grupptrilogins pjäser är uttryck för. Alla 
fyra registrerar tillståndet i — o ch är symboler för — Sverige. 

Som framgått av Hjulströms förhandsuttalanden är titeln Tillståndet 
mångtydig eller — om man så vill — vit sig. På det konkreta planet avses 
tillståndet hos dem som befinner sig på det mentalsjukhus, där handlingen 
utspelar sig. Inom den ramen handlar det om tillstånd att uppföra en kaba
ré, som öppet skall skildra de intagnas situation och förhållandena på sjuk
huset. Efterhand står det klart, att detta tillstånd ej ges reservationslöst av 
sjukhusdirektionen. Symboliskt fungerar pjäsen därigenom som en avläs
ning av det ideologiska tillståndet i Sverige, där gränserna för yttrandefri
heten snävas in genom det åsiktsförtryck som kallas repressiv tolerans. 

Analysen i det följande inleds med en kort genomgång av pjäsens hand
ling och struktur, och därefter följer en summarisk redovisning av patien
ternas mentala tillstånd, i förekommande fall relaterat till den sociala och 
samhälleliga bakgrunden. De två därpå följande avsnitten rör företrädesvis 
dramats metanivå varav det första handlar om de överväganden angående 
materialet till kabarén som görs — frä mst från patienternas sida — un der 
repetitionsarbetet. Det andra visar reaktionerna från sjukhusledningen 
under och efter generalrepetitionen, när konflikterna skärps mellan parter
na. Analysen avslutas med ett försök att via Tillståndet göra en lägesbe
skrivning och utvärdering av Göteborgs stadsteaters gruppteaterverksamhet 
och i förlängningen också av samhällstillståndet. 

Då källäget är ett annat än för grupptrilogin, har jag valt att göra en ren 
textanalys.3 Enligt vad som framgår av recensionsmaterialet var spelsättet 
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i stort sett detsamma som i de tidigare gruppjäserna. På samma sätt förhöll 
det sig med scenografin, som utgick från den tomma spelplatsen över vilken 
hängde några kupollampor. Rekvisitan i övrigt inskränkte sig till några sto
lar, en bandspelare och några instrument.4 

Handling och struktur 

På ett plan handlar Tillståndet om hur man går tillväga, när man gör en 
gruppteaterpjäs. Dramats första akt dokumenterar nio patienters mentala 
tillstånd, vilket sker genom att deras egna berättelser tas upp på band. Verk
samheten leds av Terapeuten, som fungerar både som inspiratör och regis
sör. Det insamlade och redigerade materialet avses resultera i en kabaré, 
som skall uppföras vid sjukhusets jubileumsfest, där den skall fungera som 
underhållning för sjukhusdirektionen och diverse myndighetspersoner men 
också som terapi för de agerande själva och deras kamrater i publiken. Den 
andra akten upptas av generalrepetitionen under — och efter — vilken över
läkaren och sjukhusets administrative direktör anlägger synpunkter på verk
samheten. 

Mentalt och samhälleligt tillstånd 

Varje persons berättelse kan betraktas som en fallstudie, men diagnosen är 
inte ställd enbart på individen utan också på det samhälle han/hon verkar 
i. Henrik Sjögren berättar i sin recension av Tillståndet, att han frågat Kent 
Andersson vad det är för sorts pjäs och fått svaret: "Att klä av sig helt 
naken för att känna efter hur kallt det är".5 I patienternas fall är det fråga 
om ett slags mental striptese genom vilken de lämnar ut sig själva för att 
avläsa det svenska samhällsklimatet. 

Den alkohol- och narkotikaberoende stripteaseaktrisen Anita har hamnat 
på mentalsjukhuset efter ett självmordsförsök. När ett par av hennes med
systrar undrar, om det inte är "hemst att stå naken inför såna där" och 
"Sälja sin kropp på det viset", svarar hon: "Det gör väl dom flesta" (s 16). 
Därmed är det sagt, att hon endast utgör det mest utrerade exemplet på det 
kapitalistiska samhällets exploatering av människokroppen som handels
vara. 

För Göte är problemet, att han inte blivit sedd annat än som "nånting 
besvärligt" (s 33). När han beskriver känslan av att vara oönskad, har det 
stora likheter med en fallbeskrivning hos den engelske psykiatern R D 
Laing i Det kluvna jaget, där en patient uttrycker sin upplevelse av att inte 
känna sig accepterad för sin egen skull. 
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Var och en borde kunna se tillbaka i min net och vara säker på att han haft en 
mor som älskade honom, allt av honom, t. o. m. hans piss och skit [...] att 
modern älskade honom bara för att han var han, inte för det han kunde göra. 
Annars känner han att han inte har någon rätt att existera.6 

Samma känsla behärskar Göte, som önskar sig ofödd. 

Kommer man in i den här världen med ändan före och ingen låtsas om att man 
finns så är det lika bra att man aldrig blir verklig för man kan aldrig få nån 
verklighet i a lla fall [...] Om dom inte kan tycka om ens ögon eller röst eller 
kropp [...] då kan dom inte tåla ens spyor och piss och skit. (s 35) 

Det är en rimlig förmodan att särskilt Bengt Bratt med sin erfarenhet av 
mentalvård och sin forskande inställning7 hade satt sig in i Laings teorier, 
som var aktuella omkring 1970. En av recensenterna, Jarl W Donner, refe
rerar också kritiskt till Laings tes om psykiska sjukdomar som "resultatet 
av störningar i den enskilda människans mellanmänskliga relationer".8 

Han noterar även som ett märkligt sammanträffande det faktum att en till 
Laing oppositionellt inställd artikel var införd i Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning på premiärdagen för Tillståndet.9 

Charles är den hospitaliserade vårdhabituén, som under sexton år fått all 
slags behandling och av personalen bedöms som "den friskaste person dom 
känner" (s 65), men som får ångestattacker så fort han kommer utanför 
sjukhuset. Han har rationaliserat sin tillvaro genom att anta rollen som 
avdelningens store charmör och entertainer och i den rollen bemöts han väl
villigt. Hans institutionsanpassning för gärna tanken till motsvarande an
passning till teaterinstitutionen inom vilken särskilt en del äldre skådespela
re under grupparbetstiden fann trygghet i de invanda rutinerna, och där det 
en gång för alla var fastslaget vad som skulle betecknas som god "smak" 
(s 28). I själva verket har Charles "gått reduceringens väg" (s 105), vilket 
innebär, att hans villkor på sjukhuset försämrats allteftersom hoppet om 
hans rehabilitering minskat. Från att ha tilldelats eget rum vid första intag
ningen ligger han nu mitt under taklampan i ett rum för sexton och har, 
som han ironiskt uttrycker det, blivit "människan i c entrum" (ibid). 

Narkomanen Christer har för tredje gången självmant begärt vård. Hans 
tillvaro är en ständig kamp med abstinensbesvär och därtill med omvärl
dens reaktioner, vilka han slagkraftigt, nästan aforistiskt karakteriserar. 

Dom som förstår mej är liv sfarliga för mej, för dom knarkar själva. Dom som 
inte förstår mej är l ivsfarliga, för dom ser ner på mej och tycker att jag är en 
svag jävla råtta. Och själv är jag naturligtvis livsfarlig för mej. (s 63) 

Christers uppträdande pendlar mellan aggressivitet och förtvivlan, vilket av 
de andra patienterna möts med avstånds- respektive omhändertagande. 
Han vill i nte höra talas om kompromisser ifråga om kabarén. 
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Bara tanken på att dom ska sitta på dom första bänkarna och känna sej som 
"gynnare"' och "välgörare", dom där självbelåtna ... parasiterna, jag blir ga
len, jag önskar jag hade en k-pist i stället för ord. (s 31) 

Det ligger nära till hands att uppfatta Christer som ett offer för 1960-talets 
drogliberalism och hans kompromisslösa hållning som revolutionsroman
tisk — en riktningslös revoltanda utan ideologisk förankring. 

Ulla är den perfektionistiska banktjänstemannen, vars tillvaro sprack 
"vid trettiosju års ålder" (s 33). Trots hög materiell standard har hon 
"drabbats av förbjudna tankar" (ibid), bestående i att hon inte längre är 
tillfreds med de materiella tingen utan söker efter något utöver dessa. 
Oförstådd av sina närmaste flyr hon in i perfektionism för att tränga undan 
det förbjudna, tills hon inte längre orkar utan bryter samman. Hon repre
senterar välståndsgenerationen som upplever en existentiell tomhet mitt i 
den materiella välmågan. Ju mer hon putsar på välfärdsytan, desto större 
blir hennes ångest. 

Alkoholisten Holger berättar sin historia genom att arrangera ett "spel 
i spelet", bestående i en scen genom vilken han vill demonstrera hur konver
sationen löper mellan "dom med sin uppfostran och alla sina pengar ... 
redarna och företagsledarna" (s 61), dvs de ekonomiska makthavarna. 
Han hade trott att om han lärde sig "snacka som dom" (ibid) så skulle han 
göra karriär, bli en av dem. I en lång replik ger han prov på de kapitalstar
kas interna konversation. 

Någon måste ju ta ansvaret. Carlsson alltså. Smart gjort! Stack iväg bara. Ha-
hahaha! Nu kan dom stå där med sina långa näsor. Med sina fackföreningar 
och petitioner och lönekrav [...] Men dom har sig själva att skylla! Med sitt 
uppblåsta snack om insyn, ansvar och demokrati (s 58). 

Gustav, som spelar en av kroggästerna, tröttnar på att delta i scenen och 
talar klarspråk till Holger. 

Håll truten! [...] Du blir inte en av dom för att du kryper för dom. Du servera
de vid deras bord, stod där och tjuvlyssnade, snappade upp lite fraser här och 
där och trodde att du var en av dom. Dom skrattade åt dig, fattar du inte det? 
Du var dera s apa, deras hund som dom inte ens behövde vissla på! (s 59) 

Holger framstår därmed som en klassvikare, en sort för vilken Kent Anders
son uttrycker sitt "medlidande men ingen kärlek", vilket sker med explicit 
hänvisning till Holger i Tillståndet.10 

Birgits historia ingår som en del i den av Holger arrangerade restaurang
konversationen. Hennes enkla berättelse om hur hon blev utstött ur den 
kristna gemenskapen för några brödskivors skull står kontrapunktiskt mot 
Holgers. Inte heller Birgit accepteras i den gemenskap hon sökt sig till. När 
Holger reagerar mot att hon tar upp sina religionsproblem som middags
konversation kan det bero på att han känner sig träffad av hennes bortkom-
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menhet i sammanhanget. På samma sätt som Birgit är malplacerad i restau
rangmiljön är Holger det i företagarvärlden. 

Ingrids sjukdomshistoria berättas inte direkt av henne själv i samband 
med att de andra bidrar med material till kabarén. Hon gillar nämligen inte 
att de andra "pratar så förbannat mycket hela tiden" och undrar om de inte 
kan "sitta lite tysta och tänka nån gång?" (s 41). De t framgår emellertid 
att hon är kritisk mot vården men samtidigt beroende av läkarna som auk
toriteten Därför bryter hon samman när Doktorn tar bladet från munnen 
och säger sitt hjärtas mening om vården, som han menar domineras alltför 
mycket av medicinering med biverkningar. 

Men människor blir ju sjuka av miljön också, konkurrenssamhället gör att 
människor blir utslagna och sjuka. Och sjuka människor är inte lönsamma, 
därför ska dom botas så fort som möjligt och skickas tillbaka till produktion
en. Och för att det ska gå så snabbt som möjligt ska verksamheten här rationa
liseras. (s 69) 

Doktorn betraktar sig som "dräng åt ett lönsamhetsinriktat, sjukt samhäl
le" (ibid), där administrationen inom vården går före människorna själva. 
Ingrid känner sig sviken och anklagar honom: "Förstår ni inte att ni tar 
bort marken under fötterna på oss. Det finns ju inget hopp för oss. " (s 70) 
Författarna använder sagoformen för att knyta an Ingrids historia till en 
samhällelig verklighet. Det sker först vid generalrepetitionen av kabarén, 
där hon som prinsessan Fridlös gör uppror mot pappa-kungen, som spelas 
av Charles, och påtalar bristerna i hans rike. Scenens längd och centrala 
ställning som ett slags final på kabarén ger extra tyngd åt den kritik som 
framförs angående vårdens inriktning på medicinering i stället för åtgärder 
mot sjukdomens bakomliggande orsaker. När "Prinsessan pratar politik" 
(s 107) sövs hon ner med allt starkare mediciner varav Häxan Hibernal och 
Prins Valium inkarnerar två, gärna kompletterade med insulin och elchoc
ker. Skulle inte det hjälpa "slutar [...] pjäsen med lobotomi" (s 112). 
Prinsessans-Ingrids insikt att hennes ångest kanske är "värdefull när värld
en ser ut som den gör" (ibid) står i överensstämmelse med de riktningar 
inom psykiatrin vilka hävdar, att psykiska störningar är adekvata reaktion
er på ett sjukt samhälle.11 

Gustav slås av insikten om sin livssituation, när han under en morgon
promenad försöker pinka sitt namn i snön, och strålen inte räcker till den 
sista bokstaven. "Det räckte inte till V:et. Det blev bara några gula droppar 
efter A:et" (s 41), säger han, vilket inbjuder Holger till en galghumoristisk 
anmärkning: "Tur att du inte hette Konstantin. " (s 42) För Gustav är det 
emellertid allvar, eftersom han ser stympningen av namnet som en symbol 
för sitt eget stympade liv. "Varför fick jag inget liv att leva? Varfö r måste 
jag alltid tänka bort en bokstav ur mig själv?" (ibid) Något av svaret kom
mer i sketchen under generalrepetitionen, då han återknyter till sin snö
promenad. 
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Gustav 
När jag satt där på stenen uppe i parken 
så drömde jag att jag var e tt träd. 
Mitt liv var m itt. 
Min tid var m in. 
Mina löv var sekunder i det trädet. 
Tid och liv 
och löv och liv 
var et t och detsamma, (s 97) 

Hans fortsatta berättelse om hur man samlade hans sekunder "i säckar och 
förde dem till tidkvarnen och torkade och malde dem till tidsnus" (ibid) 
kopplar samman det kosmiskt-existentiella perspektivet med det materiella 
genom de associationer den ger till tidsstudiesystemet i arbetslivet. Arbets
dagen blir för honom "ett skridskolopp och bandet i monteringshallen en 
larmande isoval", där han hetsas "som en plågad skridskoåkare jagad av 
rovdjuret Tid" (s 98). Snabbt etableras scenen som ett skridskolopp, som 
Holger refererar, medan Gusav hetsas alltmer av publiken — spel ad av de 
övriga patienterna — för varje varv men stupar på det sista. Loppet funge
rar som en bild av ett hårt pressat och rationaliserat arbetsliv där den som 
inte kan hålla tempot slås ut. När Gustav intervjuas om sin framtid, svarar 
han heller inte med symboliska omskrivningar utan i rent konkreta ordalag. 

Gustav Ja, det blir väl sjukskrivning ett bra tag och sen får jag väl gå ner till 
arbetsträningen och arbetsprövningen. Och sen får dom väl försöka placera 
mig på en skyddad verkstad ett tag innan jag går ut på den öppna markna
den igen. Och klarar jag in te det får dom väl förtidspensionera mig. (s 100) 

Av den fortsatta intervjun framgår det att Gustav är 37 år gammal, när han 
bryter loppet, och på Holgers kommentar "Det är ingen hög ålder" (ibid) 
svarar han: "Jo, i den här produktionen är det det."12 Gustavs ålder är 
densamma som Ullas, när hon fick sitt sammanbrott efter att ha "drabbats 
av förbjudna tankar" (s 33). När Tillståndet uppfördes var Kent Andersson 
(Gustav) 37 år, vilket i sin tur gällde också för Göteborgs stadsteater, som 
invigdes 1934. Siffersambandet kan tolkas som avsiktligt. I så fall syftar 
"den här produktionen" på Göteborgs stadsteater och "förbjudna tankar" 
på den samhällskritiska repertoar, som av överheten upplevs som ett hot 
mot det bestående. 

Inte alla av de ovan beskrivna fallen relateras så tydligt till samhällsför-
hålladena som Gustavs, men samtliga patienter har en sak gemensamt; de 
är på olika sätt deformerade av det samhälle som av Gustav beskrivs som 
en Prokrustes-bädd. 

Är hatten för liten för huvet? 
Hugg av huvet! 
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Är tavlan för stor för ramen? 
Släng bort tavlan! 
Passar inte svaret din lärare? 
Tig med svaret! 
Passar inte sjukdomen din läkare? 
Undertryck sjukdomen! 
[...] 
Passar inte kroppen produktionen? 
Släng bort kroppen! 
Passar inte människan för samhället? 
Förnedra 
Förlåt: Förändra människan! 
[...] 
Förnedra ... människan, utveckla samhället! (s 101) 

Kärnpunkten i Gustavs monolog består i kritik mot att människan skall an
passas efter en på förhand uppgjord samhällsorganisation i stället för tvärt
om. Därmed reduceras hon till ett objekt för krafter som står över henne, 
och som hon inte kan kontrollera. 

Tagna som konkreta fallbeskrivningar uppfattades säkerligen patienter
nas redovisade upplevelser som "äkta" och gripande av både publik och kri
tik. Det låg nära till hands att tolka Tillståndet som en dagsaktuell, kritisk 
inlaga om mentalvården, särskilt med tanke på att det — å tminstone för 
många göteborgare — bör ha varit allmänt känt att Bengt Bratt arbetat på 
Lillhagens mentalsjukhus, något som exempelvis Bengt Jahnsson noterar i 
sin recension.13 De flesta recensenterna koncentrerade sig också i stor ut
sträckning på att granska huruvida dramats skildring av mentalvården stäm
de överens med den aktuella tidens verkliga förhållanden. Därutöver gjor
des gärna en koppling mellan de intagnas situation och konkurrens- och 
prestationssamhällets krav på individen. Endast några få tog fasta på upp
hovsmännens förhandsdeklarationer om den repressiva toleransen, en as
pekt som främst hänför sig till dramats metanivå, där gruppen tematiserar 
sina erfarenheter av några års teaterarbete. I de två följande avsnitten kom
mer jag att närmare belysa denna aspekt. 

Repetitionsarbetet: ronden — självcensuren 

Många situationer och replikskiften under repetitionsarbetet på kabarén ger 
associationer såväl till gruppteaterarbetet som teaterförhållandena i allmän
het. Samlingslokalen, där patienterna träffas för att leverera material till ka
barén, för tanken till en repetitionslokal på teatern. Arbetssättet är detsam
ma som tidigare beskrivits ifråga om grupptrilogin. Man för fram idéer 
utifrån personliga upplevelser, prövar dem sceniskt, diskuterar, kritiserar, 
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förkastar, prövar på nytt, accepterar etc. Terapeuten fyller samma funktion 
som en regissör, dvs han är den som har överblicken, fångar upp idéerna 
och strukturerar materialet. Han har fått sjukhusledningens sanktion att 
fritt bedriva verksamheten som ett experiment, vilket kan ses som en paral
lell til l de första veckornas arbete med Flotten. Efter någon tid skall sjuk
husledningen likt en teaterledning bedöma hur arbetet fortskrider och av
göra om det kan fortsätta. Ronden symboliserar denna fas i t eaterarbetet. 
Till skillnad från det som gällde för Flotten fattas det avgörande beslutet 
sedan under och efter generalrepetitionen, då ledningen slutligen bestäm
mer om resultatet kan godkännas. 

I arbetet med kabarén lyser glimtar av erfarenheterna från bl a repertoar
debatterna igenom. Patienternas känsla av att vara bevakade och beskurna 
i s in rörelsefrihet påminner om de stämningar som, enligt Måns Westfelt, 
rådde bland skådespelarna efter rötmånadsdebatten, och som tidigare redo
visats. När Ingrid noterar, att det inte finns några galler för sjukhusfönstren 
och Gustav svarar: "Det behövs inte. Det håller vi oss med själva" (s 9), 
så är det en första antydan om ätt självcensuren fungerar under ett intuitivt 
upplevt tryck uppifrån. Det visar sig bl a när Charles vill spola bort Anitas 
frispråkiga berättelse om sina stripteaseäventyr från bandet. Även om Ulla 
påminner dem om överenskommelsen att inget skall censureras, påverkar 
det Anita så att hon vägrar fortsätta (s 16 f). På liknande sätt har Gustav 
en känsla av att göra något förbjudet, när han går i den orörda snön, och 
till sist frågar han sig: "Vad har dom gjort med dig? Det är ingenting som 
förbjuder dig att gå här. " (s 40) Meningen med gruppteatern var ju att nya 
stigar skulle banas, men Gustavs räddhågade attityd blir sinnebilden för en 
teater, som under tryck löper risken att ängsligt anpassa sig till rådande vär
deringar i stället för att bjuda motstånd mot repressionen. 

Självcensuren är — medvetet eller omedvetet — i fun ktion under trycket 
av den repressiva toleransen med vilken jag här förstår tillåtelsen att kriti
sera till en viss gräns bortom vilken repressionen, undertryckandet eller cen
suren inträder. Terapeuten med sin position mellan patienterna och direk
tionen har den svåra uppgiften att balansera kritiken mot vården så att 
bägge parter blir nöjda. När Ulla irriteras över den allmänt patriarkaliska 
välvilja som Direktören och Överläkaren visat under ronden och undrar om 
inte avsikten är att kritisera vården öppet i stället för att bjuda på en "trev
lig och lyckad underhållning lagom till jubiléet" (s 30), tvingas Terapeuten 
utåt försäkra att han förhåller sig neutral. Innerst inne är det emellertid 
tanken på att verksamheten kan stoppas, som styr honom när han bemöter 
Ullas farhågor med att 

styrelsen ser väldigt positivt på den här verksamheten [...] Dels är det ju 
ett experiment och slår det bra ut kan det ju bli en liten révolu... förändring 
inom det här ... området och det skulle dom naturligtvis vara glada för, 
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jag menar om den startas just här. S en är det klart att dom skulle bli väldigt 
glada om det blev en lyckad föreställning, lagom till jubiléet. (ibid) 

På Ullas direkta fråga: 'Tår vi säja vad vi vill då?" (ibid) blir hans svar: 
"Ja, men inom rimliga gränser" (s 31). Terapeutens hållning för tanken till 
försiktighetsåtgärderna inför Flotten,14 vilket inte betyder att Mats Johans
son skulle ha utövat någon form av censur. Däremot kände han säkerligen 
ett extra krav att lyckas, när han lät delvis ganska oprövade förmågor att 
experimentera med det som blev Flotten. Att kabarén i T illståndet skall bli 
lyckad är också viktigt för sjukhusdirektionen, något som Jacob Branting 
ser i l juset av a tt Göteborg 1971 firade sitt 350-årsjubileum, och som han 
i sin recension kommenterar på följande sätt: "Nå, vad är då naturligare 
än att man i Göteborg [...] beställer ytterligare en pjäs; och vad är mindre 
förvånansvärt än att ett par författare svarar med att spy flisor?"15 Det är 
också den hållning Christer intar inför tanken på att sprida glans över sjuk
husets jubiléumsfest (s 31). 

I den repressiva toleransens anda intar Överläkaren och Direktören under 
ronden en välvillig attityd till ett visst mått av kritik mot vården. Förlitande 
sig på att kabarén i stort sett skall innehålla lite oförarglig underhållning säger 
Direktören generöst: "Lite kritik tål vi väl?" (s 24), oc h sedan de lyssnat på 
Göte och Charles, vilka läst var sin dikt, önskar Överläkaren "Lycka till!" 
(s 28) och ronden är över. Först sedan Doktorn öppet kritiserat vården och 
uttryckt sin förhoppning om att patienterna skall föra fram sin kritik under 
jubileumskabarén (s 70) hårdnar trycket uppifrån. Plötsligt kommer Vårda
ren med beskedet att salen skall ställas i ordning för en föreläsning, som or
ganisationsavdelningen anordnar (s 71). N är Ulla frågar vem som skickat 
honom, svarar han befallande: "Salen skall vara i ordning till klockan tre!" 
(s 72) Repressionen omformas till ett anonymt, administrativt dekret. 

Arbetet med kabarén präglas inte bara av självcensur som förebyggande 
åtgärd mot befarad censur uppifrån utan speglar troligen också motsätt
ningar inom ensemblen under grupparbetet samt författarnas hållning till 
teaterkritiken. En motsättning rör relationen till publiken. När Terapeuten 
vill hå lla kritiken "inom rimliga gränser" brusar Christer upp och vill an
vända mera revolutionära metoder för att provocera åskådarna "på dom 
första bänkarna". Han får mothugg av Ulla som retoriskt frågar: "Va vill 
du att vi ska göra? Ställa oss och spotta på dom som kommer hit?" (s 31) 
Ullas reaktion uttrycker förmodligen den inom ensemblen förhärskande 
attityden till publiken och kan jämföras med Arne Nybergs förklaring till 
framgången med Flotten. 

Flotten (.. .| slog inte folk på käften. Skall man övertyga en människa kan man 
inte slå honom på käften för då får m an en större fiende [... | Det var ett av 
argumenten när vi startade: vi ska inte anklaga publiken, vi ska på scenen an
klaga oss själva.16 
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Dispyten mellan Christer och Ulla i det föregående kan också ses som en 
kommentar till tidigare avhandlade efterhandsartiklar till Flotten och Hem
met respektive Sandlådan i vilka publikaspekten var en av ingredienserna. 
Jag avser närmast Lars Forssells artikel om de förra pjäserna och Håkan 
Jaenssons om den senare. Även Charles' dikt kan uppfattas som en ironisk 
grimas till dem som ansåg Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik vara 
alltför charmfull och tandlös för att kunna fungera som samhällskritik. 

Charles 
Jag är ingen större stjärna 
men en glad charmör. 
[...] 
Om min konst kan kallas harmlös 
är jag hellre det än charmlös 
och långt hellre det än högljutt radikal! 
[...] 
Fast jag förefaller sanslös 
är jag inte helt balanslös 
när jag vacklar mellan konst och politik! (s 27 f) 

Överläkarens förströdda kommentar efter uppträdandena är placerad strax 
efter Charles' dikt och lyder: "Tack ska ni ha, det var trevligt. " (s 28) Detta 
tolkar jag som en hänsyftning på vissa kritikers bristande förmåga att tränga 
bortom den omedelbart publikdragande ytan för att upptäcka den sam
hällskritiska dimensionen. Charles gör en egen deklaration av samma inne
börd, när Ulla Frågar: "Vad är det vi vill säja egentligen?", och han svarar: 
"Jag sjunger efter min näbb. Lyssnarnas fattningsförmåga kan jag inte göra 
nånting åt. Vissa måste lämnas utanför, det är ofrånkomligt. " (s 30) Svaret 
parafraserar också ironiskt en passus i Sandlådan, där den politiskt reaktio
näre Herr Westin säger: "Några måste helt enkelt bli lämnade utanför. " 
(s 164) I den kort därefter följande "Sången om den stora anpassningen" 
häcklas etablissemanget för "en taktfull / föraktfull / förståelse för Konst 
och Vitterhet!" {Sandlådan s 167). Indirekt anklagas sjukhusets styrande 
etablissemang för att inta samma föraktfulla hållning till konstnärligt ska
pande. Det publikfriande framförandet — formen — är det viktiga, medan 
det kritiska innehållet lämnas obeaktat, vilket var en av poängerna i Len
nart Hjulströms förut nämnda exemplifiering av den repressiva toleransen. 
Slutsatsen av mitt resonemang blir därför följande. De radikala kritikerna 
anklagas för att skapa en falsk motsättning mellan underhållande och sam
hällskritisk teater och det borgerliga etablissemanget för att betrakta tea
tern som en underhållningsindustri och skådespelarna som — fö r att an
vända Ullas vokabulär — " pajaser" eller "dresserade hundar" (s 30). 
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Generalrepetitionen 

När generalrepetitionen av kabaréföreställningen skall börja i andra akten, 
sitter Överläkaren och Direktören på den ena sidan av scenen och patienter
na på den andra med olika instrument, så att de bildar ett slags orkester. 
Placeringen anger ett motsatsförhållande mellan parterna. Ingvar Hirdwall 
i Holgers roll får, liksom ofta i de tidigare grupparbetena, agera konferen
cier och hälsar välkommen med en kort sång, enligt scenanvisningen följd 
av "ungefär sju sekunders kakafonV\ vilket antyder att allt inte kommer att 
vara välljudande och behagligt. 

Betraktad ur metaaspekten vänder sig Christers inledningsnummer till de 
repertoardebattörer som ville framställa särskilt Kent Andersson som ofar
lig genom att göra ett undantag för hans dramatik, närde kritiserade reper
toaren för vänstervridning. 

Christer 
O, Sverige, Sverige, Sverige. 
Du som sörjer långt härifrån. 
Du fattade aldrig riktigt vad som hänt. 
Du trodde att du hade fött 
en vacker och välartad son 
så läste du en da 
i en tidning att han va 
ett samhällsfarligt störande element! 
[...] 
Drömmer du om en vacker s on 
med höga ideal 
ska jag hämta fram din flaska 
och din liberala blaska 
ta en spruta själv och säga: Kärring, njut! (s 74) 

I en intervju långt senare kommenterar Kent Andersson just denna särställ
ning som han tilldelades i debatten 1969, när han om teaterns dåtida stam
publik säger: 

En liten del av den tidigare publiken stannade kvar, ända till "Sandlådan" när 
de märkte vad det i grunden handlade om. Och då blev de retroaktivt förban
nade, för att man hade lurat dem med de två tidigare pjäserna. För egentligen 
var d et ju kommunistpropaganda, fick de läsa i borgarpressen, 1969.17 

Sketcherna som visas under generalrepetitionen fungerar som en dementi 
mot den påstådda snällheten. Genom att låta patienternas mentala tillstånd 
symbolisera det samhälleliga blir samhällsattacken ideologiskt tydligare. 
Här gestaltas deras tankar och känslor ännu ocensurerat. Eftersom min av
sikt är att belysa dramats metakaraktär, kommer jag inte att närmare gå in 
på innehållet i alla sketcher utan främst granska dem som visar hur den re
pressiva toleransen glider över i öppen censur. 
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Några nummer uttrycker sig kritiskt om vården och utmynnar i insikten 
om att räddningen inte står att finna vare sig i religionen eller hos läkarvet
enskapen, vilka därmed jämställs med — och betraktas som — charlataneri. 
Som alternativ framläggs den havamalska visdomen 'Man är mans gam
man', när Birgit säger: "Men om undren är slut och tabletterna sviker /finns 
det väl människor kvar? [...] när människor slutgiltigt myndigförklaras / 
kan dom leva tillsammans till slut. " (s 77) Detta inger Direktören farhågor 
om fortsättningen. Han finner det "seriöst så det förslår" och är lättad över 
att ha tagit sig tid att bevista generalrepetitionen för att få "Lite kontroll 
[...] över det som sker på ens domäner" (s 78). I några sketcher som satiri
serar det slentrianmässiga sättet att ställa diagnos, alltmedan en rationalise
ringsexpert visar hur man kan tidsstudera vården, besannas Direktörens far
hågor och han utbrister: "Det här är ju en nidbild av hela verksamheten!" 
(s 91) Över läkaren försöker släta över, men Direktören kallar till sig Tera
peuten och frågar var de fått "idén och själva ... innehållet", vilket han 
finner "väldigt osakligt" (s 92). Efter att ha åhört ytterligare några sket
cher, kallar han ånyo fram Terapeuten och går till rätta med honom. 

Direktören Herr Bergström! Det här var inte alls vad jag hade tänkt mej. Jag 
trodde tonvikten skulle ligga på underhållning. Här blir vi serverade det ena 
problemet efter det andra. [...] Skulle det inte vara plats för lite oförarglig 
humor snart? Eller är ett gott skratt förbjudet i våra da gar? (s 102) 

Svaret på Direktörens frågor kommer i form av en hejdlös drift med vården 
kring vilken Göte håller en monolog, som genom allitterationer, ordlekar 
och språkglidningar uttrycker patienternas syn på rådande hierarkiska för
hållanden. 

Göte 
Ååå! 
vidare vördar jag världen för den vördnad världen visar 
för den vård de n vördar och det värde vården ger åt vårdarna 
[ . . . ]  
överläktarna faller ner på underläktarna 
biträdena biträlar 
drönarna stönar 
[ . . . ]  
världen är en släde 
som åker på medmänniskor 
överkäkarna gnager på underkäkarna 
underkälkarna glider på medstudarna (s 102 0 

Det är dock endast i Ingrids sketch om Prinsessan Fridlös som termen 
'repressiv tolerans' nämns, och den blir då betonad genom att placeras i re
frängställning. Sammanhangen i vilka den används implicerar dess inne
börd av repressalieåtgärd mot prinsessans subversiva tankar och handlingar. 
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Anita 
Hon klöser häxan! Prinsessan är galen! 

Göte 
Det ska vi anteckna i journalen. 

Christer 
Aj! 

Ulla 
Hon bet som en ilsken mård! 

Göte 
Hon måste genast ha sluten vård. 

Anita 
Det är inte lätt i tider som dessa 
att vara en stackars fridlös prinsessa. 

Ulla 
Den sätter sig själv i farozonen 
som öppnar dörren för depressionen. 

Anita & Ulla 
Vi gav henne ändå en ärlig chans 
med repressiv, depressiv tolerans, (s 110 f) 

Den repressiva toleransen övergår i öppen censur efter Ingrids sketch och 
Diretören fastslår: "Det här kan vi inte släppa fram helt enkelt", och nu får 
han medhåll av Överläkaren, som lovar "se till att dom tar bort det värsta" 
(s 113). Den senare rättfärdigar sina åtgärder genom att deklarera: "Jag är 
ingen vän av censur men här måste jag faktiskt ingripa. Det här kan inte 
få framföras i det skick det har nu. " När Terapeuten försvarar sig med att 
de var lovade "fria händer", blir Direktörens svar: "Men därför behöver 
man väl inte slå vilt omkring sej?" (s 114) 

Sedan Ulla deklarerat att de inte tänker ändra någonting i kabarén tar 
Överläkaren och Direktören Terapeuten avsides och patienterna lämnas en
samma. Under tiden uppstår en viss oenighet mellan dem om hur de skall 
agera, men när Terapeuten kommer tillbaka anklagas han för svek av Ing
rid. Det visar sig att han tvingats gå med på ändringar och dessutom fått 
veta, att verksamheten inte kommer att stödjas längre. Kabarén stoppas 
inte, men däremot tillåts inte de övriga patienterna att närvara "om den ser 
ut som den gör nu" (s 120). 

Det går inte att dra några exakta paralleller mellan mentalsjukhuset och 
Göteborgs stadsteater och exempelvis hävda, att Direktören motsvarar tea
terstyrelsens ordförande (med kommunledningen bakom), Överläkaren tea
terchefen och Terapeuten regissören. Det finns emellertid strukturella lik
heter mellan den hierarkiska ordning som beskriv i Tillståndet och den som 
råder inom institutionsteatern. Detta leder till kompromisser främst i hie r
arkins mellanled, något som i Tillståndet demonstreras genom Terapeutens 
ängsliga hållning, när han avkrävs klara besked om direktiven uppifrån. 
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Terapeuten Ja, a lltså, dom prata om strykningar. [...] Jag ger inte mycket för 
deras synpunkter, men vi måste förstå dom också. [...] Dom har ju sina 
saker att ta hänsyn till. Det är ju kommunalgubbar och deras fruar och ex
perter från hela Sverige som ska se det här, vi måste ha lite känsla för sjuk
husets renommé också. Det har vi ju inte tänkt på riktigt, va. (s 119) 

I det verkliga teaterlivet kan det sägas råda en allmän konsensus om att 
teaterstyrelsen inte bör lägga sig i repertoarvalet, sedan den en gång valt tea
terchef. Det är inte heller brukligt att så sker, å tminstone inte öppet. Van
ligtvis får teaterchefen sina repertoarförslag konfirmerade av styrelsen. I 
den mån någon påverkan utövas är den av mera subtilt slag. På frågan om 
det skulle kunna hända, att teaterstyrelsen går emot ett repertoarförslag 
från teaterchefen — i det här aktuella sammanhanget Mats Johansson — 
svarar Christina Rogestam, tidigare styrelseordförande vid Göteborgs stads
teater: 

Det är svårt att säga, men det har aldrig hänt. Men jag tror att det delvis inte 
hänt därför att Mats vet hur långt han kan gå, och han håller sig inom den 
ramen. Han har alltså inte utmanat styrelsen eller fått fram en konfrontations
situation, därför att han diskuterar innan och ser till att han känner av stäm-

18 ningen.10 

Formellt är det Direktören som får slutrepliken i Tillståndet. Denna består 
i hans hälsningsanförande till jubileumspubliken, och underförstår att er
forderliga ändringar är gjorda i kabarén. Även om hans tal i den konkreta 
situationen rör sjukhuset och behandlingsformerna, ansluter hans vokabu
lär nära till teaterområdet. Med viss stolthet gör han inledningsvis en histo
risk tillbakablick på hur Terapeutens verksamhet bedrivits men garderar sig 
med att betona kabaréns karaktär av ,,experiment,, (s 120). Vidare talar han 
om vikten av att "söka nya vägar'' (s 121), vilket också i sammanhanget ger 
associationer till teatern. För att undgå beskyllningar för censurtänkande 
formulerar han sig i repressivt toleranta termer, när han övergår till att "säga 
några ord om friheten att uttrycka tankar i ord och bilder, på scen och i 
andra medier" (ibid). Han betonar det ansvar som denna frihet förpliktigar 
till. 

Missbrukad frihet kan få vådliga konsekvenser för samhälle och enskilda, leda 
till enkelriktning och tyranni [...] Låt många röster tala. Låt tusen blommor 
blomma. Men vi måste vara vaksamma mot det extremt enkelriktade och fana
tiska framförallt när det gäller vad som ska ges till en ung eller på annat sätt 
okritisk publik, (ibid) 

Mao-referensen fungerar som ett publikfrieri till en del av publiken och 
varningarna för enkelriktning till en annan del. Därmed försöker Direktör
en göra sig oangripbar för kritik från någondera hållet. 

I realiteten är det emellertid patienterna-kabaréaktörerna som — utan ett 
ord — får leverera slutrepliken. När Direktören utropar sitt "Spelet kan 
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börja!" (ibid) sitter de orörliga och tysta, och dramat slutar med att de läm
nar scenen19 som läggs i mörker. Patienternas vägran att agera anger där
med ett handlingsalternativ, som innebär revolt i stället för anpassning. 

Mottagandet 

Att så få av recensenterna diskuterade den repressiva toleransen, liksom att 
efterhandsdebatten kring Tillståndet uteblev, kan på sätt och vis betraktas 
som en tillämpning av just repressiv tolerans. Man höll sig företrädesvis till 
det konkreta innehållet, vården, men gick inte in i en djupare diskussion 
kring yttrandefrihetens gränser, teaterns frihet etc. 

Medvetenheten om att Tillståndet handlar om något utöver mentalsjuk
husets verklighet fanns emellertid hos några. Sune Örnberg ser Tillståndet 
som en symbol för samhällsbilden i stort och formulerar dess bärande tanke 
på följande sätt: "Den som är frisk i dag — så dan som världen ser ut — 
kan inte vara riktigt klok. Sinnesrubbning är en sund reaktion på världens 
tillstånd."20 När det gäller censuren av kabarén frågar han sig om det är 
"teaterns interna förhållanden som avses, eller ett censurtryck från samhäl
let i s tort? Eller [...] ett sätt att avväpna en väntad reaktion från psykiat
riskt håll?" (ibid) 

Jacob Branting refererar till gruppteaterns segertåg över landet och kopp
lar sedan satiriskt över till Göteborgs stads 350-årsjubileum 1971. I e tt slags 
vädjan till läsaren kommer han — u tan att nämna själva termen — i viss 
mån in på den repressiva toleransen: "Försök förstå den kletande förtvivlan 
som måste träffa envar som stångar sin panna mot en vägg av välvilligt 
skumgummi."21 Han beskriver också den gräns för toleransen som dras 
upp av de makthavande, dvs den punkt vid vilken censurtänkandet inträ
der. Som exempel nämner han den välvillige terapeuten, som står på patien
tens sida 

så länge som överläkare och landstingsman välsignar verksamheten. Men när 
patienternas beskrivning av medicinsk och administrativ verklighet tar form, 
då svalnar sympatin för denna jubileumsunderhållning.22 

Per Arne Tjäder betraktar den tilltänkta kabarén som en "nyttig diskussion 
om teaterns och konstens funktion" och karakteriserar festtalet som en de
monstration av bräckligheten i den "borgerliga kulturuppfattningens libe
rala frihetsbegrepp".23 

Den som dock tydligast satt in Tillståndet i det teatrala sammanhanget 
är Henrik Sjögren, som drar linjen bakåt till grupptrilogin. Ur detta pers
pektiv uppfattar han Flotten, Hemmet och Sandlådan endast som "förbe
redande övningar" för Tillståndet, som utgör "själva kärnan" i den "stora, 
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tunga attacken", underförstått mot samhället. Sjögren avläser dramat i olika 
skikt varav ett "träffar [...] den göteborgska kommunal- och kulturpolitik
en mitt i solar plexus". I en tillbakablick på repertoardebatterna sätter han 
likhetstecken mellan "den konservativa Göteborgsliberalismen" och "den 
repressiva toleransen" i den meningen att bägge undantog grupptrilogin 
från kritik. 

Politisk teater var fult, men "Flotten", "Hemmet" och "Sandlådan" accepte
rades. I "Tillståndet" känner man hur denna avväpnande välvilja har irriterat 
Kent Andersson och Bengt Bratt, man känner deras förtvivlan över att publik
gunsten och berömmet har desarmerat de sprängladdningar de velat sätta 
under samhället, under publiken.24 

Sedan beskriver Sjögren hur Direktören i Tillståndet inte bara försöker 
"censurera kabarén utan också avväpna den genom ett floskulöst tal till 
publiken". Att de medverkande vägrar uppträda karakteriserar han som 
Stadsteaterns "förintande slutreplik i debatten om sig själv". Huruvida 
Sjögrens slutsats — att Göteborgs stadsteater står "Starkare än någonsin" 
— är korrekt ter sig i efterhand tveksamt. Däremot delar jag i s tort hans 
analys, som jag anser träffar rätt, när han hävdar att vårdaspekten i dramat 
är av sekundär art, och att detta egentligen handlar "om oss och vårt sam
hälle".25 Däri liknar det de tidigare grupparbetena av samma upphovsmän. 
Alla fyra symboliserar Sverige och gestaltar det spel som bedrivs om makt
en över det svenska samhället. 

* * * 

Även om Tillståndet i mångt och mycket tycks skild från grupptrilogin, 
griper pjäsen tillbaka på grupparbetena på ett sätt som gör det befogat att 
karakterisera den som den sista, slutgiltiga i den svit av lägesbeskrivningar 
som inleddes med Flotten. I mentalpatienternas osäkerhet om hur de skall 
formulera och gestalta sina problem anknyter den till den ideologiska vil
senheten i Flotten. De mentalsjukas ohjälpliga underläge i vårdsituationen 
är en parallell till de gamlas i Hemmet och ger en bild av samhällets hier
arkiska struktur, som i Sandlådan gestaltas i relationen föräldrar-barn. 
Både barnen i sandlådan och patienterna på mentalsjukhuset framställs 
som offer för repressiv tolerans, utövad bland annat genom språklig mani
pulation, vars dubbla budskap å ena sidan innebär att kritik tolereras men 
å den andra endast sådan som sanktioneras av överheten. Tillståndet funge
rar därmed som en diagnostisering av — me n gestaltar också en reaktion 
mot — et t sådant samhällstillstånd. 
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Förkortningar 

AB Aftonbladet 
Arbbl Arbetarbladet 
Arbt Arbetet 
Bohusl Bohuslänningen 
DN Dagens Nyheter 
Expr Expressen 
GHT Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
GP Göteborgs-Posten 
GT Göteborgs-Tidningen 
KvP Kvällsposten 
SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
ST Stockholms-Tidningen 
SvD Svenska Dagbladet 
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Summary 

When Kent Andersson's Flotten was performed at the Municipal Theatre 
of Göteborg on 29 April 1967, it was interpreted in some quarters as one 
of the first results of the discussions during the 1960's around what was— 
with varying significance—called group theatre. It was looked upon as a 
welcome initiative towards a renewal of theatre life not only in Göteborg but 
also in Sweden as a whole. Flotten, together with the later plays Hemmet 
(autumn 1967), which Andersson wrote in collaboration with Bengt Bratt, 
and Andersson's Sandlådan (autumn 1968), also contributed towards in
fluencing the rest of the repertoire of the Göteborg Municipal Theatre for 
some years. Through its different character, Tillståndet (spring 1971) by the 
two authors marked a break-away from a way of working which had been 
developed between the director Lennart Hjulström and the authors and an 
ensemble, which—in spite of changes in the line-up—retained a certain con
tinuity throughout the four years. The task which I have undertaken here 
is to put the plays into their social and theatrical history contexts. Even 
though the emphasis is placed on the first two years, I look upon 1967-71, 
as far as the Göteborg Municipal Theatre is concerned, as a cohesive and 
complete period in a theatrical history sense. 

The main aim of the present investigation is to examine the social and 
cultural background against which the group theatre ideas of the Göteborg 
Municipal Theatre developed and then to analyse how these ideas were real
ised on the stage in the first three plays. Tillståndet is treated in this context 
as a final description of—and a comment on—the development not only 
within the theatre but also in society as a whole. The political and socio
economic development is taken as a base for the social and cultural debate. 
For my part, the theatre debate of the 1960's is of course the central issue, 
not as the phenomenon which in itself led to the group theatre but rather 
as a symptom of problems within Swedish theatre life, which in a given 
situation found a kind of solution in the group theatre initiative of the 
Göteborg Municipal Theatre. 

This thesis begins with a general background description of the Sweden 
of the 1960's, in which the predominant features of the socio-economic 
conditions and of the social, cultural and theatrical debate are emphasized. 
This is followed by a chapter briefly describing the group theatre concept 
from several different viewpoints. After a survey of the development of the 
Göteborg Municipal Theatre during the earlier part of the 1960's—especially 
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concerning the internal conditions and the repertoire—I devote myself more 
specifically to the political situation which prevailed when the work on 
Flotten was started. The brief biographies of the authors are followed by 
an account of my sources and how I have utilized them. The remaining part 
of the investigation is mostly devoted to analyses of the stage performances 
of Flotten, Hemmet and Sandlådan. 

The chapter about Flotten takes up the largest space, and much of what 
is said there about way of work and genre is valid also for the remaining 
two group works. Flotten has also been given the most thorough analysis 
with regard to its social perspective. The first part of this analysis is largely 
descriptive and primarily aims at showing the various forms of theatrical 
expression with which contemporary Swedish society is portrayed. This 
portrayal is achieved by for example demonstrating the contrasts between 
appearance and reality, theory and practice or ideology and custom. Thus 
a picture is formed of a society in which the establishements of power in 
different guises direct events, while the individual stands uncomprehending 
and confused in an environment which he or she is unable to understand. 
The second part of the analysis, "Flotten is Sweden", is an attempt, based 
on the theatre group's declared intentions, to examine in greater detail the 
social reality to which the different scenes of the drama refer. At this time 
the author declared himself to be a Social Democrat intending with Flotten 
to criticize 4 4 from within" the flaws in the Social Democratic welfare 
society. 

Hemmet is also a critical examination, in this case of the Swedish com
munity, symbolized by a home for the aged. This plays has a more explicit 
ideological base, and the class antagonism is articulated more clearly with 
two nurses and visiting politicians as the representatives of power and the 
aged as those of the Swedish people. Two female figures represent the dif
ferent directions of the Labour Movement. One struggles actively for a 
socialist society, while the other demonstrates the implied wrong way that 
the Social Democratic Party has chosen, i.e. co operation with capitalism. 

When Sandlådan was written, the social debate was stamped by an
tagonism within the left-wing movement as a whole, which among other 
things expressed itself in the break-up of the Communist Party in Sweden 
with the formation of a new party, which in its turn broke up etc. The group 
which produced Sandlådan was also partly disunited ideologically with 
regard both to the framework of the plot and to the political message which 
should be mediated. They agreed however to reflect the relationship of op
pressor to oppressed in the picture of the relationship between parents and 
children. The raising of children thus served as a symbol of the manipula
tion of the powerless in society by those in power. This manipulation is 
shown primarily as being linguistic, which is why t he text here has a some
what greater importance than it has in the previous plays. 
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The reception of all three group works is dealt with in the same chapter. 
In general it can be said that the plays were received enthusiastically by both 
critics and audience, but there was of course a greater sense of novelty 
about Flotten, which also released something longed for in the whole of 
theatre-going Sweden. Special praise was given to the ensemble play, for 
which the Municipal Theatre was often applauded in the 1940's, and which 
was now revived in the group theatre form. On the other hand, only a few 
critics paid any attention to the political message. In some cases, one can 
certainly read between the lines a general appreciation of the criticism 
which was directed towards the Social Democratic establishment, but there 
were only a few who actually connected the social criticism in Flotten with 
the current, political events in the 1960's. The cooperation, inventiveness, 
joy and other qualities associated with the performance were what was con
sidered epoch-making. 

As its plot was anchored in reality, Hemmet was primarily interpreted as 
a faithful—though satirically charged—portrayal of the care of the aged. 
The critics analysed the play along three main lines. Some hardly touched 
upon the ideological aspect at all, whereas the majority did so in passing 
and with various degrees of repudiation, at the same time as they emphasiz
ed other qualities in the production. Only a couple of critics made the social 
criticism aspect the main point and saw the drama, as the authors intended, 
as a symbol for the Swedish community and its political development. 

The increased polarisation of the social debate and the divison within the 
left-wing groups, which were i mportant for how Sandlådan was formed, 
were certainly reasons for the conflicting reactions with which the play was 
received. The author was applauded for his lyrical language and the pro
ducer for his ability to create an ensemble play in which the individual per
formances melted together to an exemplary whole. Some critics tried to 
evaluate the importance of the group theatre for stimulating the theatre life. 
At the same time, however, certain fears were expressed that the success 
would lead to a routine which, in spite of the audience's enthusiasm, could 
be followed by an opposite reaction from the critics. Opinions varied con
cerning elements of social criticism. Those critics who dealt mainly with the 
upbringing and generation aspects avoided—or mentioned only in passing 
—the ideological aspect. There were however some who both emphasized 
and declared their solidarity with the social commitment which they con
sidered to be expressed in Sandlådan. Their attention was directed primarily 
towards an examination of the means by which this was conveyed and the 
effect which it might have on the audience. 

Sandlådan led to an ideological debate within left-wing groups. Some 
considered the play too vague in its social criticism, whilst others defended 
it. In the^press a long and intense debate took place in the summer of 1969, 
and this was extended to concern the total repertoire of the Municipal 

270 



Theatre. It can certainly with justification be claimed that Andersson's and 
Bratt's plays opened the way for an ideologically more explicit, socialist 
drama, which was considered by many critics to receive too much space to 
the detriment of the classical repertoire in particular. The controversy be
tween right-wing and socialist writers became increasingly severe the longer 
the debate continued, which reflected the increasingly polarised social 
climate in general. 

Even if the collected repertoire of the Municipal Theatre was not as one
sided as some critics claimed, one can say that it was the socially committed 
part of the repertoire which created the theatre's profile during the period 
between Sandlådan and Tillståndet. A series of plays contained criticism 
against the Social Democratic Party, which was accused of having become 
conservative. These often embodied discussions concerning reformism con
tra revolution, which mostly resulted in criticism of the party's policy of 
cooperation and compromise with the forces of capitalism. In some plays, 
which referred to the unease on'the labour market at the turn of the decade 
1969-70, the solidarity problem was p laced in focus. A usual role in such 
plays was that of a person who from a middle position was placed under 
the constraint of showing solidarity downwards or upwards. As a rule he 
chose the latter. In a third group of plays, three themes were s ometimes 
woven together, namely those of anti-colonialism, anti-capitalism and anti-
imperialism. These plays often depicted Western prosperity as a product of 
the suffering of the Third World and liked to look for the reason for these 
conditions in capitalism and imperialism. 

A lasting impression of the debates surrounding the repertoire is that the 
freedom of the theatre seemed threatened by a united conservative attack, 
but that the conservatives also felt threatened by part of the repertoire of 
the Municipal Theatre. When Lennart Hjulström, Kent Andersson and 
Bengt Bratt decided upon a renewed collaboration in Tillståndet, the situa
tion at the theatre can be described in the following way. Flotten, Hemmet 
and Sandlådan had paved the way for newly written, Swedish drama with 
strong elements of social criticism. The method of group work had given 
the Municipal Theatre's ensemble-tradition a new dimension, and the critics 
were generally agreed that Göteborg had become something of a centre for 
Swedish dramatic art and a source of inspiration for other theatres. 

In its origin, Tillståndet was a "traditional" play in the sense that the text 
was just about finished when rehearsals started, which had not been the 
case with the three previous ones, which had been created in collaboration 
between author, producer and ensemble. The producer indicated as an aim 
that they wished to emphasize the repressive tolerance which they felt was 
exercised by society's establishment. The title of the play has several con
notations. On a basic level it refers to the condition of those who find 
themselves at the mental hospital where the story takes place. Within this 
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framework the story is about permission to perform a cabaret which will 
openly depict the patients' situation and the conditions at the hospital. It 
gradually becomes clear that this permission is not given without restric
tions by the hospital management. The synthesis of the play thereby 
becomes a description of the ideological state in Sweden, where the limits 
for freedom of speech are drawn up through that repression of views which 
—in the wake of Herbert Marcuse—is called repressive tolerance. 

Tillståndet can be said to thematize the theatre group's collected ex
perience of the theatrical situation in general and the group theatre activity 
in particular and thus assumes the character of metadrama. Many situa
tions and dialogues give as sociations both to the group theatre work and 
to theatre conditions in general. The patients' feelings of being supervised 
and limited in their personal freedom recalls the moods that existed among 
the actors after the repertoire debates. 

In conclusion it can be said, that Flotten thematizes the middle-aged 
generation's ideological confusion in their lives and surroundings, Hemmet 
the old people's disappointment over the betrayal of the ideals of the 
welfare state and Sandlådan the manipulative oppression of bringing up 
children. Tillståndet functions—to borrow an expression from a review—as 
the Municipal Theatre's "crushing last line in the debate about itself". All 
four plays are symbols of Sweden and depict the game that is played for 
power over Swedish society. 

J. Anthony Bristow 
Bristows Engelska Språktjänst 
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Ären 1967 till 1971 var en dynamisk tid i Göteborgs stadsteaters historia. 
Under periodens två första år tillkom Kent Anderssons gruppteaterpjäser 
Flotten, Hemmet (i samarbete med Bengt Bratt) och Sandlådan, vilka alla 
blev publik- och kritikerframgångar. 

Huvuddelen a v denna avhandling ägnas åt u ppsättningarna av dessa 
pjäser v arvid analyserna lä gger t yngdpunkten på d en s amhällskritiska 
aspekten. 

Göteborgs stadsteaters repertoar fick under de här aktuella åren en poli
tiskt radikal inriktning, vilket ledde till kritik från borgerligt håll och kulmine
rade i en l ångdragen p ressdebatt sommaren 1969, d en s k rötmånads
debatten, som kort refereras. 

Våren 1971 återupptog författarna och regissören Lennart Hjulström sam
arbetet i T illståndet, so m hä r an alyseras främst ur e tt m etaperspektiv. 
Denna pjäs fungerar nämligen som en summering av gruppteaterverksam
heten men också som författarnas bemötande av den kritik som riktades 
mot Stadsteatern. Tillståndet sammanfattar också — och skärper — den i 
de föregående pjäserna framförda kritiken mot bristerna i det socialdemo
kratiska välfärdsbygget. 
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